
 

 القاعة الشعبة أستاذ المقرر أسم المقرر الفترة التاريخ اليوم

 3012 321 د/ اماني عباس إدارة قنوات التوزيع )دبلوم( األولى 1442/09/05 السبت

 3047 311 د/ محمد عبدهللا منشآت وأسواق مالية األولى 1442/09/05 السبت

 3012 312 د/ حسنه نعمت هللا القانون التجاري )انتقالي( الثانية 1442/09/05 السبت

 3047 313 د/ حسنه نعمت هللا القانون التجاري )انتقالي( الثانية 1442/09/05 السبت

 3013 313 حسنه نعمت هللا د/ القانون التجاري )انتقالي( الثانية 1442/09/05 السبت

 1022 314 د/ حسنه نعمت هللا القانون التجاري )انتقالي( الثانية 1442/09/05 السبت

 2003 311 د/ محمد الفرماوي القانون التجاري )انتقالي( الثانية 1442/09/05 السبت

 2003 321 د/ محمد الفرماوي القانون التجاري )دبلوم( الثانية 1442/09/05 السبت

 3012 321 أ/ صفاء سليمان انشاء وإدارة مراكز المعلومات الثانية 1442/09/05 السبت

 3012 311 د/ حسنه نعمت هللا مبادئ القانون )انتقالي( الثالثة 1442/09/05 السبت

 3012 321 د/ حسنه نعمت هللا مبادئ القانون )دبلوم( الثالثة 1442/09/05 السبت

 هـ1442-1441جدول االختبارات الدورية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 



 

 القاعة الشعبة أستاذ المقرر أسم المقرر الفترة التاريخ اليوم

 3013 321 أ/ منيره احمد مبادئ اإلدارة )دبلوم( األولى 1442/09/06 األحد

 3047 311 أ/ منيره احمد مبادئ االدارة )انتقالي( األولى 1442/09/06 األحد

 3012 311 أ/ منيره احمد مبادئ االدارة )انتقالي( األولى 1442/09/06 األحد

 3012 311 أ/ اخالص حسين إدارة المعرفة الثانية 1442/09/06 األحد

 3013 321 د/ رحاب يوسف التسويق العالمي )دبلوم( الثانية 1442/09/06 األحد

 3047 321 د/ محمد هارون المراجعة )دبلوم( الثالثة 1442/09/06 األحد

 3013 321 أ/ تقوى الشيخ نظم المعلومات اإلدارية الثالثة 1442/09/06 األحد

 3012 311 أ/ منصور عبيدات اإلداريةنظم المعلومات  الثالثة 1442/09/06 األحد

 هـ1442-1441جدول االختبارات الدورية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 



 

 

 القاعة الشعبة أستاذ المقرر أسم المقرر الفترة التاريخ اليوم

 3013 321 د/ هويدا سيد 1تحليل و تصميم نظم المعلومات  األولى 1442/09/07 االثنين

 3047 311 د/ عبدالسميع الطيب مبادئ اإلقتصاد الجزئي )انتقالي( األولى 1442/09/07 االثنين

 3012 311 عبدالسميع الطيبد/  مبادئ اإلقتصاد الجزئي )انتقالي( األولى 1442/09/07 االثنين

 األولى 1442/09/07 االثنين
 مبادئ اإلقتصاد الجزئي 

 )دبلوم تسويق+محاسبة(
 2022 321 د/ ميمونة عبد الرحيم

 3013 311 د/ هاله احمد االساليب الكمية في اإلدارة )انتقالي( الثانية 1442/09/07 االثنين

 3047 313 د/ هاله احمد في اإلدارة )انتقالي(االساليب الكمية  الثانية 1442/09/07 االثنين

 3012 313 د/ هاله احمد االساليب الكمية في اإلدارة )انتقالي( الثانية 1442/09/07 االثنين

 الثانية 1442/09/07 االثنين
 2تحليل و تصميم نظم المعلومات 

 )دبلوم(
 2004 321 د/ هويدا سيد

 3013 321 د/ هويدا سيد )دبلوم( 1الحاسب اآللي لغات  الثالثة 1442/09/07 االثنين

 3012 321 أ/ عائشة بركات )دبلوم( 2محاسبة شركات  الثالثة 1442/09/07 االثنين

 هـ1442-1441جدول االختبارات الدورية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 



 

