
AZMA\AoReTeam405 -- 79

2/3/2017aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

المستوى األول مسائي

مبادئ قانون

د.محمد شرف الدين 604 - 105
المستوى األول مسائي

مھارات الحاسوب

أ.محمد الحرازي 3معمل التعلیم عن بعد 

المستوى األول مسائي

2انجلیزي 

أ.بشرى حسن 604 - 105
المستوى األول مسائي

2محاسبة مالیة 

د.ھالل المريسي القاعة الكبرى

المستوى األول مسائي

مھارات الحاسوب

أ.محمد الحرازي 3معمل التعلیم عن بعد 
المستوى األول مسائي

اقتصاد كلي

أ.زياد البخیتي 604 - 105

المستوى األول مسائي

مھارات الحاسوب

أ.محمد الحرازي 3معمل التعلیم عن بعد 
المستوى األول مسائي

مھارات الحاسوب

أ.محمد الحرازي 3معمل التعلیم عن بعد 

المستوى األول مسائي

علوم سلوكیة

د.عبدالحكیم المخالفي 604 - 105

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00

المستوى األول مسائي



AZMA\AoReTeamA1- 48

2/3/2017aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

المستوى الثاني مسائي

محاسبة شركات أموال

أ.جیھان الحماطي 605 - 80

المستوى الثاني مسائي

2لغة عربیة ( )

د.محسن العرشاني 605 - 80
المستوى الثاني مسائي

مبادئ التسويق

أ.ھاني القرماني 605 - 80
المستوى الثاني مسائي

مراسالت تجارية باللغة اإلنجلیزية

أ.بشرى حسن 605 - 80
المستوى الثاني مسائي

رياضة مالیة

ا. محمد المرامي 605 - 80
المستوى الثاني مسائي

قانون تجاري

د.ايمن الحوثي 605 - 80

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00

المستوى الثاني مسائي



AZMA\AoReTeam604 - 105

2/3/2017aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

المستوى الثالث محاسبة مسائي /مستوى ثالث محاسبة عن بعد

محاسبة حكومیة

د.صالح الزبیري 602 - 60

مستوى ثالث محاسبة عن بعد/المستوى الثالث نظم المعلومات ادارية/المستوى الثالث محاسبة مسائي

بحوث عملیات

د خالد الحاج القاعة الكبرى
المستوى الثالث ادارة مسائي /المستوى الثالث محاسبة مسائي /مستوى ثالث ادارة اعمال عن بعد/مستوى ثالث

محاسبة عن بعد

إدارة مشتريات ومخازن

أ.أمین العنسي القاعة الكبرى
المستوى الثالث محاسبة مسائي /مستوى ثالث محاسبة عن بعد

2محاسبة ضريبیة ( )

أ.فھیم القدسي 602 - 60
المستوى الثالث مالیة ومصرفیة مسائي/المستوى الثالث محاسبة مسائي /مستوى ثالث محاسبة عن بعد

إدارة خطر وتأمین

أ. خالد السلطان 505 - 95
المستوى الثالث محاسبة مسائي /المستوى الثالث ادارة مسائي /مستوى ثالث محاسبة عن بعد/مستوى ثالث ادارة

اعمال عن بعد

2محاسبة تكالیف ( )

د.علي الجبري القاعة الكبرى

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00

المستوى الثالث محاسبة مسائي



AZMA\AoReTeam504 - 81 طويلة

2/3/2017aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

المستوى الثالث ادارة مسائي

إدارة خطر وتأمین

أ. خالد السلطان طويلة 81 - 504

المستوى الثالث ادارة مسائي /مستوى ثالث ادارة اعمال عن بعد

إدارة مبیعات

أ.زينب المجاھد 406 - 60
المستوى الثالث ادارة مسائي /المستوى الثالث محاسبة مسائي /مستوى ثالث ادارة اعمال عن بعد/مستوى ثالث

محاسبة عن بعد

إدارة مشتريات ومخازن

أ.أمین العنسي القاعة الكبرى
المستوى الثالث ادارة مسائي /مستوى ثالث ادارة اعمال عن بعد/المستوى الثالث مالیة ومصرفیة مسائي

