جدول االمتحانات للفصل الثانً الدور األول للعام الجامعً7108/7107م

الٌوم
التارٌخ

المستوى الثاني
اقتصاد
أعمال

علوم مالية
ومصارف

7108/5/5م
السبت
7108/5/7م
االثنٌن
7108/5/9م
االربعاء
7108/5/07م
السبت

7108/5/04م
االثنٌن

اقتصاد
سياحي
وفندقي

النظرٌة االقتصادٌة الكلٌة
د .غالب جواس

7108/4/79م
االحد
7108/5/ 7م
االربعاء

اقتصاد
تنمية

اقتصاد دولي

المستوى الثالث

تشرٌعات مالٌة
ومصرفٌة
مدرس  .مٌادة
محمد

اقتصاد المعرفة ونظام المعلومات
ا.د .ابتهاج سعٌد

التجارة
االلكترونٌة
مدرس  .صالح
عبدهللا ٌسلم

تشرٌعات
سٌاحٌة
وفندقٌة
مدرس  .مٌادة
محمد

علوم مالية
ومصارف

اقتصاد
أعمال

تحلٌل االستثمار
باألوراق المالٌة

بحوث التسوٌق
ا.م .لول سلطان

التخطٌط االقتصادي
د .مهدي بامرحول

التموٌل الدولً

عملٌات تجارٌة
د .محمد سعٌد
شاهر

اقتصادٌات الطاقة
د .ابراهٌم
عبدالرحمن

د .عبدالحكٌم عقٌل

المالٌــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
د .محــــمد هـــــادي  -د .منــــــــــــــى ابراهٌـــــــــــــــــــــــــم
القانون
محاسبة
ضرٌبٌة زكوٌة التجاري
منتدب  .عادل د.حسٌن
السقاف
سالم علً
اإلدارة المالٌة محاسبة
تكالٌف
مدرس
مدرس  .وفاء
.مصطفى
مقبل
عبدالخالق
نظرٌــــــة التامـــــــــــــــــــٌن
دٌ .وسف سعٌد

