جدول المستوى الثالث (علوم مالٌة ومصارف )الفصل االول للعام 1025/1024م(القاعة )D3-6
01

8

01

01

الوقت
اليوم
االثنٌن
الثالثاء

اقتصاد رٌاضً مع قسم االقتصاد
الدولًB1-30
التحلٌل المالً

األربعاء مصارف اسالمٌة

ادارة البنوك

اقتصاد رٌاضً (سمنار )
النظام المالً والتنمٌة فً الٌمن
االقتصاد المالً ()2

جدول المستوى الثالث (اقتصاد أعمال )الفصل األول ل للعام 1025/1024م (القاعة )D3-8
الوقت
الٌوم

8

االثنٌن

بحوث العملٌات

الثالثاء

اقتصاد أعمال

االربعاء التحلٌل المالً

20

21
اقتصاد رٌاضً مشترك مع التنمٌة+السٌاحً B1-30
اقتصاد وتنظٌم خدمات متخصصة
تقٌٌم االستثمار

24
اقتصاد رٌاضً(سمنار)

جدول المستوى الثالث (اقتصاد دولً )الفصل األول للعام 1025/1024م (القاعة )B3- 10

01

8

01

01

الوقت
اليوم

اقتصاد رٌاضً مشترك مع قسم العلوم المالٌة
والمصرفٌةB1-30
استٌراد وتصدٌر

االثنٌن
الثالثاء

قانون تجاري

اقتصاد رٌاضً(سمنار)
التسوٌق العالمً
نظرٌة التجارة والنظام العالً

االربعاء بنوك ومؤسسات مالٌة دولٌة

جدول المستوى الثالث (اقتصاد تنمٌة )الفصل االول للعام 1025/1024م (القاعة )B3-6
01

8

01

01

الوقت
الٌوم

االثنٌن

اقتصاد التعاون

الثالثاء

اقتصادٌات الصناعة

االربعاء

اقتصادٌات البٌئة

اقتصاد رٌاضً(سمنار)

اقتصاد رٌاضً مشترك مع االعمال+االسٌاحً
والفندقً B1-30
اقتصاد سٌاحً مع قسم اقتصاد سٌاحً B3-17

تخطٌط اقتصادي

جدول المستوى الثالث (اقتصاد سٌاحً وفندقً )الفصل االول ل للعام 1025/1024م
القاعة B3- 13
الوقت
الٌوم

8

االثنٌن

تخطٌط سٌاحً وفندقً

الثالثاء

لغة انجلٌزٌة

االربعاء

احصاء سٌاحً وفندقً

01

01
اقتصاد رٌاضً مشترك مع قسم االعمال و التنمٌة
B1-30
اقتصاد سٌاحً مع اقتصاد التنمٌة

01
اقتصاد رٌاضً(سمنار)

شركات ووكاالت سفر()2

جدول المستوى الرابع (علوم مالٌة ومصرفٌة
الوقت

8

الٌوم

االثنٌن

)الفصل االول للعام 1025/1024م (القاعة )B3-17
21

20

24

العملٌات المصرفٌة (مع اقتصاد اعمال +اقتصاد دولً B1-27

ادارة المخاطر المالٌة مع اقتصاد اعمال B1-
27
دراسة الجدوى وتقٌٌم المشروعات مشترك مع
اقتصاد التنمٌة
ادارة االئتمان
التسوٌق المصرفً

الثالثاء
االربعاء

جدول المستوى الرابع (اقتصاد اعمال )الفصل األول للعام 1025/1024م (القاعة )C3-14
8

20

21

الوقت
الٌوم

االثنٌن
الثالثاء
االربعاء

ادارة المخاطر المالٌة مع اقتصاد اعمال B1-27
تخطٌط وتنمٌة الموارد البشرٌة
دراسة الجدوى وتقٌٌم المشروعات مشترك مع
اقتصاد دولً

العملٌات المصرفٌة (مع علوم مالٌة ومصرفٌة +اقتصاد دولً B1-27
اقتصادٌات المشروعات الصغٌرة

24

جدول المستوى الرابع (اقتصاد دولً )الفصل األول للعام 1025/1024م (القاعة )C3-8
8

21

20

24

الوقت
الٌوم

االثنٌن
الثالثاء

اقتصادٌات النقل البحري التجاري
العملٌات المصرفٌة (مع علوم مالٌة ومصرفٌة +اقتصاد اعمال B1-27
اإلعالن والعالقات العامة التكامل االقتصادي العربً

