
طالبات -  1437-1436جدول القاعات للفصل الدراس ي الثاني -كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع 

2الىقذالقاغه2اليىم1الىقذالقاغه1اليىمالشػبهاملطخىيالىىعرقم املقزراملادهالخخصص.م

C-711:00-12:30الاربػاءC-211:00-12:30الاحد211زاويطالباثMGMT101مبادئ الادارهادارة اغماى1

B-1A9:30-11:00الاربػاءC-59:30-11:00الاحد212زاويطالباثMGMT101مبادئ الادارهادارة اغماى2

F-158:00-9:30الاربػاءC-78:00-9:30الاحد213زاويطالباثMGMT101مبادئ الادارهادارة اغماى3

C-28:00-9:30الخميظC-78:00-9:30الازىين214زاويطالباثMGMT101مبادئ الادارهادارة اغماى4

C-59:30-11:00الخميظC-139:30-11:00الازىين215زاويطالباثMGMT101مبادئ الادارهادارة اغماى5

C-711:00-12:30الخميظC-1211:00-12:30الازىين216زاويطالباثMGMT101مبادئ الادارهادارة اغماى6

C-58:00-9:30الخميظC-28:00-9:30الثالزاء411رابؼطالباثMGMT386مهاراث اداريهادارة اغماى7

C-29:30-11:00الخميظC-129:30-11:00الثالزاء412رابؼطالباثMGMT386مهاراث اداريهادارة اغماى8

C-129:30-11:00الاربػاءC-29:30-11:00الاحد413رابؼطالباثMGMT386مهاراث اداريهادارة اغماى9

C-78:00-9:30الاربػاءC-28:00-9:30الاحد414رابؼطالباثMGMT386مهاراث اداريهادارة اغماى10

B-1311:00-12:30الاربػاءC-711:00-12:30الاحد415رابؼطالباثMGMT386مهاراث اداريهادارة اغماى11

C-211:00-12:30الخميظC-139:30-11:00الثالزاء416رابؼطالباثMGMT386مهاراث اداريهادارة اغماى12

C-213:00-14:30الخميظC-1313:00-14:30الثالزاء417رابؼطالباثMGMT386مهاراث اداريهادارة اغماى13

F-1513:00-14:30الاربػاءC-513:00-14:30الاحد418رابؼطالباثMGMT386مهاراث اداريهادارة اغماى14

C-78:00-9:30الخميظB-138:00-9:30الثالزاء419رابؼطالباثMGMT386مهاراث اداريهادارة اغماى15

B-1313:00-14:30الخميظC-713:00-14:30الازىين531ث-خامظطالباثMGMT203ضلىك جىظيميادارة اغماى16

C-511:00-12:30الاربػاءC-1311:00-12:30الازىين541اد-خامظطالباثMGMT203ضلىك جىظيميادارة اغماى17

C-1213:00-14:30الثالزاءB-1311:00-12:30الاحد611ن-ضادصطالباثMGMT203ضلىك جىظيميادارة اغماى18

C-69:30-11:00الثالزاءB-13A9:30-11:00الاحد612ن-ضادصطالباثMGMT203ضلىك جىظيميادارة اغماى19

B-19:30-11:00الاربػاءB-513:00-14:30الازىين541اد-خامظطالباثMGMT383ادارة الخفاوض وحل النزاغاثادارة اغماى20

F-109:30-11:00الثالزاءA-1011:00-12:30الاحد541اد-خامظطالباثMGMT271ادارة اضتراجيجيهادارة اغماى21

C-79:30-11:00الاربػاءC-159:30-11:00الازىين611ن-ضادصطالباثMGMT271ادارة اضتراجيجيهادارة اغماى22
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B-1A11:00-12:30الاربػاءC-711:00-12:30الازىين612ن-ضادصطالباثMGMT271ادارة اضتراجيجيهادارة اغماى23

F-168:00-9:30الاربػاءC-128:00-9:30الازىين651غم-ضادصطالباثMGMT271ادارة اضتراجيجيهادارة اغماى24

C-59:30-11:00الثالزاءB-139:30-11:00الاحد731ث-ضابؼطالباثMGMT271ادارة اضتراجيجيهادارة اغماى25

9:30-8:00الثالزاءA-109:30-11:00الاحد541اد-خامظطالباثMGMT111ادارة ضلطلت الامداداثادارة اغماى26

9:30-8:00الثالزاءB-68:00-9:30الاحد631ث-ضادصطالباثMGMT111ادارة ضلطلت الامدادثادارة اغماى27

A-108:00-9:30الخميظA-108:00-9:30الاحد641اد-ضادصطالباثMGMT492جنىىلىحيا املػلىماث في الادارهادارة اغماى28

F-911:00-12:30الاربػاءA-1211:00-12:30الاحد642اد-ضادصطالباثMGMT492جنىىلىحيا املػلىماث في الادارهادارة اغماى29

F-69:30-11:00الاربػاءA-119:30-11:00الاحد643اد-ضادصطالباثMGMT492جنىىلىحيا املػلىماث في الادارهادارة اغماى30

C-59:30-11:00الاربػاءC-99:30-11:00الاحد641اد-ضادصطالباثMGMT288هظام الػمل والخدمه املدهيهادارة اغماى31

C-98:00-9:30الخميظC-138:00-9:30الازىين642اد-ضادصطالباثMGMT288هظام الػمل والخدمه املدهيهادارة اغماى32

C-129:30-11:00الخميظC-79:30-11:00الازىين643اد-ضادصطالباثMGMT288هظام الػمل والخدمه املدهيهادارة اغماى33

B-18:00-9:30الاربػاءB-18:00-9:30الازىين641اد-ضادصطالباثMGMT583اداره دوليهادارة اغماى34

F-29:30-11:00الخميظB-59:30-11:00الازىين642اد-ضادصطالباثMGMT583اداره دوليهادارة اغماى35

F-511:00-12:30الخميظB-911:00-12:30الازىين643اد-ضادصطالباثMGMT583اداره دوليهادارة اغماى36

