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 تاريخ / اليومال                  
 ياتالمستو

 م72/7/7102

 تسبال
 م72/7/7102

 االحد
 م72/7/7102

 االثنين 
 م72/7/7102

 الثالثاء
 م72/7/7102

 االربعاء
 م0/3/7102

 الخميس
 م3/3/7102

 السبت 

 ألولا
الرياضيات 
 لالقتصاديين

االقتصاد  مبادئ
 الجزئي

 ـــــ اللغة العربية اإلحصاء مبادئ اللغة االنجليزية اإلدارة مبادئ

 الثاني
اقتصاديات النقود 

 والبنوك
تاريخ الفكر 
 االقتصادي

 التنمية االقتصادية االجتماعية التأمينات
النظرية االقتصادية 

 الجزئية
 الرياضة المالية

البحث أسس 
 العلمي

 الثالث

 علوم مالية ومصرفية

 االقتصاد الرياضي

 التحليل المالي

 البنوك إدارة (0االقتصاد المالي )
النظام المالي 

 والنقدي في اليمن
 ـــــــــ إسالميةالمصارف 

 أعمالاقتصاد 
اقتصاديات وتنظيم 
 خدمات متخصصة

 ـــــــــ أعمالاقتصاد  بحوث العمليات تقييم االستثمار

 القانون التجاري اقتصاد الدولي
مؤسسات البنوك وال

 الدولية  ماليةال
 التسويق العالمي االستيراد والتصدير

نظرية التجارة 
 والنظام  العالمي

 ـــــــــ

 التنميةواالقتصاد 

 االقتصاد السياحي

 ـــــــــ اقتصاديات البيئة اقتصاديات الصناعة اقتصاديات النقل اقتصاد التعاون

 السياحي االقتصاد
 اللغة االنجليزية

(0) 
كاالت وشركات و

 (0سفر )
سياحي  إحصاء

 وفندقي
 التخطيط السياحي

 والفندقي
 

 الرابع

 ومصرفية علوم مالية

دراسة الجدوى 

 االقتصادية

 العمليات المصرفية

 إدارة المخاطر المالية
 ـــــــــ ـــــــــ التسويق المصرفي  نادارة االئتما

 أعمالاقتصاد 
اقتصاد المشروعات 

 الصغيرة
تخطيط وتنمية 
 الموارد البشرية

 ـــــــــ ـــــــــ

 الدولي اقتصاد
اإلعالنات والعالقات 

 العامة
اقتصاديات النقل 

 البحري 
التكامل االقتصادي 

 العربي
العالقات السياسية 

 الدولية 
 ـــــــــ

 الحسابات القومية التنمية المحلية العمل اقتصاديات االقتصاد والتنمية
تنمية المشروعات 

 الصغيرة
 ـــــــــ ـــــــــ

 تطبيقات الحاسوب االقتصاد السياحي
المنشات  أدارة

 (0السياحية )
 اللغة الفرنسية

(0) 
 ـــــــــ ـــــــــ البيئة السياحية فن الضيافة

 
 



 (الدفعات السابقة) م7102/7102عام الجامعي لفصل الثاني للالتكميلي المتحانات ا جدولال
 

 التاريخ / اليوم             
 المستويات

 م7102/ 3/ 2

 األحد

 م7102/  3/ 2

 االثنين 
 م7102/  3/ 2

 الثالثاء
 م7102/  3/ 2

 االربعاء
 م7102/ 3/  2

 الخميس
 م7102/  3/ 00

 االحد
 م7102/ 3/  07

 االثنين 

 مبادئ المحاسبة نظم تشغيل الحاسوب اللغة االنجليزية مبادئ االقتصاد الكلي مبادئ التسويق لعربيةاللغة ا مبادئ القانون األول

 الثاني

 ومصرفية علوم مالية

النظرية االقتصادية 

 الكلية

 المؤسسات المالية والنقدية
ضريبية المحاسبة ال

 زكويةال
 اإلدارة المالية

ية ــــــــــــــــــــــــــــالمال

 ةــــــــــــــالعام

 نظرية التامين

 تشريعات مالية ومصرفية

 اقتصاد اإلعمال
اقتصاد المعرفة ونظام 

 المعلومات
 محاسبة تكاليف القانون التجاري

شركات محاسبة 
 شخاصاال

 االقتصاد والتنمية
اقتصاد المعرفة ونظام 

 المعلومات
 ديةقتصااالتشريعات ال مهارات في الحاسوب اقتصاد إسالمي

اقتصاديات  الزراعة 
 واألسماك

 االقتصاد الدولي
مراسالت تجارية باللغة 

 االنجليزية
االقتصاد  ئمباد

 الدولي
 القانون البحري

االستثمار األجنبي 
 المباشر

 التجارة االلكترونية

 ياالقتصاد السياح
سياحية  التشريعات ال

 فندقيةالو
 مبادئي السياحة س االجتماعيعلم النف تاريخ اليمن اللغة االنجليزية

 الثالث

 ومصرفية علوم مالية
تحليل االستثمار 
 باألوراق المالية

 التمويل الدولي

 مويل االستثمارت

 األسواق المالية

دراسات مالية ومصرفية 
 باللغة االنجليزية

 ـــــــــــــــــ (7االقتصاد المالي )

 ـــــــــــــــــ داريةاإلمحاسبة ال نظرية اتخاذ القرار يةتجارالعمليات ال بحوث التسويق اقتصاد األعمال

التجارة الخارجية  االقتصاد والتنمية

 الدولية

االستثمار في رأس المال 
 البشري

 ـــــــــــــــــ التخطيط االقتصادي القتصاد القياسيا اقتصاديات الطاقة

 التمويل الدولي االقتصاد الدولي
اقتصاديات الدول 
 الصناعية  المتقدمة

 دوليةالمحاسبة ال
رسم السياسات واتخاذ 

 القرار
 ـــــــــــــــــ األسواق المالية والنقدية

 ياالقتصاد السياح
سياحية المحاسبة ال

 فندقيةالو
 (2) اللغة االنجليزية اليمن السياحية أثار المطاعم إدارة

شركات ووكاالت سياحة 

 (7وسفر )
التسويق السياحي 

 فندقيوال
 

 الرابع

 ماليتال مىشآثالمحاسبت  النظرية النقدية علوم مالية ومصرفية
 المالية السياسة

 والنقدية
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  الحاسوب تطبيقات

 إدارة الجودة  الشاملة اقتصاد األعمال
اقتصادياث اإلوتاج 

 والعملياث الصىاعيت
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ اريةاإلد المهارات الحاسوب تطبيقات

 االقتصاد والتنمية
التكامل االقتصادي 

 العربي
 اقتصاد مدن المواوي تجارب تىمويت معاصرة

قتصادية االمنظمات ال
 دوليةال

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 تطبيقات الحاسوب اتفاقيات وتكتالت اقتصادية يالتاميه البحر االقتصاد الدولي
اقتصادياث المواوي 

 والمىاطق الحرة
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 االقتصاد
 السياحي

إدارة مىشاث سياحيت 

 (2)وفىدقيت 

 تطبيقات الحاسوب
 ) تذاكر سفر (

تقنيات اإلرشاد 
 السياحي

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ( 2)اللغت الفروسيت
 


