
الوقتالتاريخ الميالديالتاريخ الهجرياليوماسم المقرررمز المقررالمستوىالتخصصم

نإلرياضيات إلمالية118مال1كل إلتخصصات1 Dec-20181100--1300-03/04/144010إإلثني 

ية 150نجل1كل إلتخصصات2 ن Dec-20181100--1300-05/04/144012إألربعاء1إللغة إؤلنجلي 

Dec-20181100--1300-09/04/144016إألحدمبادئ إؤلحصاء110إحص1كل إلتخصصات3

Dec-20181100--1300-11/04/144018إلثالثاءأخالقيات إلمهنة107ثقف1كل إلتخصصات4

Dec-20181100--1300-13/04/144020إلخميسإلتوحيد102عقد1كل إلتخصصات5

ي101قصد2كل إلتخصصات6
Dec-20181100--1300-02/04/14409إألحدمبادئ إإلقتصاد إلجزئ 

Dec-20181100--1300-04/04/144011إلثالثاءمبادئ إؤلدإرة253دإر2كل إلتخصصات7

Dec-20181100--1300-06/04/144013إلخميسفقه إلمعامالت إلمالية258فقه2كل إلتخصصات8

إؤلحصاء إلتحليلي202قصد2كل إلتخصصات9
ن Dec-20181100--1300-10/04/144017إإلثني 

Dec-20181100--1300-12/04/144019إألربعاءقوإعد إللغة إلعربية102نحو2كل إلتخصصات10

مبادئ إإلقتصاد إلكلي102قصد3كل إلتخصصات11
ن Dec-20180830--1030-03/04/144010إإلثني 

ن وؤدإرة إلمخاطر100إمن3كل إلتخصصات12 Dec-20180830--1030-05/04/144012إألربعاءمبادئ إلتأمي 

Dec-20180830--1030-09/04/144016إألحدمبادئ إلمحاسبة إلمالية215حسب3كل إلتخصصات13

Dec-20180830--1030-11/04/144018إلثالثاءمبادئ إألعمال إلمرصفية101رصف3كل إلتخصصات14

Dec-20180830--1030-13/04/144020إلخميسأصول إلفقه وإلقوإعد إلفقهية214إصل3كل إلتخصصات15

Dec-20180830--1030-02/04/14409إألحدمبادئ محاسبة إلتكاليف225حسب4كل إلتخصصات16

Dec-20180830--1030-04/04/144011إلثالثاءإلقانون إلتجاري271دإر4كل إلتخصصات17

Dec-20180830--1030-06/04/144013إلخميسإلسلوك إلتنظيمي320دإر4كل إلتخصصات18

نمبادئ إلتمويل وإإلستثمار102مال4كل إلتخصصات19 Dec-20180830--1030-10/04/144017إإلثني 

Dec-20180830--1030-12/04/144019إألربعاءمدخل لالقتصاد إؤلسالمي150قصد4كل إلتخصصات20

ي303قصد5إإلقتصاد21
نإإلقتصاد إلرياضن Dec-20181100--1300-03/04/144010إإلثني 

Dec-20181100--1300-05/04/144012إألربعاءإلتنمية إإلقتصادية و إلتخطيط332قصد5إإلقتصاد22

ي311قصد5إإلقتصاد23
Dec-20181100--1300-09/04/144016إألحدإلتحليل إإلقتصادي إلجزئ 

Dec-20181100--1300-11/04/144018إلثالثاءتاريخ إلفكر إإلقتصادي301قصد5إإلقتصاد24

Dec-20181100--1300-13/04/144020إلخميسعقود إلتمويل إؤلسالمي306فقه5إإلقتصاد25

Dec-20180830--1030-02/04/14409إألحدإقتصاديات إلطاقة وإلبيئة462قصد6إإلقتصاد26

Dec-20181100--1300-04/04/144011إلثالثاءإلتحليل إإلقتصادي إلكلي312قصد6إإلقتصاد27

Dec-20180830--1030-06/04/144013إلخميسإقتصاديات إلمملكة وإلعالم إؤلسالمي451قصد6إإلقتصاد28

نإقتصاديات إلعمل342قصد6إإلقتصاد29 Dec-20181100--1300-10/04/144017إإلثني 

Dec-20181100--1300-12/04/144019إألربعاءإإلقتصاديات إلمالية إلعامة325قصد6إإلقتصاد30