11:00-1139:30الخميظB-69:30-11:00الازىين641اد-ضادصطالباثMGMT444ريادة الاغماىادارة اغماى37

12:30-11411:00الخميظB-111:00-12:30الازىين642اد-ضادصطالباثMGMT444ريادة الاغماىادارة اغماى38

A-1013:00-14:30الاربػاء14:30-11313:00الاحد643اد-ضادصطالباثMGMT444ريادة الاغماىادارة اغماى39

A-1011:00-12:30الخميظA-1011:00-12:30الازىين641اد-ضادصطالباثMGMT222الادارة الػامهادارة اغماى40

A-1113:00-14:30الاربػاءA-1013:00-14:30الاحد642اد-ضادصطالباثMGMT222الادارة الػامهادارة اغماى41

A-1111:00-12:30الاربػاءA-1111:00-12:30الاحد643اد-ضادصطالباثMGMT222الادارة الػامهادارة اغماى42

C-611:00-12:30الاربػاءC-1511:00-12:30الازىين741اد-ضابؼطالباثMGMT220ادارة غملياثادارة اغماى43

B-139:30-11:00الاربػاءC-129:30-11:00الازىين742اد-ضابؼطالباثMGMT220ادارة غملياثادارة اغماى44

F-1413:00-16:00الازىين741اد-ضابؼطالباثMGMT497مشزوع الخخزجادارة اغماى45

F-1013:00-16:00الازىين742اد-ضابؼطالباثMGMT497مشزوع الخخزجادارة اغماى46

B-511:00-12:30الخميظ11:00-1149:30الثالزاء741اد-ضابؼطالباثMGMT390هظزيت الخىظيم وجصميم املىظماثادارة اغماى47

B-613:00-14:30الخميظF-213:00-14:30الثالزاء742اد-ضابؼطالباثMGMT390هظزيت الخىظيم وجصميم املىظماثادارة اغماى48

A-109:30-11:00الاربػاء11:00-1139:30الازىين741اد-ضابؼطالباثMGMT388ادارة الخغيير والخطىيزادارة اغماى49

A-1111:00-12:30الخميظA-119:30-11:00الثالزاء742اد-ضابؼطالباثMGMT388ادارة الخغيير والخطىيزادارة اغماى50
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A-1013:00-14:30الخميظB-111:00-12:30الثالزاء741اد-ضابؼطالباثMGMT333القيادة الاداريتادارة اغماى51

A-1211:00-12:30الاربػاءB-611:00-12:30الازىين742اد-ضابؼطالباثMGMT333القيادة الاداريتادارة اغماى52

F-513:00-16:00الاربػاء741اد-ضابؼطالباثMGMT498الخدريب الػمليادارة اغماى53

F-513:00-16:00الاربػاء742اد-ضابؼطالباثMGMT498الخدريب الػمليادارة اغماى54

A-1211:00-12:30الخميظB-511:00-12:30الازىين841اد-زامًطالباثMGMT211ادارة مىارد بشزيتادارة اغماى55

F-1511:00-12:30الثالزاءC-511:00-12:30الاحد842اد-زامًطالباثMGMT211ادارة مىارد بشزيتادارة اغماى56

C-713:00-14:30الثالزاءC-213:00-14:30الاحد731ث-ضابؼطالباثMGMT211ادارة مىارد بشزيتادارة اغماى57

F-149:30-11:00الثالزاء11:00-1139:30الاحد841اد-زامًطالباثMGMT499مىطىغاث اداريت مػاصزةادارة اغماى58

A-108:00-9:30الثالزاء9:30-1148:00الاحد842اد-زامًطالباثMGMT499مىطىغاث اداريت مػاصزةادارة اغماى59

B-1A8:00-9:30الثالزاءB-138:00-9:30الاحد841اد-زامًطالباثMGMT432ادارة الجىدة الشاملتادارة اغماى60

B-138:00-9:30الخميظC-158:00-9:30الازىين842اد-زامًطالباثMGMT432ادارة الجىدة الشاملتادارة اغماى61

B-1A11:00-14:00الثالزاء841اد-زامًطالباثMGMT421ادارة املشاريؼادارة اغماى62

C-159:30-11:00الثالزاءB-1A9:30-11:00الاحد842اد-زامًطالباثMGMT421ادارة املشاريؼادارة اغماى63

B-13A11:00-14:00الاحد811ن-زامًطالباثMGMT421ادارة املشاريؼادارة اغماى64

B-1A11:00-14:00الخميظ815ن-زامًطالباثMGMT421ادارة املشاريؼادارة اغماى65

11:00-1149:30الخميظA-109:30-11:00الازىين841اد-زامًطالباثMGMT555صىؼ القزاراث وحل املشنالثادارة اغماى66

12:30-11311:00الخميظA-1211:00-12:30الازىين842اد-زامًطالباثMGMT555صىؼ القزاراث وحل املشنالثادارة اغماى67

B-178:00-9:30الاربػاءF-158:00-9:30الاحد411رابؼطالباثFIN101مبادئ اداره ماليهغلىم ماليه68

F-158:00-9:30الخميظF-178:00-9:30الثالزاء412رابؼطالباثFIN101مبادئ اداره ماليهغلىم ماليه69

F-169:30-11:00الخميظF-169:30-11:00الثالزاء413رابؼطالباثFIN101مبادئ اداره ماليهغلىم ماليه70

B-179:30-11:00الاربػاءF-169:30-11:00الاحد414رابؼطالباثFIN101مبادئ اداره ماليهغلىم ماليه71

B-611:00-12:30الخميظB-911:00-12:30الثالزاء415رابؼطالباثFIN101مبادئ اداره ماليهغلىم ماليه72

B-513:00-14:30الخميظB-613:00-14:30الثالزاء416رابؼطالباثFIN101مبادئ اداره ماليهغلىم ماليه73

F-1913:00-14:30الاربػاءF-1513:00-14:30الاحد417رابؼطالباثFIN101مبادئ اداره ماليهغلىم ماليه74

F-1611:00-12:30الاربػاءF-1611:00-12:30الاحد418رابؼطالباثFIN101مبادئ اداره ماليهغلىم ماليه75

