
للفصل الثاني الدور االول للعام الجامعي لثاني جدول االمتحانات المستوى ا
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 اليوم       
 التاريخ 

علوم مالية 
 ومصرفية 

اقتصاد السياحة  االقتصاد الدولي  التنمية  و االقتصاد اقتصاد االعمال
 والفندقة 

 السبت 
 م01/3/6103

 النــــــــــــــظرية االقتصادية الكـــــــــــــــــــلية

 الثالثاء
 م04/3/6103

التشريعات 
المالية 

 والمصرفية

علم النفس  القانون البحري اقتصادالمعرفة ونظام المعلومات
 االجتماعي

 السبت 

 م66/3/6103

 المــــــــــــــــالية العامـــــــــــــــــــــة

 الثالثاء
 م61/3/6103

مهارات في  التامينات االجتماعية 
 الحاسوب 

مراسالت تجارية 
 باللغة االنجليزية 

التشريعات 
 السياحية والفندقية 

 السبت
 م65/3/6103

المؤسسات 
المالية 

 والنقدية 

التشريعات  محاسبة تكاليف 
 االقتصادية

مبادئ االقتصاد 
 الدولي

 اللغة االنجليزية 

 االثنين 
 م30/3/6103

محاسبة  االدارة المالية 
 الشركات 

اقتصاد 
 الزراعةواالسماك 

التجارة 
 االلكترونية 

 تاريخ اليمن 

 االربعاء
 م6/4/6103

 
 

المحاسبة 
الضريبية 
 الزكوية 

االستثمار  االقتصاد االسالمي  القانون التجاري 
  المباشر االجنبي

 مبادئ السياحة 



 

الثالث للفصل الثاني الدور االول للعام الجامعي  االول و  جدول االمتحانات المستوى

 م6102/6103

 

 

 

 

 

 

المستوى  
 االول

 الثالثالمستوى 

 اليوم       
 التاريخ 

علوم مالية 
 ومصرفية 

اقتصاد السياحة  االقتصاد الدولي  االقتصاد التنمية  اقتصاد االعمال
 والفندقة 

 االحد

02/3/6103 

مبادئ 
 التسويق

االسواق المالية  تمويل االستثمار
 والنقدية الدولية 

 اللغة االنجليزية

 (6  ) 

 االربعاء
 م05/3/6103

اللغة 
 العربية 

 ادارة المطاعم  التجارة الخارجية الدولية  االسواق المالية 

 االحد

 م63/3/6103

مبادئ 
االقتصاد 

 الكلي 

العمليات  التمويل الدولي 
 التجارية 

االستثمار في 
راس المال 

 البشري 

المحاسبة السياحية  التمويل الدولي 
 والفندقية 

  االربعاء
 م62/3/6103

مبادئ 
 المحاسبة 

االقتصاد المالي 
(6) 

المحاسبة 
 االدارية

االستيراد  اقتصاد النقل 
 والتصدير 

 شركات ووكاالت
    السفر  السياحة و

  (6  ) 

  االحد
 م31/3/6103

مبادئ 
 القانون

التحليل 
االستثمار في 

 االوراق المالية 

نظرية اتخاذ 
 القرار 

المحاسبة  االقتصاد القياسي 
 الدولية 

التسويق السياحي 
 والفندقي

 الثالثاء
 م0/4/6103

اللغة    
 االنجليزية

الدراسات 
المالية 

والمصرفية 
باللغة 

 االنجليزية 

رسم السياسات  اقتصاديات البيئة  ـــــــــــــــــ
 واتخاذ القرار 

 ـــــــــــــــــ

 الخميس
3/4/6103 

مبادئ 
  االحصاء

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ



 

 

 

 

 

للفصل الثاني الدور االول للعام  الرابع  جدول االمتحانات المستوى 

 م6102/6103الجامعي

  

 

 اليوم       
 

 التاريخ 

 المستــــــــــــوى الرابـــــــــــع

علوم مالية 
 ومصرفية 

 اقتصاد السياحة  االقتصاد التنمية   االقتصاد الدولي اقتصاد االعمال

 االثنين 
 م03/3/6103

محاسبة 
 المنشات المالية

 ادارة الجودة  
 الشاملة        

اقتصاد مدن  التامين البحري
 الموانئ 

 (6اللغة الفرنسية )

 الخميس
 م61/3/6103

 السياسة المالية  
 والنقدية

اتفاقيات وتكتالت  مهارات ادارية
 اقتصادية 

التكامل 
االقتصادي 

 العربي 

 تطبيقات الحاسوب 

 االثنين
 م62/3/6103

تطبيقات   
 الحاسوب

اقتصاديات االنتاج 
والعمليات 
 الصناعية 

العالقات 
 السياسية 

 تجارب تنموية 
 

 معاصرة

تقنيات االرشاد 
 السياحي 

 الخميس
 م63/3/6103

منظمات  الحاسوبتطبيقات  النظرية النقدية
 اقتصادية دولية 

ادارة المنشات 
 (6السياحية  ) 

 الخميس 
 م3/4/6103

 والبيئة السياحة  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ


