
 (D3-6القاعة )م2013/2014الفصل االول للعام (علوم مالية ومصارف )جدول المستوى الثالث 

 (D3-8القاعة )م 2013/2014الفصل االول للعام (اقتصاد اعمال  )جدول المستوى الثالث 

 
     الوقت 

 اليوم 
 

8 10 12 14 

اقتصاد رياضي مع جميع  االثنين 
 B1-30االقسام 

مع اقتصاد  (سمنار)اقتصاد رياضي بحوث العمليات
-B1اقتصاد سياحي وفندقي  + التنمية 

30 

 اقتصاد وتنظيم خدمات متخصصة  اقتصاد اعمال   الثالثا

 الخميس 
     

 تقييم االستثمار  (مع علوم مالية ومصرفية  )التحليل المالي 

 الجدول (-B3 10القاعة )م  2013/2014الفصل االول للعام (اقتصاد دولي  )جدول المستوى الثالث 

 ( B36القاعة ) م2013/2014الفصل االول للعام (اقتصاد تنمية   )جدول المستوى الثالث 

        الوقت
     

 اليوم 

8 10 12 14 

اقتصاد رياضي مع جميع  االثنين 

 B1-30االقسام 

مع  (سمنار)اقتصاد رياضي اقتصاد التعاون 
اقتصاد سياحي + اقتصاداعمال  

 B1-30وفندقي  

 B3-17اقتصاد سياحي مع اقتصاد سياحي  اقتصاد الصناعة  الثالثاء

           اقتصاد البيئة  تخطيط اقتصادي  الخميس 

 

 

 
     الوقت 

 اليوم 
 

8                        10 12 14 

اقتصاد رياضي  مع جميع  االثنين 

 -B1االقسام 

مع  (سمنار )اقتصاد رياضي 
اقتصاد +مالية ومصارف

  B1-30 دولي 

 ادارة البنوك

 النظام المالي والتنمية في اليمن  مصارف اسالمية  الثالثاء

 (1)االقتصاد المالي  (مع اقتصاد اعمال )التحليل المالي  الخميس 

 
     الوقت 

 اليوم 
 

8                        10 12 14 

اقتصاد رياضي مع جميع  االثنين 

 B1-30االقسام 

مع   (سمنار)اقتصاد رياضي
مالية ومصارف سياحي    

B1-30 

 قانون تجاري 

 التسويق العالمي  استيراد وتصدير  الثالثاء

 بنوك ومؤسسات مالية دولية  نظرية التجارة والنظام العالي  الخميس 



 (-B3 13القاعة )م  2013/2014الفصل االول للعام (اقتصاد سياحي وفندقي   )جدول المستوى الثالث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     الوقت 
 14 12 10 8 اليوم

اقتصاد رياضي مع جميع  االثنين 

 B1-30االقسام 

مع اقتصاد  (سمنار)اقتصاد رياضي تخطيط سياحي وفندقي 

 B1-30اقتصاد اعمال  + التنمية 

اقتصاد سياحي مع اقتصاد  لغة انجليزية  الثالثاء
 التنمية

 

 (1)شركات ووكاالت سفر احصاء سياحي وفندقي  الخميس 



 (  B3-17القاعة ) م2013/2014الفصل االول للعام (علوم مالية ومصرفية     )جدول المستوى الرابع 

       الوقت 
 اليوم

 

8 10 12 14 

ادارة المخاطر المالية مع اقتصاد اعمال  االثنين 
B1-27 

مع اقتصاد اعمال )العمليات المصرفية 
 B1-27اقتصاد دولي +

دراسة الجدوى وتقييم المشروعات  الثالثاء
 مشترك مع اقتصاد التنمية  

 

 ادارة االئتمان  التسويق العالمي  الخميس

 (  C3-14القاعة ) م2013/2014الفصل االول للعام (اقتصاد اعمال  )جدول المستوى الرابع 

       الوقت 
 اليوم

8 10 12 14 
 

ادارة المخاطر المالية مع اقتصاد اعمال  االثنين 
B1-27 

مع علوم مالية )العمليات المصرفية 
 B1-27اقتصاد دولي +ومصرفية  

 مهارات ادارية تخطيط وتنمية الموارد البشرية  الثالثاء

دراسة الجدوى وتقييم  الخميس 
 المشروعاتمشترك مع اقتصاد دولي 

 

 

 (  C3-8القاعة ) م2013/2014الفصل االول للعام (اقتصاد دولي  )جدول المستوى الرابع 

 

 (  C3-9القاعة ) م2013/2014الفصل االول للعام (اقتصاد وتنمية   )جدول المستوى الرابع 

    الوقت 
 اليوم

8 10 12 14 

 تنمية المشروعات الصغيرة  تنمية محلية  االثنين 

دراسة الجدوى وتقييم المشروعات  الثالثاء
 مشترك مع علوم مالية مصرفية 

 

 حسابات قومية  اقتصاديات العمل  الخميس 

 

        الوفت
 اليوم 

8                        10 12 14 

مع علوم مالية )العمليات المصرفية  اقتصاديات النقل البحري التجاري  االثنين 

 B1-27اقتصاد اعمال  +ومصرفية  

  التكامل العربي  االعالن والعالقات العامة  الثالثاء

دراسة الجدوى وتقييم المشروعات  الخميس 
 مشترك مع اقتصاد اعمال  

  عالقات سياسية دولية 



 

 

 (  C3-13القاعة ) م2013/2014الفصل االول للعام (اقتصاد سياحي وفتدقي    )جدول المستوى الرابع 

 

 

 

 

 

 

 الوقت 
 اليوم 

8 10 12 14 

  االثنين
 لغة فرنسية

 
 البيئة والسياحة

 

  الثالثاء
 فن الضافة

 

 ـــــــــــــــــــــ

  الخميس 
 تطبيقات حاسوب

 

 
 (1)ادارة منشات سياحية وفندقية 


