
 
 
 

 جدول بالدورات المقامة فً مركز االحتراف المحاسبً 
 م4201/  5/ 31هـ الموافق 1435/  8/ 2م وحتى 4201/  1/ 26هـ الموافق 5143/  3/ 25خالل الفترة من 

 
 
 

رقم 
 الدورة

 اسم الدورة
 تارٌخ بداٌة الدورة

 وقت الدورة اٌام الدورة مدة الدورة
مكان 
انعقاد 
 الدورة

 
 الدورةرسوم 

 مٌالدي هجري

ACCT1 ( 1دورة المحاسبة) - اسبوع 11 م4201/ 1/ 26 هـ5143/ 3/ 25 رجال 
، االحد، االثنٌن

 الثالثاء
حتى  5:30من الساعة 
 مساء 9:30

 14,000 الرٌاض

ACCT2 ( 2دورة المحاسبة) - الجمعةالخمٌس اسبوع 11 م2014/ 1/ 30 هـ1435/ 3/ 29 رجال ، 

 5:30من الساعة  الخمٌس
 والجمعةمساء  9:30حتى 

 3وحتى  8من الساعة 
 عصرا

 14,000 الرٌاض

ACCT3 
سٌدات  – (1دورة المحاسبة )

 (شبكة تلفزٌونٌة)
 اسبوع 11 م4201/ 1/ 26 هـ5143/ 3/ 25

، االحد، االثنٌن
 الثالثاء

حتى  5:30من الساعة 
 مساء 9:30

 14,000 الرٌاض

ACCT4 
سٌدات  – (2دورة المحاسبة )

 (شبكة تلفزٌونٌة)
 ، الجمعةالخمٌس اسبوع 11 م2014/ 1/ 30 هـ1435/ 3/ 29

 5:30من الساعة  الخمٌس
 والجمعةمساء  9:30حتى 

 3وحتى  8من الساعة 
 عصرا

 14,000 الرٌاض

ACCT5  اسبوع 9 م4201/ 3/ 23 هـ5143/ 5/ 22 رجال -مكثفةدورة المحاسبة 
الجدول موضح 

 على الموقع
حتى  5:00من الساعة 
 مساء 9:00

 14,000 جدة

ADT1 ( 1دورة المراجعة) - اسابٌع 4 م2014/ 3/ 25 هـ1435/ 5/ 24 رجال 
الثالثاء، االربعاء، 
 الخمٌس، السبت 

واالربعاء والخمٌس الثالثاء 
حتى  5:00من الساعة 

والسبت من  مساء 9:00
صباحا  9:00الساعة 
 عصرا 3:00وحتى 

 7,000 الرٌاض

ADT2 
سٌدات  – (1دورة المراجعة )

 (شبكة تلفزٌونٌة)
 اسابٌع 4 م2014/ 3/ 25 هـ1435/ 5/ 24

الثالثاء، االربعاء، 
 الخمٌس، السبت 

واالربعاء والخمٌس الثالثاء 
حتى  5:00من الساعة 

والسبت من  مساء 9:00
صباحا  9:00الساعة 
 عصرا 3:00وحتى 

 7,000 الرٌاض



ZKT1  اسبوعان م2014/ 4/ 26 هـ1435/ 6/ 26 رجال -دورة الزكاة والضرٌبة 
الثالثاء، االربعاء، 
 الخمٌس، السبت 

واالربعاء والخمٌس الثالثاء 
حتى  5:00من الساعة 

والسبت من  مساء 9:00
صباحا  9:00الساعة 
 عصرا 3:00وحتى 

 5,000 الرٌاض

ZKT2 
سٌدات  –دورة الزكاة والضرٌبة 

 (شبكة تلفزٌونٌة)
 اسبوعان م2014/ 4/ 26 هـ1435/ 6/ 26

الثالثاء، االربعاء، 
 الخمٌس، السبت 

واالربعاء والخمٌس الثالثاء 
حتى  5:00من الساعة 

والسبت من  مساء 9:00
صباحا  9:00الساعة 
 عصرا 3:00وحتى 

 5,000 الرٌاض

FQH اٌام 4 م2014/ 4/ 26 هـ1435/ 6/ 26 فقه المعامالت 
االحد، االثنٌن، 
 الثالثاء، االربعاء

وحتى  5:00من الساعة 
 مساء 9:30الساعة 

 10500 الرٌاض

CMA1 
دورة المحاسب االداري المعتمد 

(CMA) الجزء االول 
 اسابٌع 5 م2014/ 2/ 11 هـ1435/ 4/ 11

االربعاء، ، الثالثاء
 السبت

من  واالربعاء الثالثاء
 9:30حتى  6:30الساعة 
 9من الساعة  السبتمساء 

 عصرا 3وحتى 

 6,000 الرٌاض

CMA2 
دورة المحاسب االداري المعتمد 

(CMA)  الثانًالجزء 
 اسابٌع 5 م2014/ 4/ 1 هـ1435/ 6/ 1

االربعاء، ، الثالثاء
 السبت

من  واالربعاء الثالثاء
 9:30حتى  6:30الساعة 
 9من الساعة  السبتمساء 

 عصرا 3وحتى 

 6,000 الرٌاض

XLS1 
دورة متقدمة فً مهارات 

 رجال - االكسٌل
 اٌام 3 م12/5/2014 هـ1435/  7/  13

االثنٌن، الثالثاء، 
 االربعاء

وحتى  5:30من الساعة 
 مساء 9:30

 30000 الرٌاض

XLS2 
دورة متقدمة فً مهارات 

)شبكة سٌدات  – االكسٌل
 تلفزٌونٌة(

 اٌام 3 م12/5/2014 هـ1435/  7/  13
االثنٌن، الثالثاء، 

 االربعاء
وحتى  5:30من الساعة 

 مساء 9:30
 30000 الرٌاض

 


