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يلي آخر  وم الدراسي الذيرئ تؤجل لليوم الطافي حال حدوث أي طارئ وتم تأجيل االمتحانات من قبل لجنة االمتحانات المركزية ألي يوم من األيام أعاله فإن جميع االمتحانات لذلك الي   مالحظة:
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 اسم المدرس القاعات المادة الساعة اليوم التاريخ م.

 د. خالد عيسى,فادي األسطل يافا إدارة مالية متقدمة 09:00-11:00 اإلثنين 2019-01-07 1

 د. خالد عيسى,فادي األسطل يافا تحليل قوائم مالية 09:00-11:00 اإلثنين 2019-01-07 2

 عالء الدين المبحوح,عمر األغا k405 لومات اداريةنظم مع 12:00-14:00 الثالثاء 2019-01-08 3

 جهاد الصليبي,محمد شعت اسدود نظم معلومات محاسبية 12:00-14:00 الثالثاء 2019-01-08 4

 أ.رائف   بركة,د.مازن رحمي,فاطمة العاصي اسدود -يافا  1مبادئ اإلدارة  09:00-11:00 األربعاء 2019-01-09 5

 أنس لبد,يوسف اآلغا k406 إدارة العمليات االنتاجية 12:00-14:00 األربعاء 2019-01-09 6

 أ.يوسف المدلل,محمد شعت k405 محاسبة ضريبية 12:00-14:00 األربعاء 2019-01-09 7

 أ. عاصم ياسين اسدود البحث العلمي 09:00-11:00 الخميس 2019-01-10 8

 د. عزالعرب   العاوور,يوسف اآلغا k405 ينإدارة الشراء والتخز 12:00-14:00 الخميس 2019-01-10 9

 عدنان عوض,همام حسن k406 1تدقيق  12:00-14:00 الخميس 2019-01-10 10

 ا.د. عصام البحيصي,د. خالد عيسى يافا- k405 1مبادئ المحاسبة  09:00-11:00 السبت 2019-01-12 11

 إسماعيل,يوسف اآلغاحاتم  k405 إدارة المبيعات 12:00-14:00 األحد 2019-01-13 12

 د. أحمد العفيفي,همام حسن اسدود محاسبة مصارف ومؤسسات مالية إسالمية 12:00-14:00 األحد 2019-01-13 13

 د. عزالعرب   العاوور k407 - k408 إدارة الجودة 09:00-11:00 اإلثنين 2019-01-14 14

 رند األسطل,يوسف اآلغا k401 السلوك التنظيمي 09:00-11:00 الثالثاء 2019-01-15 15

 د. خالد عيسى,همام حسن اسدود محاسبة مالية متقدمة 09:00-11:00 الثالثاء 2019-01-15 16

 آالء خليل k401 -اسدود  إدارة مالية 12:00-14:00 الثالثاء 2019-01-15 17

 إدارة مالية 12:00-14:00 الثالثاء 2019-01-15 18
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 لجنة االمتحانات المركزية

 أ.بشار حمد,جهاد الصليبي,عاصم    ياسين k405 -يافا  رياضة مالية 09:00-11:00 عاءاألرب 2019-01-16 19

 اياد المصري,مرام عودة يافا التجارة االلكترونية 12:00-14:00 األربعاء 2019-01-16 20

 فادي األسطل,مرام عودة اسدود -يافا  دراسة الجدوى االقتصادية 09:00-11:00 الخميس 2019-01-17 21

 دراسة الجدوى االقتصادية 09:00-11:00 الخميس 2019-01-17 22

 

 فادي األسطل,مرام عودة

 حاتم إسماعيل k405 إدارة الموارد البشرية 12:00-14:00 الخميس 2019-01-17 23

 ا.د. عصام البحيصي يافا 1محاسبة متوسطة  12:00-14:00 الخميس 2019-01-17 24


