
ل ستوى األو  جدول امل

اهعي  ثاني للعــام اجل سي ال درا  م2012 – 2011للفصل ال
  القاعة .اقتصاد أعوال + علوم هالية وهصرفية : الوجووعة األولى B1-30 

  القاعة .اقتصاد سياحي + اقتصاد دولي + اقتصاد وتنوية : الوجووعة الثانية B1-27 

 

 

 

 

 

 

      انىلذ                   
ىو  اٍن

8                                     10                                              12                               14 

 انطجذ 
  

 يجبدئ االلزصبد انكهً : األونى  نغخ ػرثٍخ : األونى 
 

 

 انثبٍَخ نغخ ػرثٍخ  يجبدئ انًحبضجخ: انثبٍَخ 

 نغخ اَجهٍسٌخ  : األونى  يجبدئ يحبضجخ: األونى  األحذ 
 

 

 يجبدئ االلزصبد انكهً: انثبٍَخ  نغخ اَجهٍسٌخ: انثبٍَخ 

 َظى رشغٍم انحبضىة: األونى  يجبدئ انمبَىٌ: األونى  انثالثبء  
 

 يجبدئ انزطىٌك : األونى 
 

َظى رشغٍم : انثبٍَخ  يجبدئ انمبَىٌ: انثبٍَخ  يجبدئ انزطىٌك: انثبٍَخ 
 انحبضىة 

  



ثاني ستوى ال  جدول امل

عي  اه لعــام اجل ثاني  ل سي ال درا لفصل ال  م2012 – 2011ل

وال  تصاد أع سن اق  ق

ة  قاع  D3-8ال

      انىلذ                   
ىو  اٍن

8                                      10                                         12                             14 

 انطجذ 
  

ظرٌخ االلزصبدٌخ انكهٍخ  لبَىٌ رجبري  اُن
 /جًٍغ األلطبو/ غبنت حطٍٍ ٌطف . و

 C1-35 

 

 انزأيٍٍ  َظرٌخ          يحبضجخ شركبد أشخبص  االحذ 

 ٍٍ  الزصبد انًؼرفخ وَظى انًؼهىيبد  االُث

 7يشزركخ يغ الزصبد انزًٍُخ ق 

 يحبضجخ ركبنٍف

 يجبدئ انًبنٍخ انؼبيخ  األرثؼبء 
 يجذونٍٍ يحًذ ػجذِ . د

 C1-35جًٍغ األلطبو 

  

 

 

 

 

 

 

 



ثاني ستوى ال  جدول امل

عي  اه لعــام اجل ثاني  ل سي ال درا لفصل ال  م2012 – 2011ل

تنوية  تصاد ال سن اق  ق

ة  قاع  B3-10ال

      انىلذ                   
ىو  اٍن

8                                     10                                         12                             14 

 انطجذ 
  

ظرٌخ االلزصبدٌخ انكهٍخ  يهبراد فً انحبضىة   اُن
 C1-35/ جًٍغ األلطبو / غبنت حطٍٍ ٌطف . و

 

 الزصبد انسراػخ واألضًبن    رشرٌؼبد الزصبدٌخ   األحذ 

 ٍٍ  الزصبد إضاليً  االُث

 
 الزصبد انًؼرفخ وَظى انًؼهىيبد 

 7يشزركخ يغ الزصبد األػًبل  ق 

 يجبدئ انًبنٍخ انؼبيخ  األرثؼبء 
 يجذونٍٍ يحًذ ػجذِ . د

 C1-35جًٍغ األلطبو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ثاني ستوى ال  جدول امل

عي  اه لعــام اجل ثاني  ل سي ال درا لفصل ال  م2012 – 2011ل

صرفية  الية وه لوم ه تصاد ع سن اق  ق

ة  قاع  D3-6ال

      انىلذ                   
ىو  اٍن

8                                     10                                         12                             14 

 انطجذ 
  

 رشرٌؼبد يبنٍخ ويصرفٍخ
 ٌحٍى انطهم. د

ظرٌخ االلزصبدٌخ انكهٍخ  اُن
 C1-35/ جًٍغ األلطبو / غبنت حطٍٍ ٌطف . و

 

