
 

 

 

 ( 2019/  8/  5) األثنيـن 
 درسيـن / المراقبيـن الم القاعـة اسم المادة وقت جلسة االمتحان

 أبو كرك /  . بسدم .أحمد اصخطيب/  2مجمع  206 تقصاد  اصاندي اال 11:00 –9:00
  . أكرم اصعوض  

12:00–2:00 
 اصنقـو  واصبنوك

  . أكرم اصعوض  أبو كرك /  . بسدم 2مجمع  109
 االتقصاد  اإلسالمـ 

 ( 2019/  8/  6) اصثالثـدء 

9:00– 11:00 

 101 (1شعبة ) -اصريدضيدت واالحادء صطلبة إ ارة األيمدل
 مبنى إ ارة األيمدل

 أبو كرك /  . بسدمأ. .محمد اصعاليد / 
  . أكرم اصعوض 

 مبد ئ االتقصاد  اصكلـ 
  . أكرم اصعوض  إبراهيم اصهوارين/ .  2مجمع  206

 مبد ئ االتقصاد  اصجزئ 
 ( 2019/  8/  7) األربعدء 

 101 (2شعبة ) -اصريدضيدت واالحادء صطلبة إ ارة األيمدل 11:00 –9:00
  . أكرم اصعوض أ. .محمد اصعاليد / األيمدلمبنى إ ارة 

 ( 2019/  8/  8) اصخميس 
  . أكرم اصعوض  إبراهيم اصهوارين/ .  2مجمع  101 اتقصاد يدت اصجريمـة 11:00 –9:00

 

 

 

 ( 2019/  8/  5) األثنيـن 
 المدرسيـن / المراقبيـن  القاعـة اسم المادة وقت جلسة االمتحان

9:00– 11:00 

 محمـد اصطحـدن / خليل كريشـدن 2مخصبر إ ارة  تطبيقدت اصحدسوب ف  اصمحدسبة
 تمويـل اصعقـدر

 أبو كرك   . بسدم .أحمد اصخطيب/  2مجمع  206
 اتقصاـد  صنـديـ 

12:00–2:00 
 محمـد اصطحـدن / خليل كريشـدن 2مجمع  206 محدسبـة إسالميـة
 نوال أبو  رويش .  يدمر شكـور/ .  2مجمع  207 (2مبد ئ اصمحدسبة )

ال واالقتصاد للفصل جدول االمتحانات النهائيـة لكليـة إدارة األعم
 2019/  2018 صيفيالدراسي ال

 قسم االقتصـاد

 قسم المحاسبـة



 ( 2019/  8/  5) األثنيـن 
 المدرسيـن / المراقبيـن  القاعـة اسم المادة وقت جلسة االمتحان

 نوال أبو  رويش .  يدمر شكـور/ .  2مجمع  207 إ ارة االسصثمدر 2:00–12:00
 ( 2019/  8/  6) اصثالثـدء 

9:00– 11:00 

  .أحمد اصخطيب/ محمـد اصطحـدن 2مجمع  E 206( 2محدسبة مصوسطة )
 إ ارة مدصيـة

 201 إ ارة اصمخدطـر اصمدصيـة
 أ. . يد ل آل خطـدب / خليل كريشـدن مبنى إ ارة األيمدل

 نوال أبو  رويش /  . حمزة اصعو ات .  2مجمع  E   207مدخل صلمحدسبـة  
 معدييـر محدسبيـة  وصيـة

 ( 2019/  8/  7) األربعدء 

9:00– 11:00 

 محدسبـة شركـدت
  .يمد  اصقيس  /  .يدمر شكـور 2مجمع  207

 (2)تدتقيـق حسدبدت 
 معدييـر تدتقيـق  وصيـة

 محدسبـة إ ارية يبدهللا اصمعدن /  .يل  اصغزاوي/  .حمزة اصعو ات 2مجمع  206
 محدسبـة بنـوك
 201 نظـرية اصصـأميـن

 أ. . يد ل آل خطـدب / خليل كريشـدن مبنى إ ارة األيمدل
 تمـويل واسصثمـدر

  .يمد  اصقيس  / خليل كريشـدن 2مجمع  206 ضـرائـبمحدسبـة  2:00–12:00
 ( 2019/  8/  8) اصخميس 

9:00– 11:00 

 تحليل تقوائم مدصيـة

 يبدهللا اصمعدن /  .يدمر شكور/ خليل كريشـدن/  2مجمع  206
  .نـوال أبو  رويش

 تأميـن بحـري
 إ ارة مدصية صلشركـدت
 (2)محدسبـة تكدصيـف  تــزامــن محدسبـة تكدصيـف

