جدول اإلمتحانات النهائية

الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي 7102/7102

:الكمية

العموم والتكنولوجيا-بكالوريوس
العموم اإلدارية والمالية

القاعـة

اسم المدرس

شعبة

الموعد

اسم المساق

 13:30-11:30نقود وبنوك وأسواق مالية

محمود يوسف

201

محمود يوسف

101

رمضان شبير

201

رمضان شبير

101

حسني عابدين

501

11:00-9:00

نضال الزطمة

101

 13:30-11:30ادارة بالمغة االنجميزية

نضال الزطمة

201

احمد الفتاح

202

احمد الفتاح

102

عبدالرحمن رشوان

201

ابراهيم االسطل

201

ابراهيم االسطل

101

 13:30-11:30ادارة االعمال االلكترونية

11:00-9:00

محاسبة قومية وحكومية

محاسبة 2

 11:00-9:00نظم دعم القرار

رقم المساق
BACCO1326

BACCO1305

BACCO1302

21/05/2018

22/05/2018

BADMN1319

جهاد شرف

501

محمود يوسف

101

 13:30-11:30ادارة المصارف

BFINA1301

محمود يوسف

201

حسني عابدين

201

حسني عابدين

101

BACCO1303

محمد النجار

501

11:00-9:00

ادارة الجودة الشاممة

BADMN1320

عبدالرحمن رشوان

501

11:00-9:00

المحاسبة في االسالم

BACCO1310

ربحي الجديمي

201

 11:00-9:00السموك التنظيمي

ربحي الجديمي

101

ربحي الجديمي

100

عبدالرحمن رشوان

501

11:00-9:00

منير االغا

201

 11:00-9:00مبادئ التسويق

منير االغا

101

جالل العيد

101

 13:30-11:30ادارة االنتاج

20/05/2018

BADMN1309

 13:30-11:30المحاسبة المتقدمة

المحاسبة الخاصة

تاريخ اإلمتحان

BADMN1324

BACCO1312

 11:00-9:00المحاسبة االدارية

:القسم

23/05/2018

24/05/2018

26/05/2018

BADMN1328

BACCO1304
BMARK1303

BADMN1305

27/05/2018

جدول اإلمتحانات النهائية

الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي 7102/7102

القاعـة

اسم المدرس

شعبة

مراد االغا

201

منار المحام

201

منار المحام

101

جهاد شرف

501

الموعد
13:30-11:30

رقم المساق

اسم المساق

تاريخ اإلمتحان

دراسات في الجدوى BADMN1315

االقتصاد

 11:00-9:00تدقيق حسابات 2

BACCO1321

محمد النجار

501

11:00-9:00

االدارة االستراتيجية

BADMN1321

رفيق عفانه

101

11:00-9:00

دراسات فمسطينية

BPLES0301

ايمن االسطل

203

رفيق عفانه

202

رفيق عفانه

201

هاني العبادلة

501

 11:00-9:00نظم المعمومات المحاسبية

BACCO1318

ابراهيم االسطل

201

 11:00-9:00نظم المعمومات االدارية 2

BADMN1326

ابراهيم االسطل

101

مراد االغا

101

ايمن االسطل

201

11:00-9:00

المالية العامة

احمد الفتاح

501

11:00-9:00

المحاسبة باالنجميزية

عالء الكيالني

201

 11:00-9:00مبادئ التحميل المالي

BACCO1324

عالء الكيالني

101

نضال الزطمة

201

11:00-9:00

ادارة الموارد البشرية

BADMN1307

عالء الكيالني

201

 13:30-11:30تحميل القوائم المالية

BACCO1315

عالء الكيالني

101

هاني العبادلة

501

11:00-9:00

محاسبة المنشآت المالية

BACCO1311

منار المحام

201

11:00-9:00

أساليب البحث العممي

BADMN1216

منار المحام

101

ابراهيم االسطل

101

ابراهيم االسطل

201

محمود يوسف

200

 13:30-11:30األرشفة االلكترونية وحفظ ال BADMN1312
:-:

29/05/2018

BFINA1306

BACCO1313

المالية واالدارة الدولية

28/05/2018

BFINA1303

30/05/2018

31/05/2018

