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 القاعات المادة الساعة اليوم التاريخ

 K405 فقه المعامالت المالية  00:88-80:88 األحد 80/80/7802

 K405 لألمراض الدولياألرشيف والترميز  00:88-80:88 األحد 80/80/7802

(إنجليزي)نظرية المنظمة 87:88-07:88 األحد 80/80/7802  إسدود 

 إسدود (عربي)المنظمةنظرية  87:88-07:88 األحد 80/80/7802

 يافا (إنجليزي)نظم المعلومات المحاسبية 87:88-07:88 األحد 80/80/7802

 K404/K403 (عربي)نظم المعلومات المحاسبية 87:88-07:88 األحد 80/80/7802

 K401/إسدود/يافا (عربي()إنجليزي)المالية العامة 87:88-07:88 األثنين 80/80/7802

 K407/K406 (عربي)إدارة مالية متقدمة 00:88-80:88 الثالثاء 08/80/7802

 /K401إسدود (إنجليزي( )0)مبادئ اإلدارة 00:88-80:88 الثالثاء 08/80/7802

 K410/K409/يافا (عربي( )0)مبادئ اإلدارة 00:88-80:88 الثالثاء 08/80/7802

(إنجليزي)إدارة العمليات المالية والمصرفية 87:88-07:88 الثالثاء 08/80/7802  K401 

(عربي)إدارة العمليات المالية والمصرفية 87:88-07:88 الثالثاء 08/80/7802  يافا 

 K401 علم السكان 87:88-07:88 الثالثاء 08/80/7802

 إسدود (إنجليزي)نظرية المحاسبة 87:88-07:88 الثالثاء 08/80/7802

 K409/K410 (عربي)نظرية المحاسبة 87:88-07:88 الثالثاء 08/80/7802

 K402/K401/إسدود/يافا (عربي()إنجليزي)مبادئ القانون 87:88-07:88 األربعاء 00/80/7802

 K401 (إنجليزي)إدارة العمليات اإلنتاجية 00:88-80:88 الخميس 07/80/7802

 K410/يافا (عربي)إدارة العمليات اإلنتاجية 00:88-80:88 الخميس 07/80/7802

 إسدود (إنجليزي)محاسبة ضريبية 00:88-80:88 الخميس 07/80/7802

 K406 (عربي)محاسبة ضريبية 00:88-80:88 الخميس 07/80/7802



      جامعة فلسطين          

 12/06/6102                                               6102-6102  األولللفصل الدراسي النهائية جدول االمتحانات                                     كلية إدارة المال واألعمال                 

انات المركزية ألي يوم من األيام أعاله فإن جميع االمتحانات لذلك اليوم الطارئ تؤجل لليوم الدراسي الذي يلي آخر في حال حدوث أي طارئ وتم تأجيل االمتحانات من قبل لجنة االمتح   :مالحظة

 .امتحان
 

4/2 

 K405 (إنجليزي( )7)تدقيق 87:88-07:88 الخميس 07/80/7802

 يافا (عربي( )7)تدقيق 87:88-07:88 الخميس 07/80/7802

 يافا (إنجليزي)م معلومات إدارية صحيةنظ/نظم معلومات إدارية 87:88-07:88 الخميس 07/80/7802

 إسدود (عربي)نظم معلومات إدارية 87:88-07:88 الخميس 07/80/7802

 K401/K402/إسدود (إنجليزي( )0)مبادئ المحاسبة 00:88-80:88 السبت 01/80/7802

 /K409/K410يافا (عربي( )0)مبادئ المحاسبة 00:88-80:88 السبت 01/80/7802

 K405 (عربي)تحليل قوائم مالية 00:88-80:88 سبتال 01/80/7802

 K401/اسدود (إنجليزي)أساليب البحث العلمي/البحث العلمي 87:88-07:88 السبت 01/80/7802

 K410/يافا (عربي)أساليب البحث العلمي/البحث العلمي 87:88-07:88 السبت 01/80/7802

 K404/K405 (إنجليزي)الجودة والمواصفاتإدارة /إدارة الجودة 00:88-80:88 األحد 01/80/7802

