
 

 األكاديمية اليمنية للدراسات العليا 

   قسم العلوم اإلدارية والمالية
 م 0228/0222كاديمي العــام األ م 0200/0203كاديمي العــام األ ولاأل الدراسي للفصل المحاضرات جدول 

 

 د كلية العلوم اإلدارية والماليةعمي

 د/ دمحم الحاج
 رئيس قسم العلوم اإلدارية والمالية

  لمرانيد/عبدالرزاق ا

 

 اليوم
 الوقت

 
 الدبلوماسية والعالقات الدولية المحاسبة إدارة أعمال المواد المشتركة دبلوم التحسين

 

 السبت
5 - 2 

 محاسبةمبادئ 

 
 محاسبة إدارية

إدارة الموارد البشرية 

  المتقدمة
 محاسبة الضرائب والزكاة اإلدارة االستراتيجية

تكاليف وإدارية محاسبة 

  متقدمة

 راجعة حساباتم

 متقدمة

 

في دراسات متقدمة 

الدبلوماسية والعالقات 

 ةالدولي

النظام السياسي 

واالقتصادي 

 *الدولي

 دولي العامالقانون ال

 

 د/أحمد االكوع   د/عبدهللا بامشموس خالد المطريد/  جمال الكميمد/ د. عباس البنأ . هالل المريسيد  د/دمحم المقبلي

 2 - 5 األحد

 

 إدارة األعمالمبادئ 

 

 

 *ناهج بحث وتحليلم

 
  مناهج بحث وتحليل* اإلنتاج والعمليات المتقدمة

 قضايا محاسبية

 معاصره
  مناهج بحث وتحليل نظريات العالقات الدولية

  د. جيهان الحماطي  محسن باقيد/ د/عبدالكريم الدعيس د/عبدالرزاق المراني د/ يونس العسلي
د/عبدالرزاق 

 لمرانيا
 

 2 - 5 االثنين

 إحصاءادئ بم

 
  النظرية المحاسبية االقتصاد اإلداري *  االقتصاد اإلداري *

المنظمات الدولية 

 واإلقليمية
  

   د.عادل الشرعبي  د. يوسف الرباعي د/ علي قائد  د/ علي قائد د/فؤاد المخالفي

 2 - 5 الثالثاء

 السياسة الخارجية اساسيات الدبلوماسية   نظم معلومات محاسبية الرة األعمداقضايا معاصر في  إدارية * نظم معلومات الموارد البشرية

 

 ايا سياسية معاصرةضق

 

 الشرجبينبيل /د   د. دمحم الحاج د/عبده الشريف د/عبدالرحمن مانع القحفهد/ عبدالكريم 
 د/نبيل الشرجبي

 

 

 األربعاء

 

5 - 2 

 مبادئ التسويق

بة محاس

 إدارة التسويق * إدارة مالية متقدمة (0+2تكاليف)
 *  إدارة أعمال دولية 

 

 * إدارة مالية متقدمة

 

 متقدمة محاسبة دولية

 

محاسبة مالية 

 متقدمة

االتفاقيات الدولية 

 والعرف الدولي

 

 الرأي العامو  اإلعالم 

 

 المريسي د/هالل

 سمير السنابد/ 
 منظمات دولية

 د/نبيل العلفي
 د/فضل المحمودي

 

 د/فضل المحمودي

 
 د/عبدهللا الزلب د. جميل الجويد  د/ يوسف الرباعي د/نبيل العلفي

 د/مجاهد الشعبي

 11-2 الخميس

 مبادئ اقتصاد

 مبادئ علوم سياسية

 

 

     

  

 

 د/ عبدهللا حبيش

 جميل مجلي

محاسبة منشئات 

 مالية

 .د

تركة بين التخصصات .* ترمز هذه العالمة للمواد المش 

البط 02وهو ين في المادة إلى النصابلفتح الدراسة في أي مادة من المواد يجب على كل طالب تسجيل مواده للفصل ووصول عدد المسجل . 

م يكتمل فيها النصاب وان يكونوا ممن ليس عليهم مواد مشتركة .المواد المضللة لن تنزل هذا الفصل ما ل 

                                                                                                                                                                                        