 القاعة الشعبة أستاذ المقرر أسم المقرر الفترة التاريخ اليوم

 3047 311 د/ دانيا النجار إدارة المصارف األولى 1442/09/08 الثالثاء

 3013 321 أ/ صفاء سليمان اساسيات الشبكات وتشغيل ويندوز األولى 1442/09/08 الثالثاء

 3012 321 أ/ صفاء سليمان اساسيات الشبكات وتشغيل ويندوز األولى 1442/09/08 الثالثاء

 1022 312 أ/ نورة الجبر )انتقالي( 2مبادئ المحاسبة  الثانية 1442/09/08 الثالثاء

 3013 311 د/ مها صالح )انتقالي( 2مبادئ المحاسبة  الثانية 1442/09/08 الثالثاء

 3047 321 أ/ عائشة بركات )دبلوم( 2مبادئ المحاسبة  الثانية 1442/09/08 الثالثاء

 3012 321 أ/ عائشة بركات )دبلوم( 2مبادئ المحاسبة  الثانية 1442/09/08 الثالثاء

 1022 311 د/ الطاهر إبراهيم مقدمة في اإلحصاء الثالثة 1442/09/08 الثالثاء

 1002 311 د/ الطاهر إبراهيم في اإلحصاءمقدمة  الثالثة 1442/09/08 الثالثاء

 2010 312 د/ فاتن التومي مقدمة في اإلحصاء الثالثة 1442/09/08 الثالثاء

 3047 313 د/ ياسر عياد مقدمة في اإلحصاء الثالثة 1442/09/08 الثالثاء

 3012 313 د/ ياسر عياد مقدمة في اإلحصاء الثالثة 1442/09/08 الثالثاء

 2021 314 د/ ياسر عياد مقدمة في اإلحصاء الثالثة 1442/09/08 الثالثاء

 االستراحة 314 د/ ياسر عياد مقدمة في اإلحصاء الثالثة 1442/09/08 الثالثاء

 هـ1442-1441جدول االختبارات الدورية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 



 

 

 

 القاعة الشعبة أستاذ المقرر أسم المقرر الفترة التاريخ اليوم

 االستراحة 311 د/ ميمونة عبد الرحيم النقود والبنوك )انتقالي( األولى 1442/09/09 األربعاء

 3013 312 د/ ميمونة عبد الرحيم والبنوك )انتقالي(النقود  األولى 1442/09/09 األربعاء

 3012 313 د/ ميمونة عبد الرحيم النقود والبنوك )انتقالي( األولى 1442/09/09 األربعاء

 2021 314 د/ ميمونة عبد الرحيم النقود والبنوك )انتقالي( األولى 1442/09/09 األربعاء

 2020 314 د/ ميمونة عبد الرحيم )انتقالي( النقود والبنوك األولى 1442/09/09 األربعاء

 1022 321 د/ اماني عباس مهارات إدارة البيع )دبلوم( األولى 1442/09/09 األربعاء

 3013 311 د/ ياسر عياد أساسيات الرياضيات في اإلدارة الثانية 1442/09/09 األربعاء

 3012 311 د/ ياسر عياد أساسيات الرياضيات في اإلدارة الثانية 1442/09/09 األربعاء

 3047 311 د/ ياسر عياد أساسيات الرياضيات واإلحصاء الثانية 1442/09/09 األربعاء

 2020 321 د/ هاله احمد 1مبادئ الرياضيات   الثانية 1442/09/09 األربعاء

 3012 321 أ/ عائشة بركات )دبلوم( 1محاسبة شركات  الثالثة 1442/09/09 األربعاء

 هـ1442-1441جدول االختبارات الدورية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 



 

 القاعة الشعبة أستاذ المقرر أسم المقرر الفترة التاريخ اليوم

 2013 311 د/ عبدالسميع الطيب مبادئ اإلقتصاد الكلي )انتقالي( األولى 1442/09/10 الخميس

 2010 311 د/ عبدالسميع الطيب مبادئ اإلقتصاد الكلي )انتقالي( األولى 1442/09/10 الخميس

 2021 312 د/ عبدالسميع الطيب مبادئ اإلقتصاد الكلي )انتقالي( األولى 1442/09/10 الخميس

 2020 312 د/ عبدالسميع الطيب مبادئ اإلقتصاد الكلي )انتقالي( األولى 1442/09/10 الخميس

 3047 313 د/ عبدالسميع الطيب مبادئ اإلقتصاد الكلي )انتقالي( األولى 1442/09/10 الخميس

 3012 313 د/ عبدالسميع الطيب مبادئ اإلقتصاد الكلي )انتقالي( األولى 1442/09/10 الخميس

