
 

 

 ( 2019/  5/  13) األثنيـن 
 مدرس المادة القاعـة عدد الطلبة في المادة اسم المادة رقم المادة وقت جلسة االمتحان

9 – 10:30  د. بسام أبو كركي 2مجمع  209 ١٠ المالية العامة ٠٤١٢٣٨٢ 

 أ.د. محمد العاليا إدارة أعمال 101 3 التنمية االقتصادية ٠٤١٢٣٣٢ 12:30 – 11

1 – 2:30  
 ٣ نظرية االقتصاد الكلي ٠٤١٢٢٢٢

 قاعة العميد
 د. إبراهيم الهوارين

 العوضي مد. أكر ١ االقتصاد االسالمي ٠٤١٢٢٣١
 ( 2019/  5/  15) األربعـاء 

9 – 10:30  
 ١7 الماليـة الدوليـة ٠٤١٢٤٨١

 إدارة أعمال 101
 أ.د. محمد العاليا

 العوضي مد. أكر ١٦ دراسات الجدوى وتقييم المشاريع ٠٤١٢٢٤١

 د. إبراهيم الهوارين قاعة العميد ٣ االقتصاد القياسي ٠٤١٢٤٦٢ 12:30 – 11
 ( 2019/  5/  18) السبت 

1 – 2:30  د. بسام أبو كركي 2مجمع  204 ٩ االقتصاد الجزئينظرية  ٠٤١٢٢٢١ 
 ( 2019/  5/  20) األثنيـن 

9 – 10:30  د. أكرم العوضي 2مجمع  207 65 مبادئ االقتصاد الجزئي ٠٤١٢١١٢ 
 

 

 

 ( 2019/  5/  12) األحـد 
 مدرس المادة القاعـة عدد الطلبة في المادة اسم المادة رقم المادة وقت جلسة االمتحان

11 – 12:30  عبدهللا المعاني 2مجمع  207 ١٠ نظرية محاسبية ٠٤١٣٤٣٢ 
 ( 2019/  5/  13) األثنيـن 

9 – 10:30  ٩٧ محاسبة سياحية وفندقية ٠٤١٣٣٠٤ 

 2مدرج مجمع 

 د. عماد القيسي
9 – 10:30  د. نوال أبو درويش ٨ إدارة المصارف ٠٤٣٣٣١٣ 
9 – 10:30  د. نوال أبو درويش ٢ إدارة العمليات المصرفية ٠٤٣٣٣٢٢ 
9 – 10:30 (2العلم االكتواري ) ٠٤٧١٤٤٣   خليل كريشان ١٢ 

جدول االمتحانات النهائيـة لكليـة إدارة األعمال واالقتصاد للفصل 
 2019/  2018الدراسي الثاني 

 قسم االقتصـاد

 قسم المحاسبـة



 ( 2019/  5/  13) األثنيـن 
 مدرس المادة القاعـة عدد الطلبة في المادة اسم المادة رقم المادة وقت جلسة االمتحان

 عبدهللا المعاني 2مجمع  207 ٣٢ المحاسبة اإلدارية ٠٤١٣٢٠٠ 12:30 – 11

1 – 2:30  ١ محاسبة البنوك والتأمين ٠٤١٣٢٠٨ 

 2مجمع  207

 د. حمزة العودات
1 – 2:30  د. علي الغزاوي ٢٧ محاسبة المنشآت المالية ٠٤١٣٣٠٥ 
1 – 2:30  محمد الطحان ١٤ تطبيقات الحاسوب في المحاسبة ٠٤١٣٣١٤ 
1 – 2:30  د. نوال أبو درويش ٣ اإلدارة المالية للشركات ٠٤٣٣٢١٢ 
1 – 2:30  د. أحمد الخطيب ٢ الرياضيات المالية ٠٤٣٣٢٥١ 
1 – 2:30  أ.د. عادل آل خطاب  ٧ إدارة المخاطر االستراتيجية )باإلنجليزية( ٠٤٧١٢٦٧ 
1 – 2:30  د. أحمد المحتسب ١ أساليب البحث في إدارة المخاطر ٠٤٧١٤٦٣ 

 ( 2019/  5/  15) األربعـاء  
9 – 10:30 (1مبادئ المحاسبة ) ٠٤١٣١٠١   ١١٢ 

 2مدرج مجمع 
 )د.عماد, د.عامر, د.حمزة(

9 – 10:30  د. حمزة العودات ٥٩ نظم معلومات محاسبية ٠٤١٣٣١٣ 
9 – 10:30  خليل كريشان ١١ تقييم العقارات )باإلنجليزية( ٠٤٧١٢٢١ 

 ١٤ (1محاسبة تكاليف ) ٠٤١٣٣٢٥ 12:30 – 11

 2مجمع  207
 علي الغزاويد. 