F-159:30-11:00الخميظF-219:30-11:00الثالزاء419رابؼطالباثFIN101مبادئ اداره ماليهغلىم ماليه76

F-1613:00-14:30الاربػاءB-1A13:00-14:30الازىين551غم-خامظطالباثFIN288ماليت الشزماثغلىم ماليه77

علوم ماليه
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F-1711:00-12:30الخميظB-13A11:00-12:30الازىين721م-ضابؼ طالباثFIN288ماليت الشزماثغلىم ماليه78

F-1513:00-14:30الخميظF-1713:00-14:30الاحد722م-ضابؼ طالباثFIN288ماليت الشزماثغلىم ماليه79

F-98:00-9:30الثالزاءB-511:00-12:30الاحد551غم-خامظطالباثFIN363املاليه الدوليهغلىم ماليه80

B-59:30-11:00الاربػاءF-29:30-11:00الازىين551غم-خامظطالباثFIN462الػملياث البىنيهغلىم ماليه81

F-513:00-14:30الثالزاء14:30-13:00الاحد551غم-خامظطالباثFIN262الخخطيط املالي الشخص يغلىم ماليه82

B-58:00-9:30الخميظB-58:00-9:30الثالزاء651غم-ضادصطالباثFIN321ادارة البىىكغلىم ماليه83

B-69:30-11:00الاربػاءB-99:30-11:00الازىين651غم-ضادصطالباثFIN331الاضدثمارغلىم ماليه84

B-69:30-11:00الخميظB-99:30-11:00الثالزاء651غم-ضادصطالباثFIN432ادارة املحافظغلىم ماليه85

F-1713:00-14:30الخميظB-1313:00-14:30الثالزاء521م-خامظطالباثFIN215الاضىاق املاليه في املؤضطاث املاليهغلىم ماليه86

F-1611:00-12:30الخميظC-7A11:00-12:30الثالزاء522م-خامظطالباثFIN215الاضىاق املاليه في املؤضطاث املاليهغلىم ماليه87

F-2111:00-12:30الاربػاءB-1311:00-12:30الازىين651غم-ضادصطالباثFIN215الاضىاق املاليه في املؤضطاث املاليهغلىم ماليه88

B-911:00-12:30الخميظB-913:00-14:30الثالزاء651غم-ضادصطالباثFIN333الخقاريز املاليت وجحليل القىائمغلىم ماليه89

A-1013:00-16:00الازىين751غم-ضابؼطالباثFIN497مشزوع الخخزجغلىم ماليه90

F-611:00-12:30الخميظB-611:00-12:30الاحد751غم-ضابؼطالباثFIN361جأمينغلىم ماليه91

B-913:00-14:30الخميظB-613:00-14:30الاحد751غم-ضابؼطالباثFIN313البىىك والخمىيل الاضالميغلىم ماليه92

12:30-11:00الاربػاءF-211:00-12:30الازىين751غم-ضابؼطالباثFIN499مىطىغاث خاصه في الػلىم املاليتغلىم ماليه93

F-913:00-16:00الاربػاء751غم-ضابؼطالباثFIN498جدريب ميداويغلىم ماليه94

B-611:00-12:30الاربػاءB-911:00-12:30الاحد851غم-زامًطالباثFIN362ادارة املخاطزغلىم ماليه95

B-99:30-11:00الاربػاءB-59:30-11:00الاحد852غم-زامًطالباثFIN362ادارة املخاطزغلىم ماليه96

11:00-9:30الاربػاءF-229:30-11:00الاحد851غم-زامًطالباثFIN488مشخقاث ماليتغلىم ماليه97

14:30-13:00الاربػاءF-613:00-14:30الاحد852غم-زامًطالباثFIN488مشخقاث ماليتغلىم ماليه98

B-613:00-14:30الاربػاءF-213:00-14:30الاحد851غم-زامًطالباثFIN489جقييم اصىىغلىم ماليه99

B-511:00-12:30الاربػاءF-911:00-12:30الاحد852غم-زامًطالباثFIN489جقييم اصىىغلىم ماليه100

F-229:30-11:00الخميظF-99:30-11:00الثالزاء851غم-زامًطالباثFIN221الخحليل املاليغلىم ماليه101

12:30-11611:00الخميظF-2213:00-14:30الثالزاء852غم-زامًطالباثFIN221الخحليل املاليغلىم ماليه102

F-211:00-12:30الخميظF-913:00-14:30الثالزاء851غم-زامًطالباثFIN451الخمىيل الاضدثماري والػقاريغلىم ماليه103

F-28:00-9:30الخميظB-98:00-9:30الثالزاء852غم-زامًطالباثFIN451الخمىيل الاضدثماري والػقاريغلىم ماليه104
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C-79:30-11:00الخميظF-159:30-11:00الازىين211الثاويطالباثMATH120رياطياث لإلدارهالزياطياث105

C-7A11:00-12:30الاربػاءC-7A11:00-12:30الاحد212الثاويطالباثMATH120رياطياث لإلدارهالزياطياث106

C-99:30-11:00الاربػاءC-79:30-11:00الاحد213الثاويطالباثMATH120رياطياث لإلدارهالزياطياث107

B-13A8:00-9:30الاربػاءC-98:00-9:30الاحد214الثاويطالباثMATH120رياطياث لإلدارهالزياطياث108

C-7A8:00-9:30الخميظF-168:00-9:30الازىين215الثاويطالباثMATH120رياطياث لإلدارهالزياطياث109

C-7A9:30-11:00الخميظF-179:30-11:00الازىين216الثاويطالباثMATH120رياطياث لإلدارهالزياطياث110

11:00-1069:30الثالزاءC-7A9:30-11:00الاحد311الثالثطالباثSTAT103احصاء لإلدارهالزياطياث111

C-1211:00-12:30الخميظB-1A11:00-12:30الازىين312الثالثطالباثSTAT103احصاء لإلدارهالزياطياث112

C-513:00-14:30الخميظB-13A13:00-14:30الازىين313الثالثطالباثSTAT103احصاء لإلدارهالزياطياث113

