
 

 وحدة اإلعداد العام 

 عضو هيئة التدريس  هاتف المكتب  اليوم  الوقت 

 االثنين  1:00-10:00
 األربعاء 10:00-1:00 د. أحمد سعيد رحمه عبد اهلل 011588-7580

 الخميس  11:00-9:00

 االثنين  1:00-12:00

 د. رامي عبد الحميد الدالل  011588-7583
 الثالثاء 10:00-9:00
 األربعاء 1:00-12:00
 الخميس  10:00-9:00

 األحد  1:00-12:00

 د. علي أحمد خان 011588-7584
 االثنين  1:00-10:00
 الثالثاء 1:00-12:00
 الخميس  1:00-11:00

 األحد  11:30-9:30

 د. غسان الحمود  011588-7582
 االثنين  1:00-11:00
 الثالثاء 10:00-9:00
 األربعاء 10:00-9:00

 االثنين  9:30-12:30
 د. محمد عمر موسى  011588-7568

 األربعاء 12:30-9:30

 األربعاء 12:00-2:00

 أ. تامر أبو المعاطي 011588-7593
 األحد  12:00-1:00
 االثنين  8:00-10:00
 الخميس  12:00-1:00

 االثنين  9:00-8:00

 أحمد أدم عبد اهلل أ. محمد  011588-7590
 الثالثاء 9:00-8:00
 األربعاء 10:00-8:00
 الخميس  10:00-8:00

 



 

 قسم نظم المعلومات اإلدارية 

 عضو هيئة التدريس  المكتب  هاتف اليوم  الوقت 

2:00 - 1:00 

3:30  - 4:00 
 االثنين 

 محمد علي محمد احمد د.  011588-7560
2:00 - 1:00 

3:30 - 4:00 
 األربعاء 

 األحد 8:00 - 9:30

 حمزه الصديق لفقير د.  
 االثنين  8:00 - 9:30

 الثالثاء  8:00 - 9:30

 األربعاء  8:00 - 9:30

 األحد 1:00 - 2:00
 االثنين  8:00 - 9:00 المنتصر بلقاسم زغدود د.  011588-7570

 األربعاء  8:00 - 9:00

 األحد 8:30 - 12:00

 البدري البلولة علي  د.  011588-7576
 االثنين  11:00 - 1:00

 األربعاء  12:00 - 2:00

9:00 - 8:00 

12:00 - 11:00 
 الخميس

 االثنين  12:30 - 2:30
 رفعان محمد المحامضأ.  

 األربعاء  12:30 - 2:30

 االثنين  2:30 - 5:30
 زيد محمد التماميأ.  011588-7568

 األربعاء  2:30 - 5:30

 االثنين  11:30 - 12:30
 الثالثاء  11:30 - 1:30 أ. صقر عبداهلل فقيه  011588-75

 األربعاء  11:30 - 2:30

2:00 - 12:30 

3:20  - 4:00 
 األحد

 أ. عبدالعزيز سعيد  الكثيري  
1:00 - 12:30 

3:20  - 4:00 
 الثالثاء 

 األحد 2:30 -4:00
 عبداهلل  القرني عبدالعزيز  . أ 

 الخميس 9:30 - 11:30

 االثنين  10:00- 11:00
 عصام صالح الغامدي  . أ 

 األربعاء  10:00- 11:00

10:00 - 9:40 

3:00 - 11:40 
 الثالثاء 

 أ. فوزي الصادق مدوري  011588-7566
10:00 - 9:40 

1:00 - 11: 40 
 الخميس

 األحد 10:00- 12:00
 ناصر العقيلي . محمد  أ 011588-7565

 الثالثاء  8:00 - 10:00

 الثالثاء  10:00- 12:00
 أ. يوسف احمد الريح  011588-7564

 الخميس 10:00 - 12:00

 الثالثاء  10:00 - 11:00
 أ. يوسف علي  القرني  

 الخميس 2:00 - 3:30



 



 

 قسم المحاسبة 

 عضو هيئة التدريس  هاتف المكتب  اليوم  الوقت 

 االحد 12:00-8:00
 االثنين  8:00-12:00 د.فاتح حمود بلواضح  011588-7550

 الثالثاء  11:00-8:00

 االثنين  2:00-12:00
 الثالثاء  12:00-2:00 اسعد مبارك حسين   د. 011588-7559

 األربعاء  2:00-12:00

 األحد 1:00-10:00
 الثالثاء  10:00-12:00 سمحي عبد العاطيد.  011588-7552

 ربعاء اال 1:00-11:00

 االحد 1:00-11:30

 أ. ابراهيم الهويمل 011588-7586
 االثنين  5:00-4:00

 الثالثاء  1:00-11:30

 الخميس 1:00-11:30

 األحد 1:00-12:30

 حسن القحطاني  . أ 011588-7589
 االثنين  1:00-12:30

11:00-9:30 

1:00-12:30 
 األربعاء 

 الخميس 12:30-11:00

 االحد 2:30-12:30

 ريان القبيسي   . أ 011588-7556
 االثنين  12:00-10:00

 الثالثاء  4:30-2:30

 االربعاء  1:00-11:30

 األحد 2:00-1:00

 سالم الشهري  . أ 011588-7578
 االثنين  12:30-11:00

 االربعاء  12:30-11:00

 الخميس 12:30-9:00

 االحد 5:30-4:30

 أ. عبد اهلل الحوفي  011588-7520
 االثنين  11:30-9:30

 الثالثاء  5:30-4:30

 األربعاء  11:30-9:30

 االحد 1:00-11:00

 علي العزمان . أ 011588-7545
 االثنين  11:00-9:30

 الثالثاء  1:00-11:00

 االربعاء  11:00-9:30

 االحد 4:00-12:00

 عيد التميمي  . أ 011588-7520
 االثنين  4:00-2:00

12:00-10:00 

4:00-2:00 
 االربعاء 

 


