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 المستوى الدراسي
 
 
 

  اليوم  و التاريخ

 المســـــــــــــــــــــتوى الثــــــــــــالث المسـتوى الثاني 

العلوم المالية 
 والمصرفية

 اقتصاد السياحة والبندقة االقتصاد والتنمية االقتصاد الدولي  اقتصاد األعمال 

 م6/0/7102

 السبت
تاريخ الفكر 

 االقتصادي
 د. سعودي علً عبٌد

 االقتصـــــــــــــــــــاد  الرياضــــــــــــــي
 د. محمد سعٌد شاهر 

 

 م01/0/7102

 األربعاء
اقتصاديات النقود 

 والبنوك 
 د. ٌوسف سعٌد 

د. ( 0االقتصاد المالي )

  محسن حسٌن
 اقتصاد اإلعمال 

 ا.د. ابتهاج الخٌبة
نظرية التجارة والنظام 

 العالمي 
 د. عبدالحكٌم عقٌل 

 االقتصاد السياحي والفندقي 
 د. ابتهال احمد محفوظ

 

 م03/0/7102

 لسبت
 التنمية االقتصادية

 د.خالد حزام
النظام المالي والنقدي 

 في اليمن
 د. محمد هادي  

اقتصاد وتنظيم 
 خدمات متخصصة

منتدب . اسامه 
 السقاف

 التسويق العالمي
 مدرس . تفٌدة عباد 

 اقتصاديات الصناعة 
 د. خالد حزام 

 ( 0شركات ووكاالت سفر)

 مدرس. أكرم علً عبدهللا 

 م02/0/7102

 األربعاء
النظرية االقتصادية 

 الجزئية 
  . غالب حسٌند

البنوك والمؤسسات المالية  التحليــــــــــــــــل المالي
 الدولية 

 ا.د. عبدهللا محسن طالب 

 اقتصاديات النقل  
 ا.د. سالم مبارك 

 التخطيط السياحي
 د. صالح علً الصالحً 

 م71/0/7102

 لسبت
 أسس البحث العلمي 

 ا.د. سالم مبارك 
  د. مهدي بامرحول

 

 إدارة البنوك 
 د. منى ابراهٌم 

 بحوث العمليات 
 مدرس. طارق قاسم 

 القانون التجاري 
 منتدب .د. حسٌن السقاف 

 اقتصاد التعاون 
 مدرس. خلدون الدوش

 (0اللغة االنجليزية )

 منتدب. سماح علً مثنى 

 م77/0/7102

 االثنين 
 نظرية التامين

مدرس. ابتهال 
 العزانً

 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

 م72/0/7102

 األربعاء
 الرياضة المالية

 مدرس. نهال عكبور
 

 المصارف اإلسالمية
 د. فضل علً ناجً   

 تقييم االستثمار 
 مدرس. مساعد احمد 

 ا الستيراد والتصدير 
 د. محمد سعٌد كمبش 

 اقتصاديات البيئة 
 ا.د. سعاد ٌافعً 

 اإلحصاء السياحي
 مدرس. ماهر محمد احمد



 م7102/7102جدول امتحانات  الدور األول  الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  

المستوى 
 الدراسي       

 
 

  اليوم والتاريخ

 المستــــــــــــــــوى الـــــــــــــــــــــــــرابع المســـتوى األول 

العلوم المالية 
 والمصرفية

اقتصاد السياحة  االقتصاد والتنمية االقتصاد الدولي  اقتصاد األعمال 
 والبندقة

 م 2/0/7102

 األحد
 مبادئ اإلدارة

 مدرس. ٌاسر الذهب
 العملـــــــــــــــــــيات المصرفية

 ا.د. ارسالن محمد احمد
 

تنمية المشروعات 
 الصغيرة

 د. سعود علً عبٌد
 

 (0اللغة الفرنسية )

 منتدب. سماح علً مثنى

 م 00/0/7102

 الخميس 
 مبادئ اإلحصاء  

 مدرس. منصر حبتور
 إدارة االئتمان

 مدرس. نهى العبد
 
 

تخطيط وإدارة الموارد 
 البشرية 

  د.جمال ناصر

 عالقات سياسية
 د. محمد سعٌد كمبش

 اقتصاديات العمل
 مدرس. هناء بازرعة 

 فن الضيافة 
 منتدب . عبدهللا الوهاشً

 م 02/0/7102

 األحد
 لالقتصاديين رياضيات

 مدرس. فضل الٌمانً
 إدارة المخـــــــــــــــاطر المالية
 مدرس. مصطفً عبدالخالق

 

التكامل االقتصادي 
 العربي

 منتدب. د. طارق ذٌبان

 الحسابات القومية
منتدب. د. شكٌب 

 القزٌفً

 بتطبيقات الحاسوب
 منتدب. محمد جمال  

 م 02/0/7102

 الخميس
 مبادئ االقتصاد الجزئ

 ا.د. احمد محمد مقبل
 دراسة الجــــــــــدوى االقتصــــــــــــــــادية

 منتدب . مارٌا ابراهٌم  –مدرس . احمد فرٌد 
  

إدارة المنشات السياحية 
(0) 

 مدرس. حسٌن اإلسرائٌلً

 م 70/0/7102

 األحد
 اللغة االنجليزية 
 د. ناصر سلٌمان 

منتدب . رٌام علً 
 مثنى

 التسويق المصرفي
 د. مجدولٌن محمد عبدة 

اقتصاديات 
 المشروعات الصغيرة

 د. محمد محمود  

 

 اقتصاديات النقل البحري 
 د. غالب حسٌن 

 التنمية المحلية
 مدرس. ناصر العزانً  

 

 البيئة السياحية 
 د. ابتهال عوض 

 

 م 73/0/7102

 الثالثاء 

 اللغة العربية 
منتدب . د. حسٌن 

 نصر 

 اإلعالن والعالقات العامة ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 د. ناصر سلٌمان

 ــــــــــــــــــــ 
 
 

 ـــــــــــــــــــــ

 



 