Dec-20181100--1300-02/04/14409إألحد1إقتصاد قياسي 466قصد7إإلقتصاد31



Dec-20180830--1030-04/04/144011إلثالثاء1إإلقتصاد إلدولي 421قصد7إإلقتصاد32

Dec-20181100--1300-06/04/144013إلخميسإلنقود و إلمصارف431قصد7إإلقتصاد33

نإقتصاديات إلزكاة وإلوقف413قصد7إإلقتصاد34 Dec-20180830--1030-10/04/144017إإلثني 

Dec-20180830--1030-11/04/144018إلثالثاءمناهج وقاعة بحث450قصد7إإلقتصاد35

ن2إإلقتصاد إلدولي 422قصد8إإلقتصاد36 Dec-20180830--1030-03/04/144010إإلثني 

Dec-20180830--1030-05/04/144012إألربعاءإألسوإق إلمالية وؤدإرة إلمحافظ451مال8إإلقتصاد37

Dec-20180830--1030-09/04/144016إألحد2إقتصاد قياسي 467قصد8إإلقتصاد38

Dec-20180830--1030-12/04/144019إألربعاءدرإسات إلجدوى414قصد8إإلقتصاد39

ن1إلمحاسبة إلمتوسطة 311حسب5إلمحاسبة40 Dec-20181100--1300-03/04/144010إإلثني 

Dec-20181100--1300-05/04/144012إألربعاءإلبيئة إلنظامية لألعمال إلتجارية327دإر5إلمحاسبة41

Dec-20181100--1300-09/04/144016إألحدمحاسبة إلتكاليف313حسب5إلمحاسبة42

Dec-20181100--1300-11/04/144018إلثالثاءمبادئ إلتسويق344دإر5إلمحاسبة43

ي إلمنشآت غي  إلربحية325حسب5إلمحاسبة44
ن
Dec-20181100--1300-13/04/144020إلخميسإلمحاسبة إلحكومية ف

Dec-20181100--1300-02/04/14409إألحدإلمحاسبة إؤلدإرية322حسب6إلمحاسبة45

يبة416حسب6إلمحاسبة46 Dec-20181100--1300-04/04/144011إلثالثاءمحاسبة إلزكاة وإلرصن

Dec-20181100--1300-06/04/144013إلخميسنظم إلمعلومات إلمحاسبية412حسب6إلمحاسبة47

ن2إلمحاسبة إلمتوسطة 324حسب6إلمحاسبة48 Dec-20181100--1300-10/04/144017إإلثني 

Dec-20180830--1030-12/04/144019إألربعاءدرإسات إلجدوى414قصد6إلمحاسبة49

ي إلمؤسسات إلمالية إؤلسالمية425حسب7إلمحاسبة50
ن
Dec-20180830--1030-02/04/14409إألحدإلمحاسبة ف

Dec-20180830--1030-04/04/144011إلثالثاءإلرقابة وإلمرإجعة إلدإخلية420حسب7إلمحاسبة51

Dec-20180830--1030-09/04/144016إألحدإلمرإجعة إلخارجية422حسب7إلمحاسبة52

Dec-20180830--1030-11/04/144018إلثالثاءإلمحاسبة إلمتقدمة411حسب7إلمحاسبة53

Dec-20180830--1030-13/04/144020إلخميستحليل إلقوإئم إلمالية417حسب7إلمحاسبة54

نإلبحوث إلمحاسبية424حسب8إلمحاسبة55 Dec-20180830--1030-03/04/144010إإلثني 

Dec-20180830--1030-05/04/144012إألربعاءإألسوإق إلمالية وؤدإرة إلمحافظ451مال8إلمحاسبة56

ي إلمحاسبة431حسب8إلمحاسبة57
ن
نموضوعات معارصة ف Dec-20180830--1030-10/04/144017إإلثني 

نؤدإرة إؤلنتاج وإلعمليات313دإر5ؤدإرة إألعمال58 Dec-20181100--1300-03/04/144010إإلثني 

ي إؤلدإرة304دإر5ؤدإرة إألعمال59
ن
Dec-20181100--1300-05/04/144012إألربعاءبحوث إلعمليات ف