 انًؤضطبد انًبنٍخ وانُمذٌخ األحذ 

 شفٍغ احًذ ػىض. و

 اإلدارح انًبنٍخ

 يصطفى ػجذ انخبنك. و

 ٍٍ  َظرٌخ انزأيٍٍ االُث

 يُى اثراهٍى يحًذ. و

 يحبضجخ ضرٌجٍخ وزكىٌخ
 صبنح انصالحً. د

 يجبدئ انًبنٍخ انؼبيخ األرثؼبء 
 يجذونٍٍ يحًذ ػجذِ. د

 C1-35جًٍغ األلطبو 

 

 

 

 

 

 

 

 



ثاني ستوى ال  جدول امل

عي  اه لعــام اجل ثاني  ل سي ال درا لفصل ال  م2012 – 2011ل

تصاد دويل   سن اق  ق

ة  قاع  C3-14ال

      انىلذ                   
ىو  اٍن

8                                     10                                         12                             14 

 انطجذ 
  

ظرٌخ االلزصبدٌخ انكهٍخ يراضالد رجبرٌخ االَجهٍسٌخ  اُن
 C1-35/ جًٍغ األلطبو / غبنت حطٍٍ ٌطف . و

 

 االضزثًبر االجُجً  انمبَىٌ انجحرٌخ األحذ 

 ٍٍ  يجبدئ االلزصبد انذونً  انزجبرح االنكزروٍَخ  االُث

 يجبدئ انًبنٍخ انؼبيخ األرثؼبء 
 يجذونٍٍ يحًذ ػجذِ. د

 C1-35جًٍغ األلطبو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ثاني  ستوى ال  جدول امل

عي  اه لعــام اجل ثاني  ل سي ال درا لفصل ال  م2012 – 2011ل

ندقي   تصاد سياحي وف سن اق  ق

ة  قاع  B3-13ال

      انىلذ                   
ىو  اٍن

8                                     10                                         12                             14 

 انطجذ 
  

ظرٌخ االلزصبدٌخ انكهٍخ ػهى َفص اجزًبػً   اُن
 C1-35/ جًٍغ األلطبو / غبنت حطٍٍ ٌطف . و

 

ًٍ  األحذ   رشرٌؼبد ضٍبحٍخ وفُذلٍخ   ربرٌخ اٍن

 ٍٍ   نغخ اَجهٍسٌخ   االُث

 يجبدئ انًبنٍخ انؼبيخ األرثؼبء 
 يجذونٍٍ يحًذ ػجذِ. د

 C1-35جًٍغ األلطبو 

 يجبدئ انطٍبحخ 

 ضهبو لبضى ػجبدي . د

 

 

 

 

 

 

 

 



ثالث  ستوى ال دويل   )جدول امل تصاد ال (اق  

عي  اه لعــام اجل ثاني ل سي ال درا لفصل ال  م2012 – 2011ل

 (C3 -8 )  

           انىلذ 
ىو  اٍن

8                                 10                                   12                                   14          

 ٍٍ  يحبضجخ دونٍخ  االُث
 َبصر يحًذ ضهًٍبٌ . د

 يؤضطبد يبنٍخ وَمذٌخ 
 ضبيً يحًذ لبضى . و

 

 ػجذ انحكٍى ػمٍم . د/رًىٌم دونً  انثالثبء 

 C1-35يشزرن يغ ػهىو يبنٍخ ويصرفٍخ 

 رضى انطٍبضبد وارخبر انمرار 

 فبطًخ ضؼٍذ ػهٍىح . و.أ

 الزصبدٌبد انذول انصُبػٍخ انًزمذيخ  األرثؼبء 

 فضم ػهً يثُى . د
 اثى ثكر انجطبًَ . رجبرح خبرجٍخ ودونٍخ د

 D3-6يشزرن يغ الزصبد انزًٍُخ 

ثالث  ستوى ال ندقي )جدول امل تصاد سياحي وف (اق  

عي  اه لعــام اجل ثاني ل سي ال درا لفصل ال  م2012 – 2011ل

 (C3 -13 )  

        انىلذ 
ىو  اٍن

8                                     10                                          12                             14          

