
 
  

 
 

  

 عميد الكلية                                                                                                         الكلية                                                                                         رئيس القسمأمين 

 

 االول المستو ى:

 

 الوقت
 اليوم

 إدارة أعمال 
 

 محاسبة 
 

 +تسويق وإنتاج مالية ومصرفية + نظم معلومات محاسبية نظم معلومات إدارية

 8-11 11-2 8-11 11-2 8-11 11-2 8-11 11-2 

 السبت

 المادة

 
 (2اللغة العربية)

8-10 
 مبادى التسويق 

 ( 2)العربية اللغة 

10-12 
    

     (7الطبية)مبنى  (7مبنى الطبية)  (6مبنى الطبية) ق

     أ/ افراح مهيوب د/ عبده قائد  أ/ افراح مهيوب المدرس

 االحد

 السلوك التنظيمي السلوك التنظيمي التسويقمبادئ  المادة
 (2تطبيقات مبادئ محاسبة)

10-12 

 مهارات الحاسوب
8-10 

 
 (2تطبيقات مبادئ محاسبة)

8-10 

 مهارات الحاسوب
10-12 

 (1مبنى الطبية) (1مبنى الطبية)  (6)رئيسيمبنى الال (7بية)مبنى الط (7مبنى الطبية) (6مبنى الطبية) (6مبنى الطبية) ق

 أمين الشريف /أ عالء الدين محمد /أ  أمين الشريف /أ عالء الدين محمد /أ د/ توفيق السنباني د/ توفيق السنباني د/ عبده قائد المدرس

 االثنين

 المادة
 مهارات الحاسوب 

8-10 

 (2تطبيقات مبادئ محاسبة)

10-12 
 

 مهارات الحاسوب 
10-12 

تطبيقات مبادئ 
 (2محاسبة)

8-10 

 (2اللغة العربية )

10-12 

 (2اللغة العربية )

8-10 
 السلوك التنظيمي

 (8مبنى الطبية) (7مبنى الطبية) (1مبنى الطبية) (1مبنى الطبية) (7مبنى الطبية)  (6مبنى الطبية) (6مبنى الطبية) ق

 د/ توفيق السنباني أ/ افراح مهيوب أ/ افراح مهيوب عالء الدين محمد /أ قائد الجميلي /أ  عالء الدين محمد /أ قائد الجميلي /أ المدرس

 الثالثاء

 (2مبادى محاسبة) المادة
 (2اللغة االنجليزية)

11-1 
  

 (2اللغة االنجليزية)

9-11 
 (2مبادى محاسبة)

مقدمة الى تكنولوجيا 
 المعلومات

 

  (4المبنى الرئيسي ) (7مبنى الطبية) (7مبنى الطبية)   (6مبنى الطبية) (6مبنى الطبية) ق

  نائد المشرقيد/  د/ همدان الصايدي كمال أبو هادي د/   كمال أبو هادي د/ د/ همدان الصايدي المدرس

 االربعاء

  مبادى اقتصاد كلي المادة
 (2اللغة االنجليزية)

9-11 
 (2مبادى محاسبة) مبادى اقتصاد كلي  (2مبادى محاسبة )

 (2اللغة االنجليزية)

11-1 

 (1مبنى الطبية) (1مبنى الطبية) (6مبنى الطبية)  (7مبنى الطبية) (7مبنى الطبية)  (6مبنى الطبية) ق

 كمال أبو هادي د/ د/ همدان الصايدي د/ عبدالرحمن االرياني  د/ همدان الصايدي كمال أبو هادي د/  د/ عبدالرحمن االرياني المدرس

 الخميس

 مبادى اقتصاد كلي    المادة
مقدمة الى تكنولوجيا 

 المعلومات
 مبادى التسويق مبادى اقتصاد كلي مبادئ التسويق

 (7مبنى الطبية) (6مبنى الطبية) (7مبنى الطبية) (1مبنى الطبية) (7مبنى الطبية)    ق

 د/ عبده قائد د/ عبدالرحمن االرياني د/ عبده قائد نائد المشرقيد/  د/ عبدالرحمن االرياني    المدرس