ي إؤلسالم302دإر5ؤدإرة إألعمال60
ن
Dec-20181330--1530-06/04/144013إلخميسإؤلدإرة ف

ية321دإر5ؤدإرة إألعمال61 Dec-20181100--1300-09/04/144016إألحدؤدإرة إلموإرد إلبشر

Dec-20181100--1300-11/04/144018إلثالثاءمبادئ إلتسويق344دإر5ؤدإرة إألعمال62

ونية490دإر5ؤدإرة إألعمال63 Dec-20181100--1300-13/04/144020إلخميسإلتجارة إؤللكير



Dec-20181100--1300-02/04/14409إألحدإلمحاسبة إؤلدإرية322حسب6ؤدإرة إألعمال64

Dec-20181100--1300-04/04/144011إلثالثاءؤدإرة إلموإد345دإر6ؤدإرة إألعمال65

Dec-20181100--1300-06/04/144013إلخميسنظم إلمعلومات إؤلدإرية436دإر6ؤدإرة إألعمال66

نؤدإرة إلمشاريع426دإر6ؤدإرة إألعمال67 Dec-20181100--1300-10/04/144017إإلثني 

Dec-20180830--1030-12/04/144019إألربعاءدرإسات إلجدوى414قصد6ؤدإرة إألعمال68

Dec-20181330--1530-13/04/144020إلخميسؤدإرة إلجودة إلشاملة461دإر6ؤدإرة إألعمال69

نؤدإرة إلمنشآت إلمالية431دإر7ؤدإرة إألعمال70 Dec-20180830--1030-03/04/144010إإلثني 

Dec-20180830--1030-05/04/144012إألربعاءؤدإرة إألعمال إلدولية413دإر7ؤدإرة إألعمال71

إتيجية472دإر7ؤدإرة إألعمال72 Dec-20180830--1030-09/04/144016إألحدإؤلدإرة إؤلسير

Dec-20180830--1030-11/04/144018إلثالثاءإلقيادة إؤلدإرية424دإر7ؤدإرة إألعمال73

Dec-20180830--1030-13/04/144020إلخميسؤدإرة إلتفاوض423دإر7ؤدإرة إألعمال74

Dec-20180830--1030-02/04/14409إألحدريادة إألعمال416دإر8ؤدإرة إألعمال75

Dec-20180830--1030-04/04/144011إلثالثاءإلبحوث إؤلدإرية480دإر8ؤدإرة إألعمال76

Dec-20180830--1030-06/04/144013إلخميسؤدإرة إلتغيي  وإلتطوير إلتنظيمي425دإر8ؤدإرة إألعمال77

نؤدإرة إألزمات411دإر8ؤدإرة إألعمال78 Dec-20180830--1030-10/04/144017إإلثني 

ي برمجة إلحاسب130عال7نظم إلمعلومات إؤلدإرية79
ن
نمقدمة ف Dec-20180830--1030-03/04/144010إإلثني 

Dec-20180830--1030-05/04/144012إألربعاءؤدإرة إلمعرفة وتكنولوجيا إلمعلومات431نما7نظم إلمعلومات إؤلدإرية80

Dec-20180830--1030-09/04/144016إألحدأمن إلمعلومات443نال7نظم إلمعلومات إؤلدإرية81

Dec-20180830--1030-11/04/144018إلثالثاءنظم ؤدإرة قوإعد إلبيانات421نما7نظم إلمعلومات إؤلدإرية82

Dec-20180830--1030-13/04/144020إلخميسنظم دعم إلقرإر452نما7نظم إلمعلومات إؤلدإرية83

Dec-20180830--1030-02/04/14409إألحدريادة إألعمال416دإر8نظم إلمعلومات إؤلدإرية84

Dec-20180830--1030-04/04/144011إلثالثاءإلبحوث إؤلدإرية480دإر8نظم إلمعلومات إؤلدإرية85

إتيجية433نما8نظم إلمعلومات إؤلدإرية86 Dec-20180830--1030-06/04/144013إلخميسنظم إلمعلومات إؤلسير

نتحليل وتصميم نظم إلمعلومات422نما8نظم إلمعلومات إؤلدإرية87 Dec-20180830--1030-10/04/144017إإلثني 

