
 الجدول الدراسً للمستوى األول  الفصل  الدراسً األول 

 م8027/ 7102للعام الجامعً  

 الوقت
 

 الٌوم

8    72 72                                                   70 70                 71   

 
 االحد
 

 
 
 

 اللغة العربـــــــــــــــــٌة
 د/ حسٌن نصر 

C1-35 

 

المالٌة العلوم 
 ومصرفٌة

 مبادئى االقتصاد
 م/ اٌناس جمٌل 

D3-8  مبادئ االحصاء 

B1-30 

مدرس / منصر 
 حبتور

 مبادئى االقتصاد اقتصاد اعمال
 مدرس/ طارق قاسم 

C3-14 

 

 مبادئى االقتصاد اقتصاد دولً

 
B3-13 

 

قسم اقتصاد 
 التنمٌة 

 مبادئى االقتصاد
 م/ رمزي علً

D3-6 

االقتصاد قسم 
السٌاحً 
 والفندقً

 مبادئى االقتصاد
 منتدب / محمد هاشم 

B1-15 

 االثنٌن
 
 

العلوم المالٌة 
 ومصرفٌة

 مبادئ االحصاء 
 مدرس/ خلدون الدوش 

D3-8  
 

 مبادئــــــــــى اإلدارة
 مدرس/ ٌاسر الذهب

 

C1-35 

 

اللغة 
 االنجلٌـــــــــــزٌة
د/ ناصر محمد 

 سلٌمان
 

C1-35 

 مبادئ االحصاء اقتصاد اعمال
  م/ وفاء مقبل 

C3-14 

 

 مبادئ االحصاء  اقتصاد دولً
 مدرس/ منى محمد احمد 

B3-13 

 

قسم اقتصاد 
 والتنمٌة 

 مبادئ االحصاء
  منتدب/ منى علً احمد 

B3-12 

 

قسم االقتصاد 
 السٌاحً والفندقً

 مبادئ االحصاء 
 منتدب / حنان سالمٌن 

B1-15 

 الخمٌس 
 
 

العلوم المالٌة 
 ومصرفٌة

 أساسٌات الرٌاضٌات
 م/ محمد المفلحً 

C3-14 

 

 
 

 أساســــٌات الرٌاضـــٌات
 

C1-35 

 
 مراد الحوشبً  

مـــــبادئى االقـــتصاد 
 الجزئى

 د/ محمد هادي 

C1-35 

 

 أساسٌات الرٌاضٌات اقتصاد اعمال
 م/ فضل الٌمانً

B3-17 
 

 الرٌاضٌاتأساسٌات  اقتصاد دولً
 م/ سماح سعٌد محمد

C3-9 

قسم اقتصاد 
 والتنمٌة 

 أساسٌات الرٌاضٌات
 منتدب / نٌازي علً 

B3-6 

قسم االقتصاد 
 السٌاحً والفندقً

 أساسٌات الرٌاضٌات
 منتدب / محمد هاشم

B1-15 

 

 عميد الكلية        نائب العميد لشؤم األكاديمية  التعليمية  نمدير الشؤو

 

 

 



 

 م0278/ 0271لجامعً للعام جدول المستوى الثانً  للفصل االول        

 (B1- 27 القاعة-أعمال  : )المجموعة األولى علوم مالٌة ومصرفٌة +اقتصاد 

 

 

 عميد الكلية               نائب العميد لشؤم األكاديمية  التعليمية  نمدير الشؤو

 

 

 

 

 

 

 

 الوقت   

 الٌوم

8    72 72                                 70 70                                           71   

 التأمٌنات االجتماعٌة االحد 

 د. َىسف سعُذ

 هنتذب/ ابتهال العزانٍ 

 بنوكالنقود والاقتصادٌات 

 د. َىسف سعُذ

مالٌة 

 ومصارف

 النظرٌة االقتصادٌة

 م/ هٌثم جواس 

B3-17   

       