 ٍٍ  (2)شركبد ووكبالد ضٍبحٍخ وضفر  االُث
 

 

 رطىٌك ضٍبحً وفُذلً
 
 

 

 إدارح يطبػى يحبضجخ ضٍبحٍخ وفُذلٍخ انثالثبء 

ًٍ انطٍبحٍخ نغخ اَجهٍسٌخ األرثؼبء   أثبر اٍن

 

 

ثالث  ستوى ال صرفية   )جدول امل الية وه لوم ه (ع  



عي  اه لعــام اجل ثاني ل سي ال درا لفصل ال  م2012 – 2011ل

  (B1 - 30)  
        انىلذ 

ىو  اٍن

8                            10                                12                             14 

 ٍٍ  رحهٍم االضزثًبر ثبالوراق انًبنٍخ  االُث
 فضم ػهً َبجً . د

 

دراضبد يبنٍخ ويصرفٍخ  
ثبالَجهٍسٌخ 

 يحًذ ػهً يبرو. د

 

 ػجذ انحكٍى ػمٍم. د/رًىٌم دونً  انثالثبء 

 C1-35يشزرن يغ الزصبد دونً  

 يحًذ حطٍٍ حهجىة . د/رًىٌم االضزثًبر 

الزصبد انزًٍُخ   + يشزرن يغ الزصبد اػًبل
C1-35 

 ( 2)الزصبد يبنً  االرثؼبء 
 يحطٍ حطٍٍ صبنح . د

 ارضالٌ يحًذ احًذ . د/ أضىاق يبنٍخ 
 يشزرن يغ الزصبد اػًبل 

ثالث  ستوى ال تصاد تنوية   )جدول امل (اق  

عي  اه لعــام اجل ثاني ل سي ال درا لفصل ال  م2012 – 2011ل

(C3-9)  

           انىلذ 
ىو  اٍن

8                               10                                   12                                 14 

 ٍٍ  الزصبد انطبلخ االُث
 ػجذ انىاضغ احًذ يمجم. د

 

 اقتصاد النقل
  ضبنى سالن هبارك. د

الزصبد لٍبضً  انثالثبء
 َهبل ػهً ػكجىر. و

هحود حسين حلبوب . توويل االستثوار د

اقتصاد علوم + هشترك هع اقتصاد اعوال 
 C1-35هالية وهصرفية 

 االضزثًبر فً راش انًبل انجشري األرثؼبء

 احًذ ضٍف انجزىل. د

اثى ثكر انجطبًَ . رجبرح خبرجٍخ ودونٍخ د

 D3-6يشزرن يغ الزصبد دونً 

 

 

 



ثالث  ستوى ال وال    )جدول امل تصاد أع (اق  

عي  اه لعــام اجل ثاني ل سي ال درا لفصل ال  م2012 – 2011ل

  (B1-27) 

           انىلذ 
ىو  اٍن

8                               10                                   12                                 14 

 ٍٍ  ػًهٍبد رجبرٌخ  االُث
 

 َظرٌخ ارخبر انمرار

 D3-6ثحىس انزطىٌك  انثالثبء 
 

هحود حسين حلبوب . توويل االستثوار د

اقتصاد علوم + هشترك هع اقتصاد التنوية  
 C1-35هالية وهصرفية 

 ارضالٌ يحًذ احًذ . اضىاق يبنٍخ د يحبضجخ إدارٌخ  األرثؼبء 

 B1-30يشزرن يغ الزصبد ػهىو يبنٍخ ويصرفٍخ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع  راب ستوى ال صرفية   )جدول امل الية وه لوم ه (ع  



عي  اه لعــام اجل ثاني ل سي ال درا لفصل ال  م2012 – 2011ل

 (B3 - 17 )  
   انىلذ 

ىو  اٍن

8                                     10                                            12                     14 

 رطجٍك ػًهً انطجذ 
 

مذٌخ د األحذ ظرٌخ اُن يحًذ ػًر . اُن
 ثبَبجخ

 رطىر انفكر انًبنً وانُمذي

 َسار ػجذاهلل ثبصهٍت. د

 ٍٍ مذٌخ د االُث ظرٌخ اُن يحًذ ػًر . اُن
 ثبَبجخ

مذٌخ وانًصرفٍخ  انطٍبضبد اُن

 اثزهبل احًذ حطٍٍ. و

 