 االستراحة 311 د/ ميمونة عبد الرحيم مبادئ اإلقتصاد الكلي )انتقالي( األولى 1442/09/10 الخميس

 3013 314 د/ ميمونة عبد الرحيم مبادئ اإلقتصاد الكلي )انتقالي( األولى 1442/09/10 الخميس

 3013 321 د/ ميمونة عبد الرحيم مبادئ اإلقتصاد الكلي )دبلوم( األولى 1442/09/10 الخميس

 3013 321 د/ رحاب يوسف إدارة اإلنتاج الثانية 1442/09/10 الخميس

 3012 321 د/ رحاب يوسف إدارة اإلنتاج الثانية 1442/09/10 الخميس

 هـ1442-1441جدول االختبارات الدورية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 



 

 

 

 القاعة الشعبة أستاذ المقرر أسم المقرر الفترة التاريخ اليوم

 2020 312 أ/ تقوى الشيخ إدارة أعمال إلكترونية )انتقالي( الثالثة 1442/09/10 الخميس

 3047 313 د/ عالء عبدالرؤوف )انتقالي(إدارة أعمال إلكترونية  الثالثة 1442/09/10 الخميس

 3013 313 د/ عالء عبدالرؤوف إدارة أعمال إلكترونية )انتقالي( الثالثة 1442/09/10 الخميس

 1002 314 د/ عالء عبدالرؤوف إدارة أعمال إلكترونية )انتقالي( الثالثة 1442/09/10 الخميس

 1022 314 د/ عالء عبدالرؤوف إلكترونية )انتقالي(إدارة أعمال  الثالثة 1442/09/10 الخميس

 3012 311 د/ هويدا سيد إدارة أعمال إلكترونية )انتقالي( الثالثة 1442/09/10 الخميس

 2020 321 أ/ تقوى الشيخ التجارة االلكترونية الثالثة 1442/09/10 الخميس

 هـ1442-1441الدراسي الثاني للعام الجامعي جدول االختبارات الدورية للفصل 

 



 

 القاعة الشعبة أستاذ المقرر أسم المقرر الفترة التاريخ اليوم

 3047 313 أ/ اخالص حسين إدارة التسويق األولى 1442/09/12 السبت

 3012 313 أ/ اخالص حسين إدارة التسويق األولى 1442/09/12 السبت

 3047 314 أ/ اخالص حسين إدارة التسويق األولى 1442/09/12 السبت

 3013 314 أ/ اخالص حسين إدارة التسويق األولى 1442/09/12 السبت

 2004 311 أ/ منيره احمد إدارة التسويق األولى 1442/09/12 السبت

 2003 311 أ/ منيره احمد إدارة التسويق األولى 1442/09/12 السبت

 2014 312 أ/ منيره احمد إدارة التسويق األولى 1442/09/12 السبت

 2015 312 أ/ منيره احمد إدارة التسويق األولى 1442/09/12 السبت

 2012 311 د/ اماني عباس إدارة التسويق األولى 1442/09/12 السبت

 2010 311 د/ اماني عباس إدارة التسويق األولى 1442/09/12 السبت

 2021 312 د/ اماني عباس إدارة التسويق األولى 1442/09/12 السبت

 2020 312 د/ اماني عباس إدارة التسويق األولى 1442/09/12 السبت

 هـ1442-1441الجامعي جدول االختبارات الدورية للفصل الدراسي الثاني للعام 

 



 

 

 

 القاعة الشعبة أستاذ المقرر أسم المقرر الفترة التاريخ اليوم

 االستراحة 321 د/ اماني عباس إدارة التسويق األولى 1442/09/12 السبت

 2025 313 د/ رحاب يوسف إدارة التسويق األولى 1442/09/12 السبت

 2024 313 د/ رحاب يوسف إدارة التسويق األولى 1442/09/12 السبت

 2023 314 د/ رحاب يوسف إدارة التسويق األولى 1442/09/12 السبت

 2013 314 د/ رحاب يوسف إدارة التسويق األولى 1442/09/12 السبت

 3013 321 د/ عبير محمود المحاسبة المتوسطة الثانية 1442/09/12 السبت

 3047 311 د/ عبير محمود 1المحاسبة المتوسطة  الثانية 1442/09/12 السبت

 3012 311 د/ عبير محمود 1المحاسبة المتوسطة  الثانية 1442/09/12 السبت

 1022 321 أ/ منيره احمد بحوث التسويق الثانية 1442/09/12 السبت

 هـ1442-1441جدول االختبارات الدورية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 