اقتصاد 

 أعمال

 رٌاضه مالٌة

 مدرس/ لبنى عبدالعزٌز

B3-6 

 النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة االثنٌن

حسيند. غالب   

 التنمٌة االقتصادٌة

 د. خالد حزام

 رٌاضة مالٌةال

 نهال عكبور مدرس / 

 أسس البحث العلمً  االربعاء 

 ا.د. سالن هبارك

 هذرس / ههذٌ باهرحىل

 تارٌخ الفكر االقتصادي

 د . سعىدٌ علٍ عبُذ

 

 

مالٌة 

 ومصارف

 رٌاضه مالٌة

 م/ هذي عارف 

B3-17 

 اقتصاد أعمال

 

 االقتصادٌةالنظرٌة 

 فضل الٌمانً م/ 

C3-14   

      



 م0278/ 0271لجامعً للعام للعام دول المستوى الثانً  للفصل االول ج

–القاعة -+اقتصاد سٌاحً: )المجموعة الثانٌة اقتصاد دولً +اقتصاد    تنمٌة 

30 -B1) 

 

 عميد الكلية     نائب العميد لشؤم األكاديمية التعليمية  نمدير الشؤو

 

 

 

 الوقت

 الٌوم

8                         72    72 72                                70  70                  71   

 أسس البحث العلمً االحد 

 ا.د. سالن هبارك

 هذرس / ههذٌ باهرحىل 

 التأمٌنات االجتماعٌة

 د. ٌوسف سعٌد 

 العزانٍهنتذب/ ابتهال 

 

 اقتصاد دولً 

 

النظرٌة االقتصادٌة 

 الجزئٌة 

 م. اسراء السقااف

D3-6 

 رٌاضة مالٌة  اقتصاد التنمٌة 

 منتدب / محمد احمد سٌف 

D3-8 

اقتصاد سٌاحً  

 وفندقً

  الرٌاضة المالٌة 

 مدرس/ ولٌد اسماعٌل 

B3-13 

 التنمٌة االقتصادٌة االثنٌن

   د. خالد حزام

 

 نقود وبنوكالاقتصادٌات 

 د. ٌوسف سعٌد

 النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة

  غالب حسٌن         .د

 رٌاضة مالٌةال الثالثاء 

 مدرس / نهال عكبور 

 

 تارٌخ الفكر االقتصادي

 د. سعىدٌ علٍ عبُذ

 االقتصادٌة الجزئٌة النظرٌة اقتصاد التنمٌة 

   م/ منٌا علً عمر 

B3-17 

اقتصاد سٌاحً  

 وفندقً

 النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة

   منتدب / منى علً احمد 

C3-9 

 اقتصاد دولً

 

 رٌاضة مالٌة

 م/ هذي عارف 

D3-6 



 

 

 لجامعًللعام جدول المستوى الثالث )العلوم المالٌة والمصرفٌة ( للفصل االول 

 (D3-8)القاعة   م0278/ 0271

لجامعً للعام جدول المستوى الرابع )العلوم المالٌة والمصرفٌة ( للفصل االول 

 ( B3 - 10  )القاعة  م0271/0278

 

 عميد الكلية  نائب العميد لشؤم األكاديمية  التعليمية  نمدير الشؤو

 

 

 الوقت
 

 الٌوم

8        72    72 72                                                     70 70                              71   

 النظام المالً والنقدي د. محمد هادي  االثنٌن 
 

  

 (  7االقتصاد المالً )     الثالثاء

 د. محسن حسٌن

 رٌاضً )سمنار (القتصاد الا

 هذرس . انُسة شىكره

 
 

 

 ادارة البنوك االربعاء 

 د. هنً ابراهُن 

 مصارف اسالمٌةال

 د. فضل علً ناجً                 

 
 

 

 التحلٌل المالً    الخمٌس 

 d3-6ناجً حبتورم/  -  د. جعفر حسٌن منٌعم 

  اقتصاد رٌاضً  مع قسم االقتصاد الدولً

 B1-27د. محمد شاهر    

  

 

 الوقت

 الٌوم

8        72    72 72                                        70 70                                71   

 التسوٌق المصرفً      د. مجدولٌن محمد               مدرس . نهى العبد ادارة االئتمان  الثالثاء 