 د. علي الغزاوي ١٣ محاسبة التكاليف ٠٤١٣٣٢٤ 12:30 – 11
 خليل كريشان ٩ تأمين الشحن والنقـل ٠٤٧١٢١٤ 12:30 – 11

1 – 2:30  محمد الطحان 2مجمع  207 ٤٩ E( 1محاسبة متوسطة ) ٠٤١٣٢٠١ 
 ( 2019/  5/  16) الخميس 

1 – 2:30  محمد الطحان + خليل كريشان 2مجمع  207 ٧٧ ربحيةمحاسبة حكومية ومؤسسات غير  ٠٤١٣٣١٨ 
 ( 2019/  5/  18) السبت 

9 – 10:30  ٣١ Eمعايير تدقيق دولية  ٠٤١٣٤٢٤ 

 2مجمع  207

 عبدهللا المعاني
9 – 10:30  محمد الطحان ١٨ مقدمة في إدارة المخاطر والتأمين ٠٤٧١١٦١ 
9 – 10:30 (1إدارة المخاطر ) ٠٤٧١١٦٢   الطحانمحمد  ٨ 
9 – 10:30  خليل كريشان ١٢ التأمين على الحياة ٠٤٧١٣٠٢ 

11 – 12:30  ١٠ Eمحاسبة مالية متقدمة  ٠٤١٣٣٠١ 
 2مجمع  207

 خليل كريشان

11 – 12:30  أ.د. عادل آل خطاب  ٧ إدارة التأمينات والضمان االجتماعي ٠٤٧١٣٣٢ 



 ( 2019/  5/  18) السبت 
 مدرس المادة القاعـة عدد الطلبة في المادة اسم المادة المادةرقم  وقت جلسة االمتحان

1 – 2:30  ٤٨ E( 2محاسبة متوسطة ) ٠٤١٣٢٠٢ 

 2مجمع  207

 محمد الطحان
1 – 2:30  د. أحمد الخطيب ٨ إدارة المحافظ االستثمارية ٠٤٣٣٣١٤ 
1 – 2:30  د. أحمد الخطيب ١٠ تحليل المحافظ االستثمارية ٠٤٣٣٤١١ 
1 – 2:30  أ.د. عادل آل خطاب  ٢ إعادة التأمين )باإلنجليزية( ٠٤٧١٤١٧ 

 ( 2019/  5/  19) األحـد 
1 – 2:30  د.عماد + د. عامر + عبدهللا 2مدرج مجمع  ٩٩ (2مبادئ المحاسبة ) ٠٤١٣١٠٢ 

 ( 2019/  5/  20) األثنيـن 
1 – 2:30  ٩٤ مبادئ االدارة المالية ٠٤٣٣١٠١ 

 2مدرج مجمع 
 د. نوال + محمد الفلحات

1 – 2:30  محمد الفلحات ٣٧ إدارة االستثمار ٠٤٣٣٤٥١ 
 ( 2019/  5/  21) الثالثـاء 

9 – 10:30  ٣٦ تدقيق الحسابات ٠٤١٣٣٢١ 

 2مدرج مجمع 

 عبدهللا المعاني
9 – 10:30  عبدهللا المعاني ٣٣ (1تدقيق الحسابات ) ٠٤١٣٣٢٨ 
9 – 10:30  د. نوال أبو درويش ٢ إسالميةمصارف  ٠٤٣٣٣٢٣ 
9 – 10:30  د. نوال أبو درويش 7 مصارف إسالمية ٠٤12381 
9 – 10:30  محمد هارون ٩ تطبيقات حاسوبية في إدارة المخاطر ٠٤٧١٤٦٨ 

