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للعام الدارسي (2020-2021) كلیـة العلـوم اإلدارية /المستوى األول المسائي

٢٤/٠٢/٢٠٢١aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

المستوى األول المسائي

٢انجلیزي 

أ.سلطان القباطي 604 - 105

المستوى األول المسائي

٢محاسبة مالیة 

د.ھالل المريسي 604 - 105
المستوى األول المسائي

علوم سلوكیة

د.عبدالحكیم المخالفي 604 - 105
المستوى األول المسائي

اقتصاد كلي

أ.د.خالد الحاج 604 - 105

المستوى األول المسائي

الثقافة الوطنیة

د. يحیى القلیسي 604 - 105

المستوى األول المسائي
تطبیقات حاسوب/ عملي

أ.امل يحي / د.مجیب األشول LAB . A8

٢مج 

المستوى األول المسائي
تطبیقات حاسوب/ عملي

أ.امل يحي / د.مجیب األشول LAB . A8

٥مج 

المستوى األول المسائي
تطبیقات حاسوب/ عملي

أ.عادل الحاج 405 -- 79

١مج 

المستوى األول المسائي
تطبیقات حاسوب/ عملي

أ.علي الیعبري A1 معمل التعلیم عن بعد

٣مج 

المستوى األول المسائي
تطبیقات حاسوب/ عملي

أ.علي الیعبري A1 معمل التعلیم عن بعد

٤مج 

المستوى األول المسائي

مبادئ قانون

د.وائل المدحجي 604 - 105

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00



Ministry of High Education and
الجمھوریة الیمنیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
جـــامعة العـلوم الحـدیــثة

عمادة الشؤون األكادیمیة

الفصل الثـاني

Republic of Yemen

University of Modern Sciences
Scientific Research

Deanship of Academic Affairs

للعام الدارسي (2020-2021) كلیـة العلـوم اإلدارية /المستوى الثاني مسائي

٢٤/٠٢/٢٠٢١aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

المستوى الثاني مسائي

محاسبة شركات أموال

د. عمار مھیوب 605 - 80

المستوى الثاني مسائي

مالیة عامة

أ.د.محمد القطیبي 605 - 80
المستوى الثاني مسائي

مبادئ التسويق

أ.ھاني القرماني 605 - 80
المستوى الثاني مسائي

٢لغة عربیة ( )

د.محسن العرشاني 605 - 80
المستوى الثاني مسائي

رياضة مالیة

أ.علي المنتصر 605 - 80
المستوى الثاني مسائي

قانون تجاري

د.ايمن الحوثي 605 - 80

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00
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للعام الدارسي (2020-2021) كلیـة العلـوم اإلدارية /مستوى ثالث محاسبة مسائي

٢٤/٠٢/٢٠٢١aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

مستوى ثالث إدارة اعمال مسائي /مستوى ثالث محاسبة مسائي/مستوى ثالث نظم ادارية مسائي

إدارة مشتريات ومخازن

د.سعید عبدالمؤمن 405 -- 79

مستوى ثالث محاسبة مسائي/مستوى ثالث إدارة اعمال مسائي

اإلدارة المالیة

د. عبدالواسع الدقاف 405 -- 79
مستوى ثالث محاسبة مسائي/مستوى ثالث إدارة اعمال مسائي

إدارة خطر وتأمین

أ. خالد السلطان / د.عبدالرحمن مانع 405 -- 79
مستوى ثالث محاسبة مسائي

٢محاسبة تكالیف ( )

د. خالد عبدالرب 405 -- 79
مستوى ثالث محاسبة مسائي

٢محاسبة ضريبیة ( )

د.محمد سعید الحاج 405 -- 79
مستوى ثالث محاسبة مسائي

المحاسبة الحكومیة والقومیة

د. ولید جعدان 401 - 30

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00
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للعام الدارسي (2020-2021) كلیـة العلـوم اإلدارية /مستوى ثالث إدارة اعمال مسائي

٢٤/٠٢/٢٠٢١aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

مستوى ثالث إدارة اعمال مسائي /مستوى ثالث محاسبة مسائي/مستوى ثالث نظم ادارية مسائي

إدارة مشتريات ومخازن

د.سعید عبدالمؤمن 405 -- 79

مستوى ثالث محاسبة مسائي/مستوى ثالث إدارة اعمال مسائي

اإلدارة المالیة

د. عبدالواسع الدقاف 405 -- 79
مستوى ثالث محاسبة مسائي/مستوى ثالث إدارة اعمال مسائي

إدارة خطر وتأمین

أ. خالد السلطان / د.عبدالرحمن مانع 405 -- 79
مستوى ثالث إدارة اعمال مسائي

اإلدارة العامة

د.العزي الحطامي طويلة 84 - 404
مستوى ثالث إدارة اعمال مسائي

بحوث عملیات

د. منیر القباطي 504 - 81
مستوى ثالث إدارة اعمال مسائي

إدارة مبیعات

أ. علي الدعیس 406 - 60

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00
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للعام الدارسي (2020-2021) كلیـة العلـوم اإلدارية /مستوى ثالث نظم ادارية مسائي

٢٤/٠٢/٢٠٢١aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

مستوى ثالث نظم ادارية مسائي

٢قواعد بیانات 

د.ناصر الماوري A2  - 24

مستوى ثالث إدارة اعمال مسائي /مستوى ثالث محاسبة مسائي/مستوى ثالث نظم ادارية مسائي

