
الجمھوریة الیمنیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جـــامعة العـلوم الحـدیــثة

الفصل الثـاني

عمادة الشؤون األكادیمیة

Republic of Yemen
Ministry of High Education and

Scientific Research
University of Modern Sciences

Deanship of Academic Affairs

للعام الدارسي (2020-2021) كلیـــة العـــلوم اإلدارية واإلنسانیة / مستوى أول إدارة أعمال مج أ

٢٧/٠٢/٢٠٢١aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

أ علي الیعبريمھارات حاسوب Lab A9
١مج

أ علي الیعبريمھارات حاسوب Lab A9
٤مج 

أ علي الیعبريمھارات حاسوب Lab A9
٥مج 

مبادئ قانون

د. مطیع جبیر ٦٠٣قاعة 

اقتصاد كلي

أ.د.خالد الحاج ٦٠٣قاعة 

سلوك تنظیمي

د نجیب ابو حاتم ٦٠٥قاعة 

الثقافة الوطنیة

د.يحیى القلیسي القاعة الكبرى

٢لغة انجلیزية 

أ.سلطان القباطي ٤٠٤ - ٨٤قاعة 

أ علي الیعبريمھارات حاسوب Lab A6
٣مج

أ علي الیعبريمھارات حاسوب Lab A9
٢مج

٢محاسبة مالیة 

د. ھالل المريسي ٤٠٤ - ٨٤قاعة 

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

1
8:00 - 9:00

2
9:00 - 10:00

3
10:00 - 11:00

4
11:00 - 12:00

5
12:00 - 1:00

6
1:00 - 2:00

7
2:00 - 3:00

8
3:00 - 4:00

9
4:00 - 5:00

10
5:00 - 6:00

11
6:00 - 7:00



الجمھوریة الیمنیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جـــامعة العـلوم الحـدیــثة

الفصل الثـاني

عمادة الشؤون األكادیمیة

Republic of Yemen
Ministry of High Education and

Scientific Research
University of Modern Sciences

Deanship of Academic Affairs

للعام الدارسي (2020-2021) كلیـــة العـــلوم اإلدارية واإلنسانیة / مستوى أول إدارة أعمال مج ب

٢٧/٠٢/٢٠٢١aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

مبادئ قانون

د. مطیع جبیر القاعة الكبرى

أ. امل الحاشديمھارات حاسوب Lab A10
١مج

أ. امل الحاشديمھارات حاسوب Lab A10
٥مج 

اقتصاد كلي

أ.د.خالد الحاج ٦٠٥قاعة 

٢محاسبة مالیة 

د.ھمدان الصايدي ٦٠٤قاعة 

٢لغة انجلیزية 

أ.سلطان القباطي القاعة الكبرى

سلوك تنظیمي

د نجیب ابو حاتم ٥٠٤ - ٨٤قاعة 

الثقافة الوطنیة

د.يحیى القلیسي القاعة الكبرى

أ. امل الحاشديمھارات حاسوب Lab A10
٢مج

أ. امل الحاشديمھارات حاسوب Lab A10
٣مج

أ. امل الحاشديمھارات حاسوب Lab A10
٤مج

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

1
8:00 - 9:00

2
9:00 - 10:00

3
10:00 - 11:00

4
11:00 - 12:00

5
12:00 - 1:00

6
1:00 - 2:00

7
2:00 - 3:00

8
3:00 - 4:00

9
4:00 - 5:00

10
5:00 - 6:00

11
6:00 - 7:00



الجمھوریة الیمنیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جـــامعة العـلوم الحـدیــثة

الفصل الثـاني

عمادة الشؤون األكادیمیة

Republic of Yemen
Ministry of High Education and

Scientific Research
University of Modern Sciences

Deanship of Academic Affairs

للعام الدارسي (2020-2021) كلیـــة العـــلوم اإلدارية واإلنسانیة / مستوى أول محاسبة مج أ