 ٨ تمويل المشروعات الصغيرة ٠٤٣٣٢٣١ 12:30 – 11
 2مجمع  207

 محمد الفلحات
 محمد الفلحات ٥ الصغيرة والمتوسطةتمويل المشروعات  ٠٤٣٣٢٣٣ 12:30 – 11

1 – 2:30  ٢٥ تحليل القوائم الماليـة ٠٤١٣٤٣١ 

 2مجمع  207

 د. حمزة العودات
1 – 2:30  د. علي الغزاوي ١١ Eمعايير محاسبية دولية  ٠٤١٣٤٣٣ 
1 – 2:30  موسى النوافلـة ٥ التحليل المالي ٠٤٣٣١١١ 
1 – 2:30  موسى النوافلـة ١٠ التحليل المالي ٠٤٣٣٣١١ 

 ( 2019/  5/  22) االربعـاء 
1 – 2:30  ٤١ محاسبة إدارية ٠٤١٣٤٢٣ 

 2مجمع  207
 د. عامر شكور

1 – 2:30  د. نوال أبو درويش ١٠ المشتقات المالية ٠٤٣٣٣٥٣ 
1 – 2:30  د. نوال أبو درويش ١٠ العقود المالية ٠٤٣٣٤١٤ 

 



 

 ( 2019/  5/  13) األثنيـن  
 مدرس المادة القاعـة عدد الطلبة في المادة اسم المادة رقم المادة وقت جلسة االمتحان

9 – 10:30  ٢١ وسائل التواصل االجتماعي في االعمال ٠٤٤١٢٤٥ 
 2مجمع  203

 د. أحمد عبيدات
9 – 10:30  عبيداتد. أحمد  ٩ نظم المعلومات العمليات اإلنتاجية ٠٤٤١٤٥١ 

 ٥ الحكومة االلكترونية ٠٤٢١٤٢٢ 12:30 – 11

 2مجمع  101

 بكر خليفات
 بكر خليفات ٧ الحكومة االلكترونية ٠٤٤١٢٥٢ 12:30 – 11
 بكر خليفات ٤ برمجيات إدارة المشاريع ٠٤٤١٣٦٢ 12:30 – 11
 بكر خليفات ١ إدارة مشاريع نظم المعلومات اإلدارية ٠٤٤١٤٤٥ 12:30 – 11

 ٦ إدارة االجتماعات ٠٤٢١٤٠٢ 2:30 – 1

 2مجمع  203

 د. محمد العلوان
 شاهد المبيضين ١٠ البرمجة بلغة مختارة ٠٤٤١٢١٣ 2:30 – 1
 د. أحمد عبيدات ١٤ إدارة اإلبداع التكنولوجي ٠٤٤١٢٣١ 2:30 – 1
 شاهد المبيضين ٢ برمجة قواعد البيانات ٠٤٤١٤٣٠ 2:30 – 1
 شاهد المبيضين ٤ (1برمجة األنترنت واألعمال ) ٠٤٤١٤٣٦ 2:30 – 1

 ( 2019/  5/  15) األربعـاء 
9 – 10:30  بكر خليفات 2مجمع  203 ١٤ نظم معلومات الموارد البشرية ٠٤٤١٤٥٢ 
 ٧ نظم أتمته المكاتب ٠٤٢١٣٢٢ 12:30 – 11

 2مجمع  205
 د. محمد العلوان

االعمال النظم الخبيرة ونظم ذكاء ٠٤٤١٤٢١ 12:30 – 11  شاهد المبيضين ٣ 
 ( 2019/  5/  18) السبت 

9 – 10:30  ٧ (2إدارة وتكنولوجيا المكاتب ) ٠٤٢١٣٢٣ 

 2مجمع  102

 بكر خليفات
9 – 10:30  شاهد المبيضين ١ نظم قواعد البيانات ٠٤٤١٢١٥ 
9 – 10:30  شاهد المبيضين ٥ نظم إدارة قواعد البيانات ٠٤٤١٣٢٣ 
9 – 10:30  ركانـه الشاويش 35 التجارة االلكترونية ٠٤٤١٢٤٢ 
9 – 10:30  عامـر دوينـع ٦ أمن نظـم المعلومات ٠٤٤١٤١٤ 
9 – 10:30  عامـر دوينـع ٢ ضبط وسرية النظم ٠٤٤١٤٢٣ 