نؤدإرة إلتسعي  وإلتوزيع423تسق7إلتسويق88 Dec-20180830--1030-03/04/144010إإلثني 

Dec-20180830--1030-05/04/144012إألربعاءتخطيط وتطوير إلمنتجات421تسق7إلتسويق89

Dec-20180830--1030-09/04/144016إألحدإإلتصاإلت إلتسويقية422تسق7إلتسويق90

Dec-20180830--1030-11/04/144018إلثالثاءؤدإرة إلمبيعات411تسق7إلتسويق91

Dec-20180830--1030-13/04/144020إلخميسإلتسويق إلدولي431تسق7إلتسويق92

Dec-20180830--1030-02/04/14409إألحدريادة إألعمال416دإر8إلتسويق93

Dec-20180830--1030-04/04/144011إلثالثاءبحوث تسويق415دإر8إلتسويق94

ي433تسق8إلتسويق95 إتيج  Dec-20180830--1030-06/04/144013إلخميسإلتسويق إؤلسير



ي432تسق8إلتسويق96
وئن نإلتسويق إؤللكير Dec-20180830--1030-10/04/144017إإلثني 

ية97 نإلصحة وإلسالمة إلمهنية413بشر7إلموإرد إلبشر Dec-20180830--1030-03/04/144010إإلثني 

ية98 ية421بشر7إلموإرد إلبشر Dec-20180830--1030-05/04/144012إألربعاءتخطيط وتوظيف إلموإرد إلبشر

ية99 Dec-20180830--1030-09/04/144016إألحدؤدإرة إإلدإء412بشر7إلموإرد إلبشر

ية100 Dec-20180830--1030-11/04/144018إلثالثاءؤدإرة إلروإتب وإلتعويضات423بشر7إلموإرد إلبشر

ية101 ية422بشر7إلموإرد إلبشر Dec-20180830--1030-13/04/144020إلخميستنمية إلموإرد إلبشر

ية102 Dec-20180830--1030-02/04/14409إألحدريادة إألعمال416دإر8إلموإرد إلبشر

ية103 Dec-20180830--1030-04/04/144011إلثالثاءإلبحوث إؤلدإرية480دإر8إلموإرد إلبشر

ية104 ية431بشر8إلموإرد إلبشر إتيجية للموإرد إلبشر Dec-20180830--1030-06/04/144013إلخميسإؤلدإرة إؤلسير

ية105 ننظم إلعمل و إلخدمة إلمدنية411بشر8إلموإرد إلبشر Dec-20180830--1030-10/04/144017إإلثني 

نإلعمليات إلمرصفية إلمحلية313رصف5إألعمال إلمرصفية106 Dec-20181100--1300-03/04/144010إإلثني 

Dec-20181100--1300-05/04/144012إألربعاءإلتمويل إلشخصي426رصف5إألعمال إلمرصفية107

Dec-20181100--1300-09/04/144016إألحدؤدإرة إلمصارف315رصف5إألعمال إلمرصفية108

Dec-20181100--1300-11/04/144018إلثالثاءإألنظمة إلمرصفية314رصف5إألعمال إلمرصفية109

Dec-20181100--1300-13/04/144020إلخميسعقود إلتمويل إؤلسالمي306فقه5إألعمال إلمرصفية110

Dec-20181100--1300-02/04/14409إألحدإلمحاسبة إلمالية إلمرصفية329حسب6إألعمال إلمرصفية111

Dec-20181100--1300-04/04/144011إلثالثاءإلعمليات إلمرصفية إلدولية433رصف6إألعمال إلمرصفية112

Dec-20181100--1300-06/04/144013إلخميسإلنقود و إلمصارف431قصد6إألعمال إلمرصفية113

ونية322رصف6إألعمال إلمرصفية114 نإلمرصفية إإللكير Dec-20181100--1300-10/04/144017إإلثني 

كات382مال6إألعمال إلمرصفية115 Dec-20181100--1300-12/04/144019إألربعاءتمويل إلشر

Dec-20180830--1030-02/04/14409إألحدؤدإرة إلعمالت إألجنبية412رصف7إألعمال إلمرصفية116

نتسويق إلمنتجات إلمالية331دإر7إألعمال إلمرصفية117 Dec-20180830--1030-03/04/144010إإلثني 

Dec-20180830--1030-05/04/144012إألربعاءإألسوإق إلمالية وؤدإرة إلمحافظ451مال7إألعمال إلمرصفية118