٢٧/٠٢/٢٠٢١aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

مبادئ قانون

د. مطیع جبیر القاعة الكبرى

الثقافة الوطنیة

د.يحیى القلیسي القاعة الكبرى

٢لغة انجلیزية 

أ.سلطان القباطي ٥٠٤ - ٨٤قاعة 

أ.علیاء التويتيمھارات حاسوب Lab A9
٤مج

أ.علیاء التويتيمھارات حاسوب Lab A9
٣مج

اقتصاد كلي

أ.د.خالد الحاج ٦٠٤قاعة 

أ.علیاء التويتيمھارات حاسوب Lab A9
١مج

أ.علیاء التويتيمھارات حاسوب Lab A9
٢مج

٢محاسبة مالیة 

د. ھالل المريسي ٦٠٤قاعة 

سلوك تنظیمي

د نجیب ابو حاتم ٦٠٣قاعة  أ.علیاء التويتيمھارات حاسوب Lab A7
٥مج

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

1
8:00 - 9:00

2
9:00 - 10:00

3
10:00 - 11:00

4
11:00 - 12:00

5
12:00 - 1:00

6
1:00 - 2:00

7
2:00 - 3:00

8
3:00 - 4:00

9
4:00 - 5:00

10
5:00 - 6:00

11
6:00 - 7:00



الجمھوریة الیمنیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جـــامعة العـلوم الحـدیــثة

الفصل الثـاني

عمادة الشؤون األكادیمیة

Republic of Yemen
Ministry of High Education and

Scientific Research
University of Modern Sciences

Deanship of Academic Affairs

للعام الدارسي (2020-2021) كلیـــة العـــلوم اإلدارية واإلنسانیة / مستوى أول محاسبة مج ب

٢٧/٠٢/٢٠٢١aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

٢محاسبة مالیة 

د. ھالل المريسي ٦٠٤قاعة 

الثقافة الوطنیة

د.يحیى القلیسي القاعة الكبرى

٢لغة انجلیزية 

أ.سلطان القباطي ٥٠٤ - ٨٤قاعة 

سلوك تنظیمي

د نجیب ابو حاتم ٦٠٤قاعة 

اقتصاد كلي

أ.د.خالد الحاج ٦٠٤قاعة 

أ يامن خلیلمھارات حاسوب Lab A9
٣مج 

أ يامن خلیلمھارات حاسوب Lab A9
٤مج 

أ يامن خلیلمھارات حاسوب
١مج 

مبادئ قانون

د. مطیع جبیر ٦٠٤قاعة 

أ يامن خلیلمھارات حاسوب Lab A5
٢مج 

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

1
8:00 - 9:00

2
9:00 - 10:00

3
10:00 - 11:00

4
11:00 - 12:00

5
12:00 - 1:00

6
1:00 - 2:00

7
2:00 - 3:00

8
3:00 - 4:00

9
4:00 - 5:00

10
5:00 - 6:00

11
6:00 - 7:00



الجمھوریة الیمنیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جـــامعة العـلوم الحـدیــثة

الفصل الثـاني

عمادة الشؤون األكادیمیة

Republic of Yemen
Ministry of High Education and

Scientific Research
University of Modern Sciences

Deanship of Academic Affairs

للعام الدارسي (2020-2021) كلیـــة العـــلوم اإلدارية واإلنسانیة / مستوى أول نظم معلومات إدارية

٢٧/٠٢/٢٠٢١aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

٢لغة انجلیزية 

أ.سلطان القباطي ٥٠٤ - ٨٤قاعة 

الثقافة الوطنیة

د.يحیى القلیسي القاعة الكبرى

٢محاسبة مالیة 

د.ھمدان الصايدي القاعة الكبرى

اقتصاد كلي

أ.د.خالد الحاج ٦٠٤قاعة 

أ ولید الحیميمھارات حاسوب Lab A1
٣مج 

أ ولید الحیميمھارات حاسوب Lab A1
٤مج 

أ ولید الحیميمھارات حاسوب Lab A1
٢مج 

سلوك تنظیمي

د نجیب ابو حاتم ٦٠٣قاعة 

مبادئ قانون

د. مطیع جبیر ٦٠٤قاعة 

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

1
8:00 - 9:00

2
9:00 - 10:00

3
10:00 - 11:00

4
11:00 - 12:00

5
12:00 - 1:00

6
1:00 - 2:00

7
2:00 - 3:00

8
3:00 - 4:00

9
4:00 - 5:00

10
5:00 - 6:00

11
6:00 - 7:00



الجمھوریة الیمنیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جـــامعة العـلوم الحـدیــثة

الفصل الثـاني

عمادة الشؤون األكادیمیة

Republic of Yemen
Ministry of High Education and

Scientific Research
University of Modern Sciences

Deanship of Academic Affairs

للعام الدارسي (2020-2021) كلیـــة العـــلوم اإلدارية واإلنسانیة / مستوى أول مصارف + تسويق

