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       ماجست إدارة االعمال      

  أستاذ املقرر   رقم املقرر  CRN  أسم املقرر   الوقت  اليوم  القاعة

معة  ١١١٢ ةإدارة   ١١:٣٠-٨:٣٠  ا شر س  ٦٠٢١٥١٢  ٣٣٦١٥  املوارد ال   د. محمد عو

معة  ١١٠٨ ية  ١١:٣٠-٨:٣٠  ا   د. أبو النصر السيد ٦٠٢١٦١٩  ٥٧٠٨١  القيادة  الرعاية ال

معة  ١١١٢ ق  ١٥:٣٠-١٢:٣٠ ا سو   د. خالد الصقع  ٦٠٢١٥١١  ٣٨٧٢٤  إدارة ال

معة  ١١٠٨ د  ١٥:٣٠-١٢:٣٠ ا   د. تامر عياد  ٦٠٢١٦١٢  ٤٢٠٢٠  سالسل التور

ت  ١١١٢ اسبة  االعمال  ١١:٣٠-٨:٣٠ الس اب الدين  ٦٠٣١٥١٠  ٣٣٦١٣  ا   د. ش

ت  ١١٠٨ ية  ١١:٣٠-٨:٣٠ الس   د. محمد مصطفى  ٦٠٢١٦٢٠  -  إدارة الرعاية ال

ت  ١١١٢ س  ٦٠٢١٥١٠  ٣٦٠١٧  عملياتالإدارة   ١٥:٣٠-١٢:٣٠ الس   د. محمد عو

ت  ١١٠٨   -  ٦٠٢١٦١٦  ٣٦٠٥٤  املشروع  ١٧:٥٠-١٥:٣٥ الس

       ماجست اقتصاديات الطاقة التطبيقي      

  أستاذ املقرر   رقم املقرر   CRN  أسم املقرر   الوقت  اليوم  القاعة

معة  ١١٢٦   د. عبدهللا الشمري   0605 -1611 ٥١٩٣٣  Microeconomics I  ١١:٣٠-٨:٣٠  ا

معة  ١١٢٨ ي احمد  0605 -1711 ٥٣٩٠٢  Research methods and reportwriting  ١١:٣٠-٨:٣٠  ا   د. أ

معة  ١١٢٦ م  0605 -1714 ٥٣٨٩٦  International energy economics  ١٥:٣٠-١٢:٣٠ ا   د. يوسف عبدالكر

معة  ١١٢٨   د. تاج السر  0605 -1614 ٥١٩٣٥  Natural resource economics  ١٥:٣٠-١٢:٣٠ ا

ت  ١١٢٦   د. تاج السر  0605 -1612 ٥١٩٣١  Saudi Arabia Economy  ١١:٣٠-٨:٣٠ الس

ت  ١١٢٨   د. محمود الرواد  0605 -1712 ٥٦٩٩٣  Risk assessment and management in energy sector industries  ١١:٣٠-٨:٣٠ الس

ت  ١١٢٦   د. عادل بنحامد  0605 -1713 ٥٣٨٩٨  Energy projects management  ١٥:٣٠-١٢:٣٠ الس

ت  ١١٢٨   د. عصام اللي  0605 -1613 ٥١٩٢٩  Macroeconomics  ١٥:٣٠-١٢:٣٠ الس

اسبة              ماجست ا

  أستاذ املقرر   رقم املقرر   CRN  أسم املقرر   الوقت  اليوم  القاعة

معة  ١١١٣   د. ي املطري   ١٩٣٠-٠٦٠٣  ٥١٩٧١  تدقيق داخ   ١٥:٢٥-١٢:٣٠  ا

معة  ١١١٥ اسبة  ١٥:٢٥-١٢:٣٠  ا ميد منطاش  ١٩١١-٠٦٠٣  ٥٣٢٦١   قضايا معاصرة  ا   د. عبدا

معة  ١١١٣ ة متقدمة  ١٨:٣٠-١٥:٣٠ ا   د. توفيق الكما  ١٩٩٠-٠٦٠٣  ٥١٩٦٧  محاسبة إدار

معة  ١١١٥           ١٨:٣٠-١٥:٣٠ ا

ت  ١١١٣ ة  ١١:٣٠-٨:٣٠ الس و اسبة الز   د. محمد العم  ١٩٧٠-٠٦٠٣  ٥٧١٧٥  دراسات متقدمة  ا

ت  ١١١٥ ب  ١٩٢٠-٠٦٠٣  ٥١٧٥٥  محاسبة مالية متقدمة  ١١:٣٠-٨:٣٠ الس   د. محمد شب

ت  ١١١٣   د. عائذ املبارك  ١٩٨٠-٠٦٠٣  ٥٣٢٥٩  تحليل ما محاس  ١٥:٣٠-١٢:٣٠ الس

ت  ١١١٥ ار  ١٩١٠-٠٦٠٣  ٥١٩٦٥  محاسبة مالية وفقا للمعاي الدولية  ١٥:٣٠-١٢:٣٠ الس   د.عبدالرحمن ا
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       ماجست العلوم  املالية      

  أستاذ املقرر   رقم املقرر   CRN  أسم املقرر   الوقت  اليوم  القاعة

معة  ١٠٩٣ م 1920-0603  ٥١٩٦٩  محاسبة مالية متقدمة  ١٥:٢٥-١٢:٣٠  ا   د. عبدهللا امل

معة  ١٠٩١ م   1905-0604 ٥٦٥٢٦  منا البحث العل  املالية  ١٥:٢٥-١٢:٣٠  ا   د. عبداللطيف امل

معة  ١٠٩٣ ف  1911-0606 ٥١٧٥٧  األساليب الكمية  املالية  ١٨:٣٠-١٥:٣٠ ا   د.محمد الشر

معة  ١٠٩١   د.نور الدين خبابة  1970-0604 ٥٣٢٥٥  سياسات مالية متقدمة  ١٨:٣٠-١٥:٣٠ ا

ت  ١٠٩٣ ثمار  ١١:٣٠-٨:٣٠ الس   د.عبدهللا السماعيل  1920-0604 ٥١٧٦٤  االس

ت  ١٠٩١           ١١:٣٠-٨:٣٠ الس

ت  ١٠٩٣ ات املتقدمة  ١٥:٣٠-١٢:٣٠ الس     1911-0604 ٥١٧٦٢  مالية الشر

ت  ١٠٩١   د. محمد عامر  1960-0604 ٥٣٢٥٣  دسة املاليةنال  ١٥:٣٠-١٢:٣٠ الس

اطر       دارة ا ن و        ماجست تأم

  أستاذ املقرر   رقم املقرر   CRN  أسم املقرر   الوقت  اليوم  القاعة

معة  ١٠٩٠ ن  ٢٥:١٥-٣٠:١٢  ا طر والتأم ن عرفه  0606611   -  إدارة ا   د. حس

معة  ١٠٩٠ ونية وتحليل القرار  ١٨:٣٠-١٥:٣٠ ا داول اإللك   د. خالد املي  0606614   -  ا

ت  ١٠٩٠ ن  ١١:٣٠-٨:٣٠ الس عات التأم   د. نزار ع أحمد  0606612   -  شر

ت  ١٠٩٠   د. رائد أحمد الزغول    0606613   -  األساليب اإلحصائية  ١٥:٣٠-١٢:٣٠ الس