المؤسسات
المالٌة
والنقدٌة
مدرس  .انٌسة
شوكرة

محاسبة
شركات
منتدب .
محمود صالح
مساعد

اقتصاد تنمية

تموٌل االستثمار
مدرس  .مساعد احمد

اقتصادٌات الدول
الصناعٌة المتقدمة
د.فضل علً مثنى
التموٌل الدولً

إدارة المطاعم
منتدب  .عبدهللا
الوهاشً
محاسبة سٌاحٌة
وفندقٌة
مدرس  .ماهر عقٌل

رسم السٌاسات
واتخاذ القرار
مدرس  .منى محمد
ــــــــــ

اللغة االنجلٌزٌة
منتدب  .سماح علً

د .عبدالحكٌم عقٌل

اقتصاد إسالمً
مدرس  .هناء
بازرعة

القانون البحري
مدرس  .مٌادة
محمد

تارٌخ الٌمن
معٌدة .امانً
بدر

ــــــــــ

مهارات فً
الحاسوب
منتدب  .محمد
جمال
تشرٌعات
اقتصادٌة
د .سعودي
علً عبٌد

مراسالت تجارٌة
باللغة االنجلٌزٌة
د .ناصر سلٌمان

اللغة
االنجلٌزٌة

األســــــــــواق المالـــــــــٌة

التجارة الخارجٌة الدولٌة

ا.د .ارسالن محمد

د .سامً محمد

اقتصادٌات
زراعه
واالسماك
مدرس  .باسل
الهارش

االستثمار
األجنبً المباشر
د .حسٌن
الملعسً
مبادئً االقتصاد
الدولً
د .سامً محمد

ــــــــــ

د .صالح علً
علم النفس
االجتماعً

االقتصاد المالً ()7
د .محسن حسٌن

منتدب  .احالم
خمٌس
مبادئً
السٌاحة
د .ابتهال
عوض

نظرٌة اتخاذ
القرار
مدرس  .لبنى
عبدالعزٌز

دراسات مالٌة
ومصرفٌة باللغة
االنجلٌزٌة
د .ناصر سلٌمان

محاسبة إدارٌة
مدرس  .احمد
فرٌد

ــــــــــ

اقتصاد دولي

اقتصاد سياحي
وفندقي

االستثمار فً رأس
المال البشري
د .مهدي بامرحول

األسواق المالٌة
والنقدٌة
مدرس  .ابتهال
العزانً

االقتصاد القٌاسً
مدرس  .منصر
حبتور

محاسبة دولٌة
د .شكٌب القزٌفً

ــــــــــ

شركات ووكاالت
سٌاحة وسفر ()7
مدرس  .اكرم عبدربه
أثار الٌمن السٌاحٌة
معٌدة .أمانً بدر
التسوٌق السٌاحً
والفندقً
مدرس  .سمٌر علً

جدول االمتحانات للفصل الثانً الدور األول للعام الجامعً7108/7107م
الٌوم

المســـــــــــــــــــــتوى الرابـــــــــــــع

المستوى األول
العلوم المالٌة
والمصرفٌة

التارٌخ
7108/4/ 78م
السبت

مبادئى التسوٌق
مدرس ٌ .اسر الذهب

7108/4/01م
االثنٌن

اللغة العربٌة
د .حسٌن نصر
مبادئى القانون
د .حسٌن السقاف

النظرٌة النقدٌة
د .وهى العثد

7108/5/0م
الخمٌس

اقتصاد األعمال

محاسثح مىشاخ مالٍح اقتصادٌاخ اإلوتاج
والعملٍاخ الصىاعٍح
مدرس  .محمد
د .جمال واصر
المفلحً
ــــــــــ
ــــــــــ

االقتصاد الدولً
التامٍه الثحري
مدرس  .تثٍىح السقاف
ــــــــــ

تطثٍــــــــــــــــقاخ الحاســـــــــــــىب
مدرس  .عبدهللا سعد

7108/5/6م
االحد

مبادئى االقتصاد الكلً
ا.د .احمد محمد مقبل

تطبٌقات الحاسوب .
منتدب  .محمد جمال

المهارات اإلدارٌة
مدرس .نهال عكبور

7108/5/8م
الثالثاء
7108/5/01م
الخمٌس

اللغة االنجلٌزٌة
د .ناصر سلٌمان – رٌام فضل علً
نظم تشغٌل الحاسوب
مدرس .عبدهللا سعد

ــــــــــ

ــــــــــ

اقتصادٌاخ المىاوً
والمىاطق الحرج
د .فضل علً مثنى
ــــــــــ

7108/5/ 00م
االحد

مبادئى المحاسبة
مدرس  .ولٌد اسماعٌل

السٌاسة المالٌة
والنقدٌة
د .فضل علً ناجً
ــــــــــ

إدارة الجودة الشاملة
د .محمد محمىد

اتفاقٌات وتكتالت
اقتصادٌة
د .طارق ذٌبان
ــــــــــ

ــــــــــ

االقتصاد والتنمٌة

االقتصاد السٌاحً
والفندقً

منظمات اقتصادٌة دولٌة تطبٌقات الحاسوب
منتدب  .عبدهللا الوهاشً
د .غالة جىاس
ــــــــــ

ــــــــــ

التكامل االقتصادي
العربً د .علً مكً
اقتصاد مدن المىاوئ
مدرس  .ناصر العزانً

إدارج المىشاخ سٍاحٍح
وفىدقٍح ()2
مدرس  .حسٍه اإلسرائٍلً
تقنٌات اإلرشاد السٌاحً
مدرس  .نزار المرخً

ــــــــــ

ــــــــــ

تجارب تىمىٌح معاصرج
د .خالد حزام

اللغح الفروسٍح ) ( 2
مىتدب  .سماح علً

ــــــــــ

ــــــــــ