 

 القاعة الشعبة أستاذ المقرر أسم المقرر الفترة التاريخ اليوم

 3012 311 أ/ اخالص حسين إدارة الموارد البشرية األولى 1442/09/13 األحد

 3012 321 أ/ اخالص حسين إدارة الموارد البشرية األولى 1442/09/13 األحد

 3013 321 د/ عالء عبدالرؤوف شبكات المعلومات واالتصاالت األولى 1442/09/13 األحد

 3047 321 د/ مها صالح المالية محاسبة المنشأت األولى 1442/09/13 األحد

 3012 321 أ/ تقوى الشيخ مقدمة في الحاسب اآللي الثانية 1442/09/13 األحد

 هـ1442-1441جدول االختبارات الدورية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 



 

 

 

 القاعة الشعبة أستاذ المقرر أسم المقرر الفترة التاريخ اليوم

 1022 321 د/ اماني عباس إدارة التسعير األولى 1442/09/14 االثنين

 2023 313 د/ امل دردير أساسيات المحاسبة اإلدارية األولى 1442/09/14 االثنين

 2013 314 د/ امل دردير أساسيات المحاسبة اإلدارية األولى 1442/09/14 االثنين

 3047 311 د/ مها صالح أساسيات المحاسبة اإلدارية األولى 1442/09/14 االثنين

 3013 311 د/ مها صالح أساسيات المحاسبة اإلدارية األولى 1442/09/14 االثنين

 3012 312 د/ مها صالح أساسيات المحاسبة اإلدارية األولى 1442/09/14 االثنين

 2025 311 د/ امل دردير أساسيات المحاسبة والتكاليف األولى 1442/09/14 االثنين

 2024 311 د/ امل دردير أساسيات المحاسبة والتكاليف األولى 1442/09/14 االثنين

 2012 312 د/ امل دردير أساسيات المحاسبة والتكاليف األولى 1442/09/14 االثنين

 2010 312 د/ امل دردير أساسيات المحاسبة والتكاليف األولى 1442/09/14 االثنين

 2021 313 د/ عبير محمود أساسيات المحاسبة والتكاليف األولى 1442/09/14 االثنين

 االستراحة 313 د/ عبير محمود أساسيات المحاسبة والتكاليف األولى 1442/09/14 االثنين

 2016 314 د/ عبير محمود أساسيات المحاسبة والتكاليف األولى 1442/09/14 االثنين

 2020 314 د/ عبير محمود أساسيات المحاسبة والتكاليف األولى 1442/09/14 االثنين

 2022 321 د/ امل دردير 1محاسبة التكاليف  األولى 1442/09/14 االثنين

 هـ1442-1441الدراسي الثاني للعام الجامعي  جدول االختبارات الدورية للفصل
 



 

 القاعة الشعبة أستاذ المقرر أسم المقرر الفترة التاريخ اليوم

 3013 311 أ/ اخالص حسين السلوك التنظيمي الثانية 1442/09/14 االثنين

 3047 312 أ/ اخالص حسين السلوك التنظيمي الثانية 1442/09/14 االثنين

 3012 312 أ/ اخالص حسين السلوك التنظيمي الثانية 1442/09/14 االثنين

 3013 311 أ/ عائشة بركات مبادئ المحاسبة والتقرير المالي الثالثة 1442/09/14 االثنين

 3012 311 أ/ عائشة بركات المحاسبة والتقرير الماليمبادئ  الثالثة 1442/09/14 االثنين

 هـ1442-1441جدول االختبارات الدورية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 



 

 

 

 القاعة الشعبة أستاذ المقرر أسم المقرر الفترة التاريخ اليوم

 1022 321 أ/ منيره احمد إدارة اإلعالن والترويج األولى 1442/09/15 الثالثاء

 3013 311 د/ هاله احمد التحليل اإلحصائي األولى 1442/09/15 الثالثاء

 3012 311 د/ هاله احمد التحليل اإلحصائي األولى 1442/09/15 الثالثاء

 3047 321 د/ هويدا سيد نظم التشغيل األولى 1442/09/15 الثالثاء

 3047 311 د/ آمال كعيب 1مبادئ المحاسبة  الثانية 1442/09/15 الثالثاء

 3013 321 د/ عبير محمود 1مبادئ المحاسبة  الثانية 1442/09/15 الثالثاء

 3012 321 محمودد/ عبير  1مبادئ المحاسبة  الثانية 1442/09/15 الثالثاء

 3013 311 أ/ عائشة بركات نظم محاسبة التكاليف )انتقالي( الثالثة 1442/09/15 الثالثاء

