
اليوم

المستوى
رياضة بحتةمبادئ حاسوباقتصاد جزئيإدارة أعمال(1)لغة إنجليزية (1)لغة عربية (1)مبادئ محاسبة 

فؤاد المخالفي/ دنسيم اآلنسي/ أخالد الحاج/ دأنور معزب/ دعبدالوكيل القاسمي/ أعدنان الشعيبي/ دمرسل الشبيبي/ أ

(ق 13) (ق 19)أأأ8-11  (ق 19)أأأ10-12  (ق 11)أأأ8-10  (ق 14)أأأ10-12  (ق 19)أأأ8-10  (ق 13)أأأ10-12  أأأ8-11 

قانون تجارينقود وبنوكإدارة خطر وتأمينمبادئ التسويقشركات أشخاصرياضة مالية

عبدالخالق معزب/ دبشرى راويه/ دمحمد الشوكاني/ أفايزة الجلعي/ دسحر العريقي/ أفؤاد المخالفي/ د

(ق 19) (ق 19)أأأ8-11  (ق 19)أأأ11-2  (ق 19)أأأ8-10  (ق 19)أأأ10-12  (ق 19)أأأ8-10  أأأ10-12 

نقود وبنوكقانون تجاريإدارة خطر وتأمينمبادئ التسويقشركات أشخاصرياضة مالية

بشرى راويه/ دعبدالخالق معزب/ دمحمد الشوكاني/ أفايزة الجلعي/ دسحر العريقي/ أفؤاد المخالفي/ د

(ق 14) (ق 14)أأأ11-2  (ق 14)أأأ8-11  (ق 14)أأأ10-12  (ق 14)أأأ8-10  (ق 14)أأأ8-10  أأأ10-12 

إدارة مبيعاتإدارة منشآت متخصصةمشروعات صغيرةإدارة مصارفمحاسبة تكاليفإدارة مالية

محمد الشوكاني/ أزايد شاوش/ دمحمد الكهالي/ دمطهر السدمي/ دسمية القباطي/ أخالد الحاج/ د

(ق 14) (ق 14)أأأ8-11  (ق 3)أأأ8-11  (ق 16)أأأ10-1  (ق 12)أأأ8-10  (ق 12)أأأ10-12  أأأ8-10 

محاسبة دوليةمحاسبة ضريبيةمحاسبة منشآت ماليةمحاسبة تكاليفمحاسبة حكوميةإدارة مالية

حافظ الزكري/ دفهيم القدسي/ أمرسل الشبيبي/ أسمية القباطي/ أعبدالكريم المطري/ دخالد الحاج/ د

(ق 19) (ق 13)أأأ11-2  (ق 11)أأأ8-11  (ق 13)أأأ8-11  (ق 13)أأأ8-11  (ق 5)أأأ8-11  أأأ11-2 

تشريعات مصرفية يمنيةمحاسبة منشآت ماليةإدارة مصارفإدارة عمليات مصرفيةمحاسبة تكاليفإدارة مالية

عبدالخالق معزب/ دمرسل الشبيبي/ أمطهر السدمي/ دعبدالغني الشمراني/ دسمية القباطي/ أخالد الحاج/ د

(ق 19) (ق 14)أأأ11-2  (ق 10)أأأ8-11  (ق 3)أأأ11-2  (ق 13)أأأ10-1  (ق 10)أأأ8-11  أأأ10-12 

اقتصاديات الصحةالسياسات الصحيةمنظمات أعمال صحيةعلم سكان وإحصاء حيويمهارات اإلتصالإدارة مالية

بشرى راويه/ دمحمد الشاحذي/ أحسن فتحي/ دحسن فتحي/ دأمين العنسي/ أخالد الحاج/ د

(ق 14) (ق 12)أأأ8-11  (ق 12)أأأ11-1  (ق 12)أأأ8-10  (ق 12)أأأ10-12  (ق 12)أأأ12-2  أأأ8-10 

محاسبة إداريةإدارة الجودة الشاملةEإدارة أعمال إدارة األزماتنظرية المنظمةإدارة تسويق
فهيم القدسي/ أمحمد الكهالي/ دنجيب السامعي/ أأحمد أحسن/ أمطهر السدمي/ دعبدالرحمن األضرعي/ أ