مشترك مع اقتصاد  دراسة الجدوى وتقٌٌم المشروعات  االربعاء 

 -B1  30     ا.م. لول الدوش .  التنمٌة 

 + اقتصاد اعمال اقتصاد دولً مع العملٌات المصرفٌة 

B1-30    ا.د.ارسالن محمد احمد  

 الخمٌس

 

 مع اقتصاد اعمالادارة المخاطر المالٌة  

 27 B1- مد. مصطفى عبدالخالق 

 



 

 (D3-6م )القاعة 0271/0278جدول المستوى الثالث )اقتصاد أعمال  ( للفصل االول للعام  

 م7102/8102االول للعام  للفصل  (   االعمالالمستوى الرابع )اقتصاد جدول 

 (B3-13)القاعة 

 

 عميد الكلية            نائب العميد لشؤم األكاديمية  التعليمية  نمدير الشؤو

 

 

 الوقت           
 الٌوم

8 10 72     12 

 

70  71 

مشترك مع  دراسة الجدوى وتقٌٌم المشروعات   

 ا.م. لول الدوش      B1 - 01اقتصاد دولً 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

+اقتصاد )مع علوم مالٌة ومصرفٌة   العملٌات المصرفٌة  د. جمال ناصر خطٌط وتنمٌة الموارد البشرٌةت االربعاء

 د.ارسالن محمد احمد .ا.     B1-30  دولً

 
 والمصرفٌة العلوم قسممع ادارة المخاطر المالٌة  الخمٌس

        

   B1-27   هذرس . هصطفً عبذالخالق  

 ــــــــــــــــــــــــ  

 الوقت

 الٌوم

8                   72    72 72                                      70 70                       71   

  -د. محمد شاهر    حوث العملٌاتب رٌاضً)سمنار( لبنى عبدالعزٌزالقتصاد اال االثنٌن 

 سممدرس . طارق قا

 

رٌاضً مع اقتصاد التنمٌة + اقتصاد القتصاد اال  مدرس . مساعد احمد     تقٌٌم االستثمار الثالثاء

 د. هحوذ سعُذ شاهر   B1-27سٌاحً وفندقً   

د. هحوذ متخصصة الخدمات الاقتصاد وتنظٌم    د. ابتهاج الخٌبة ا.أعمال   قتصادا األربعاء 

 _ أسامة السقاف  هحوىد

 التحلٌل المالً                الخمٌس

 ناجً حبتور م/    -  د. جعفر حسٌن منٌعم 



 

 

م 0271/0278)اقتصاد دولً  ( للفصل االول للعام   الثالثجدول المستــــــــــــــــــوى 

 (C3-14)القاعة 

 

 

 عميد الكلية        نائب العميد لشؤم األكاديمية  التعليمية  نمدير الشؤو

 الوقت          

 الٌوم

8 72 72 70 70 71   

 الثالثاء

 

 

دراسة الجدوى وتقٌٌم المشروعات  مشترك مع 
 ا.م. لول الدوش       B1-27اقتصاد اعمال  

  

االعالن والعالقات العامة  . د. ناصر 
 محمد سلٌمان   

 

 األربعاء 

 

 

 التكامل االقتصادي العربً     د. طارق ذٌبان 
 

 العملٌات المصرفٌة  
 )مع علوم مالٌة ومصرفٌة  +اقتصاد اعمال 

  B1-30    ا.د. ارسالن محمد احمد 

 اقتصادٌات النقل البحري الخمٌس 
 د. غالب حسٌن   

د. محمد سعٌد  عالقات  سٌاسٌة   
 كمبش  

 

 م  0271/0278)اقتصاد دولً  ( للفصل االول للعام  الرابع جدول المستــــــــــــــــــوى 

 C3-8 )القاعة 

     الوقت     

 الٌوم 

8                               72        2 7 72 70 70 71 

 نظرٌة التجارة والنظام العالمً    د. محمد سعٌد كمبش   والتصدٌر  داالستٌرا الثالثاء

 د. عبدالحكٌم عقٌل

هذرس  االقتصاد رٌاضً)سمنار( األربعاء 

          . بثُنة السقاف

 د. حسٌن السقاف القانون التجاري  مدرس . تفٌدة عباد   التسوٌق العالمً

    

 البنوك والمؤسسات المالٌة الدولٌة    الخمٌس

_ مدرس . بسام عبدهللا عبدهللا محسن طالب   د. 