٢٧/٠٢/٢٠٢١aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

أ. امل الحاشديمھارات حاسوب Lab A10
١مج 

أ. امل الحاشديمھارات حاسوب Lab A10
٢مج 

أ. امل الحاشديمھارات حاسوب Lab A10
٣مج 

أ. امل الحاشديمھارات حاسوب Lab A10
٤مج 

سلوك تنظیمي

د نجیب ابو حاتم ٦٠٣قاعة 

الثقافة الوطنیة

د.يحیى القلیسي القاعة الكبرى

اقتصاد كلي

أ.د.خالد الحاج القاعة الكبرى

٢لغة انجلیزية 

أ.سلطان القباطي ٤٠٤ - ٨٤قاعة 

مبادئ قانون

د. مطیع جبیر القاعة الكبرى

٢محاسبة مالیة 

د. ھالل المريسي ٦٠٤قاعة 

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

1
8:00 - 9:00

2
9:00 - 10:00

3
10:00 - 11:00

4
11:00 - 12:00

5
12:00 - 1:00

6
1:00 - 2:00

7
2:00 - 3:00

8
3:00 - 4:00

9
4:00 - 5:00

10
5:00 - 6:00

11
6:00 - 7:00



الجمھوریة الیمنیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جـــامعة العـلوم الحـدیــثة

الفصل الثـاني

عمادة الشؤون األكادیمیة

Republic of Yemen
Ministry of High Education and

Scientific Research
University of Modern Sciences

Deanship of Academic Affairs

للعام الدارسي (2020-2021) كلیـــة العـــلوم اإلدارية واإلنسانیة / مستوى ثاني ادارة بك أ

٢٧/٠٢/٢٠٢١aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

٢لغة عربیة 

أ.د محسن العرشاني ٥٠٤ - ٨٤قاعة 

مبادئ تسويق

أ.ھاني القرماني ٦٠قاعة طالل الصنوي - 

محاسبة شركات االموال

د. عمار مھیوب ٦٠٥قاعة 

رياضة مالیة

ا.علي المنتصر ٦٠٥قاعة 

مالیة عامة

د.نبیل العلفي القاعة الكبرى

قانون تجاري

د أيمن الحوثي ٤٠٥قاعة 

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

1
8:00 - 9:00

2
9:00 - 10:00

3
10:00 - 11:00

4
11:00 - 12:00

5
12:00 - 1:00

6
1:00 - 2:00

7
2:00 - 3:00

8
3:00 - 4:00

9
4:00 - 5:00

10
5:00 - 6:00

11
6:00 - 7:00



الجمھوریة الیمنیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جـــامعة العـلوم الحـدیــثة

الفصل الثـاني

عمادة الشؤون األكادیمیة

Republic of Yemen
Ministry of High Education and

Scientific Research
University of Modern Sciences

Deanship of Academic Affairs

للعام الدارسي (2020-2021) كلیـــة العـــلوم اإلدارية واإلنسانیة / مستوى ثاني ادارة بك ب

٢٧/٠٢/٢٠٢١aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

٢لغة عربیة 

أ.د محسن العرشاني ٤٠٦قاعة 

مبادئ تسويق

أ.ھاني القرماني ٥٠٥قاعة 

محاسبة شركات االموال

د. عمار مھیوب ٤٠١قاعة 

قانون تجاري

د أيمن الحوثي ٦٠٣قاعة 

رياضة مالیة

ا.علي المنتصر ٤٠١قاعة 

مالیة عامة

د.نبیل العلفي ٤٠٤ - ٨٤قاعة 

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

1
8:00 - 9:00

2
9:00 - 10:00

3
10:00 - 11:00

4
11:00 - 12:00

5
12:00 - 1:00

6
1:00 - 2:00

7
2:00 - 3:00

8
3:00 - 4:00

9
4:00 - 5:00

10
5:00 - 6:00

11
6:00 - 7:00



الجمھوریة الیمنیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جـــامعة العـلوم الحـدیــثة

الفصل الثـاني

عمادة الشؤون األكادیمیة

Republic of Yemen
Ministry of High Education and

Scientific Research
University of Modern Sciences

Deanship of Academic Affairs

للعام الدارسي (2020-2021) كلیـــة العـــلوم اإلدارية واإلنسانیة / مستوى ثاني محاسبة بك أ

