
مالية ومصرفية نظم محاسبية نظم إدارية ادارة محاسبة التقسيم االيام

8-11 10-12 8-10 الوقت

مبادى التسويق السلوك التنظيمي السلوك التنظيمي المقرر

زياد البخيتي/ ا توفيق السنباني توفيق السنباني المدرس

1ق 1ق 1ق القاعة

10-12 12-2 10-12 الوقت

1الثقافة الوطنية مج 2الثقافة الوطنية مج 2الثقافة الوطنية مج المقرر

4ق 4ق 4ق المدرس

القاعة

الوقت

المقرر

المدرس

القاعة

الوقت

المقرر

المدرس

القاعة

8-11 8-11 8-11 الوقت

السلوك التنظيمي مبادى التسويق (2)مبادى المحاسبة  المقرر

توفيق السنباني زياد البخيتي/ ا نورا المريش/د المدرس

2ق 6ق 4ق القاعة

11-2 11-2 11-2 الوقت

مبادى التسويق (2)مبادى المحاسبة  مبادى التسويق المقرر

زياد البخيتي/ ا نورا المريش/د زياد البخيتي/ ا المدرس

1ق 4ق 1ق القاعة

الوقت

المقرر

المدرس

القاعة

10-12 الوقت

(2)اللغه االنجليزيه  المقرر

نسيم الوزير/ا المدرس

7ق القاعة

الوقت

المقرر

المدرس

القاعة

الوقت

المقرر

المدرس

القاعة

10-12 الوقت

(2)اللغة االنجليزية  المقرر

نسيم الو زير المدرس

4ق القاعة

8-11 8-11 الوقت

مبادى االقتصاد الكلي مبادى االقتصاد الكلي المقرر

عبدالرحمن االرياني\د
عبد الرحمن / د

االرياني
المدرس

4ق 4ق القاعة

11-2               11-2 11-2 الوقت

مبادى االقتصاد الكلي مبادى االقتصاد الكلي  مبادى االقتصاد الكلي المقرر

عبد الرحمن \ د

االرياني
عبد الرحمن االرياني\ د

عبدالرحمن االرياني\ د
المدرس

4ق 4               ق 4ق القاعة

احمد الشلبي/د

1B

1ق

الخميس

              11-2                

(2)مبادى المحاسبة 

نورا المريس/ د

االربعاء

11-2

مقدمة الى تكنولوجيا المعلومات 

السبت

الثالثاء

االثنين

4ق

8-10

(2)اللغة االنجليزية 

االحد

نسيم الوزير/ ا

1ق
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3الثقافة الوطنية مج

Republic of Yemen            Ministry of 

Higher Education & Scientific Research  

Yemeni Jordanian University وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
اجلامعة اليمنية األردنية 



مالية ومصرفية نظم محاسبية نظم إدارية ادارة محاسبة التقسيم االيام

8-11 8-11 الوقت

ادارة العمليات واالنتاج ادارة العمليات واالنتاج المقرر

يمن المكرماني/ ا يمن المكرماني/ ا المدرس

B1ق   B1ق   القاعة

11-2 11-2 11-2 الوقت

1برمجة مرئية مج  1نظم قواعد البيانات مج   ادارة العمليات واالنتاج المقرر

عادل الحاج/ ا علي الماوري/ ا يمن المكرماني/ ا المدرس

B1ق   مبنى العلوم الطبية3معمل  مبنى العلوم الطبية4معمل  القاعة

8-11 8-11 الوقت

نظم معلومات ادارية متقدمة القانون التجاري المقرر

احمد الصرمي/ ا فهد الخياط/ د المدرس

5ق 1ق القاعة

11-2 11-2 الوقت

2برمجة مرئية مج  القانون التجاري المقرر

عادل الحاج/ ا فهد الخياط/ د المدرس

1ق مبنى العلوم الطبية3معمل  القاعة

8-11 8-11 الوقت

البنوك االسالمية 1برمجة مرئية مج  المقرر

محمد الدبعي/ د عادل الحاج/ ا المدرس

2ق القاعة مبنى العلوم الطبية3معمل 

11-2 الوقت

رياضة مالية المقرر

بشير الصلوي/ ا المدرس

3ق القاعة

الوقت

المقرر

المدرس

القاعة

11-2 الوقت

مقدمة الى النظم المحاسبية المقرر

احمد بيانوني/ د المدرس

B1 القاعة

8-11 8-11 8-11 الوقت

المالية العامة رياضة مالية المالية العامة المقرر

عبدالرحمن االرياني/ د بشير الصلوي/ ا عبدالرحمن االرياني/ د المدرس

1Bق 3ق 1Bق القاعة

11-2 11-2 11-2 الوقت

التشريعات المالية والمصرفية المالية العامة رياضة مالية المقرر

فهد الخياط/ د عبدالرحمن االرياني/ د بشير الصلوي/ ا المدرس

3ق  6ق 2ق القاعة

8-11 8-11 8-11 8-11 الوقت

ادارة التامين والمخاطر 2نظم قواعد البيانات مج   ادارة التامين والمخاطر محاسبة شركات اموال المقرر

علي شذان/ د علي الماوري/ ا علي شذان/ د جيهان الحماطي/ ا المدرس

1ق 1ق مبنى العلوم الطبية1معمل B1ق   القاعة

11-2 11-2 11-2 11-2 الوقت

نظم قواعد البيانات ادارة التامين والمخاطر محاسبة شركات اموال ادارة التامين والمخاطر المقرر