 

 



 

 ( 2019/  8/  5) األثنيـن 
 المدرسيـن / المراقبيـن  القاعـة اسم المادة وقت جلسة االمتحان

 ركـدنه اصشدويش/  .محمد اصمحدميد 2مجمع  110 اصحكـومة اإلصكصـرونيـة 11:00 –9:00

 102 مبد ئ نظم اصمعلومـدت 2:00–12:00
  .محمد اصمحدميد/ ركـدنه اصشدويش مبنى إ ارة األيمدل

 ( 2019/  8/  6) اصثالثـدء 
 ركـدنه اصشدويش/  .محمد اصمحدميد 1مجمع  101 نظم اتمصصـة اصمكـدتب  11:00 –9:00

 ( 2019/  8/  7) األربعدء 
 اصمحدميدركـدنه اصشدويش/  .محمد  2مجمع  204 إ ارة اصمعـرفـة 11:00 –9:00

 ( 2019/  8/  8) اصخميس 

  CCL2مخصبـر  اصصجـدرة اإلصكصـرونيـة 11:00 –9:00

 مبنى كليـة تكنوصوجيد اصمعلومدت
 محمد اصمحدميد/ ركـدنه اصشدويش  .

 

 

 

 ( 2019/  8/  4) األحـد 
 المدرسيـن / المراقبيـن  القاعـة اسم المادة وقت جلسة االمتحان

 نسيم اصطـويس  /  . جهد  اصفرجـدت  . 2مخصبر إ ارة  مدجسصيـراصإ ارة األيمـدل اصدوصيـة اصمصقـدمة /  1:00 –11:00
 ( 2019/  8/  5) األثنيـن 

12:00–2:00 

 إ ارة اإلنصدج واصعمليـدت
102 

 إ ارة اصموار  اصبشريـة  . خدصد اصعمـري/  . أحمـد اصمحصسـب مبنى إ ارة األيمدل
 اصمدجسصيـراإل ارة االسصراتيجيـة اصمصقـدمـة / 

 مبد ئ اإل ارة

  . نسيم اصطـويس  / أشرف صالح / خدصد يبدربـه 2مجمع  201
 مقـدمة ف  اإل ارة واصصسويق

 مبد ئ تسـويق
 بحـوث اصصسـويق
 تسـويق اصكصـرونـ 

 قسم نظم المعلومات اإلدارية

 قسم إدارة األعمال



 ( 2019/  8/  6) اصثالثـدء 
 المدرسيـن / المراقبيـن  القاعـة اسم المادة وقت جلسة االمتحان

9:00– 11:00 
 102 منهجيـة اصبحـث اصعلمـ 

  . جهد  اصفرجـدت / أشـرف صالح مبنى إ ارة األيمدل
 اصاغيـرة  واصمنشآتاصريـد ة 

 ( 2019/  8/  7) األربعدء 

9:00– 11:00 

 اصسلـوك اصصنظيـم 
  . جهد  اصفرجـدت /  . خدصد اصعمـري 2مجمع  109

 مبد ئ اإل ارة
 محمـد اصكيـالنـ  / خدصد يبدربـه  . 2مخصبر إ ارة  منهجيـة اصبحـث اصعلمـ 

12:00–2:00 

  اصمدجسصيـرمنهجيـة اصبحـث اصعلمـ  اصمصقـدمـة / 
102 

 أحمـد اصمحصسـب خدصد اصعمـري/  .  . مبنى إ ارة األيمدل
 بحـوث يمليـدت

 اإل ارة االسصـراتيجيـة
  اصمدجسصيـراصسلوك اصصنظيمـ  اصمصقـدمـة / 

 تطبيقـدت اصحدسوب ف  اإل ارة
 محمـد اصكيـالنـ  / أشـرف صالح  . 2مخصبر إ ارة 

 االجصمديـ اصصسـويق 
 ( 2019/  8/  8) اصخميس 

9:00– 11:00 

 101 إ ارة اصجو ة اصشدملـة
 نسيم اصطـويس  /  . محمـد اصكيـالن   . مبنى إ ارة األيمدل

 مهدرات االتادل اإل اري بدإلنجليـزي
 102 اصرتقـدبة اإل اريـة

 خدصد اصعمـري/  . جهد  اصفرجـدت  . مبنى إ ارة األيمدل
  اصمدجسصيـرموضـويدت معدصـرة ف  اإل ارة / 

 

واالقتصاد لشؤون الطلبـة / عامر دوينـع آل خطابمساعد عميد كلية إدارة األعمال   

 

 

 