(ق 12) (ق 12)أأأ8-10  (ق 12)أأأ8-10  (ق 12)أأأ8-10  (ق 17)أأأ10-12  (ق 13)أأأ8-11  أأأ11-2 

محاسبة إداريةنظرية محاسبيةمراجعة حساباتتكاليف معياريةEدراسات محاسبية نظم معلومات محاسبية

فهيم القدسي/ أمحمد المقبلي/ دسمية القباطي/ أمرسل الشبيبي/ أعبدالكريم المطري/ دمجيد هالل/ أ

(ق 15) (ق 13)أأأ8-11  (ق 13)أأأ11-2  (ق 13)أأأ11-2  (ق 3)أأأ8-11  (ق 13)أأأ8-11  أأأ11-2 

محاسبة إداريةإدارة االئتمان المصرفيإدارة الجودة الشاملةإدارة المحافظ االستثماريةالتحليل الماليتدريب ميداني

فهيم القدسي/ أمحمد الكهالي/ دمحمد الكهالي/ دزياد البخيتي/ أمجيد هالل/ أأحمد الجنيد/ د

(ق 10) (ق 15)أأأ8-11  (ق 10)أأأ11-2  (ق 17)أأأ8-10  (ق 15)أأأ8-11  (ق 13)أأأ8-10  أأأ11-2 

الخميساألثنيناألحد

ثالث إدارة أعمال

السبت

الفرتة الصباحية- م 2016/2015جدول الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

رابع إدارة أعمال

رابع محاسبة

الثالثاء

(A)ثاني عام 

ثالث مصارف

أول عام

األربعاء

(B)ثاني عام 

ثالث إدارة مستشفيات

ثالث محاسبة

رابع مصارف



اليوم

المستوى

(1)رياضيات اقتصاد جزئي(1)لغة إنجليزية إدارة أعمال(1)لغة عربية (1)مبادئ محاسبة مبادئ حاسوب

وليد عبدالجليل/ أخالد الحاج/ دإيناس أبوالرجال/ أأنور معزب/ دعدنان الشعيبي/ دمرسل الشبيبي/ أجابر العبسي/ أ

(ق 2) (ق 13)أأأ8-10  (ق 15)أأأ11-2  (ق 15)أأأ8-10  (ق 15)أأأ8-10  (ق 15)أأأ8-10  (ق 15)أأأ10-12  أأأ11-2 

مبادئ إحصاءأعمال إلكترونيةتكنولوجيا معلوماتمبادئ التسويق

وليد عبدالجليل/ أنجيب أبوالرجال/ أصالح الصامت/ أفايزة الجلعي/ د

(م 2) (م 1)أأأ8-10  (ق 15)أأأ10-12  (ق 13)أأأ10-12  (ق 19)أأأ10-12  (م 1)أأأ11-1  (م 2)أأأ8-10  (ق 11)أأأ10-12  أأأ8-11 

نظم تشغيلشبكات حاسوبوسائط متعددة

نجيب أبوالرجال/ أيوسف عبدالمغني/ أجابر العبسي/ أ

(ق 17) (م 2)أأأ10-12  (م 1)أأأ8-10  (ق 17)أأأ10-12  (ق 17)أأأ8-11  (م 1)أأأ8-11  (م 2)أأأ8-10  (م 2)أأأ10-12  (م 1)أأأ8-10  أأأ10-12 

إدارة الجودة الشاملةنظم دعم القرارأمنية معلوماتنظرية المنظمةتطوير تطبيقات الويب

محمد الكهالي/ دأحمد أحسن/ أرشاد القاسمي/ أمطهر السدمي/ دعادل الحاج/ أ

(م 2) (ق 12)أأأ12-2  (م 1)أأأ8-10  (ق 10)أأأ8-10  (ق 17)أأأ10-12  أأأ8-11 

رشاد القاسمي/ أ

تحليل وتصميم نظم

عادل الحاج/ أ

C++برمجة حاسوب 

الخميساألربعاء السبت

ثالث نظم معلومات

ثاني نظم معلومات

أول نظم معلومات

الثالثاءاألثنين األحد

الفرتة الصباحية- م 2016/2015جدول الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