 
  

 
 

 عميد الكلية                                                                                                         رئيس القسم                                              أمين الكلية                                             

 

 الثالث ى:والمست
                

 الوقت
 اليوم

 نظم معلومات محاسبية نظم معلومات إدارية علوم مالية ومصرفية محاسبة أعمال إدارة 

 8-11 11-2 8-11 11-2 8-11 11-2 8-11 11-2 8-11 11-2 

 السبت

    إدارة المواد اإلدارة العامة المادة
تحليل االستثمار 
 باألوراق المالية

إدارة سلسلة التزويد 
 واالمدادات

 اإلدارة العامة
ة التزويد إدارة سلسل

 واالمدادات
 

  (13) (3) (13) (14)    (13) (3) ق

  خالد السلطان /أ جميل الجويد /د خالد السلطان /أ محمد الشوكاني /د    خالد السلطان /أ جميل الجويد /د المدرس

 االحد

 (2محاسبة إدارية) المادة
تطبيقات الحاسوب 

 في اإلدارة 

 

تطبيقات الحاسوب 
 في المحاسبة 

 (1م)
   (2محاسبة إدارية)

تراسل البيانات 
 والشبكات

 التدريب الميداني

11-1 
 (2دارية)محاسبة إ

 التدريب الميداني

11-1 

 (5) (4) (5) معمل   (2كبرى ) معمل معمل (4) ق

 نبيل الجرادي /د أ/ صفاء الحنبصي نبيل الجرادي /د د/ ماهر السنباني   أ/ صفاء الحنبصي نائد المشرقي /د نائد المشرقي /د أ/ صفاء الحنبصي المدرس

 االثنين

  (2محاسبة تكاليف ) المادة
محاسبة المنشآت 

 النفطية
 العمليات المصرفية (2محاسبة تكاليف )

تطبيقات الحاسوب 
في العلوم المالية 

 والمصرفية 
 (2محاسبة تكاليف )  

بيانات تراسل ال
 والشبكات

 معمل (4)   معمل (8) (2كبرى ) (2كبرى )  (4) ق

 د/ ماهر السنباني بشير الصلوي /أ   نائد المشرقي /د د/ عبدالواسع غشيم بشير الصلوي /أ د/ ميثاق راجح  بشير الصلوي /أ المدرس

 الثالثاء

    المادة

تطبيقات الحاسوب 
 في المحاسبة 

 (2م)
 تقنيات الويب   تقنيات الويب  

 معمل   معمل   معمل    ق

 علي الماوري /أ   علي الماوري /أ   نائد المشرقي /د    المدرس

 االربعاء

  المادة
 التدريب الميداني

10-12 

 التدريب الميداني

8-10 
  محاسبة ضريبية

 التدريب الميداني

10-12 
    

     (6)  (2كبرى ) (2كبرى ) (6)  ق

     د/ عبدالواسع غشيم  هادي الصياد /د عبدالواسع غشيمد/  د/ عبدالواسع غشيم  المدرس

 الخميس

     األسواق المالية المالية الدولية     المادة

     (5) (4)     ق

     ياسر مهيوب /د عبده قائد /د     المدرس



  

 

 

 عميد الكلية                                                                                                         القسمأمين الكلية                                                                                         رئيس 

 

   الثانيالمستوى: 

 الوقت

 اليوم

 نظم معلومات محاسبية نظم معلومات إدارية علوم مالية ومصرفية محاسبة أعمال إدارة 

 8-11 11-2 8-11 11-2 8-11 11-2 8-11 11-2 8-11 11-2 

 السبت
 المادة

  
 

 

 البنوك اإلسالمية
محاسبة شركات 

 أموال
 

نظم معلومات 
 إدارية متقدم

 
محاسبة شركات 

 أموال

 (2)كبرى   (6)  (2)كبرى  (14)     ق
 عبدالغني دومان /د  منير المخالفي /د  عبدالغني دومان /د محمد الشوكاني /د     المدرس

 االحد

 رياضة مالية المادة
إدارة  العمليات 

 االنتاجية
إدارة  العمليات 

 االنتاجية
 رياضة مالية رياضة مالية

 
    