علي الماوري/ا علي شذان/ د جيهان الحماطي/ ا علي شذان/ د المدرس

1ق مبنى العلوم الطبية1معمل B1ق   1ق القاعة

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس
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السبت

االحد
9-12

محاسبة شركات اموال

جيهان الحماطي/ ا

3ق
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مالية ومصرفية نظم محاسبية نظم إدارية ادارة محاسبة التقسيم االيام

8-11 8-11 الوقت

العمليات المصرفية تقنيات الويب المقرر

عيسى ابو حليقة/ د علي الماوري/ ا المدرس

3ق القاعة مبنى العلوم الطبية3معمل

11-2 الوقت

االسواق المالية المقرر

نعمان غالب/ د المدرس

5ق القاعة

8-11 8-11 الوقت

المالية الدولية (2)محاسبة تكاليف  المقرر

محمد الصيادي/ د بشير الصلوي/ا المدرس

6ق 4ق القاعة

الوقت

المقرر

المدرس

القاعة

8-11 الوقت

محاسبة منشأت نفطية المقرر

جيهان الحماطي/ ا المدرس

6ق القاعة

11-2 11-2 الوقت

1تقنيات الويب مج  (2)محاسبة ضريبية المقرر

علي الماوري/ ا رشيد ابو لحوم/ د المدرس

5ق مبنى العلوم الطبية3معمل القاعة

8-11 8-11 الوقت

االدارة العامة ادارة المواد المقرر

عبدالواسع غثيم/ د خالد السلطان/ ا المدرس

2ق 3ق القاعة

11-2 الوقت

االدارة العامة المقرر

عبدالواسع غثيم/ د المدرس

2ق القاعة

8-11 8-11 8-11 الوقت

(2)محاسبة ادارية تطبيقات الحاسوب في االدارة (2)محاسبة ادارية المقرر

احمد بيانوني/ د احمد المحويتي/ ا احمد بيانوني/ د المدرس

4ق 4ق مبنى العلوم الطبية4معمل  القاعة

11-2 الوقت

(2)محاسبة ادارية  المقرر

احمد بيانوني/ د المدرس

5ق القاعة

8-11 8-11 8-11 8-11 الوقت

تحليل االستثمار باالوراق المالية تراسل البيانات والشبكات تراسل البيانات والشبكات تطبيقات الحاسوب في المحاسبة المقرر

علي االحمدي/ د عادل الحاج/ ا عادل الحاج/ ا علي الجوفي/ ا المدرس

6ق  5ق 5ق القاعة مبنى العلوم الطبية4معمل 

11-2 11-2 11-2 الوقت

تطبيقات الحاسوب في العلوم المالية 

والمصرفية
(2)محاسبة تكاليف  (2)محاسبة تكاليف المقرر

علي الجوفي/ ا بشير الصلوي/ا بشير الصلوي/ا المدرس

6ق مبنى العلوم الطبية4معمل  6ق القاعة

االربعاء

الخميس

االحد

االثنين

الثالثاء
11-2

ادارة سلسلة التزويد واالمداد

خالد السلطان/ ا

3ق
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2-11السبت

امن المعلومات

سنان غالب/ د

6ق
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مالية ومصرفية نظم محاسبية نظم إدارية ادارة محاسبة التقسيم االيام

8-11 الوقت

تصميم برامج محاسبية المقرر

علي الجوفي/ ا المدرس

القاعة مبنى العلوم الطبية4معمل 

الوقت

المقرر

المدرس

القاعة

الوقت

المقرر

المدرس

القاعة

الوقت

المقرر

المدرس

القاعة

8-11 8-11 الوقت

نظم محاسبية نظم محاسبية المقرر

رشيد ابو لحوم/ د رشيد ابو لحوم/ د المدرس

5ق 5ق القاعة

11-2 الوقت

محاسبة دولية المقرر

جيهان الحماطي/ ا المدرس

6ق القاعة

8-11 8-11 8-11 الوقت

ادارة الجودة الشاملة ادارة االعمال الدولية (2)مراجعة  المقرر

عصام القباطي/ د عبدالسالم خليل/ د عبدالسالم ابو سرعة/ د المدرس

2Bق 5ق 4ق  القاعة

11-2 11-1 11-2 11-1 الوقت

التحليل المالي دراسات محاسبية باللغة االنجليزية ادارة االعمال الدولية دراسات محاسبية باللغة االنجليزية المقرر

عبدالسالم ابو سرعة/ د طارق االكوع/ د عبدالسالم خليل/ د طارق االكوع/ د المدرس

6ق 4ق 5ق 4ق القاعة

8-10 الوقت

مراسالت تجارية باللغة االنجليزية المقرر

طارق االكوع/ د المدرس

1ق القاعة

8-11 11-1 الوقت

ادارة المحافظ االستثمارية
مراسالت تجارية باللغة 

االنجليزية
المقرر

عيسى ابو حليقة/ د طارق االكوع/ د المدرس

6ق 1ق القاعة

الوقت

المقرر

المدرس

القاعة

12-2 الوقت

دراسات مالية ومصرفية باللغة االنجليزية المقرر

عيسى ابو حليقة/ د المدرس

2ق القاعة

الثالثاء

االربعاء

الخميس

نظم دعم القرارات

احمد الصرمي/ ا

1Bق

االثنين
8-11

ادارة الجودة الشاملة

عصام القباطي/ د

1Bق
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السبت

8-11

االحد

ادارة المنشأت المتخصصة

عبده قايد/ د

1Bق
11-2
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