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 التاريخ اليوم
 الفترة األولى

ص 333:9  -ص  03:9  
 الفترة الثانية

 م 903:9  - م 12:30
 الثالثةالفترة 

 م 953:9  -م   9:3:9
 الرابعةالفترة 

 م 333:9  -م  903:9

 الخامسةالفترة 
 ص 90:99  - م 33:55

 الثالثاء
 
 1-9-1442 

[13-04-2021] 

1 2 3 4 5 

 سالميةاال الثقافة الى المدخل 

(101)سلم  

االسالم في االقتصادي النظام اسس   
(101)سلم  

( المراجعة754)حسب (721)مال  المتقدمة االستثمار إدارة   
(115التجارة االلكترونية )نما  

     

     

 األربعاء

2-9-1442 
[14-04-2021] 

6 7 8 9 10 

(101)عرب اللغوية المهارات   
 االسالم في السياسي النظام اسس

(710)سلم  

(170)نهج ثوالبح والتفكير التعلم مهارات  المتقدمة المحاسبة     
(101)حسب  

(171)مال يالعقار االستثمار اساسيات   

(103)امب الدولية البشرية الموارد إدارة       

     

 

 الخميس
3-9-1442 

[15-04-2021] 

11 12 13 14 15 

(102)سلم  المجتمع وبناء االسالم  (711ة اإلدارية )حسبالمحاسب  (107)حسب  اإلدارية المحاسبة مبادئ  (101)امب  التنظيمي التصميم  (721)نما  الحاسب شبكات   

     

     

     

 1442-9-5 السبت
[17-04-2021] 

16 17 18 19 20 

(201) ادر األعمال في مقدمة  (214)حسب -1-طة المحاسبة المتوس مناقشة مشاريع التخرج مناقشة مشاريع التخرج  (161)نجم   القواعد 

 مناقشة مشاريع التخرج مناقشة مشاريع التخرج   مناقشة مشاريع التخرج
     

     

 األحد
6-9-1442 

[18-04-2021] 

21 22 23 24 25 

(101)عربالعربي التحرير  (211)مال  الشركات مالية مبادئ  (211)نماالبرمجة في مقدمة  (212)حسب   التكاليف بةمحاس   

   
  

     

 اإلثنين
7-9-1442 

[19-04-2021] 

26 27 28 29 30 

(701)امب والتطوير التدريب  (111)نما  القرارات مساندة نظم   
(101)حسب  المالية المحاسبة مبادئ  ربحلل الهادفة غير والمنشآت الحكومية المحاسبة   

124)حسب   

(212)ادر األعمال في التنبؤ   

     

     

     

 الثالثاء
8-9-1442 

[20-04-2021] 

31 32 33 34 35 

(201مبادئ التسويق )تسق  (213)حسبـ2ـ   المتوسطة لمحاسبةا   (105)امب  ةالبشري الموارد وتطوير تخطيط  (172)ريض 1-الرياضيات  (120)ادرالعمليات إدارة    

( 171)ريض 2-الرياضيات  (121)مالاالستثمار أساسيات   (101)مال  المتقدمة الشركات مالية     
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 التاريخ اليوم
 الفترة األولى

ص 333:9  -ص  03:9  
 الفترة الثانية

 م 903:9  - م 12:30
 الثالثةالفترة 

 م 953:9  -م   9:3:9
 الرابعةالفترة 

 م 333:9  -م  903:9

 الخامسةالفترة 
 ص 90:99  - م 33:55

 األربعاء
9-9-1442 

[21-04-2021] 

36 37 38 39 40 

(112)حسب يةوالضريب الزكوية لمحاسبة  (715)مال الدولية الشركات مالية    (170)علم  االتصال مهارات  (104)امب  صناعية عالقات   
(MIS 451) Information  
System Project Management 

(101)نم    البيانات قواعد إدارة نظم    

     

     

 الخميس
10-9-1442 

[22-04-2021] 

41 42 43 44 45 

(101)قصدالجزئي االقتصاد مبادئ  (721ادارة المحفظة )مال   
(211)ادراإلدارة علم  (162القراءة )نجم  )نماالبيانات عن والتنقيب المعرفة إدارة 

771)  

     

     

 السبت
12-9-1442 

[24-04-2021] 

46 47 48 49 50 

(221)امب البشرية ردالموا إدارة   
(705)امب  

البشرية للموارد اإللكترونية اإلدارة  

(121)مال المالية والمؤسسات األسواق  )امباألعمال إدارة في عامة مفاهيم  
201)  

     

 األحد
13-9-1442 

[25-04-2021] 

51 52 53 54 55 

215)ادر( لألعمال القانونية البيئة  (103)ادر   والتغيير القيادة  (161)نجم  لكتابةا   (MIS 430) امن المعلومات 

     

  56 57 58 59 60 

 اإلثنين
14-9-1442 

[26-04-2021] 

اساسيات ادارة الخطر والتأمين 

(211)مال  
 

(102)امب المنظمات في الجماعي السلوك  (166نجم   األعمال ادارة في قراءات  (201)نمااإلدارية المعلومات نظم   

     

     

 الثالثاء
15-9-1442 

[27-04-2021] 

61 62 63 64 65 

(102)قصد الكلي مبادئ االقتصاد  (105دارة األعمال الدولية )تسقا      

     

 األربعاء
16-9-1442 

[28-04-2021] 

66 67 68 69 70 

(110)امب   والتعويضات األداء إدارة  (164)نجم   األعمال إدارة في الكتابة  (100)ادر  ةاإلدار أساسيات   

     

  71 72 73 74 75 

 الخميس
17-9-1442 

[29-04-2021] 

(791اإلدارة االستراتيجية )ادر 111)ادر )  2 – األعمال في اإلحصاء  (221)امب  التنظيمي السلوك  (110)ادر 1-اإلحصاء في األعمال    

 
    

  76 77 78 79 80 

 السبت
19-9-1442 
[1-05-2021] 

(111)امباألعمال أخالقيات  (111)نما   المعلومات نظم وتصميم تحليل  (711تقيم الشركات ) مال     

  
   

  81 82 83 84 85 

 األحد
20-9-1442 
[2-05-2021] 
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