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ــ م المح ــــــقس ــ اسبــ ــ راجعــــــــــة والمــ  ة ــــــــــــــــ

 المستوى الثاني المستوى األول 

 الوقت  اسم المقرر  اليوم 
القاعة /  
 المبنى 

 الوقت  اسم المقرر  اليوم  مدرس المقرر 
القاعة /  
 المبنى 

 مدرس المقرر 

 السبت 
 د/ مجيب الرحمن   هنري فايول  10-8 مبادئ االقتصاد الجزئي 

 د/ عبدهللا مدهش  ادارة  1 12-10 حصاء مبادئ ال  السبت 
English Language 1 10-12 4  أ/بلقيس عبده   ادارة 

     االحد  د/ السفياني   هنري فايول  12-10 مبادئ إدارة األعمال  االحد 

 االثنين
 د/ تغريد الشميري  هندسة  3 12-10   101اللغة العربية 

 االثنين

 د/عادل العامري هنري فايول  10-8 مالية عامة 

 أ.مبارك  فايول  هنري  12-10 محاسبة شركات أشخاص  د.توفيق قائد  هندسة  3  2-12 1مبادئ المحاسبة المالية  

 د.عادل الرفاعي  ادارة  4 10-8 مبادئ القانون  الثالثاء      الثالثاء 

     األربعاء      األربعاء 

 الخميس أ/ عبدهللا عبدالكريم   هنري فايول  10-8 الثقافة السالمية   الخميس
 د/ عبدهللا مدهش  إدارة  4 10-8 رياضيات المال واألعمال 

 د/فضل عبدالمغني ادارة  10-12 2 (E)1محاسبة متوسطة

 المستوى الرابع المستوى الثالث 

 الوقت  اسم المقرر  اليوم 
القاعة /  
 المبنى 

 الوقت  اسم المقرر  اليوم  مدرس المقرر 
القاعة /  
 المبنى 

 مدرس المقرر 

     السبت  أ.مبارك  هندسة  3 10-8 محاسبة حكومية  السبت 

 األحد  أ.محمد عبدالكريم ادارة  1 12-10 محاسبة ضريبية أ  األحد 
 أ.محمد عبدالكريم إدارة   4 10-8 1مبادئ مراجعة  

 د/ فضل عبدالمغني   إدارة   E 10-12 3 تحليل مالي ومحاسبي بـ 

 االثنين
 د.توفيق قائد  إدارة   4 10-8 1محاسبة تكاليف 

 االثنين
 د.توفيق  قائد  ادارة  3 12-10 محاسبة زكاة 

 أ.مبارك  إدارة   4 2-12 النظرية المحاسبية  د.هشام  ادارة  10-12 4 (Eمبادئ حوكمة الشركات بـ) 

 د.توفيق قائد  هنري فايول   10-8 3محاسبة تكاليف  الثالثاء  د.توفيق قائد  هندسة  3 12-10 نظام محاسبي موحد  الثالثاء 

 األربعاء  د.نبيل المعمري هنري فايول  12-10 محاسبة بنوك  األربعاء 
 د.نبيل المعمري ادارة  2 10-8 نظم معلومات محاسبية 

 د.منير  إدارة   2 12-10 1محاسبة ادارية

 الخميس
 
 

     الخميس   

 م 2021/2022جدول المحاضرات الدراسية للفصل الدراسي األول  للعام الجامعي 

 رئيس القسم

 د / فضل عبدالمغني

 عميد الكلية 

 د / عبدالرحمن السفياني 