مذٌخ وانًصرفٍخ  انثالثبء   انطٍبضبد اُن

 اثزهبل احًذ حطٍٍ. و

 األضؼبر وانطٍبضبد انطؼرٌخ

 َهى ػًر انؼجذ. و

 ػجذ انحكٍى ػمٍم. رًىٌم دونً د األرثؼبء 

 7يشزرن يغ الزصبد انزًٍُخ والزصبد دونً  ق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع  راب ستوى ال (دويل )جدول امل  



عي  اه لعــام اجل ثاني ل سي ال درا لفصل ال  م2012 – 2011ل

 (B1-13)  
           انىلذ 

 انٍىو
8                                 10                           12                      14 

 رطجٍك ػًهً  انطجذ 
 

يشكالد الزصبدٌخ انذونٍخ   األحذ
 انًؼبصرح 

 َجىو احًذ صبنح. د

 انذٌىٌ و انًذٌىٍَخ

 يجبرن انحًصً. د

 ٍٍ يحًذ ضؼٍذ . اضزٍراد ورصذٌر د االُث
 كًجش

 انًُظًبد واالرفبلٍبد االلزصبدٌخ
 اثى ثكر انجطبًَ.  انذونٍخ د

 

 

يشكالد الزصبدٌخ انذونٍخ  انثالثبء 
 انًؼبصرح 

 َجىو احًذ صبنح. د

. اضزٍراد ورصذٌر د

 يحًذ ضؼٍذ كًجش

 

 

 ػجذ انحكٍى ػمٍم . رًىٌم دونً د االرثؼبء 
 7دونً ق .يبنً وَمذي وأ.  يشزرن يغ أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع  راب ستوى ال وال )جدول امل تصاد أع (اق  



عي  اه لعــام اجل ثاني ل سي ال درا لفصل ال  م2012 – 2011ل

 (  B3- 6)  
           انىلذ 

 انٍىو
8                              10                            12                     14 

 رطجٍك ػًهً  انطجذ 
 

 اضزخذاو انحبضىة فً رطجٍمبد  األحذ
 االلزصبد انجسئً 

رحهٍم ويُبلشخ يٍساٍَبد 
 انًشروػبد 

 يحًذ حطٍٍ حهجىة . د

(  3)االلزصبد االداري  االثٍٍُ 
  َهبل ػكجىر. و

الزصبدٌبد انرفبهٍخ و 
 انطهؼخ انؼبيخ 

رحهٍم ويُبلشخ 
يٍساٍَبد انًشروػبد 

يحًذ حطٍٍ . د
 حهجىة 

الزصبدٌبد انرفبهٍخ و  انثالثبء 
 جًبل َبصر . انطهؼخ انؼبيخد

اضزخذاو انحبضىة فً 
 رطجٍمبد 

 االلزصبد انجسئً

 

 رطىر فكر َظرٌخ انًشروع  األرثؼبء 
ٌب احًذ اثراهٍى . و  يبر

(  3)االلزصبد االداري 
 َهبل ػكجىر. و

ع  راب ستوى ال تصاد تنوية  )جدول امل (اق  

عي  اه لعــام اجل ثاني ل سي ال درا لفصل ال  م2012 – 2011ل

 (A1-20)  

           انىلذ 
ىو  اٍن

8                            10                               12                                14 

 رطجٍك ػًهً انطجذ

  الزصبدٌبد انجٍئخ يشكالد الزصبدٌخ يؼبصرح األحذ

ٍٍ   االلزصبد االجزًبػً رطىر انفكر االلزصبدي االُث

  رطىر انفكر االلزصبدي االلزصبد االجزًبػً انثالثبء

ػجذ انحكٍى ػمٍم  يشزرن . رًىٌم دونً د األرثؼبء
 7دونً ق .يبنً وَمذي وأ. يغ أ

  يشكالد الزصبدٌخ يؼبصرح

 

 