بحوث عملیات

د خالد الحاج 604 - 105
المستوى الثالث ادارة مسائي /مستوى ثالث ادارة اعمال عن بعد

تخطیط ومراقبة اإلنتاج

أ.كمال طمیم 405 -- 79
المستوى الثالث محاسبة مسائي /المستوى الثالث ادارة مسائي /مستوى ثالث محاسبة عن بعد/مستوى ثالث ادارة

اعمال عن بعد

2محاسبة تكالیف ( )

د.علي الجبري القاعة الكبرى

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00

المستوى الثالث ادارة مسائي



AZMA\AoReTeam401 - 30

2/3/2017aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

المستوى الثالث مالیة ومصرفیة مسائي

تسويق مصرفي

د.ياسر مھیوب 401 - 30

المستوى الثالث مالیة ومصرفیة مسائي

التخطیط و التحلیل المالي

د.صالح الزبیري 401 - 30
المستوى الثالث مالیة ومصرفیة مسائي

إدارة المحافظة اإلستثمارية

أ.امین العذراني 401 - 30
المستوى الثالث ادارة مسائي /مستوى ثالث ادارة اعمال عن بعد/المستوى الثالث مالیة ومصرفیة مسائي

بحوث عملیات

د خالد الحاج 604 - 105
المستوى الثالث مالیة ومصرفیة مسائي/المستوى الثالث محاسبة مسائي /مستوى ثالث محاسبة عن بعد

إدارة خطر وتأمین

أ. خالد السلطان 505 - 95
المستوى الثالث مالیة ومصرفیة مسائي

التشريعات المالیة و المصرفیة

د.جمیل جويد 406 - 60

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00

المستوى الثالث مالیة ومصرفیة مسائي



AZMA\AoReTeam403 - 37

2/3/2017aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

المستوى الثالث نظم المعلومات ادارية

أتمتة المكاتب
د.عبدالرحمن مانع 3معمل التعلیم عن بعد 

مستوى ثالث محاسبة عن بعد/المستوى الثالث نظم المعلومات ادارية/المستوى الثالث محاسبة مسائي1المجموعة 

بحوث عملیات

د خالد الحاج القاعة الكبرى
المستوى الثالث نظم المعلومات ادارية

2أنظمة قواعد البیانات ( )
أ.ناصر الماوري 1معمل التعلیم عن بعد 

المستوى الثالث نظم المعلومات ادارية1المجموعة 

اقتصاديات المعلومات

أ.زياد البخیتي 601 - 42
المستوى الثالث نظم المعلومات ادارية

2أنظمة قواعد البیانات ( )
أ.ناصر الماوري 2معمل التعلیم عن بعد 

المستوى الثالث نظم المعلومات ادارية1المجموعة 

تطوير برمجیات األعمال

أ.عادل الحاج 601 - 42
المستوى الثالث نظم المعلومات ادارية

نظم دعم القرارات والنظم الخبیرة

أ.مروان الرضي 602 - 60

المستوى الثالث نظم المعلومات ادارية

أتمتة المكاتب
د.عبدالرحمن مانع 402 - 53

1المجموعة 

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00

المستوى الثالث نظم المعلومات ادارية



AZMA\AoReTeam404 - 84 طويلة

2/3/2017aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

المستوى الرابع محاسبة مسائي /مستوى رابع محاسبة عن بعد

محاسبة دولیة

أ.حافظ الزكري 505 - 95

المستوى الرابع ادارة اعمال مسائي /المستوى الرابع محاسبة مسائي /مستوى رابع محاسبة عن بعد/مستوى رابع ادارة اعمال عن
بعد + مسائي

2محاسبة إدارية ( )

أ.مرسل الشبیبي 604 - 105
المستوى الرابع محاسبة مسائي /مستوى رابع محاسبة عن بعد

محاسبة نفط

د.عبدهللا حمود اسماعیل 405 -- 79
المستوى الرابع نظم معلومات إدارية مسائي/المستوى الرابع محاسبة مسائي /مستوى رابع محاسبة عن بعد

نظم المعلومات المحاسبیة

أ.جیھان الحماطي 603 - 100
المستوى الرابع محاسبة مسائي

2مراجعة حسابات ( )

أ.امل يحي القیلي طويلة 81 - 504
مستوى رابع محاسبة عن بعد/المستوى الرابع محاسبة مسائي /المستوى الرابع ادارة اعمال مسائي /المستوى الرابع

نظم معلومات إدارية مسائي/المستوى الرابع علوم مالیة ومصرفیة مسائي/مستوى رابع ادارة اعمال عن بعد + مسائي