 ٢٧ (1ادارة وتكنولوجيا المكاتب ) ٠٤٢١٢٢٣ 2:30 – 1

 2مجمع  209
 ركانـه الشاويش

1 – 2:30 ٠٤٤١١٣٢ Python لغة البرمجة   د. أحمد عبيدات ١١ 
 عامـر دوينـع ٩ تحليل وتصميم األنظمة ٠٤٤١٣٢٢ 2:30 – 1

 نظم المعلومات اإلداريةقسم 



 ( 2019/  5/  19) األحـد 
 مدرس المادة القاعـة عدد الطلبة في المادة اسم المادة رقم المادة وقت جلسة االمتحان

9 – 10:30  ١٢ نمذجـة االعمال والمحاكاة ٠٤٤١٤٥٦ 

201  
إدارة مبنى 

 األعمال
 عامـر دوينـع

 ( 2019/  5/  21) الثـالثاء 
9 – 10:30  ١٣ نظم الوسائط المتعددة ٠٤٤١٢٤٤ 

 2مجمع  201
 د. محمد المحاميد

9 – 10:30  عامـر دوينـع ١٠ شبكات وتراسل بيانات األعمال ٠٤٤١٢٥٤ 
9 – 10:30  عامـر دوينـع ٢ تكنولوجيا االتصاالت اإلدارية واالنترنت ٠٤٤١٤٤١ 
 شاهد المبيضين 1مختبر إدارة  ٦ مدخل إلى برمجـة االنترنت واالعمال ٠٤٤١٢٤٣ 12:30 – 11

 ١٨ مقدمة في تكنولوجيا المعلومات ٠٤٤١١٣١ 2:30 – 1

201  
مبنى إدارة 

 األعمال
 محمد جـرار

 ( 2019/  5/  22) األربعـاء 

1 – 2:30  (205,  201) ٧٨ اإلداريةمبادئ نظم المعلومات  ٠٤٤١١١١ 
 2مجمع 

د. محمد, رابعة كريشان, محمد 
 النعيمات

1 – 2:30  د. محمد العلوان ٢٦ إدارة المعرفة ٠٤٤١٤٣٧ 
 ( 2019/  5/  23) الخميـس 

9 – 10:30  ركـانه الشاويش, نزار الشماسين CCL 7 - 1 ٢٥٨ مبادئ التجارة اإللكترونية ٠٤٤١١١٠ 

 

 

 ( 2019/  5/  13) األثنيـن  
 مدرس المادة القاعـة عدد الطلبة في المادة اسم المادة رقم المادة وقت جلسة االمتحان

9 – 10:30  ٣٦ مهارات االتصال االداري )باإلنجليزي( ٠٤١١٢٠٦ 

 2مجمع  201

 د. علي صـالح
9 – 10:30  رابعـة أبو هاللـه ٦ إدارة االعمال الدولية )باإلنجليزية( ٠٤١١٤٠٢ 
9 – 10:30  عـوده الليمـون ٤ إدارة التسويق )باإلنجليزية( ٠٤٥١٢١٢ 
9 – 10:30  خالد عبد ربه ٥ التسويق السياحي ٠٤٥١٣٣٧ 

 األعمالإدارة قسم 



 د. نسيم الطويسـي 2مجمع  207 ٧ إدارة الجودة الشاملة ٠٤١١٤١٢ 12:30 – 11

 ( 2019/  5/  13) األثنيـن  
 مدرس المادة القاعـة عدد الطلبة في المادة اسم المادة رقم المادة وقت جلسة االمتحان

 ٧١ منهجيـة البحث العلمي ٠٤١١٣١١ 2:30 – 1
 2مجمع  207

 د. أحمد المحتسب
 د. دعاء الطبيـري ٥ الرقابة اإلدارية ٠٤١١٤٠٩ 2:30 – 1
 الزيتعاشور أبو  ٥ استراتيجيات التسويق )باإلنجليزية( ٠٤٥١٤١٣ 2:30 – 1
 ٦ تطبيقات إدارية على الحاسوب ٠٤١١٤٢١ 2:30 – 1

 1مختبر إدارة 
 نزار الشماسين

 نزار الشماسين ١ تطبيقات الحاسوب في اإلدارة ٠٤١١٤٢٣ 2:30 – 1
 ( 2019/  5/  15) األربعـاء 