 محسن 

اقتصاد رٌاضً  مع قسم االقتصاد الدولً  .   د. محمد 

 B1-27شاهر 



 م7102/8102للفصل االول للعام   جدول المستوى الثالث )اقتصاد تنمٌة   (

 (B3-13القاعة )

 م7102/8102للفصل االول للعام   المستوى الرابع )اقتصاد وتنمٌة   ( جدول

 (D3-8)القاعة 

 عميد الكلية                نائب العميد لشؤم األكاديمية  التعليمية  نالشؤو مدير

 ا لوقت         

 الٌوم   

8   72    72     72 70  70 71 

     c3- 8 ا.د. سالم مبارك   اقتصادٌات النقل          االثنٌن 

االقتصاد الرٌاضً  مع اقتصاد اعمال +  ا.د. سعاد ٌافعً    اقتصادٌات البٌئة الثالثاء 

د.  B1-27اقتصاد سٌاحً وفندقً   

 محمد شاهر 

 

 اقتصادٌات  الصناعة    االربعاء 

 د. خالد حزام  

 اقتصاد التعاون

 / خلدون الدوش مدرس 

 

 اقتصاد رٌاضً)سمنار( الخمٌس 

 م/ منٌا علً عمر        

 

 

االقتصاد السٌاحً  مع قسم اقتصاد 

 التنمٌة   

    -B1 02 د.ابتهال عوض 

 

 الوقت         

 الٌوم

8     72  72 70 70 71 

 القزَفٍد. شكٌب    قومٌة الحسابات ال هناء بازرعة               اقتصادٌات العمل      الثالثاء 

دراسة الجدوى وتقٌٌم المشروعات مشترك مع علوم مالٌة  االربعاء 

 ا.م. لول الدوش   -B1 30    مصرفٌة 

 

 محلٌة التنمٌة ال الخمٌس 

 هذرس . ناصر العزانٍ 

 تنمٌة المشروعات الصغٌرة 

 د. سعودي علً عبٌد 



للفصل االول للعام  جدول المستوى الرابع )اقتصاد سٌاحً وفتدقً(

  C3-13)القاعةم 7102/8102

 م7102/8102للفصل االول للعام والفندقً ا(جدول المستوى الثالث )االقتصاد السٌاحً  

  3C- 9لقاعةا

 عميد الكلية  نائب العميد لشؤم األكاديمية  التعليمية  نمدير الشؤو

 

 

 الوقت    

 الٌوم

8 72  72 70 70 71   

 تطبٌقات حاسوب الثالثاء

 هنتذب / هحوذ جوال

 (1) فرنسٌةاللغة ال

   م. سماح علً مثنى 

 البٌئة السٌاحٌة  االربعاء 

 د/ ابتهال عوض 

 (7فندقٌة )السٌاحٌة والمنشات الإدارة 

 مدرس . حسٌن عبدربه 

 فن الضٌافة   الخمٌس 

  C3- 11 منتدب / عبدهللا الوهاشً                       

 ـــــــــــــــــ

 لوقت    

 الٌوم     

8 72     72   70  

 احصاء سُاحٍ  وفنذقٍ االثنٌن 

 هنتذب / هاهر هحوذ دلعىس 

 فندقًالسٌاحً والتخطٌط ال

 د. صالح علً الصالحً

 رٌاضً)سمنار(القتصاد الا

 ولُذ اسواعُل 

 نجلٌزٌة  االلغة ال    الثالثاء

  م.  سماح علً مثنى 

رٌاضً مع اقتصاد التنمٌة + اقتصاد القتصاد اال

 د. محمد سعٌد شاهر   B1-27   اعمال

 

 (7سفر)الشركات ووكاالت  الخمٌس 

 C3-13اكرم علً عبدهللا     

مع قسم اقتصاد التنمٌة     مشترك     B1-30سٌاحً القتصاد اال

 د.ابتهال عوض



 