 يافا (عربي)إدارة الجودة والمواصفات/إدارة الجودة 00:88-80:88 األحد 01/80/7802

 K401 (إنجليزي)محاسبة حكومية 00:88-80:88 األحد 01/80/7802

 K410 (عربي)محاسبة حكومية 00:88-80:88 األحد 01/80/7802

 إسدود (إنجليزي)إحصاء تطبيقي 87:88-07:88 األحد 01/80/7802

 K406/يافا (عربي)إحصاء تطبيقي 87:88-07:88 األحد 01/80/7802

 K404 (إنجليزي)إدارة المبيعات 87:88-07:88 األحد 01/80/7802

 K405 (عربي)إدارة المبيعات 87:88-07:88 األحد 01/80/7802

 K402/K401 (إنجليزي)محاسبة مالية متقدمة 87:88-07:88 األحد 01/80/7802

 K410 (عربي)محاسبة مالية متقدمة 87:88-07:88 األحد 01/80/7802

 K401/K402/K403/K404/K405/إسدود/يافا (عربي()إنجليزي)اقتصاد جزئي 00:88-80:88 األثنين 01/80/7802

 K405 (إنجليزي)اإلدارة االستراتيجية 00:88-80:88 الثالثاء 02/80/7802
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 يافا (عربي)اإلدارة االستراتيجية 00:88-80:88 الثالثاء 02/80/7802

 إسدود محاسبة زكاة ومواريث 00:88-80:88 الثالثاء 02/80/7802

 يافا (إنجليزي)إدارة مالية  87:88-07:88 الثالثاء 02/80/7802

 إسدود (عربي)إدارة مالية  87:88-07:88 الثالثاء 02/80/7802

 K405 (إنجليزي)المحاسبة الدولية 87:88-07:88 الثالثاء 02/80/7802

 K409/K410 (عربي)المحاسبة الدولية 87:88-07:88 الثالثاء 02/80/7802

 K401/اسدود (إنجليزي)رياضيات للتجاريين/رياضية مالية 00:88-80:88 األربعاء 00/80/7802

 /K410/K409يافا (عربي)ضيات للتجاريينريا/رياضية مالية 00:88-80:88 األربعاء 00/80/7802

 K407/K406 (إنجليزي)تحليل قوائم مالية/إدارة مالية متقدمة 87:88-07:88 األربعاء 00/80/7802

 إسدود (إنجليزي)تطبيقات التجارة اإللكترونية/التجارة اإللكترونية 00:88-80:88 الخميس 00/80/7802

 يافا (عربي)تطبيقات التجارة اإللكترونية/ة اإللكترونيةالتجار  00:88-80:88 الخميس 00/80/7802

 K402/K401 (إنجليزي)إدارة الموارد البشرية 87:88-07:88 الخميس 00/80/7802

 K410 (عربي)إدارة الموارد البشرية 87:88-07:88 الخميس 00/80/7802

 K405 (إنجليزي)إدارة المشاريع الصغيرة 87:88-07:88 الخميس 00/80/7802

 K407/K406 (عربي)إدارة المشاريع الصغيرة 87:88-07:88 الخميس 00/80/7802

 إسدود (إنجليزي()0)محاسبة متوسطة 87:88-07:88 الخميس 00/80/7802

 يافا (عربي()0)محاسبة متوسطة 87:88-07:88 الخميس 00/80/7802

 K409 (عربي)إدارة التأمين 87:88-07:88 الخميس 00/80/7802

                   
                   

        



      جامعة فلسطين          

 12/06/6102                                               6102-6102  األولللفصل الدراسي النهائية جدول االمتحانات                                     كلية إدارة المال واألعمال                 

انات المركزية ألي يوم من األيام أعاله فإن جميع االمتحانات لذلك اليوم الطارئ تؤجل لليوم الدراسي الذي يلي آخر في حال حدوث أي طارئ وتم تأجيل االمتحانات من قبل لجنة االمتح   :مالحظة

 .امتحان
 

4/4 

 لجنة االمتحانات المركزية                                                                                                             