F-1513:00-14:30الثالزاءC-911:00-12:30الاحد314الثالثطالباثSTAT103احصاء لإلدارهالزياطياث114

C-613:00-14:30الثالزاءC-713:00-14:30الاحد315الثالثطالباثSTAT103احصاء لإلدارهالزياطياث115

C-911:00-12:30الخميظC-1211:00-12:30الاحد316الثالثطالباثSTAT103احصاء لإلدارهالزياطياث116

11:00-1029:30الاربػاءC-129:30-11:00الاحد211زاويطالباثECON110اقخصاد حشئيالاقخصاد117

9:30-1038:00الاربػاءC-7A8:00-9:30الاحد212زاويطالباثECON110اقخصاد حشئيالاقخصاد118

C-128:00-9:30الخميظ9:30-1028:00الازىين213زاويطالباثECON110اقخصاد حشئيالاقخصاد119

C-139:30-11:00الخميظ11:00-1039:30الازىين214زاويطالباثECON110اقخصاد حشئيالاقخصاد120

B-111:00-12:30الاربػاء12:30-11311:00الاحد215زاويطالباثECON110اقخصاد حشئيالاقخصاد121

12:30-10611:00الاربػاءC-1311:00-12:30الاحد216زاويطالباثECON110اقخصاد حشئيالاقخصاد122

C-7A11:00-12:30الخميظB-1811:00-12:30الازىين311زالثطالباثECON220اقخصاد لليالاقخصاد123

C-1213:00-14:30الخميظB-1313:00-14:30الازىين312زالثطالباثECON220اقخصاد لليالاقخصاد124

C-138:00-9:30الثالزاءC-1511:00-12:30الاحد313زالثطالباثECON220اقخصاد لليالاقخصاد125

B-139:30-11:00الثالزاءC-139:30-11:00الاحد314زالثطالباثECON220اقخصاد لليالاقخصاد126

C-159:30-11:00الخميظB-1A9:30-11:00الازىين315زالثطالباثECON220اقخصاد لليالاقخصاد127

14:30-10313:00الثالزاءC-7A13:00-14:30الاحد316زالثطالباثECON220اقخصاد لليالاقخصاد128

B-111:00-12:30الخميظB-68:00-9:30الثالزاء521م-خامظطالباثECON320هقىد وبىىكالاقخصاد129

اساليب كميه

االقتصاد
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B-99:30-11:00الخميظF-59:30-11:00الثالزاء522م-خامظطالباثECON320هقىد وبىىكالاقخصاد130

F-611:00-12:30الاربػاء12:30-11311:00الازىين551غم-خامظطالباثECON320هقىد وبىىكالاقخصاد131

9:30-1028:00الخميظB-138:00-9:30الازىين211زاويطالباثMRKT101مبادئ الدطىيقالدطىيق132

11:00-1039:30الخميظB-13A9:30-11:00الازىين212زاويطالباثMRKT101مبادئ الدطىيقالدطىيق133

B-1811:00-12:30الاربػاءF-1511:00-12:30الاحد213زاويطالباثMRKT101مبادئ الدطىيقالدطىيق134

C-7A9:30-11:00الاربػاءF-179:30-11:00الاحد214زاويطالباثMRKT101مبادئ الدطىيقالدطىيق135

C-128:00-9:30الاربػاءF-168:00-9:30الاحد215زاويطالباثMRKT101مبادئ الدطىيقالدطىيق136

B-1313:00-14:30الاربػاءB-1813:00-14:30الازىين216زاويطالباثMRKT101مبادئ الدطىيقالدطىيق137

A-129:30-11:00الاربػاءA-129:30-11:00الازىين531ث-خامظطالباثMRKT150ادارة املىخج والػالمه الخجاريهالدطىيق138

B-13A13:00-14:30الاربػاءF-1613:00-14:30الاحد531ث-خامظطالباثMRKT120حطىيق مباشزالدطىيق139

11:00-1029:30الخميظF-159:30-11:00الاحد531ث-خامظطالباثMRKT210قىىاث حطىيقالدطىيق140

F-1411:00-12:30الاربػاء12:30-11411:00الاحد531ث-خامظطالباثMRKT140البيؼ وادراة املبيػاثالدطىيق141

F-1011:00-12:30الخميظA-1111:00-12:30الازىين531اد-ضادصطالباثMRKT120ضلىك مطتهلوالدطىيق142

F-211:00-12:30الاربػاءF-211:00-12:30الاحد641اد-ضادصطالباثMRKT120ضلىك مطتهلوالدطىيق143

A-199:30-11:00الاربػاءF-59:30-11:00الاحد642اد-ضادصطالباثMRKT120ضلىك مطتهلوالدطىيق144

A-118:00-9:30الخميظA-108:00-9:30الازىين643اد-ضادصطالباثMRKT120ضلىك مطتهلوالدطىيق145

F-1011:00-12:30الاربػاء12:30-11411:00الازىين631ث-ضادصطالباثMRKT220ادارة اغالنالدطىيق146

A-1013:00-14:30الثالزاءF-29:30-11:00الاحد631ث-ضادصطالباثMRKT230اجصاالث حطىيقيهالدطىيق147

A-129:30-11:00الثالزاءF-511:00-12:30الاحد631ث-ضادصطالباثMRKT250اضتراجيجياث حطػيرالدطىيق148

F-29:30-11:00الاربػاءB-19:30-11:00الازىين631ث-ضادصطالباثMRKT410حطىيق خدماثالدطىيق149

C-98:00-9:30الاربػاءB-13A8:00-9:30الاحد621م-ضادصطالباثMRKT310ادارة ميشأة الخجشئهالدطىيق150

C-139:30-11:00الاربػاءC-159:30-11:00الاحد622م-ضادصطالباثMRKT310ادارة ميشأة الخجشئهالدطىيق151

C-1311:00-12:30الخميظ12:30-10311:00الازىين731ث-ضابؼطالباثMRKT310ادارة ميشأة الخجشئهالدطىيق152

