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9191 /9102 نجايعيا نهعاو - انثاني اندراسي انفصم  - يانيت ويصرفيت  – بكانوريوس –انجدول اندراسي نكهيت انعهوو االداريت واالنسانيت   

 

 

 

 اليوم-
 المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول

 المادة +االستاذ القاعة الوقت المادة+ االستاذ القاعة الوقت المادة +االستاذ القاعة الوقت المادة+ االستاذ القاعة الوقت

 السبت
09-9  

 
   01-8 ادارة منشئات متخصصة   8-01   09-9

9-4  
 

   09-01 االسواق المالية  01-09   9-4

 االحد

09-9  
 

09-9   8-01  
 ادارةا الستثمار

 
 ادارة االعمال االلكترونية  8-01

9-4  
 (9)إنجليزية لغة
 دعاء فرحان/أ

9-4  
 صغيرة مشاريع ادارة
 السويدي امحمد د/

01-09  
 حوكمة المصارف 

 
 بحوث العمليات   01-09

 االثنين
09-9   09-9   8-01   8-01  

مراسالت تجارية باللغة 
 االنجليزية

9-4  
 اسالميه ثقافه

 عبورة رفعت/ د
9-4  

 التحليل والتخطيط المالي
 د/ مطهر السدمي

 بحث التخرج  01-09   01-09

 الثالثاء

09-9  
 البيئة علم في مقدمة    

        الشديدة عبدهللا/ د
 

09-9  
 

 تشريعات مالية ومصرفية  8-01   8-01

9-4  
 

9-4  
 والتأمين المخاطر ادارة

  09-01   09-01 الدين عز اسماعيل/ د
دراسات مصرفية باللغة 

 االنجليزية

 االربعاء
09-9  

 الوطنية الثقافة
 عبدهللا الشديده/ د

09-9  
 أموالمحاسبة شركات 

 أ/عبدالكريم المطري
   01-8 محاسبة تكاليف البنوك  8-01

9-4  
 الكلي االقتصاد مبادئ

 أ /عبدالقادر االبيض
9-4  

 
   09-01 التسويق االلكتروني  01-09

 الخميس

09-9  
 اإلحصاء مبادئ

 أ/ عبدالقوي ابراهيم      
  

 مناهج وطرق بحث
 د/ عادل الشرعبي

8-01   8-01   

9-4  
 (9) المحاسبة مبادئ
 أ/ قيس االديمي     

9-4  
 

 مبادئ القانون التجاري
 ..د/احمد عاطف

01-09   01-09   
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عربيت نغت  

 

انجهيزيت نغت  

 

 

 

 

 

االسرائيهيانصراع انعربي   

 

 

أ يحاسبت  

انعبدي ونيد/ أ  

(9ي)و  
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 انرقى يدرس انًادة انًادة انًستوى انقاعت يالحظاث
 1 د/ يحًد انًحفدي انجهيزي االول انكبرى عاو

عبورة رفعج/ د عربي االول انكبرى عاو  2 
 د/ عبدانًجيد انعساني يبادئ إدارة اعًال االول    

 
3 

 اقتصاد جزئي االول    

 

 4 د/ عبدانرحًن االرياني

انصراع انعربي  االول انكبرى عاو

 االسرائيهي

 5 د. عبدهللا انشديدة

 يقديت في عهى انحاسوب االول  

 

يانحاورعبد انًهك د/   6 

 