مشروع التخرج

المراجعة مع المشرف

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00

المستوى الرابع محاسبة مسائي



AZMA\AoReTeam505 - 95

2/3/2017aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

المستوى الرابع ادارة اعمال مسائي /المستوى الرابع محاسبة مسائي /مستوى رابع محاسبة عن بعد/مستوى رابع ادارة
اعمال عن بعد + مسائي

2محاسبة إدارية ( )

أ.مرسل الشبیبي 604 - 105

المستوى الرابع ادارة اعمال مسائي /مستوى رابع ادارة اعمال عن بعد + مسائي

إدارة الموارد البشرية

د.فھمي الدقاف 405 -- 79
المستوى الرابع ادارة اعمال مسائي /رابع تسويق  عن بعد /مستوى رابع ادارة اعمال عن بعد + مسائي

نظم المعلومات واتخاذ القرار

أ.فؤاد الھجامي طويلة 84 - 404
المستوى الرابع ادارة اعمال مسائي /رابع تسويق  عن بعد /المستوى الرابع علوم مالیة ومصرفیة مسائي/مستوى رابع

ادارة اعمال عن بعد + مسائي

إدارة المشروعات الصغیرة

أ.إبراھیم الناشري 505 - 95
المستوى الرابع ادارة اعمال مسائي /مستوى رابع ادارة اعمال عن بعد + مسائي

إدارة األعمال الدولیة

أ.زينب المجاھد طويلة 84 - 404
مستوى رابع محاسبة عن بعد/المستوى الرابع محاسبة مسائي /المستوى الرابع ادارة اعمال مسائي /المستوى الرابع
نظم معلومات إدارية مسائي/المستوى الرابع علوم مالیة ومصرفیة مسائي/مستوى رابع ادارة اعمال عن بعد + مسائي

مشروع التخرج

المراجعة مع المشرف

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00

المستوى الرابع ادارة اعمال مسائي



AZMA\AoReTeam406 - 60

2/3/2017aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

المستوى الرابع علوم مالیة ومصرفیة مسائي/المستوى الرابع نظم معلومات إدارية مسائي

إدارة الموارد البشرية

د.فھمي الدقاف القاعة الكبرى

المستوى الرابع نظم معلومات إدارية مسائي

أمنیة المعلومات

أ.ناصر الماوري 406 - 60
المستوى الرابع نظم معلومات إدارية مسائي

تحلیل وتصمیم أنظمة البرمجة
أ.عادل الحاج 3معمل التعلیم عن بعد 

1مج

المستوى الرابع نظم معلومات إدارية مسائي/المستوى الرابع محاسبة مسائي /مستوى رابع محاسبة عن بعد

نظم المعلومات المحاسبیة

أ.جیھان الحماطي 603 - 100
المستوى الرابع نظم معلومات إدارية مسائي

تحلیل وتصمیم أنظمة البرمجة
أ.عادل الحاج 3معمل التعلیم عن بعد 

1مج

المستوى الرابع نظم معلومات إدارية مسائي

إدارة إستراتیجیة

د.سعید عبدالمؤمن 405 -- 79

مستوى رابع محاسبة عن بعد/المستوى الرابع محاسبة مسائي /المستوى الرابع ادارة اعمال مسائي /المستوى الرابع
نظم معلومات إدارية مسائي/المستوى الرابع علوم مالیة ومصرفیة مسائي/مستوى رابع ادارة اعمال عن بعد + مسائي

مشروع التخرج

المراجعة مع المشرف

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00

المستوى الرابع نظم معلومات إدارية مسائي



AZMA\AoReTeamA2  - 24

2/3/2017aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

المستوى الرابع علوم مالیة ومصرفیة مسائي

إدارة ا لمؤسسات المالیة

د.جمیل جويد 501 - 36

المستوى الرابع علوم مالیة ومصرفیة مسائي/المستوى الرابع نظم معلومات إدارية مسائي

إدارة الموارد البشرية

د.فھمي الدقاف القاعة الكبرى
المستوى الرابع علوم مالیة ومصرفیة مسائي

نظم معلومات مالیة

أ.سھام المخالفي 501 - 36
المستوى الرابع ادارة اعمال مسائي /رابع تسويق  عن بعد /المستوى الرابع علوم مالیة ومصرفیة مسائي/مستوى رابع

