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  اعمالادارة /  قسم

 

 اليوم والتاريخ المستوى المادة الفترة الزمن

9-3 9محاسبة  الثانية   األول 

 االحد
90/9/0202  

9محاسبة تكاليف  الثالث 

 الثاني شركة اشخاص
دولية أدارة اعمال  الرابع 

9-3  األول اقتصاد جزئي الثانية 

 الثالثاء
91/9/0202  

 الثالث نظم معلومات ادارية

 الثاني مهارات اتصال
 الرابع الترويج واالعالن

9-3 9عربي الثانية   األول 

 الخميس
91/9/0202  

 الثالث مبادئ تسويق

 الثاني ادارة انتاج
بعالرا ادارة التفاوض  

9-3  األول ادارة اعمال الثانية 

 االحد
91/9/0202  

9محاسبة ضريبية  الثالث 

 الثاني رياضة بحتة
 الرابع محاسبة ادارية

9-3  األول مقدمة حاسوب الثانية 

 الثالثاء
09/9/0202  

مبادئ االقتصاد 
 االسالمي

 الثالث

 الثاني علوم سياسية
لرابعا ادارة اعمال معاصرة   

9-3 9لغة انجليزية الثانية   األول 

 الخميس
03/9/0202  

 الثالث 
 الثاني علوم سلوكية

 الرابع القانون األداري

9-3  األول الصراع العربي االسرائيلي الثانية 

 االحد
01/9/0202  

 الثالث االدارة المالية

 الثاني 

 الرابع مناهج بحث
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 المحاسبة /قسم 
 

 اليوم والتاريخ المستوى المادة الفترة  الزمن

9-3 9محاسبة  الثانية   األول 

 االحد 
90/9/0202  

9محاسبة تكاليف  الثالث 

 الثاني شركة اشخاص
 الرابع نظرية محاسبية

9-3  األول اقتصاد جزئي الثانية 

  ءالثالثا
91/9/0202  

9ات ماليهئمحاسبة منش  الثالث 

 الثاني مهارات اتصال
 الرابع مالية عامه

9-3 9عربي الثانية   األول 

 الخميس
91/9/0202  

سبينظام محا  الثالث 

 الثاني ادارة انتاج
 الرابع مراجعة حسابات

9-3  األول ادارة اعمال الثانية 

 االحد  
91/9/0202  

9محاسبة ضريبية  الثالث 

 الثاني رياضة بحتة
 الرابع محاسبة ادارية

9-3  األول مقدمة حاسوب الثانية 

  ءالثالثا
09/9/0202  

 الثالث محاسبة حكومية

 الثاني علوم سياسية
 الرابع رياضة مالية

9-3 9لغة انجليزية الثانية   األول 

 الخميس
03/9/0202  

 الثالث    
 الثاني علوم سلوكية

 الرابع تطبيقات محاسبية  

9-3  األول الصراع العربي االسرائيلي الثانية 

 االحد 
01/9/0202  

 الثالث ادارة مالية

وبنوك نقود  الثاني 

رابع ال مناهج بحث  
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 نظم معلومات قسم:

توىالمس المادة الفترة الزمن         اليوم والتاريخ 

9-3 9محاسبة  الثانية   األول 

 االحد  
90/9/0202  

 الثالث برمجة هدفيه

 الثاني شركات إشخاص
 الرابع انظمة تشغيل

9-3  األول أقتصاد جزئي الثانية 

  ءالثالثا
91/9/0202  

 الثالث برمجة مواقع انترنت 

 الثاني مهارات اتصال
مكتباتانظم ادارة ال  الرابع 

9-3 9عربي  الثانية   األول 

 الخميس
91/9/0202  

 الثالث تحليل وتصمم نظم معلومات

 الثاني ادارة انتاج
 الرابع ادارة تفاوض

9-3  األول ادارة اعمال الثانية 

  االحد 
91/9/0202  

 الثالث شبكات حاسوب

 الثاني رياضة بحتة
 الرابع برمجة أنترنت

9-3  األول مقدمة حاسوب الثانية 

  ءالثالثا
09/9/0202  

 الثالث مبادئ قواعد البيانات

 الثاني علوم سياسية
 الرابع ملتيميديا

9-3 9لغة انجليزية الثانية   األول 

 الخميس
03/9/0202  

 الثالث 

 الثاني علوم سلوكية
 الرابع تنظيم هيكلة حاسوب

9-3 لصراع العربي االسرائيليا الثانية   األول 

  االحد 
01/9/0202  

 الثالث 

 الثاني 

 الرابع مناهج بحث

 

