
 جدول املستىي األول
 م2013 – 2012للفصل الدراسي األول للعــام اجلامعي 

    

  C1-35 القاعة 
      الوقت                   

 الٌوم

8                               10                                          12                                       14 

 مبادئ االقتصاد الجزئً االثنٌن
 خالد حزام . د

 مبادئ اإلحصاء 

  منصر حبتور.                      م

 لغة عربٌة الثالثاء
 ارٌج. م

 مبادئ اإلدارة ــــــــــــــــــــــــ

 محمد محمود عوض. د
لغت إنجليزيت  األربعاء

 ناصر سليمان.د
  رٌاضٌات لالقتصادٌٌن 

 
 

 جدول املستىي الثاني
 م2013 – 2012للفصل الدراسي األول للعــام اجلامعي 

 اقتصاد أعمال + علىم مالية ومصرفية : اجملمىعة األويل 
 

 B1-30القاعة  
      الوقت                   

 الٌوم

8                               10                                        12                                     14 

 تارٌخ الفكر  السبت
 سعودي علً عبٌد. د

  نقود وبنوك 

 أسس البحث العلمً  األحد 

 سالم مبارك . د

 التنمٌة االقتصادٌة

 خالد حزام . د

النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة       

سمنار قسم العلوم المالٌة  )

  (إٌناس شوكرة   )والمصرفٌة 

 النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة   التأمٌنات االجتماعٌة  الثالثاء 

 غالب حسٌن. م

  

 رٌاضة مالٌة  األربعاء 
 جمال ناصر . د

النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة       
اقتصاد أعمال هبه  (سمنار)

 محمد 

 (سمنار )رٌاضة مالٌة 

 م محمد سرٌع باسرده

 

 
 
 
 



 
 جدول املستىي الثاني

 م13 20 – 2012للفصل الدراسي األول للعــام اجلامعي 
 اقتصاد سياحي  + اقتصاد دويل + اقتصاد تنمية  : اجملمىعة الثانية 

 B1-27القاعة  
      الوقت                   

 الٌوم

8                               10                                    12                               14 

النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة        السبت
 اقتصاد التنمٌة   (سمنار  )

 غالب حسٌن . م

 النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة 

 غالب حسٌن . م

النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة        

 اقتصاد سٌاحً (سمنار  )

 حسٌن عبدربة . م 

 التنمٌة االقتصادٌة األحد 

 خالد حزام . د

النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة 

بثٌنة )اقتصاد دولً   (سمنار)

 عبدهللا 

 أسس البحث العلمً 

 سالم مبارك. د

 رٌاضة مالٌة   الثالثاء 
 جمال ناصر . د

 (سمنار )رٌاضة مالٌة  التأمٌنات االجتماعٌة

 م محمد سرٌع باسرده

 تارٌخ الفكر  األربعاء 
 سعودي علً عبٌد . د

   نقود وبنوك 

 

 (اقتصاد الدويل   )جدول املستىي الثالث 
م2013– 2012للفصل الدراسي األول للعــام اجلامعي         B3 -6   - B3 القاعة

           
الوقت 

 الٌوم

8                                 10                                      12                        14          

 األحد
 

استٌراد وتصدٌر 
 محمد سعٌد . د

 بنوك ومؤسسات مالٌة دولٌة
 سامً محمد قاسم . م

اقتصاد رٌاضً    االثنٌن
 (سمنار  )

 بثٌنة عبدهللا . م

 قانون تجاري

 

نظرٌة التجارة والنظام  الثالثاء
 العالمً 

 عبد الحكٌم عقٌل . د

 التسوٌق العالمً 

 مبارك ابوبكر  الحمصً .د

اقتصاد رٌاضً    االربعاء 
 القاعة-   مع الدولً والتنمٌة  مشترك

B1 – 30 

 

 
 