االربعاء دراسة الجدوى وتقٌٌم المشروعات مشترك
مع اقتصاد اعمال

عالقات سٌاسٌة دولٌة

جدول المستوى الرابع (اقتصاد وتنمٌة )الفصل األول للعام 1025/1024م (القاعة )C3-9
الوقت
الٌوم

8

االثنٌن

تنمٌة محلٌة

20

الثالثاء دراسة الجدوى وتقٌٌم المشروعات مشترك
مع علوم مالٌة مصرفٌة
الخمٌس اقتصادٌات العمل

21

تنمٌة المشروعات الصغٌرة

حسابات قومٌة

24

جدول المستوى الرابع (اقتصاد سٌاحً وفتدقً

الوقت 8
الٌوم

20

)الفصل األول للعام 1025/1024م (القاعة )C3-13

21

االثنٌن

لغة فرنسٌة

الثالثاء

فن الضٌافة

الخمٌس

تطبٌقات حاسوب

24

البٌئة والسٌاحة

إدارة منشات سٌاحٌة وفندقٌة ()2

جدول المستوى الثانً الفصل األول للعام 1025/1024م المجموعة األولى علوم مالٌة ومصرفٌة +اقتصاد أعمال )
القاعة B1-30
الوقت
الٌوم
األحد

الثالثاء
ا ألربعاء

20

8

النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة

تارٌخ الفكر االقتصادي
رٌاضة مالٌة

21
العلوم المالٌه والمصرفٌه
اقتصاد أعمال

رٌاضه مالٌة D3-6
النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة
C3-14

أسس البحث العلمً
التنمٌة االقتصادٌة

الخمٌس

24

التأمٌنات االجتماعٌة

مالٌة ومصارف

نـــــــــقود وبنــــــــوك

اقتصاد أعمال

النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة
D3-6

رٌاضة مالٌة
14

C3-

جدول المستوى الثانً الفصل األول للعام 1025/1024م (المجموعة الثانٌة اقتصاد دولً +اقتصاد تنمٌة +اقتصاد سٌاحً)
القاعة B1-27 -

20

8

24

21

وقت
الٌوم
األحد

رٌاضة مالٌة

الثالثاء
االربعاء

أسس البحث العلمً

نقود وبنوك
التنمٌة االقتصادٌة

الخمٌس اقتصاد دولً
اقتصاد التنمٌة
+اقتصاد
سٌاحً

رٌاضة مالٌة

اقتصاد التنمٌة
+اقتصاد
سٌاحً
النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة
التأمٌنات االجتماعٌة

C3-8

النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة
B1-15

اقتصاد دولً

النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة
D3-6
رٌاضة مالٌة

تارٌخ الفكر االقتصادي

D3-8

جدول المستوى األول الفصل األول للعام 1025/1024م ( )C1-35
الوقت
الٌوم
األحد

8

21

مالٌة ومصارف

رٌاضٌات لالقتصادٌٌن

D3-6

اقتصاد أعمال

مبادئ اإلحصاء

D3-8

اقتصاد دولً

رٌاضٌات لالقتصادٌٌن

C3-14

اقتصاد التنمٌة
+اقتصاد سٌاحً

مبادئ اإلحصاء

B3-17

الثالثاء

األربعاء

20

اللــــــــــــــغة العربـــــــــــــٌة

اقتصاد أعمال
اقتصاد دولً
اقتصاد التنمٌة
+اقتصاد سٌاحً

مبادئ اإلدارة

مبادئ االقتصاد الجزئً

مبادئ اإلحصاء

الخمٌس مالً ومصارف

اللغة االنجلٌزٌة

رٌاضٌات لالقتصادٌٌن
مبادئ اإلحصاء
رٌاضٌات
لالقتصادٌٌن
مبادئ اإلحصاء
رٌاضٌات
لالقتصادٌٌن

24

D3-6

مالً ومصارف

مبادئ االقتصاد الجزئً

D3-6

D3-8

اقتصاد أعمال

مبادئ االقتصاد الجزئً

D3-8

C3-14

اقتصاد دولً

مبادئ االقتصاد الجزئً

C3-14

B3-17

اقتصاد التنمٌة
+اقتصاد
سٌاحً

مبادئ االقتصاد الجزئً

B3-17