 عميد الكلية           رئيس القسم        الكنترول                  الشؤون االكاديمية
 



 

 

                                                                   

 الجـوهىريـت الـيونـيت
 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 جـاهـعــت الـيوــن            
 كليت العلىم اإلداريت واالنسانيت              

Republic Of Yemen 
MINISTRY OF HIGH EDUCATION 

& SCIENTIFIC RESEARCH 

YEMEN UNIVERSITY 

 
  مسائيالطالب  – 0202-0291جدول امتحانات كلية العلوم االدارية واإلنسانية للفصل االول 

 والقانون الشريعة: قسم                                           

 اليوم والتاريخ المستوى المادة الفترة  الزمن

9-3  األول  الثانية 

 االحد 
90/9/0202  

 الثالث قانون مرافعات

 الثاني فقه عبادات
 الرابع تنفيذ جبري

9-3 يهمدخل العلوم القانون الثانية   األول 

  ءالثالثا
91/9/0202  

 الثالث قانون مدني

 الثاني مهارات اتصال
0مواريث  الرابع 

9-3 9عربي الثانية   األول 

 الخميس
91/9/0202  

 الثالث قانون عقوبات

 الثاني قانون مدني
 الرابع مصطلح حديث

9-3  األول تاريخ النظم القانونيه الثانية 

  االحد
91/9/0202  

 الثالث قانون تجاري

 الثاني قانون عقوبات عام
 الرابع فقه معامالت

9-3  األول مقدمة حاسوب الثانية 

  ءالثالثا
09/9/0202  

 الثالث قانون العمل

 الثاني ادارة محلية
 الرابع دولي خاص

9-3  األول مصطلحات قانونية الثانية 

 الخميس
03/9/0202  

ات دوليهمنظم  الثالث 

 الثاني قانون اداري
 الرابع مناهج بحث

9-3  األول الصراع العربي االسرائيلي الثانية 

 االحد
01/9/0202  

 الثالث 

 الثاني قانون دولي عام
 الثالث 
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 دراسات إسالميهقسم:         

 اليوم والتاريخ المستوى المادة الفترة  الزمن

9-3 9اصول الفقه الثانية   األول 

 االحد 
90/9/0202  

 الثالث نظم إسالميه

(9تفسير)  الثاني 
(3سير)تف  الرابع 

9-3  األول حديث أحكام العبادات الثانية 

  ءالثالثا
91/9/0202  

 الثالث علم األديان

 الثاني مهارات اتصال
(0سيره نبويه)  الرابع 

9-3 9عربي الثانية   األول 

 الخميس
91/9/0202  

 الثالث تاريخ اليمن األسالمي

 الثاني فقه العبادات
لم األسالميحاضر العا  الرابع 

9-3 9علوم قران الثانية   األول 

  االحد
91/9/0202  

 الثالث نحو وصرف

 الثاني التوحيد
(0فقه مواريث)  الرابع 

9-3  األول مقدمة حاسوب الثانية 

  ءالثالثا
09/9/0202  

 الثالث سيره نبويه

 الثاني تاريخ صدر األسالم
 الرابع مناهج وطرق بحث

9-3 9لغة انجليزية الثانية   األول 

 الخميس
03/9/0202  

 الثالث تاريخ التشريع األسالمي

معامالتال احكام  الثاني 
 الرابع أحاديث وأحكام عقوبات

9-3  األول الصراع العربي االسرائيلي الثانية 

 االحد
01/9/0202  

 الثالث 

9نحو وصرف   الثاني 
 الرابع 
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 Englishقسم:                                             
 

مستوىال المادة الفترة  الزمن  اليوم والتاريخ 

9-3  األول Listening  & speaking1 الثانية 

 االحد 
90/9/0202  

Electronic Tools For Translation الثالث 
Introduction to Translation الثاني 

American Literature الرابع 

9-3  األول  Grammar 1            الثانية 

 ءالثالثا
91/9/0202  

Morphology & Syntax(A ) الثالث 
Introduction to Language الثاني 

20
th

 Century Drama(3) الرابع 

9-3  األول               9 عربي الثانية 

الخميس 
91/9/0202  

Business  Translation الثالث 
Teaching skills الثاني 

Speaing(3) الرابع 

9-3  األول Reading (1)  الثانية 

91/9/0202 االحد  
Morphology & Syntax(E ) الثالث 

Communication skills الثاني 
Research Method الرابع 

9-3  األول حاسوب الثانية 

  ءالثالثا
09/9/0202  

Language through literature  الثالث 
Analysis of Literary Texts الثاني 

Discourse Analysis الرابع 

9-3  األول Writing (1) الثانية 

الخميس 
03/9/0202  

Advanced Composition Skills(1) الثالث 
Writing  )  الثاني  (3

TGG الرابع 

9-3  األول الصراع العربي االسرائيلي  الثانية 

  االحد
01/9/0202  

 الثالث 

 الثاني 

 الثالث 
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  ادارة مستشفياتقسم:         

