
 
 كلیة التجارة وإدارة األعمال   

  ٢٠١٨/٢٠١٩للفصل الدراسى الثانى  للعام الجامعى  اتالتخلف جدول                                                     
 الیوم

 والتاریخ
الثالثةالفترة  الفترة الثانیة الفترة األولى  

١٢: ١٠الساعة  ٢.٣٠:  ١٢.٣٠الساعة   ٥:  ٣الساعة    

 السبت
٢٠/٤/٢٠١٩ 

ول بة  أص ات) +  ١س ٢محاس اب + لغ ام + انتس (انتظ
 ٣التأمین وریاضیاتھ س+  (برید) ٢محاسبة بریدیة س

   )ة +خارجیة+اقتصاد +احصاء+ البرید(محاسبة +ادار

تثمارس إدارة ة واس اد+إدارة(محاسبة+ ٣مالی  +اقتص
اء ات+  )+نظمإحص ة س مؤسس ارة الخارجی  ٣التج

ة( ات دولی ریبیة س + )عالق م ض ة ونظ ة عام  ٣مالی
ة س ام ٢(البرید ) + اقتصادیات التجارة الخارجی (انتظ

  + انتساب + لغات )

اب+ ١عامة س إدارة ام +انتس (انتظ
ات) ادیة +  لغ ات االقتص التقلب

  (خارجیة +اقتصاد)٣س

 األثنین
٢٢/٤/٢٠١٩ 

 

ات)  ٢س أموالمحاسبة شركات  اب + لغ (انتظام +انتس
یات  ال+ریاض د ) ١س األعم رائب + (البری ول الض اص

   (ادارة) ٣س

یط س  ادیة والتخط ة االقتص التنمی
بة+ادارة+خارجیة +اقتص٣ ة (محاس اد+عالقات دولی

اء+البرید) ارة  +احص تثمار والتج یات االس + ریاض
ریاضیات  +(انتظام +انتساب +لغات ) ٢الخارجیة س
تثمارس لوك ادارى س  ٢االس د )+ س ام  ١(بری (انتظ
اب+لغ ة س+ ات )+انتس ة المتقدم ة الھیكلی  ٣البرمج
  نظم معلومات ٣تطبیقات الحاسب س+  نظم معلومات

(محاسبة )  ٣س ٢محاسبة تكالیف
(ادارة ) + ٣+ نظریة تنظیم س

 ٣عالقات اقتصادیة دولیة س
) علوم سیاسیة(خارجیة +اقتصاد +
 (احصاء)٣س ٢+ ریاضة احصائیة 

  ١نظم معلومات وحاسبات ألیة س+ 

 
 الثالثاء

٢٣/٤/٢٠١٩ 

اب+لغات١تحلیل اقتصادى جزئى س ام +انتس + ) (انتظ
ات س ة وبورص واق مالی اء)٣اس ة +احص +  (خارجی

ة س ة عربی ات دولی یة ( ٣عالق وم سیاس ات -عل عالق
  دولیة )

ة ٣مبادئ مراجعة س ات اداری (محاسبة)+ نظم معلوم
وارد +  (ادارة) ٣س ل م ادى وتحلی ور اقتص تط
اب١س ام +انتس ات+  +لغات)(انتظ ارة  سیاس التج

ة س یة( ٣الخارجی وم سیاس ة)+  عل وق  + خارجی حق
 )(جمیع الشعب ٣س اإلنسان

راد  ام  ٢ادارة االف (انتظ
بة  اب+لغات) + محاس +انتس

ریبیة  بة) ٣س ١ض م +  (محاس نظ
 (احصاء) ٣س المحاكاة

 
 األربعاء

٢٤/٤/٢٠١٩ 
 

 ٢عالقات دولیة س
 (انتظام +انتساب+ لغات)

 ٢سدراسة بلغة 
 (انتظام +انتساب+ لغات)

 ٢اقتصادیات نقود وبنوك س
 (انتظام +انتساب+ لغات )
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