ادارة اعمال عن بعد + مسائي

إدارة المشروعات الصغیرة

أ.إبراھیم الناشري 505 - 95
المستوى الرابع علوم مالیة ومصرفیة مسائي

إدارة مصارف

د.نبیل العلفي 501 - 36
مستوى رابع محاسبة عن بعد/المستوى الرابع محاسبة مسائي /المستوى الرابع ادارة اعمال مسائي /المستوى الرابع

نظم معلومات إدارية مسائي/المستوى الرابع علوم مالیة ومصرفیة مسائي/مستوى رابع ادارة اعمال عن بعد + مسائي

مشروع التخرج

المراجعة مع المشرف

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00

المستوى الرابع علوم مالیة ومصرفیة مسائي



AZMA\AoReTeam402 - 53 , 601 - 42 ,  2الفصول اإلفتراضیة

2/3/2017aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

ثاني عن بعد

مراسالت تجارية باللغة اإلنجلیزية

أ.بشرى حسن 2الفصول اإلفتراضیة 

ثاني عن بعد

محاسبة شركات أموال

أ.مرسل الشبیبي 2الفصول اإلفتراضیة 
ثاني عن بعد

2لغة عربیة ( )

د.محسن العرشاني 2الفصول اإلفتراضیة 
ثاني عن بعد

مبادئ التسويق

أ.ھاني القرماني 2الفصول اإلفتراضیة 
ثاني عن بعد

قانون تجاري

د.ايمن الحوثي 2الفصول اإلفتراضیة 
ثاني عن بعد

رياضة مالیة

ا. محمد المرامي 2الفصول اإلفتراضیة 

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00

ثاني عن بعد



AZMA\AoReTeam

2/3/2017aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

المستوى الثالث محاسبة مسائي /مستوى ثالث محاسبة عن بعد

محاسبة حكومیة

د.صالح الزبیري 602 - 60

مستوى ثالث محاسبة عن بعد/المستوى الثالث نظم المعلومات ادارية/المستوى الثالث محاسبة مسائي

بحوث عملیات

د خالد الحاج القاعة الكبرى
المستوى الثالث ادارة مسائي /المستوى الثالث محاسبة مسائي /مستوى ثالث ادارة اعمال عن بعد/مستوى ثالث

محاسبة عن بعد

إدارة مشتريات ومخازن

أ.أمین العنسي القاعة الكبرى
المستوى الثالث محاسبة مسائي /مستوى ثالث محاسبة عن بعد

2محاسبة ضريبیة ( )

أ.فھیم القدسي 602 - 60
المستوى الثالث مالیة ومصرفیة مسائي/المستوى الثالث محاسبة مسائي /مستوى ثالث محاسبة عن بعد

إدارة خطر وتأمین

أ. خالد السلطان 505 - 95
المستوى الثالث محاسبة مسائي /المستوى الثالث ادارة مسائي /مستوى ثالث محاسبة عن بعد/مستوى ثالث ادارة

اعمال عن بعد

2محاسبة تكالیف ( )

د.علي الجبري القاعة الكبرى

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00

مستوى ثالث محاسبة عن بعد



AZMA\AoReTeam

2/3/2017aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

المستوى الرابع محاسبة مسائي /مستوى رابع محاسبة عن بعد

محاسبة دولیة

أ.حافظ الزكري 505 - 95

المستوى الرابع ادارة اعمال مسائي /المستوى الرابع محاسبة مسائي /مستوى رابع محاسبة عن بعد/مستوى رابع ادارة اعمال عن
بعد + مسائي

2محاسبة إدارية ( )

أ.مرسل الشبیبي 604 - 105
المستوى الرابع محاسبة مسائي /مستوى رابع محاسبة عن بعد

محاسبة نفط

د.عبدهللا حمود اسماعیل 405 -- 79
المستوى الرابع نظم معلومات إدارية مسائي/المستوى الرابع محاسبة مسائي /مستوى رابع محاسبة عن بعد

نظم المعلومات المحاسبیة

أ.جیھان الحماطي 603 - 100

مستوى رابع محاسبة عن بعد/المستوى الرابع محاسبة مسائي /المستوى الرابع ادارة اعمال مسائي /المستوى الرابع
نظم معلومات إدارية مسائي/المستوى الرابع علوم مالیة ومصرفیة مسائي/مستوى رابع ادارة اعمال عن بعد + مسائي