A-109:30-11:00الخميظA-119:30-11:00الازىين731ث-ضابؼطالباثMRKT350ادارة غالقاث الػمالءالدطىيق153

F-513:00-16:00الازىين731ث-ضابؼطالباثMRKT390الخدريب الػمليالدطىيق154

A-128:00-9:30الثالزاءF-611:00-12:30الاحد731ث-ضابؼطالباثMRKT130بحىر حطىيقالدطىيق155

A-119:30-11:00الخميظF-69:30-11:00الاحد751غم-ضابؼطالباثMRKT433حطىيق خدماث ماليهالدطىيق156

التسويق

وحدة الشؤون ألاكاديمية 1/10/2016    11:26 AM 12\ 6



طالبات -  1437-1436جدول القاعات للفصل الدراس ي الثاني -كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع 

C-111:00-12:30الاربػاءC-111:00-12:30الازىين611ن-ضادصطالباثMRKT330حطىيق النتروويالدطىيق157

C-1111:00-14:00الاحد612ن-ضادصطالباثMRKT330حطىيق النتروويالدطىيق158

C-18:00-9:30الخميظC-118:00-9:30الازىين841اد-زامًطالباثMRKT330حطىيق النتروويالدطىيق159

C-39:30-11:00الخميظC-39:30-11:00الازىين842اد-زامًطالباثMRKT330حطىيق النتروويالدطىيق160

C-911:00-12:30الاربػاءF-1611:00-12:30الازىين511ن-خامظطالباثMIS221هظم قىاغد البياهاثهظم مػلىماث161

C-113:00-14:30الاربػاءC-313:00-14:30الازىين511ن-خامظطالباثMIS341هظم اداره منخبيههظم مػلىماث162

C-1511:00-12:30الخميظC-611:00-12:30الثالزاء511ن-الخامظطالباثMIS332(1)جحليل وجصميم هظم مػلىماثهظم مػلىماث163

C-39:30-11:00الاربػاءC-19:30-11:00الازىين511ن-الخامظطالباثMIS312جصميم صفحاث النتروهيههظم مػلىماث164

A-1113:00-14:30الخميظF-613:00-14:30الثالزاءن-خامظطالباثMIS220(1)لغاث البرمجههظم مػلىماث

C-18:00-9:30الازىينغملي-(1)لغاث بزمجههظم مػلىماث

F-213:00-14:30الاربػاءF-213:00-14:30الازىين821م-زامًطالباثMIS102هظم مػلىماث اداريههظم مػلىماث166

C-511:00-12:30الخميظB-139:30-11:00الازىين823م-زامًطالباثMIS102هظم مػلىماث اداريههظم مػلىماث167

F-59:30-11:00الخميظ11:00-1139:30الثالزاء511ن-الخامظطالباثMIS102هظم مػلىماث اداريههظم مػلىماث168

C-7A8:00-9:30الاربػاء11:00-1029:30الازىين541اد-خامظطالباثMIS102هظم مػلىماث اداريههظم مػلىماث169

C-138:00-9:30الخميظ9:30-1028:00الثالزاء851غم-زامًطالباثMIS102هظم مػلىماث اداريههظم مػلىماث170

C-99:30-11:00الخميظC-29:30-11:00الثالزاء852غم-زامًطالباثMIS102هظم مػلىماث اداريههظم مػلىماث171

9:30-1138:00الثالزاءA-128:00-9:30الاحد611ن-الطادصطالباثMIS231هظم حشغيلهظم مػلىماث172

F-68:00-9:30الاربػاءF-28:00-9:30الازىين612ن-الطادصطالباثMIS231هظم حشغيلهظم مػلىماث173

B-69:30-11:00الثالزاءA-129:30-11:00الاحدن-الطادصطالباثMIS212(2)لغاث البرمجههظم مػلىماث

C-113:00-14:30الاحدغملي-(2)لغت بزمجه

F-68:00-9:30الثالزاءF-58:00-9:30الاحدن-الطادصطالباثMIS212(2)لغاث البرمجههظم مػلىماث

C-313:00-14:30الثالزاءغملي-(2)لغت بزمجه

F-58:00-9:30الاربػاءF-98:00-9:30الازىين611ن-الطادصطالباثMIS442(2)جحليل وجصميم هظم مػلىماثهظم مػلىماث176

F-59:30-11:00الاربػاءF-99:30-11:00الازىين612ن-الطادصطالباثMIS442(2)جحليل وجصميم هظم مػلىماثهظم مػلىماث177

F-511:00-12:30الاربػاءF-911:00-12:30الازىين711ن-الطابؼطالباثMIS431الذماء الاصطىاعي والىظم الخبيرةهظم مػلىماث178

F-513:00-14:30الخميظB-511:00-12:30الثالزاء711ن-الطابؼطالباثMIS432الشبهاث وامً الحاضىبهظم مػلىماث179

A-119:30-11:00الاربػاءB-513:00-14:30الثالزاءن-الطابؼطالباثMIS311جطبيقاث البرمجه للمطخخدم النهائيهظم مػلىماث

نظم معلومات

611

612

711

511 165

174

175

180
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C-19:30-11:00الثالزاءغملي-جطبيقاث البرمجه