مبادئ قواعد بينات

عادل الحاج/ أ

رابع نظم معلومات

تصميم مواقع إنترنت

صالح الصامت/ أ

برمجة مرئية

صالح الصامت/ أ



اليوم

المستوى

(1)مبادئ محاسبة مبادئ حاسوب(1)لغة إنجليزية (1)لغة عربية رياضة بحتةإدارة أعمالاقتصاد جزئي

مرسل الشبيبي/ أنسيم اآلنسي/ أإيناس أبوالرجال/ أعدنان الشعيبي/ دوليد عبدالجليل/ أأنور معزب/ دخالد الحاج/ د

(ق 11) (ق 11)أأأ2-4  (ق 11)أأأ4-6  (ق 11)أأأ2-4  (ق 11)أأأ4-6  (ق 11)أأأ2-4  (ق 11)أأأ4-6  أأأ2-5 

إدارة خطر وتأمينقانون تجارينقود وبنوكمبادئ التسويقشركات أشخاصرياضة مالية

محمد الشوكاني/ أعبدالخالق معزب/ دبشرى راويه/ دفايزة الجلعي/ دسحر العريقي/ أوليد عبدالجليل/ أ

(ق 13) (ق 13)أأأ2-4  (ق 13)أأأ2-5  (ق 13)أأأ4-6  (ق 13)أأأ2-4  (ق 13)أأأ2-4  أأأ4-6 

إدارة مبيعاتإدارة منشآت متخصصةمشروعات صغيرةإدارة ماليةإدارة مصارفمحاسبة تكاليف

محمد الشوكاني/ أزايد شاوش/ دمحمد الكهالي/ دخالد الحاج/ دمطهر السدمي/ دسمية القباطي/ أ

(ق 10) (ق 10)أأأ2-5  (ق 10)أأأ2-4  (ق 10)أأأ4-6  (ق 10)أأأ2-4  (ق 10)أأأ4-6  أأأ2-4 

محاسبة دوليةمحاسبة حكوميةمحاسبة منشآت ماليةإدارة ماليةمحاسبة ضريبيةمحاسبة تكاليف

حافظ الزكري/ دعبدالكريم المطري/ دمرسل الشبيبي/ أخالد الحاج/ دفهيم القدسي/ أسمية القباطي/ أ

(ق 14) (ق 14)أأأ2-5  (ق 14)أأأ1-4  (ق 14)أأأ4-6  (ق 14)أأأ2-5  (ق 14)أأأ2-5  أأأ2-5 

اقتصاديات الصحةالسياسات الصحيةمنظمات أعمال صحيةعلم سكان وإحصاء حيويإدارة ماليةمهارات اإلتصال

بشرى راويه/ دمحمد الشاحذي/ أحسن فتحي/ دحسن فتحي/ دخالد الحاج/ دأمين العنسي/ أ

(ق 15) (ق 15)أأأ2-4  (ق 15)أأأ4-6  (ق 15)أأأ2-4  (ق 15)أأأ4-6  (ق 15)أأأ2-4  أأأ4-6 

تدريب ميدانيخدمات اإليواء في المستشفياتتطبيقات نظريات االدارة والتنظيمإدارة األزماتإدارة الجودة الصحيةEمصطلحات صحية 

محمد الشاحذي/ أمحمد الشاحذي/ أأمين العنسي/ أأحمد أحسن/ أماجد القطوي/ دفايزة الجلعي/ د

(ق 12) (ق 12)أأأ2-4  (ق 12)أأأ4-6  (ق 12)أأأ2-4  (ق 12)أأأ4-6  (ق 12)أأأ2-4  أأأ4-6 

الخميساألربعاءالثالثاءاألثنيناألحد

الفرتة املسائية- م 2016/2015جدول الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

ثالث محاسبة

ثالث إدارة مستشفيات

رابع إدارة مستشفيات

ثالث إدارة أعمال

أول عام

ثاني عام

السبت