      (2)كبرى  (4) (3) (3) (2)كبرى  ق

      راجح األسد /د راجح األسد /د يمن المكرماني /أ يمن المكرماني /أ راجح األسد /د المدرس

 االثنين

 القانون التجاري المادة
إدارة التأمين 

 والمخاطر
إدارة التأمين 

 والمخاطر
 القانون التجاري

إدارة التأمين 
  والمخاطر

إدارة التأمين  
 والمخاطر

 
 

   (3)   (3) (12) (3) (3) (12) ق

   راجح األسد /د   راجح األسد /د بليغ الصوفي /د راجح األسد /د راجح األسد /د بليغ الصوفي /د المدرس

 الثالثاء
 المادة

 
   

  

 
   

           ق
           المدرس

االربعا
 ء

 المادة
محاسبة شركات 

 أموال
محاسبة شركات  مالية عامة مالية عامة

 أموال
التشريعات المالية 

 والمصرفية
 مالية عامة

 
 البرمجة المرئية

 
 البرمجة المرئية 

 معمل   معمل (5) (3) (5) (4) (4) (5) ق

 أ/ أنور السياري   أ/ أنور السياري محمد الصيادي /د عبدالخالق معزب /د عبدالغني دومان /د محمد الصيادي /د محمد الصيادي /د عبدالغني دومان /د المدرس

الخمي
 س

  المادة
  

   
إدارة  العمليات 

 االنتاجية
أنظمة قواعد 

 البيانات
 أنظمة قواعد البيانات

مقدمة الى النظم 
المحاسبية 
 وتطبيقاتها

 معمل معمل معمل (3)       ق
 نائد المشرقي /د أ/ لبيب القباطي أ/ لبيب القباطي يمن المكرماني /أ       المدرس
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 الرابعالمستوى: 

 

 الوقت  
 اليوم

 نظم معلومات محاسبية نظم معلومات إدارية علوم مالية ومصرفية محاسبة أعمال إدارة 

 8-11 11-2 8-11 11-2 8-11 11-2 8-11 11-2 8-11 11-2 

 السبت

 المادة
مراسالت تجارية 
 باللغة االنجليزية

 نظم دعم اتخاذ القرار   نظم محاسبية محاسبة دولية 
مراسالت تجارية 

 ةباللغة االنجليزي
 نظم محاسبية نظم دعم اتخاذ القرار

 (5) (5) (12) (5)   (5) (4)  (6) ق

 بشير الصلوي /أ عبدالغني دومان /د  رضوان الشارف د/ المدرس
 

 منير المخالفي /د 
رضوان  د/ 

 الشارف
 بشير الصلوي /أ منير المخالفي /د

 االحد

  المادة
 

  
دراسات مالية 

ومصرفية باللغة 
 االنجليزية

   
تصميم برامج 

 محاسبية
 

 

  معمل    (5)     ق

  أ/ لبيب القباطي    نبيل الجرادي  /د     المدرس

 االثنين

    إدارة الجودة الشاملة التحليل المالي إدارة الجودة الشاملة    إدارة الجودة الشاملة المادة

    (5) (4) (6)    (5) ق

    عبده قائد/ د د/ ميثاق راجح توفيق السنباني / د    عبده قائد/ د المدرس

 الثالثاء

           المادة

           ق

           المدرس

 االربعاء

           المادة

           ق

           المدرس

 الخميس

 المادة
إدارة منشآت 

 متخصصة
 

 إدارة األعمال الدولية
دراسات محاسبية 
 باللغة االنجليزية

 2مراجعة 
إدارة المحافظ 

 ماريةاالستث
 

 
 إدارة األعمال الدولية

 إدارة منشآت
 متخصصة

دراسات محاسبية 
 باللغة االنجليزية

 

  (2كبرى ) (4) (12)  (5) (6) (2كبرى ) (3) (6) ق

  د/ مختار المصباحي د/ مازن سرحان عبدالسالم خليل /د  ياسر القيسي /د د/ خالد عبدالرب د/ مختار المصباحي عبدالسالم خليل /د د/ مازن سرحان المدرس