F-2113:00-16:00الازىين711ن-الطابؼطالباثMIS390الخدريب الػمليهظم مػلىماث181

F-1413:00-14:30الاربػاء711ن-الطابؼطالباثMIS499مشزوع الخخزجهظم مػلىماث182

F-1014:30-16:00الاربػاء712ن-الطابؼطالباثMIS499مشزوع الخخزجهظم مػلىماث183

B-1A13:00-14:30الاربػاء713ن-الطابؼطالباثMIS499مشزوع الخخزجهظم مػلىماث184

C-714:30-16:00الاربػاء714ن-الطابؼطالباثMIS499مشزوع الخخزجهظم مػلىماث185

F-148:00-9:30الخميظ811ن-الثامًطالباثMIS499مشزوع ضابقهظم مػلىماث186

F-109:30-11:00الخميظ812ن-الثامًطالباثMIS499مشزوع ضابقهظم مػلىماث187

F-108:00-9:30الخميظ813ن-الثامًطالباثMIS499مشزوع ضابقهظم مػلىماث188

F-149:30-11:00الخميظ814ن-الثامًطالباثMIS499مشزوع ضابقهظم مػلىماث189

B-18:00-9:30الخميظ815ن-الثامًطالباثMIS499مشزوع ضابقهظم مػلىماث190

B-19:30-11:00الخميظ816ن-الثامًطالباثMIS499مشزوع ضابقهظم مػلىماث191

A-128:00-9:30الخميظ817ن-الثامًطالباثMIS499مشزوع ضابقهظم مػلىماث192

A-129:30-11:00الخميظ818ن-الثامًطالباثMIS499مشزوع ضابقهظم مػلىماث193

F-911:00-12:30الخميظ12:30-11311:00الثالزاءن-الثامًطالباثMIS223هيامل البياهاث ومػالجت امللفاثهظم مػلىماث

C-18:00-9:30الثالزاءغملي

B-59:30-11:00الثالزاءF-99:30-11:00الاحدن-الثامًطالباثMIS223هيامل البياهاث ومػالجت امللفاثهظم مػلىماث

C-311:00-12:30الاحدغملي

F-149:30-11:00الاربػاءF-229:30-11:00الازىين811ن-الثامًطالباثMIS498الذماء في الاغماى وجىقيب البياهاثهظم مػلىماث196

F-2211:00-12:30الاربػاءF-1411:00-12:30الازىين815ن-الثامًطالباثMIS498الذماء في الاغماى وجىقيب البياهاثهظم مػلىماث197

B-58:00-9:30الاربػاءF-68:00-9:30الازىين811ن-الثامًطالباثMIS441هظم امً املػلىماث ومزاقبتهاهظم مػلىماث198

F-229:30-11:00الاربػاءF-109:30-11:00الازىين815ن-الثامًطالباثMIS441هظم امً املػلىماث ومزاقبتهاهظم مػلىماث199

12:30-11311:00الاربػاءF-2211:00-12:30الازىين811ن-الثامًطالباثMIS342جطبيقاث الاهترهذ في الاغماىهظم مػلىماث200

A-108:00-9:30الاربػاءF-58:00-9:30الازىين815ن-الثامًطالباثMIS342جطبيقاث الاهترهذ في الاغماىهظم مػلىماث201

11:00-1029:30الثالزاء11:00-1029:30الاحد811ن-الثامًطالباثMIS433هظم دغم القزارهظم مػلىماث202

B-13A8:00-9:30الثالزاء9:30-1038:00الاحد815ن-الثامًطالباثMIS433هظم دغم القزارهظم مػلىماث203

711
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B-18930-11:00الاربػاء11:00-103930الاحد411رابؼطالباثLAWP201قاهىن ججاريالقاهىن204

B-1A8:00-9:30الاربػاء9:30-1028:00الاحد412رابؼطالباثLAWP201قاهىن ججاريالقاهىن205

B-13A8:00-9:30الخميظB-188:00-9:30الثالزاء413رابؼطالباثLAWP201قاهىن ججاريالقاهىن206

B-139:30-11:00الخميظB-1A9:30-11:00الثالزاء414رابؼطالباثLAWP201قاهىن ججاريالقاهىن207

B-13A13:00-14:30الخميظC-213:00-14:30الثالزاء415رابؼطالباثLAWP201قاهىن ججاريالقاهىن208

C-713:00-14:30الاربػاء14:30-10213:00الاحد416رابؼطالباثLAWP201قاهىن ججاريالقاهىن209

C-1211:00-12:30الاربػاء12:30-10211:00الاحد417رابؼطالباثLAWP201قاهىن ججاريالقاهىن210

B-1311:00-12:30الخميظB-1311:00-12:30الثالزاء418رابؼطالباثLAWP201قاهىن ججاريالقاهىن211

B-13A11:00-12:30الاربػاء12:30-10311:00الاحد419رابؼطالباثLAWP201قاهىن ججاريالقاهىن212

B-188:00-9:30الاربػاءF-178:00-9:30الاحد211زاويطالباثACCT101(1)مدخل محاضبه ماليهاملحاضبه213

B-188:00-9:30الخميظB-13A8:00-9:30الازىين212زاويطالباثACCT101(1)مدخل محاضبه ماليهاملحاضبه214

B-13A9:30-11:00الخميظB-179:30-11:00الازىين213زاويطالباثACCT101(1)مدخل محاضبه ماليهاملحاضبه215

C-1311:00-12:30الاربػاءF-1711:00-12:30الاحد214زاويطالباثACCT101(1)مدخل محاضبه ماليهاملحاضبه216

C-69:30-11:00الاربػاءB-179:30-11:00الاحد215زاويطالباثACCT101(1)مدخل محاضبه ماليهاملحاضبه217

C-29:30-11:00الاربػاءB-189:30-11:00الاحد216زاويطالباثACCT101(1)مدخل محاضبه ماليهاملحاضبه218

B-1813:00-14:30الخميظC-7A13:00-14:30الازىين311زالثطالباثACCT102(2)مدخل محاضبه ماليهاملحاضبه219

F-168:00-9:30الثالزاء12:30-10611:00الاحد312زالثطالباثACCT102(2)مدخل محاضبه ماليهاملحاضبه220

C-99:30-11:00الثالزاء11:00-1069:30الاحد313زالثطالباثACCT102(2)مدخل محاضبه ماليهاملحاضبه221

B-13A11:00-12:30الخميظF-1511:00-12:30الازىين314زالثطالباثACCT102(2)مدخل محاضبه ماليهاملحاضبه222

B-1811:00-12:30الخميظC-911:00-12:30الازىين315زالثطالباثACCT102(2)مدخل محاضبه ماليهاملحاضبه223

B-13A11:00-12:30الثالزاءB-188:00-9:30الازىين316زالثطالباثACCT102(2)مدخل محاضبه ماليهاملحاضبه224