 (اقتصاد سياحة وفندقه  )جدول املستىي الثالث 



 م2013 – 2012للفصل الدراسي األول للعــام اجلامعي 
B1 -13 القاعة  

        الوقت 
 الٌوم

8                                  10                                          12                         14          

  وفندقً  سٌاحًإحصاء األحد
 ماهر دلعوس . م

 اقتصاد سٌاحً
 D3-6 القاعة –مشترك مع اقتصاد تنمٌة 

 سهام عبادي . د

اقتصاد رٌاضً  االثنٌن
 القاعة-    مع االعمال مشترك

B1 – 30احمد سٌف .  د 

اقتصاد رٌاضً 
 (سمنار  )

 فضل الٌمانً 

 تخطٌط سٌاحً وفندقً 
صالح علً . د

 الصالحً 

 ( 1)شركات ووكاالت سٌاحة وسفر  الثالثاء
 أكرم عبدربه . م

 

  لغة انجلٌزٌة  األربعاء 

 
 (علىم مالية ومصرفية   )جدول املستىي الثالث 

 م2013 – 2012للفصل الدراسي األول للعــام اجلامعي 
B3 -17 القاعة  

        الوقت 
 الٌوم

8                            10                                     12                              14 

 مصارف إسالمٌة  األحد
 فضل علً ناجً  . د

 

 النظام المالً والنقدي فً الٌمن
 نزار باصهٌب. د

اقتصاد رٌاضً  إدارة البنوك  االثنٌن
 (سمنار  )

 

  تحلٌل مالً الثالثاء
 مصطفً . م

 (1 )االقتصاد المالً
 محسن حسٌن صالح. د

اقتصاد رٌاضً    االربعاء 
-   مع الدولً والتنمٌة  مشترك

 B1 – 30 القاعة

 

 

 

 
 
 
 
 

 (اقتصاد تنمية   )جدول املستىي الثالث 



 م2013 – 2012للفصل الدراسي األول للعــام اجلامعي 
B3 -    10القاعة  

           الوقت 
 الٌوم

8                               10                                   12                                 14 

اقتصاد التعاون  األحد
 وفاء بهٌان  .م

 

 
 

اقتصاد سٌاحً  

 D3-6ي مشترك مع اقتصاد سٌاحً وفندق
 سهام . د

 تخطٌط اقتصادي  االثنٌن
 حسن الحسنً . د

اقتصاد رٌاضً 
 (سمنار  )

 فضل الٌمانً. م

اقتصاد الصناعة  الثالثاء

 خالد حزام . د

اقتصاد البٌئة 
 سعاد عبد الرحٌم . د

اقتصاد رٌاضً    االربعاء 
-   مع الدولً والتنمٌة  مشترك

 B1 – 30 القاعة

 

 
 (اقتصاد أعمال    )جدول املستىي الثالث 

 م2013 – 2012للفصل الدراسي األول للعــام اجلامعي 
 C3- 14  القاعة  

        الوقت 
 الٌوم

8                            10                                     12                                  14 

 محاسبة تكالٌف  السبت 
 صالح باصمد. م

اقتصاد رٌاضً 
 (سمنار  )

 فضل الٌمانً

اقتصاد وتنظٌم خدمات متخصصة     بحوث عملٌات األحد
 حاتم باسردة . م

 

 

اقتصاد رٌاضً  االثنٌن
 القاعة-   مع السٌاحً مشترك

B1 – 30 

 أألعمالاقتصاد 
 ابتهاج الخٌبة . د

 (سمنار )أألعمال اقتصاد 
 لبنى . م

 تقٌٌم االستثمار الثالثاء
 محمد حسٌن حلبوب . د

  

   مصطفً تحلٌل مالً

 
 
 
 



 (علىم مالية ومصرفية   )جدول املستىي الرابع 
 م2013 – 2012للفصل الدراسي األول للعــام اجلامعي 

 

