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 اسم المدرس القاعات المادة الساعة اليوم التاريخ

 إبراهيم خليل النجار K109/K110 فقه المعامالت المالية 09:00-11:00 السبت 2018-01-05

 نادر سماره K402/403 اإلقتصاد الفلسطيني 12:00-14:00 االحد 2019-01-06

 ف ابومعمر,د. بدر حمدان,سالم درويشأشر K405/K401 المالية العامة 12:00-14:00 االحد 2019-01-06

 عبد اللطيف داود,محمد   صباح,مدحت وادي k405 إدارة مالية متقدمة 09:00-11:00 االثنين 2019-01-07

 عبد اللطيف داود,علي شاهين,مدحت وادي k401 تحليل قوائم مالية 09:00-11:00 االثنين 2019-01-07

 سمير ضاهر,ممدوح ابوالحسني,منير جحجوح k405 -اسدود  -يافا  ئ القانونمباد 09:00-11:00 الثالثاء 2019-01-08

 مبادئ القانون 09:00-11:00 الثالثاء 2019-01-08
 

 سمير ضاهر,ممدوح ابوالحسني,منير جحجوح

 عالء الدين المبحوح,عمر األغا k401 نظم معلومات ادارية 12:00-14:00 الثالثاء 2019-01-08

 جمال ابو حطب,غدير بكر يافا نظم معلومات محاسبية 12:00-14:00 اءالثالث 2019-01-08

 حمدان المصري,فاطمة العاصي k405 - k401 1مبادئ اإلدارة  09:00-11:00 االربعاء 2019-01-09

 ريم أبو ضلفة,طارق ابوقوطه يافا إدارة العمليات االنتاجية 12:00-14:00 االربعاء 2019-01-09

 خالد دبور,عوني الباشا k401 محاسبة ضريبية 12:00-14:00 اءاألربع 2019-01-09

 د. حاتم عسفه يافا البحث العلمي 09:00-11:00 الخميس 2019-01-10

 البحث العلمي 09:00-11:00 الخميس 2019-01-10
 

 د. حاتم عسفه

 وسف اآلغاد. عزالعرب   العاوور,ي k401 إدارة الشراء والتخزين 12:00-14:00 الخميس 2019-01-10

 أحمد المشهراوي,خديجة معمر يافا 1تدقيق  12:00-14:00 الخميس 2019-01-10

 بسام ابو عون,خديجة معمر,علي شاهين k401 -اسدود  1مبادئ المحاسبة 09:00-11:00 السبت 2019-01-12

 علي عرفة,نادر ابوشرخ k401 اإلدارة اإلستراتيجية 12:00-14:00 السبت 2019-01-12

 فؤاد شلح,محمد   صباح k405 محاسبة حكومية 12:00-14:00 السبت 2019-01-12

 طارق تايه k409 -يافا  اإلحصاء التطبيقي 09:00-11:00 االحد 2019-01-13

 اإلحصاء التطبيقي 09:00-11:00 االحد 2019-01-13
 

 طارق تايه

 د. حاتم عسفه,د.مازن رحمي k401 ادارة المبيعات 12:00-14:00 األحد 2019-01-13

 12:00-14:00 األحد 2019-01-13
محاسبة مصارف ومؤسسات 

 أحمد المشهراوي,علي شاهين يافا مالية إسالمية
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 لجنة االمتحانات المركزية

 أ.رائف   بركة,د. عزالعرب   العاوور,محمد عفانة k402- k403 إدارة الجودة 09:00-11:00 االثنين 2019-01-14

 تصاد جزئياق 09:00-11:00 االثنين 2019-01-14
 - k405 -اسدود  -يافا 

k401 
 د. بدر حمدان,سالم درويش,سامي أبو ظريفة

 إياد فنون,سالم العمور,مرسي سلمان اسدود -يافا  محاسبة زكاة ومواريث 12:00-14:00 اإلثنين 2019-01-14

 رند األسطل,محمد االغا k407 - k408 السلوك التنظيمي 09:00-11:00 الثالثاء 2019-01-15

 أ.ابراهيم سمور,دياال الرزي يافا محاسبة مالية متقدمة 09:00-11:00 الثالثاء 2019-01-15

 أ.محمد ورش  أغا,د. ياسر أبومصطفي,محمد   صباح يافا إدارة مالية 12:00-14:00 الثالثاء 2019-01-15

 إدارة مالية 12:00-14:00 الثالثاء 2019-01-15
 

 طفي,محمد   صباحأ.محمد ورش  أغا,د. ياسر أبومص

 أمجد أبو القمصان,د. ياسر أبومصطفي k401 -اسدود  رياضة مالية 09:00-11:00 االربعاء 2019-01-16

 اياد المصري,غدير بكر,فاطمة العاصي k401 -اسدود  التجارة االلكترونية 12:00-14:00 االربعاء 2019-01-16

 بالل عنبر,حمدان المصري,محمد   صباح k405 - k401 تصاديةدراسة الجدوى االق 09:00-11:00 الخميس 2019-01-17

 دراسة الجدوى االقتصادية 09:00-11:00 الخميس 2019-01-17
 

 بالل عنبر,حمدان المصري,محمد   صباح

 ريم أبو ضلفة,عبد هللا صادق اسدود ادارة الموارد البشرية 12:00-14:00 الخميس 2019-01-17

 إعتدال  الحلو,خديجة معمر k401 1محاسبة متوسطة  12:00-14:00 الخميس 2019-01-17