11:00-1069:30الخميظC-7A9:30-11:00الثالزاء521م-خامظطالباثACCT221مدخل محاضبه اداريهاملحاضبه225

C-913:00-14:30الخميظC-913:00-14:30الثالزاء522م-خامظطالباثACCT221مدخل محاضبه اداريهاملحاضبه226

B-1813:00-14:30الاربػاءC-913:00-14:30الاحد541اد-خامظطالباثACCT221مدخل محاضبه اداريهاملحاضبه227

B-13A9:30-11:00الثالزاءC-69:30-11:00الاحد551غم-خامظطالباثACCT221مدخل محاضبه اداريهاملحاضبه228

المحاسبه

القانون

وحدة الشؤون ألاكاديمية 1/10/2016    11:26 AM 12\ 9



طالبات -  1437-1436جدول القاعات للفصل الدراس ي الثاني -كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع 

B-68:00-9:30الاربػاءA-118:00-9:30الازىين631ث-ضادصطالباثACCT221مدخل محاضبه اداريهاملحاضبه229

B-913:00-14:30الاربػاءB-613:00-14:30الازىين521م-خامظطالباثACCT373محاضبه حنىميهاملحاضبه230

C-1511:00-12:30الاربػاءF-2111:00-12:30الازىين522م-خامظطالباثACCT373محاضبه حنىميهاملحاضبه231

A-1014:30-16:00الاربػاءA-1214:30-16:00الازىين521م-خامظطالباثACCT361(1)مزاحػهاملحاضبه232

A-1213:00-14:30الاربػاءA-1213:00-14:30الازىين522م-خامظطالباثACCT361(1)مزاحػهاملحاضبه233

A-1011:00-12:30الاربػاءF-611:00-12:30الازىين521م-خامظطالباثACCT211(1)محاضبه ماليه مخىضطهاملحاضبه234

B-614:30-16:00الاربػاءF-614:30-16:00الازىين522م-خامظطالباثACCT211(1)محاضبه ماليه مخىضطهاملحاضبه235

12:30-11:00الاربػاء11:00-1159:30الاحد621م-ضادصطالباثACCT241هظم مػلىماث محاضبيهاملحاضبه236

14:30-13:00الاربػاءA-1911:00-12:30الاحد622م-ضادصطالباثACCT241هظم مػلىماث محاضبيهاملحاضبه237

12:30-11511:00الخميظ11:00-9:30الخميظ711ن-ضابؼطالباثACCT241هظم مػلىماث محاضبيهاملحاضبه238

F-159:30-11:00الاربػاءB-1A11:00-12:30الاحد621م-ضادصطالباثACCT432(2)مزاحػهاملحاضبه239

F-1711:00-12:30الاربػاءC-58:00-9:30الاحد622م-ضادصطالباثACCT432(2)مزاحػهاملحاضبه240

F-168:00-9:30الخميظF-218:00-9:30الثالزاء621م-ضادصطالباثACCT413هظزيت املحاضبهاملحاضبه241

F-179:30-11:00الخميظF-159:30-11:00الثالزاء622م-ضادصطالباثACCT413هظزيت املحاضبهاملحاضبه242

B-1A9:30-11:00الخميظF-179:30-11:00الثالزاء621م-ضادصطالباثACCT351محاضبه اداريه مخىضطهاملحاضبه243

F-1511:00-12:30الخميظ14:30-10613:00الثالزاء622م-ضادصطالباثACCT351محاضبه اداريه مخىضطهاملحاضبه244

12:30-10211:00الخميظC-511:00-12:30الثالزاء621م-ضادصطالباثACCT212(2)محاضبه ماليه مخىضطهاملحاضبه245

9:30-1038:00الخميظC-98:00-9:30الثالزاء622م-ضادصطالباثACCT212(2)محاضبه ماليه مخىضطهاملحاضبه246

12:30-11411:00الاربػاءF-1011:00-12:30الاحد721م-ضابؼطالباثACCT372محاضبت سماه وطزائباملحاضبه247

11:00-1139:30الاربػاء11:00-1149:30الاحد722م-ضابؼطالباثACCT372محاضبت سماه وطزائباملحاضبه248

11:00-1149:30الاربػاءB-19:30-11:00الاحد721م-ضابؼطالباثACCT371محاضبه ماليه مخقدمهاملحاضبه249

F-2211:00-12:30الخميظF-1011:00-12:30الازىين722م-ضابؼطالباثACCT371محاضبه ماليه مخقدمهاملحاضبه250

F-2113:00-16:00الاربػاء721م-ضابؼطالباثACCT390الخدريب الػملياملحاضبه251

F-2113:00-16:00الاربػاء722م-ضابؼطالباثACCT390الخدريب الػملياملحاضبه252

C-7A13:00-14:30الخميظC-1213:00-14:30الاحد721م-ضابؼطالباثACCT313مىطىغاث محاضبيه مخخارهاملحاضبه253

B-1511:00-12:30الاربػاءB-1711:00-12:30الاحد722م-ضابؼطالباثACCT313مىطىغاث محاضبيه مخخارهاملحاضبه254

C-1213:00-16:00الازىين721م-ضابؼطالباثACCT497مشزوع الخخزجاملحاضبه255

F-913:00-16:00الازىين722م-ضابؼطالباثACCT497مشزوع الخخزجاملحاضبه256
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C-119:30-12:30الازىين821م-زامًطالباثACCT412اضخخداماث الحاضب في املحاضبهاملحاضبه257

C-119:30-12:30الاربػاء822م-زامًطالباثACCT412اضخخداماث الحاضب في املحاضبهاملحاضبه258

C-1113:00-16:00الازىين823م-زامًطالباثACCT412اضخخداماث الحاضب في املحاضبهاملحاضبه259

C-1113:00-16:00الاربػاء824م-زامًطالباثACCT412اضخخداماث الحاضب في املحاضبهاملحاضبه260

B-138:00-9:30الاربػاءF-178:00-9:30الازىين821م-زامًطالباثACCT411جحليل قىائم ماليهاملحاضبه261

F-179:30-11:00الاربػاء12:30-10611:00الازىين823م-زامًطالباثACCT411جحليل قىائم ماليهاملحاضبه262