مشروع التخرج

المراجعة مع المشرف

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00

مستوى رابع محاسبة عن بعد



AZMA\AoReTeam

2/3/2017aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

المستوى الثالث ادارة مسائي /مستوى ثالث ادارة اعمال عن بعد

إدارة مبیعات

أ.زينب المجاھد 406 - 60
المستوى الثالث ادارة مسائي /المستوى الثالث محاسبة مسائي /مستوى ثالث ادارة اعمال عن بعد/مستوى ثالث

محاسبة عن بعد

إدارة مشتريات ومخازن

أ.أمین العنسي القاعة الكبرى
المستوى الثالث ادارة مسائي /مستوى ثالث ادارة اعمال عن بعد/المستوى الثالث مالیة ومصرفیة مسائي

بحوث عملیات

د خالد الحاج 604 - 105
المستوى الثالث ادارة مسائي /مستوى ثالث ادارة اعمال عن بعد

تخطیط ومراقبة اإلنتاج

أ.كمال طمیم 405 -- 79
المستوى الثالث محاسبة مسائي /المستوى الثالث ادارة مسائي /مستوى ثالث محاسبة عن بعد/مستوى ثالث ادارة

اعمال عن بعد

2محاسبة تكالیف ( )

د.علي الجبري القاعة الكبرى

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00

مستوى ثالث ادارة اعمال عن بعد



AZMA\AoReTeam

2/3/2017aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

المستوى الرابع ادارة اعمال مسائي /المستوى الرابع محاسبة مسائي /مستوى رابع محاسبة عن بعد/مستوى رابع ادارة
اعمال عن بعد + مسائي

2محاسبة إدارية ( )

أ.مرسل الشبیبي 604 - 105

المستوى الرابع ادارة اعمال مسائي /مستوى رابع ادارة اعمال عن بعد + مسائي

إدارة الموارد البشرية

د.فھمي الدقاف 405 -- 79
المستوى الرابع ادارة اعمال مسائي /رابع تسويق  عن بعد /مستوى رابع ادارة اعمال عن بعد + مسائي

نظم المعلومات واتخاذ القرار

أ.فؤاد الھجامي طويلة 84 - 404
المستوى الرابع ادارة اعمال مسائي /رابع تسويق  عن بعد /المستوى الرابع علوم مالیة ومصرفیة مسائي/مستوى رابع

ادارة اعمال عن بعد + مسائي

إدارة المشروعات الصغیرة

أ.إبراھیم الناشري 505 - 95
المستوى الرابع ادارة اعمال مسائي /مستوى رابع ادارة اعمال عن بعد + مسائي

إدارة األعمال الدولیة

أ.زينب المجاھد طويلة 84 - 404
مستوى رابع محاسبة عن بعد/المستوى الرابع محاسبة مسائي /المستوى الرابع ادارة اعمال مسائي /المستوى الرابع
نظم معلومات إدارية مسائي/المستوى الرابع علوم مالیة ومصرفیة مسائي/مستوى رابع ادارة اعمال عن بعد + مسائي

مشروع التخرج

المراجعة مع المشرف

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00

مستوى رابع ادارة اعمال عن بعد+ مسائي



AZMA\AoReTeam605 - 80

2/3/2017aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00

اول مسائي مجموعة ب



AZMA\AoReTeam602 - 60

2/3/2017aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00

ثاني مسائي ب



AZMA\AoReTeam

2/3/2017aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00

ثالث تسويق مسائي



AZMA\AoReTeam501 - 36

2/3/2017aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

المستوى الرابع ادارة اعمال مسائي /رابع تسويق  عن بعد /مستوى رابع ادارة اعمال عن بعد + مسائي

نظم المعلومات واتخاذ القرار

أ.فؤاد الھجامي طويلة 84 - 404
المستوى الرابع ادارة اعمال مسائي /رابع تسويق  عن بعد /المستوى الرابع علوم مالیة ومصرفیة مسائي/مستوى رابع

ادارة اعمال عن بعد + مسائي

إدارة المشروعات الصغیرة

أ.إبراھیم الناشري 505 - 95

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00

رابع تسويق عن بعد



AZMA\AoReTeamالفصول اإلفتراضیة

2/3/2017aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00

اول عن بعد