 46 مبادئ االدارة ٠٤١١١٠١ 12:30 – 11

 2مجمع  111
 د. أحمد المحتسب

 د. أحمد المحتسب ٧ إدارة المشروعات الصغيرة ٠٤١١٢٠٥ 12:30 – 11
 د. خالد العمري ١٥ اإلحصاء لإلدارة واالقتصاد ٠٤١١٢١٠ 12:30 – 11
 56 مبادئ االدارة ٠٤١١١٠١ 12:30 – 11

 2مجمع  102
 علي الخاليفـة

 عاشور أبو الزيت ٤ قضايا إدارية معاصرة ٠٤١١٤٥٦ 12:30 – 11
 خالد عبد ربه ١٣ االلكتروني التسويق ٠٤٥١٣٣٣ 12:30 – 11

  201 ١٢ إدارة بيئـة المنظمة ٠٤١١٣٠٨ 2:30 – 1
مبنى إدارة 

 األعمال

 د. أحمد المحتسب

 د. أحمد المحتسب 2 إدارة بيـئة االعمال ٠٤١١٣٦٣ 2:30 – 1

 ( 2019/  5/  18) السبت 
 د. محمد الكيـالني 2مجمع  201 ٢٣ السلوك التنظيمي )باإلنجليزية( ٠٤١١٢٠١ 12:30 – 11
1 – 2:30  21 إدارة المبيعات ٠٤١١٢٣٠ 

 2مجمع  107
 د. علي صـالح

1 – 2:30  د. خالد العمري ٣٣ إدارة العمليات االنتاجية ٠٤١١٤١٧ 
1 – 2:30  د. خالد العمري 3 إدارة اإلنتاج والعمليات ٠٤١١٤١٧ 

 ( 2019/  5/  19) األحـد 
 مدرس المادة القاعـة عدد الطلبة في المادة اسم المادة رقم المادة وقت جلسة االمتحان

9 – 10:30  ٣٤ اساسيات االدارة ٠٤١١١٠٢ 
 2مجمع  107

 د. جهاد الفرجات
9 – 10:30  د. خالد العمري ٥٩ بحوث العمليات )لإلدارة( ٠٤١١٣١٢ 

 ( 2019/  5/  21) الثـالثاء 



9 – 10:30   201 19 نظرية المنظمة ٠٤١١٣٠١ 
إدارة مبنى 

 األعمال

 د. نسيم الطويسـي

9 – 10:30  خالد عبد ربه ١٥ مبادئ التسويق ٠٤٥١١٠١ 

 ( 2019/  5/  21) الثـالثاء 
 مدرس المادة القاعـة عدد الطلبة في المادة اسم المادة رقم المادة وقت جلسة االمتحان

9 – 10:30   201 ٢ التسويق الدولي ٠٤٥١٤٤١ 
مبنى إدارة 

 األعمال

 عبد ربه خالد

9 – 10:30  خالد عبد ربه ٧ التسويق الدولي )باإلنجليزية( ٠٤٥١٤١٢ 

  101 15 ادارة التفاوض ٠٤١١٣٠٢ 12:30 – 11
مبنى إدارة 

 األعمال

 د. علي صـالح

 د. محمد الكيـالني 21 إدارة الموارد البشرية )باإلنجليزية( ٠٤١١٣٠٧ 12:30 – 11

اإلدارة والتسويقمقدمة في  ٠٤٥١١٠٠ 12:30 – 11  ٥١ 
 2مجمع  207

 علي الخاليفـة
 د. دعاء الطبيـري ٦ الترويج التجاري ٠٤٥١٢٠٣ 12:30 – 11

1 – 2:30  د. جهاد الفرجات 2مجمع  205 ٩ إدارة الخدمات الصحية ٠٤١١٢٦١ 
 ( 2019/  5/  22) األربعـاء 

 علي صـالح د. 2مجمع  201 ٣٢ إدارة العالقات العامة ٠٤١١٢٠٤ 12:30 – 11
 ( 2019/  5/  23) الخميـس 

1 – 2:30  عوده الليمـون 2مجمع  205 ٩ إدارة موجودات الضيافة ٠٤١١٣٥٠ 
 

 مساعد عميد كلية إدارة األعمال واالقتصاد لشؤون الطلبـة / عامر دوينـع آل خطاب

 

 

 

 

 

 