F-58:00-9:30الخميظB-58:00-9:30الاحد821م-زامًطالباثACCT471محاضبه اداريه مخقدمهاملحاضبه263

F-69:30-11:00الخميظB-99:30-11:00الاحد823م-زامًطالباثACCT471محاضبه اداريه مخقدمهاملحاضبه264

11:00-1159:30الخميظ11:00-1169:30الاحد821م-زامًطالباثACCT431محاضبه دوليهاملحاضبه265

F-68:00-9:30الخميظF-2211:00-12:30الاحد823م-زامًطالباثACCT431محاضبه دوليهاملحاضبه266

12:30-10311:00الخميظB-1811:00-12:30الاحد821م-زامًطالباثACCT321محاضبت ميشآث ماليهاملحاضبه267

F-1511:00-12:30الاربػاءC-158:00-9:30الاحد823م-زامًطالباثACCT321محاضبت ميشآث ماليهاملحاضبه268

F-1911:00-13:00الازىين211زاويطالباثISLM271الػقيده الاضالميتجزبيه اضالميه269

F-1911:00-13:00الخميظ213زاويطالباثISLM271الػقيده الاضالميتجزبيه اضالميه270

B-1711:00-13:00الازىين215زاويطالباثISLM271الػقيده الاضالميتجزبيه اضالميه271

F-1913:00-15:00الاحد216زاويطالباثISLM271الػقيده الاضالميتجزبيه اضالميه272

B-1513:00-15:00الثالزاء311زالثطالباثISLM272الىظام الاحخماعي في الاضالمجزبيه اضالميه273

F-219:00-11:00الخميظ313زالثطالباثISLM272الىظام الاحخماعي في الاضالمجزبيه اضالميه274

B-179:00-11:00الثالزاء315زالثطالباثISLM272الىظام الاحخماعي في الاضالمجزبيه اضالميه275

F-2113:00-15:00الاحد311زالثطالباثISLM273الىظام الاقخصادي في الاضالمجزبيه اضالميه276

F-199:00-11:00الازىين313زالثطالباثISLM273الىظام الاقخصادي في الاضالمجزبيه اضالميه277

F-199:00-11:00الاحد315زالثطالباثISLM273الىظام الاقخصادي في الاضالمجزبيه اضالميه278

F-1911:00-13:00الاحد411رابؼطالباثISLM274الىظام الطياس ي في الاضالمجزبيه اضالميه279

F-2111:00-13:00الخميظ413رابؼطالباثISLM274الىظام الطياس ي في الاضالمجزبيه اضالميه280

F-199:00-11:00الخميظ415رابؼطالباثISLM274الىظام الطياس ي في الاضالمجزبيه اضالميه281

F-199:00-11:00الاربػاء417رابؼطالباثISLM274الىظام الطياس ي في الاضالمجزبيه اضالميه282

F-1713:00-15:00الاربػاء419رابؼطالباثISLM274الىظام الطياس ي في الاضالمجزبيه اضالميه283

تربيه اسالميه
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F-99:30-11:00الخميظB-19:30-11:00الثالزاء411رابؼطالباثFIN115طزق بحثغام284

F-109:30-11:00الاربػاءF-109:30-11:00الاحد412رابؼطالباثFIN115طزق بحثغام285

9:30-1138:00الاربػاء9:30-1138:00الاحد413رابؼطالباثFIN115طزق بحثغام286

F-108:00-9:30الثالزاءB-111:00-12:30الاحد414رابؼطالباثFIN115طزق بحثغام287

14:30-11313:00الاربػاء14:30-11413:00الاحد415رابؼطالباثFIN115طزق بحثغام288

B-911:00-12:30الاربػاءF-1411:00-12:30الاحد416رابؼطالباثFIN115طزق بحثغام289

F-1411:00-12:30الخميظF-911:00-12:30الثالزاء417رابؼطالباثFIN115طزق بحثغام290

F-1013:00-14:30الخميظB-113:00-14:30الثالزاء418رابؼطالباثFIN115طزق بحثغام291

11:00-1169:30الاربػاءF-149:30-11:00الاحد419رابؼطالباثFIN115طزق بحثغام292

9:30-8:00الثالزاء12:30-11511:00الاحد311زالثطالباثMGMT103اخالقياث الػملغام293

A-109:30-11:00الثالزاء11:00-9:30الاحد312زالثطالباثMGMT103اخالقياث الػملغام294

12:30-11:00الخميظF-511:00-12:30الازىين313زالثطالباثMGMT103اخالقياث الػملغام295

14:30-13:00الخميظA-1113:00-14:30الاحد314زالثطالباثMGMT103اخالقياث الػملغام296

B-913:00-14:30الازىين12:30-11:00الاحد315زالثطالباثMGMT103اخالقياث الػملغام297

A-199:30-11:00الخميظ11:00-9:30الازىين316زالثطالباثMGMT103اخالقياث الػملغام298

A-1911:00-13:00الاربػاء411رابؼطالباثFIN105مهاراث لخابه اداريهغام299

A-1911:00-13:00الخميظ412رابؼطالباثFIN105مهاراث لخابه اداريهغام300

F-2111:00-13:00الاحد413رابؼطالباثFIN105مهاراث لخابه اداريهغام301

C-211:00-13:00الاربػاء414رابؼطالباثFIN105مهاراث لخابه اداريهغام302

F-219:00-11:00الاحد415رابؼطالباثFIN105مهاراث لخابه اداريهغام303

C-159:00-11:00الاربػاء416رابؼطالباثFIN105مهاراث لخابه اداريهغام304

B-179:00-11:00الخميظ417رابؼطالباثFIN105مهاراث لخابه اداريهغام305

11:00-1039:00الثالزاء418رابؼطالباثFIN105مهاراث لخابه اداريهغام306

C-513:00-15:00الثالزاء419رابؼطالباثFIN105مهاراث لخابه اداريهغام307

عام

وحدة الشؤون ألاكاديمية 1/10/2016    11:26 AM 12\ 12