إدارة مشتريات ومخازن

د.سعید عبدالمؤمن 405 -- 79
مستوى ثالث نظم ادارية مسائي

التسويق اإللكتروني

د.ياسر مھیوب 403 - 37
مستوى ثالث نظم ادارية مسائي

تحلیل وتصمیم نظم

أ.عادل الحاج 406 - 60
مستوى ثالث نظم ادارية مسائي

نظم دعم القرار والنظم الخبیرة

د.عبدالرحمن مانع 403 - 37
مستوى ثالث نظم ادارية مسائي

٢برمجة ويب 

د.علي الحكمي Lap A1

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00
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للعام الدارسي (2020-2021) كلیـة العلـوم اإلدارية /مستوى ثالث مالیة ومصرفیة مسائي

٢٤/٠٢/٢٠٢١aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00
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للعام الدارسي (2020-2021) كلیـة العلـوم اإلدارية /مستوى رابع ادارة اعمال مسائي

٢٤/٠٢/٢٠٢١aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

مستوى رابع ادارة اعمال مسائي

نظم المعلومات األدارية وإتخاذ
القرارات

أ.زايد الكمیم / د.عبدالرحمن مانع 406 - 60

مستوى رابع ادارة اعمال مسائي

إدارة األعمال الدولیة

د.العزي الحطامي 406 - 60
مستوى رابع ادارة اعمال مسائي

بحوث تسويق

أ.ضیاء الرمیمة طويلة 84 - 404
مستوى رابع ادارة اعمال مسائي/مستوى رابع مالیة ومصرفیة مسائي

إدارة المشروعات الصغیرة

د.عبدالرحمن مانع 401 - 30
مستوى رابع ادارة اعمال مسائي/مستوى رابع نظم معلومات مسائي

إدارة الموارد البشرية

د.ياسر مھیوب 505 - 95
مستوى رابع مالیة ومصرفیة مسائي/مستوى رابع ادارة اعمال مسائي/مستوى رابع نظم معلومات مسائي

بحث التخرج

أ.د.خالد الحاج 402 - 53

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00
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للعام الدارسي (2020-2021) كلیـة العلـوم اإلدارية /مستوى رابع مالیة ومصرفیة مسائي

٢٤/٠٢/٢٠٢١aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

مستوى رابع مالیة ومصرفیة مسائي

العملیات المصرفیة المحلیة والدولیة

أ.د.محمد القطیبي 401 - 30

مستوى رابع مالیة ومصرفیة مسائي

إدارة المحافظة األستثمارية

أ. سھام المخالفي / د.خالد الحاج 401 - 30
مستوى رابع مالیة ومصرفیة مسائي

قضايا مصرفیة معاصرة

د. عبدالواسع الدقاف 401 - 30
مستوى رابع ادارة اعمال مسائي/مستوى رابع مالیة ومصرفیة مسائي

إدارة المشروعات الصغیرة

د.عبدالرحمن مانع 401 - 30
مستوى رابع مالیة ومصرفیة مسائي

عملیات مصرفیة إلكترونیة

أ.عمار المجمر 503 - 39
مستوى رابع مالیة ومصرفیة مسائي/مستوى رابع ادارة اعمال مسائي/مستوى رابع نظم معلومات مسائي

بحث التخرج

أ.د.خالد الحاج 402 - 53

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00
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للعام الدارسي (2020-2021) كلیـة العلـوم اإلدارية /مستوى رابع محاسبة مسائي

٢٤/٠٢/٢٠٢١aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

مستوى رابع محاسبة مسائي

نظرية محاسبیة

د. ولید جعدان 402 - 53

مستوى رابع محاسبة مسائي

٢مراجعة حسابات ( )

أ.رسیل العبسي /د. ھالل المريسي 402 - 53
مستوى رابع محاسبة مسائي

محاسبة نفط

د.میثاق راجح 402 - 53
مستوى رابع محاسبة مسائي

٢محاسبة إدارية ( )

د.محسن مثنى 402 - 53
مستوى رابع محاسبة مسائي

بحث التخرج

د. ولید جعدان طويلة 84 - 404

مستوى رابع محاسبة مسائي

محاسبة دولیة

د.ياسر الماوري طويلة 84 - 404

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00



Ministry of High Education and
الجمھوریة الیمنیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
جـــامعة العـلوم الحـدیــثة

عمادة الشؤون األكادیمیة

الفصل الثـاني

Republic of Yemen

University of Modern Sciences
Scientific Research

Deanship of Academic Affairs

للعام الدارسي (2020-2021) كلیـة العلـوم اإلدارية /مستوى رابع نظم معلومات مسائي

٢٤/٠٢/٢٠٢١aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

مستوى رابع نظم معلومات مسائي

أمنیة المعلومات

د.ناصر الماوري طويلة 84 - 404

مستوى رابع نظم معلومات مسائي

نظم الوسائط المتعددة

أ. رويدا العامري

انظمة قواعد البیانات

مستوى رابع نظم معلومات مسائي

MIS موضوعات خاصة في

أ.زايد الكمیم / د.عبدالرحمن مانع

مستوى رابع ادارة اعمال مسائي/مستوى رابع نظم معلومات مسائي

إدارة الموارد البشرية

د.ياسر مھیوب 505 - 95
مستوى رابع مالیة ومصرفیة مسائي/مستوى رابع ادارة اعمال مسائي/مستوى رابع نظم معلومات مسائي

بحث التخرج

أ.د.خالد الحاج 402 - 53

سبت

احد

اثنین

ثالثاء

اربعاء

خمیس

0

1:00 - 2:00

1

2:00 - 3:00

2

3:00 - 4:00

3

4:00 - 5:00

4

5:00 - 6:00

5

6:00 - 7:00