إتيجية472دإر7إألعمال إلمرصفية119 Dec-20180830--1030-09/04/144016إألحدإؤلدإرة إؤلسير

Dec-20180830--1030-11/04/144018إلثالثاءإلعمليات إلمرصفية إؤلسالمية411رصف7إألعمال إلمرصفية120

Dec-20180830--1030-13/04/144020إلخميستحليل مخاطر إإلئتمان331رصف7إألعمال إلمرصفية121

عية455رصف8إألعمال إلمرصفية122 Dec-20180830--1030-04/04/144011إلثالثاءإلرقابة إلمرصفية وإلشر

Dec-20180830--1030-06/04/144013إلخميسإلهندسة إلمالية422مال8إألعمال إلمرصفية123

نؤدإرة إلخزينة441رصف8إألعمال إلمرصفية124 Dec-20180830--1030-10/04/144017إإلثني 

ن1إلمحاسبة إلمتوسطة 311حسب5إلتمويل وإإلستثمار125 Dec-20181100--1300-03/04/144010إإلثني 

إلربحية331مال5إلتمويل وإإلستثمار126 Dec-20181100--1300-05/04/144012إألربعاءتمويل إألوقاف وإلمؤسسات غي 

Dec-20181330--1530-06/04/144013إلخميسأنظمة إألسوإق إلمالية308دإر5إلتمويل وإإلستثمار127



ي311قصد5إلتمويل وإإلستثمار128
Dec-20181100--1300-09/04/144016إألحدإلتحليل إإلقتصادي إلجزئ 

Dec-20181100--1300-11/04/144018إلثالثاءإلتحليل إلمالي414مال5إلتمويل وإإلستثمار129

Dec-20181100--1300-13/04/144020إلخميسعقود إلتمويل إؤلسالمي306فقه5إلتمويل وإإلستثمار130

Dec-20181100--1300-02/04/14409إألحد1إقتصاد قياسي 466قصد6إلتمويل وإإلستثمار131

Dec-20181100--1300-04/04/144011إلثالثاءإلتحليل إإلقتصادي إلكلي312قصد6إلتمويل وإإلستثمار132

Dec-20181100--1300-06/04/144013إلخميسإلنقود و إلمصارف431قصد6إلتمويل وإإلستثمار133

ن2إلمحاسبة إلمتوسطة 324حسب6إلتمويل وإإلستثمار134 Dec-20181100--1300-10/04/144017إإلثني 

كات382مال6إلتمويل وإإلستثمار135 Dec-20181100--1300-12/04/144019إألربعاءتمويل إلشر

نإلتمويل وإإلستثمار إلعقاري443مال7إلتمويل وإإلستثمار136 Dec-20180830--1030-03/04/144010إإلثني 

Dec-20180830--1030-05/04/144012إألربعاءإألسوإق إلمالية وؤدإرة إلمحافظ451مال7إلتمويل وإإلستثمار137

ن وؤدإرة إلمخاطر442إمن7إلتمويل وإإلستثمار138 Dec-20180830--1030-09/04/144016إألحدإلتأمي 

كات إلدولية425مال7إلتمويل وإإلستثمار139 Dec-20180830--1030-11/04/144018إلثالثاءتمويل إلشر

كات461مال8إلتمويل وإإلستثمار140 Dec-20180830--1030-04/04/144011إلثالثاءتقييم إلشر

Dec-20180830--1030-06/04/144013إلخميسإلهندسة إلمالية422مال8إلتمويل وإإلستثمار141

ي إلتمويل460مال8إلتمويل وإإلستثمار142
ن
نموضوعات متقدمة ف Dec-20180830--1030-10/04/144017إإلثني 

Dec-20180830--1030-12/04/144019إألربعاءدرإسات إلجدوى414قصد8إلتمويل وإإلستثمار143

ن وؤدإرة إلمخاطر144 ن312إمن5إلتأمي  نعمليات إلتأمي  Dec-20181100--1300-03/04/144010إإلثني 

ن وؤدإرة إلمخاطر145 ن314قصد5إلتأمي  Dec-20181100--1300-05/04/144012إألربعاءإقتصاد إلتأمي 

ن وؤدإرة إلمخاطر146 ن311إمن5إلتأمي  Dec-20181100--1300-09/04/144016إألحدرياضيات وؤحصاء إلتأمي 

