
 
 

 
 

 

 

 القاعة الدور الشعبة أستاذ المقرر اسم المقرر الفترة   التاريخ اليوم 

 3012 الثاني 313 د/ أمل دردير أساسيات المحاسبة اإلدارية والتكاليف األولى 1442/05/12 األحد

 3013 الثاني 311 د/ أمل دردير أساسيات المحاسبة اإلدارية والتكاليف األولى 1442/05/12 األحد

 3013 الثاني 322 د/ أمل دردير 1محاسبة التكاليف  األولى 1442/05/12 األحد

 1022 األرضي 312 د/ عيد حسن أساسيات المحاسبة اإلدارية والتكاليف األولى 1442/05/12 األحد

 1024 األرضي 312 د/ عيد حسن أساسيات المحاسبة اإلدارية والتكاليف األولى 1442/05/12 األحد

 2010 األول 321 د/ عيد حسن 1محاسبة التكاليف  األولى 1442/05/12 األحد

 2025 األول 321 د/ عيد حسن 1التكاليف محاسبة  األولى 1442/05/12 األحد

 3012 الثاني 321 ا/ منيرة أحمد إدارة قنوات التوزيع الثانية 1442/05/12 األحد

 3013 الثاني 311 ا/ إخالص العاقب السلوك التنظيمي الثانية 1442/05/12 األحد

 2010 األول 321 ا/ منيرة أحمد إدارة التسويق  الثانية 1442/05/12 األحد

 2013 األول 321 ا/ منيرة أحمد إدارة التسويق  الثانية 1442/05/12 األحد

 2014 األول 322 د/ أماني عباس إدارة التسويق  الثانية 1442/05/12 األحد

   كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

 هـ1442-1441للفصل الدراسي األول جدول االختبارات النهائية 



 
 

 
 

 2022 األول 322 د/ أماني عباس إدارة التسويق  الثانية 1442/05/12 األحد

 2023 األول 322 أماني عباسد/  إدارة التسويق  الثانية 1442/05/12 األحد

 1022 األرضي 314 د/ عبير محمود مبادئ المحاسبة والتقرير المالي الثالثة 1442/05/12 األحد

 1024 األرضي 314 د/ عبير محمود مبادئ المحاسبة والتقرير المالي الثالثة 1442/05/12 األحد

 2014 األول 311 ا/ عائشة بركات مبادئ المحاسبة والتقرير المالي الثالثة 1442/05/12 األحد

 2015 األول 311 ا/ عائشة بركات مبادئ المحاسبة والتقرير المالي الثالثة 1442/05/12 األحد

 2022 األول 311 ا/ عائشة بركات مبادئ المحاسبة والتقرير المالي الثالثة 1442/05/12 األحد

 2023 األول 311 ا/ عائشة بركات الماليمبادئ المحاسبة والتقرير  الثالثة 1442/05/12 األحد

 2012 األول 312 ا/ عائشة بركات مبادئ المحاسبة والتقرير المالي الثالثة 1442/05/12 األحد

 2013 األول 312 ا/ عائشة بركات مبادئ المحاسبة والتقرير المالي الثالثة 1442/05/12 األحد

 2024 األول 312 ا/ عائشة بركات والتقرير الماليمبادئ المحاسبة  الثالثة 1442/05/12 األحد

 2025 األول 312 ا/ عائشة بركات مبادئ المحاسبة والتقرير المالي الثالثة 1442/05/12 األحد

 3012 الثاني 313 د/ عبير محمود مبادئ المحاسبة والتقرير المالي الثالثة 1442/05/12 األحد

 3013 الثاني 313 د/ عبير محمود المحاسبة والتقرير الماليمبادئ  الثالثة 1442/05/12 األحد



 
 

 
 

        

        

 