 3012 311 أ/ عائشة بركات نظم محاسبة التكاليف )انتقالي( الثالثة 1442/09/15 الثالثاء

 هـ1442-1441الجامعي جدول االختبارات الدورية للفصل الدراسي الثاني للعام 

 



 

 القاعة الشعبة أستاذ المقرر أسم المقرر الفترة التاريخ اليوم

 2004 311 د/ إبراهيم األمين 1إدارة مالية  األولى 1442/09/16 األربعاء

 2003 311 د/ إبراهيم األمين 1إدارة مالية  األولى 1442/09/16 األربعاء

 االستراحة 311 د/ إبراهيم األمين 1إدارة مالية  األولى 1442/09/16 األربعاء

 2023 312 د/ إبراهيم األمين 1إدارة مالية  األولى 1442/09/16 األربعاء

 2022 312 األميند/ إبراهيم  1إدارة مالية  األولى 1442/09/16 األربعاء

 2014 314 د/ إبراهيم األمين 1إدارة مالية  األولى 1442/09/16 األربعاء

 2013 314 د/ إبراهيم األمين 1إدارة مالية  األولى 1442/09/16 األربعاء

 1002 313 د/ أحالم المسعي 1إدارة مالية  األولى 1442/09/16 األربعاء

 1022 313 د/ أحالم المسعي 1مالية إدارة  األولى 1442/09/16 األربعاء

 3012 314 د/ سعيدي وصاف 1إدارة مالية  األولى 1442/09/16 األربعاء

 3013 311 د/ كوثر الشابي 1إدارة مالية  األولى 1442/09/16 األربعاء

 2012 312 د/ وليد عيسى 1إدارة مالية  األولى 1442/09/16 األربعاء

 2010 312 د/ وليد عيسى 1إدارة مالية  األولى 1442/09/16 األربعاء

 هـ1442-1441جدول االختبارات الدورية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 



 

 

 

 القاعة الشعبة أستاذ المقرر المقررأسم  الفترة التاريخ اليوم

 3047 311 د/ إبراهيم األمين 2إدارة مالية  الثانية 1442/09/16 األربعاء

 3012 311 د/ إبراهيم األمين 2إدارة مالية  الثانية 1442/09/16 األربعاء

 3047 313 د/ إبراهيم األمين 2إدارة مالية  الثانية 1442/09/16 األربعاء

 3013 313 د/ إبراهيم األمين 2إدارة مالية  الثانية 1442/09/16 األربعاء

 2023 321 د/ هاله احمد 1مبادئ اإلحصاء  الثانية 1442/09/16 األربعاء

 2022 321 د/ هاله احمد 1مبادئ اإلحصاء  الثانية 1442/09/16 األربعاء

 االستراحة 322 د/ هاله احمد 1مبادئ اإلحصاء  الثانية 1442/09/16 األربعاء

 2003 321 د/ هاله احمد 2مبادئ الرياضيات   الثانية 1442/09/16 األربعاء

 3047 321 أ/ عائشة بركات الزكاة و المحاسبة الضريبية الثالثة 1442/09/16 األربعاء

 هـ1442-1441جدول االختبارات الدورية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 



 

 

 القاعة الشعبة أستاذ المقرر أسم المقرر الفترة التاريخ اليوم

 3012 321 د/ ناديا ربحي لغة انجليزية علمية األولى 1442/09/17 الخميس

 3013 323 د/ ناديا ربحي انجليزية علميةلغة  األولى 1442/09/17 الخميس

 3012 321 د/ ناديا ربحي لغة انجليزية الثانية 1442/09/17 الخميس

 3012 311 د/ وليد عيسى أساسيات البحث العلمي )مالية( الثالثة 1442/09/17 الخميس

 3047 311 د/ امل دردير أساسيات البحث العلمي )محاسبة( الثالثة 1442/09/17 الخميس

 3012 311 د/ امل دردير أساسيات البحث العلمي )محاسبة( الثالثة 1442/09/17 الخميس

 1022 311 د/ رحاب يوسف أساسيات البحث العلمي )موارد بشرية( الثالثة 1442/09/17 الخميس

 2003 321 د/ هويدا سيد تصميم قواعد بيانات الثالثة 1442/09/17 الخميس

 3013 321 أ/ منيره احمد مفاهيم إدارة األعمال الثالثة 1442/09/17 الخميس

 هـ1442-1441جدول االختبارات الدورية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 