٢٧/٠٢/٢٠٢١aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

محاسبة شركات االموال

د. عمار مھیوب ٦٠٥قاعة 

٢لغة عربیة 

أ.د محسن العرشاني ٤٠٥قاعة 

رياضة مالیة

ا.علي المنتصر ٤٠٢قاعة 

مالیة عامة

د.نبیل العلفي ٤٠٦قاعة 

مبادئ تسويق

( أ اكرم الكحالني ( د. نبیل الشرجبي ٥٠٥قاعة 

قانون تجاري

د أيمن الحوثي ٦٠٢قاعة 

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

1
8:00 - 9:00

2
9:00 - 10:00

3
10:00 - 11:00

4
11:00 - 12:00

5
12:00 - 1:00

6
1:00 - 2:00

7
2:00 - 3:00

8
3:00 - 4:00

9
4:00 - 5:00

10
5:00 - 6:00

11
6:00 - 7:00



الجمھوریة الیمنیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جـــامعة العـلوم الحـدیــثة

الفصل الثـاني

عمادة الشؤون األكادیمیة

Republic of Yemen
Ministry of High Education and

Scientific Research
University of Modern Sciences

Deanship of Academic Affairs

للعام الدارسي (2020-2021) (كلیـــة العـــلوم اإلدارية واإلنسانیة / مستوى ثاني محاسبة بك (ب

٢٧/٠٢/٢٠٢١aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

رياضة مالیة

ا.علي المنتصر ٦٠٢قاعة 

٢لغة عربیة 

أ.د محسن العرشاني ٤٠٥قاعة 

محاسبة شركات االموال

د. عمار مھیوب ٦٠٥قاعة 

مبادئ تسويق

( أ اكرم الكحالني ( د. نبیل الشرجبي A1 قاعة

قانون تجاري

د أيمن الحوثي ٦٠٢قاعة 

مالیة عامة

د.نبیل العلفي ٤٠٢قاعة 

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

1
8:00 - 9:00

2
9:00 - 10:00

3
10:00 - 11:00

4
11:00 - 12:00

5
12:00 - 1:00

6
1:00 - 2:00

7
2:00 - 3:00

8
3:00 - 4:00

9
4:00 - 5:00

10
5:00 - 6:00

11
6:00 - 7:00



الجمھوریة الیمنیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جـــامعة العـلوم الحـدیــثة

الفصل الثـاني

عمادة الشؤون األكادیمیة

Republic of Yemen
Ministry of High Education and

Scientific Research
University of Modern Sciences

Deanship of Academic Affairs

للعام الدارسي (2020-2021) كلیـــة العـــلوم اإلدارية واإلنسانیة / مستوى ثاني مصرفیة + تسويق

٢٧/٠٢/٢٠٢١aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

٢لغة عربیة 

أ.د محسن العرشاني القاعة الكبرى

رياضة مالیة

ا.علي المنتصر ٤٠٤ - ٨٤قاعة 

محاسبة شركات االموال

د. عمار مھیوب A1 قاعة

مالیة عامة

د.محمد عبدالرحمن ٤٠٥قاعة 

مبادئ تسويق

( أ اكرم الكحالني ( د. نبیل الشرجبي ٥٠٥قاعة 

قانون تجاري

د.وائل المدحجي القاعة الكبرى

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

1
8:00 - 9:00

2
9:00 - 10:00

3
10:00 - 11:00

4
11:00 - 12:00

5
12:00 - 1:00

6
1:00 - 2:00

7
2:00 - 3:00

8
3:00 - 4:00

9
4:00 - 5:00

10
5:00 - 6:00

11
6:00 - 7:00



الجمھوریة الیمنیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جـــامعة العـلوم الحـدیــثة

الفصل الثـاني

عمادة الشؤون األكادیمیة

Republic of Yemen
Ministry of High Education and

Scientific Research
University of Modern Sciences

Deanship of Academic Affairs

للعام الدارسي (2020-2021) كلیـــة العـــلوم اإلدارية واإلنسانیة / مستوى ثاني نظم معلومات

٢٧/٠٢/٢٠٢١aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

٢لغة عربیة 

أ.د محسن العرشاني ٥٠٥قاعة 

محاسبة شركات االموال

د. عمار مھیوب ٦٠٥قاعة 

رياضة مالیة

ا.علي المنتصر ٤٠٦قاعة 

مالیة عامة

د.محمد عبدالرحمن ٤٠٤ - ٨٤قاعة 

مبادئ تسويق

( أ اكرم الكحالني ( د. نبیل الشرجبي ٥٠٥قاعة 

قانون تجاري

د أيمن الحوثي ٦٠٣قاعة 

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

1
8:00 - 9:00

2
9:00 - 10:00

3
10:00 - 11:00

4
11:00 - 12:00

5
12:00 - 1:00

6
1:00 - 2:00

7
2:00 - 3:00

8
3:00 - 4:00

9
4:00 - 5:00

10
5:00 - 6:00

11
6:00 - 7:00