ن وؤدإرة إلمخاطر147 Dec-20181100--1300-11/04/144018إلثالثاءمبادئ إلتسويق344دإر5إلتأمي 

ن وؤدإرة إلمخاطر148 Dec-20181100--1300-13/04/144020إلخميسعقود إلتمويل إؤلسالمي306فقه5إلتأمي 

ن وؤدإرة إلمخاطر149 Dec-20181100--1300-02/04/14409إألحدحسابات إكتوإرية324إمن6إلتأمي 

ن وؤدإرة إلمخاطر150 ن إلممتلكات وإلمسؤولية321إمن6إلتأمي  Dec-20181100--1300-04/04/144011إلثالثاءتأمي 

ن وؤدإرة إلمخاطر151 ن323فقه6إلتأمي  Dec-20181100--1300-06/04/144013إلخميسفقه إلتأمي 

ن وؤدإرة إلمخاطر152 ن إألشخاص322إمن6إلتأمي  نتأمي  Dec-20181100--1300-10/04/144017إإلثني 

ن وؤدإرة إلمخاطر153 كات382مال6إلتأمي  Dec-20181100--1300-12/04/144019إألربعاءتمويل إلشر

ن وؤدإرة إلمخاطر154 نتسويق إلمنتجات إلمالية331دإر7إلتأمي  Dec-20180830--1030-03/04/144010إإلثني 

ن وؤدإرة إلمخاطر155 Dec-20180830--1030-05/04/144012إألربعاءإألسوإق إلمالية وؤدإرة إلمحافظ451مال7إلتأمي 

ن وؤدإرة إلمخاطر156 Dec-20180830--1030-09/04/144016إألحدتأمينات ؤجتماعية412إمن7إلتأمي 

ن وؤدإرة إلمخاطر157 ن418حسب7إلتأمي  كات إلتأمي  Dec-20180830--1030-11/04/144018إلثالثاءمحاسبة شر

ن وؤدإرة إلمخاطر158 Dec-20180830--1030-13/04/144020إلخميستحليل مخاطر إإلئتمان331رصف7إلتأمي 

ن وؤدإرة إلمخاطر159 ن421إمن8إلتأمي  Dec-20180830--1030-02/04/14409إألحدؤعادة إلتأمي 



ن وؤدإرة إلمخاطر160 ن وؤدإرة إلمخاطر424إمن8إلتأمي  ي إلتأمي 
ن
Dec-20180830--1030-04/04/144011إلثالثاءبحوث ف

ن وؤدإرة إلمخاطر161 Dec-20180830--1030-06/04/144013إلخميسإلهندسة إلمالية422مال8إلتأمي 

ن وؤدإرة إلمخاطر162 ن422إمن8إلتأمي  نؤدإرة مخاطر إلتأمي  Dec-20180830--1030-10/04/144017إإلثني 

ة إلنبوية101ترخ1كل إلتخصصات163 خارج إلجدولإلسي 

خارج إلجدول1إلقرآن إلكريم 101قرإ1كل إلتخصصات164

خارج إلجدول2إلقرآن إلكريم 151قرإ2كل إلتخصصات165

خارج إلجدول3إلقرآن إلكريم 201قرإ3كل إلتخصصات166

خارج إلجدول4إلقرآن إلكريم 251قرإ4كل إلتخصصات167

خارج إلجدول5إلقرآن إلكريم 301قرإ5كل إلتخصصات168

خارج إلجدول6إلقرآن إلكريم 351قرإ6كل إلتخصصات169

خارج إلجدول7إلقرآن إلكريم 401قرإ7كل إلتخصصات170

خارج إلجدول8إلقرآن إلكريم 451قرإ8كل إلتخصصات171

ي إلمحاسبة وإلمرإجعة423حسب8إلمحاسبة172
ن
خارج إلجدولإستخدإم إلحاسب ف

خارج إلجدولبحوث مرصفية422رصف8إألعمال إلمرصفية173

ي إلتمويل462مال7إلتمويل وإإلستثمار174
ن
خارج إلجدولتطبيقات إلحاسب إآللي ف

ن وؤدإرة إلمخاطر175 ن423إمن7إلتأمي  ي إلتأمي 
ن
خارج إلجدولتطبيقات إلحاسب إآللي ف