  D3-6القاعة  
      الوقت 

 الٌوم

8                                 10                                     12                      14 

 
 االثنٌن 

دراسة الجدوى وتقٌٌم 
 المشروعات

  مشترك مع اقتصاد تنمٌة 

  – 27B1القاعة 

 لول الدوش . م.أ

دراسة الجدوى وتقٌٌم 
 احمد فرٌد.المشروعات م

 

 

 العملٌات المصرفٌة  الثالثاء 
 

 إدارة المخاطر المالٌة 

 ابتهال عزاني . م

 التسوٌق المصرفً  األربعاء 
 

 إدارة االئتمان 

 

 

 (دويل )جدول املستىي الرابع 
 م2013 – 2012للفصل الدراسي األول للعــام اجلامعي 

 

  C3 - 8 القاعة
       الوقت 

 الٌوم

8                         10                                   12                             14 

 
 االثنٌن 

التكامل االقتصادي العربً 
 البطانً. د

  اقتصادٌات النقل البحري التجاري

دراسة الجدوى وتقٌٌم  الثالثاء 
 المشروعات 

 مشترك مع اقتصاد أعمال  
   -D3 8القاعة 

دراسة الجدوى وتقٌٌم  عالقات سٌاسٌة دولٌة
  (سمنار  )المشروعات 

 مساعد احمد مساعد .        م

 العملٌات المصرفٌة  األربعاء 
 

 اإلعالن والعالقات العامة
 ناصر محمد سلٌمان   . د

 

 
 
 
 
 
 

  م2013 – 2012للفصل الدراسي األول للعــام اجلامعي 



 (اقتصاد أعمال )جدول املستىي الرابع 
 -D3 8قاعة 

     الوقت 
 الٌوم

 
8                               10    

                                       12                  14 

 العملٌات المصرفٌة االثنٌن
 

  مهارات إدارٌة 
 فهد باسرده . م

دراسة الجدوى وتقٌٌم    الثالثاء 
 المشروعات

  مشترك مع اقتصاد دولً   
لول سلطان . م. أ-D3 8 القاعة 

 الدوش 

دراسة الجدوى وتقٌٌم 
 المشروعات

 مساعد . م (سمنار ) 

 

 

 اقتصاد المشروعات الصغٌرة األربعاء 
 محمد محمود عوض   . د

 إدارة المخاطر المالٌة 
     ابتهال عزانً 

 

 (اقتصاد تنمية  )جدول املستىي الرابع 
 م2013 – 2012للفصل الدراسي األول للعــام اجلامعي 

 C3 - 9  القاعة 
  الوقت 

 الٌوم

8                                       10                                      12                               14 

 االثنٌن
 

 دراسة الجدوى وتقٌٌم المشروعات
 مشترك مع اقتصاد علوم مالٌة ومصرفٌة

 لول الدوش.     م– 27B1القاعة 

دراسة الجدوى وتقٌٌم  
 المشروعات

 احمد فريد . م

 تنمٌة محلٌة الثالثاء 
 حسن الحسنً. د

 تنمٌة المشروعات الصغٌرة

 سعودي علً عبٌد. د

 اقتصادٌات العمل األربعاء 
 هناء بازرعة.م

 حسابات قومٌة

 شكٌب. م

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (اقتصاد سياحي وفندقي   )جدول املستىي الرابع 

 م2013 – 2012للفصل الدراسي األول للعــام اجلامعي 
   - 14C3القاعة 

       الوقت 
 الٌوم

8                                        10                                   12                             14 

 االثنٌن
 

 لغة فرنسٌة  
 عبٌر

 

 الثالثاء 
 

 فن الضٌافة
 عبدهللا حسٌن

 إدارة منشات سٌاحٌة وفندقٌة
 اكرم عبدربه.م

 األربعاء 
 

 تطبٌقات حاسوب 
 عبدهللا سعد

 البٌئة والسٌاحة 
 سهام عبادي .د

 