 اليوم والتاريخ المستوى المادة الفترة الزمن       

9-3 يةالثان  9محاسبة    األول 

 االحد  
90/9/0202  

 الثالث 

 الثاني ادارة الرعاية الصحية
 الرابع 

9-3  األول أقتصاد جزئي الثانية 

  ءالثالثا
91/9/0202  

 الثالث 

 الثاني مهارات االتصال
 الرابع 

9-3 9عربي  الثانية   األول 

 الخميس
91/9/0202  

 الثالث 

انتاج ادارة  الثاني 
 الرابع 

9-3  األول ادارة اعمال الثانية 

  االحد 
91/9/0202  

 الثالث 

 الثاني مصطلحات طبية باالنجليزية
 الرابع 

9-3  األول مقدمة حاسوب الثانية 

  ءالثالثا
09/9/0202  

 الثالث 

 الثاني علوم سياسية
 الرابع 

9-3 9زيةلغة انجلي الثانية   األول 

 الخميس
03/9/0202  

 الثالث 

 الثاني علوم سلوكية وتنظيمية 
 الرابع 

9-3  األول الصراع العربي االسرائيلي الثانية 

  االحد 
01/9/0202  

 الثالث 

 الثاني 

 الرابع مناهج بحث
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 مالية  ومصرفيةقسم:         
 

 اليوم والتاريخ المستوى المادة الفترة الزمن       

9-3 9محاسبة  الثانية   األول 

 االحد  
90/9/0202  

9محاسبة تكاليف ثالثال   

 الثاني شركة اشخاص
 الرابع 

9-3  األول اقتصاد جزئي الثانية 

  ءالثالثا
91/9/0202  

 الثالث نظم معلومات مالية     

 الثاني مهارات اتصال
 الرابع 

9-3 9عربي الثانية   األول 

 الخميس
91/9/0202  

 الثالث مبادئ تسويق

 الثاني 
 الرابع 

9-3 نيةالثا   األول ادارة اعمال 

  االحد 
91/9/0202  

 الثالث ادارة عمليات مصرفية داخلية

 الثاني رياضة بحتة
 الرابع 

9-3  األول مقدمة حاسوب الثانية 

  ءالثالثا
09/9/0202  

 الثالث مبادئ االقتصاد االسالمي 

 الثاني علوم سياسية
 الرابع 

9-3 9زيةلغة انجلي الثانية   األول 

 الخميس
03/9/0202  

 الثالث    
 الثاني علوم سلوكية

 الرابع 

9-3  األول الصراع العربي االسرائيلي الثانية 

  االحد 
01/9/0202  

 الثالث 

 الثاني نقود وبنوك
 الثالث 
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 تسويققسم:                                             
 

 اليوم والتاريخ المستوى المادة الفترة  الزمن

9-3 9محاسبة  الثانية   األول 

 االحد 
90/9/0202  

 الثالث 

 الثاني شركات اشخاص
 الرابع 

9-3  األول اقتصاد جزئي الثانية 

  ءالثالثا
91/9/0202  

 الثالث 

 الثاني مهارات اتصال
 الرابع 

9-3 9عربي الثانية   األول 

 الخميس
91/9/0202  

 الثالث 

 الثاني ادارة انتاج
 الرابع 

9-3  األول ادارة اعمال الثانية 

الحد  ا  
91/9/0202  

 الثالث 

 الثاني رياضة بحتة
 الرابع 

9-3  األول مقدمة حاسوب الثانية 

  ءالثالثا
09/9/0202  

 الثالث 

 الثاني علوم سياسية
 الرابع 

9-3 9لغة انجليزية الثانية   األول 

 الخميس
03/9/0202  

 الثالث      
 الثاني 
 الرابع 

9-3  األول الصراع العربي االسرائيلي الثانية 

 االحد 
01/9/0202  

 الثالث 

 الثاني نقود وبنوك
 الثالث 
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