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 الشعبة المادة الساعة اليوم التاريخ .م
عدد 
 اسم المدرس القاعات الطالب

 احًذ انعفٍفً  K506,k411  43 101,701  بانحاسىبيحاسبٍتحطبٍماث  09:00-11:00االثٍٍُ  2019-05-13 1

 ٌاسًٍٍ انبىبى,اٌاد انًصري K503  19 101,701 حطبٍماث إدارٌت بانحاسىب 09:00-11:00 انثالثاء 2019-05-14 2

 ابراهٍى سًىر.أ K402, K403 52 101 َظرٌت انًحاسبت 12:00-14:00 األحذ 2019-05-19 3

 عزانعرب   انعاوور. د K408, K409 40 101 َظرٌت اإلدارة 12:00-14:00 األحذ 2019-05-19 4

 عبذ انعزٌز صافً K402 13 101 االحصاالث انخجارٌت 09:00-11:00 االثٍٍُ 2019-05-20 5

 عذَاٌ عىض اسذود 50 101 2حذلٍك  09:00-11:00 االثٍٍُ 2019-05-20 6

 أَس نبذ K406 12 101 1يبادئ اإلدارة  09:00-11:00 انثالثاء 2019-05-21 7

 فذاء صافً,فاطًت انعاصً,رًٌا انعبادنت.أ K401اسذود،  87 , ,101,102 2يبادئ اإلدارة  09:00-11:00 انثالثاء 2019-05-21 8

 خانذ عٍسى. د,جهاد انصهٍبً ٌافا 62 101,701 يحاسبت إدارٌت 12:00-14:00 انثالثاء 2019-05-21 9

 عزانعرب   انعاوور. د K403 14 101 اإلدارة انذونٍت 09:00-11:00 األربعاء 2019-05-22 10

 خانذ عٍسى. د اسذود 52 101 يحاسبت دونٍت 09:00-11:00 األربعاء 2019-05-22 11

 حاحى إسًاعٍم K402 16 101 اإلدارة اإلسخراحٍجٍت 12:00-14:00 األربعاء 2019-05-22 12

 ٌىسف انًذنم.أ K406 11 101 1يبادئ انًحاسبت  09:00-11:00 انخًٍس 2019-05-23 13

 خانذ عٍسى. د,عصاو انبحٍصً. د.ا K401اسذود،  74 , ,101,102 2يبادئ انًحاسبت  09:00-11:00 انخًٍس 2019-05-23 14

 عبذ انعزٌز صافً K401 30 101 آداب وأخاللٍاث انًهُت 12:00-13:00 انخًٍس 2019-05-23 15

 أحًذ انعفٍفً. د اسذود 42 101 آداب وأخاللٍاث انًهُت نهًحاسبت 12:00-13:00 انخًٍس 2019-05-23 16

 رَذ األسطم اسذود 57 101,701 بحىد انعًهٍاث 12:00-14:00 انسبج 2019-05-25 17

 عزانعرب   انعاوور. د K403 13 101 لضاٌا إدارٌت يعاصرة 09:00-11:00 األحذ 2019-05-26 18

 طارق ابى انعجٍٍ.أ اسذود 42 101 لضاٌا يحاسبٍت يعاصرة 09:00-11:00 األحذ 2019-05-26 19

 عاصى    ٌاسٍٍ,أسايت انسطري,بشار حًذ.أ K410ٌافا،  74 , ,101,102 يبادئ إحصاء 09:00-11:00 االثٍٍُ 2019-05-27 20

 حاحى إسًاعٍم K401 31 101 إدارة انعًهٍاث انًانٍت وانًصرفٍت 12:00-14:00 االثٍٍُ 2019-05-27 21

 ابراهٍى سًىر.أ اسذود 47 101 يحاسبت يصارف ويؤسساث يانٍت 12:00-14:00 االثٍٍُ 2019-05-27 22

 طارق ابى انعجٍٍ.أ ٌافا 60 101 يحاسبت حكانٍف 12:00-14:00 انثالثاء 2019-05-28 23
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 يحًذ أبى فىل,فاطًت انعاصً,حاحى إسًاعٍم K401ٌافا، اسذود،  133 , ,101,102 يصطهحاث حجارٌت 09:00-11:00 األربعاء 2019-05-29 24

 فادي األسطم,آالء خهٍم K406 26 101 انرٌادة وإدارة انًشارٌع انصغٍرة 12:00-14:00 األربعاء 2019-05-29 25

 ٌىسف انًذنم.أ K410, K409 41 101 يحاسبت حكانٍف يخمذيت 12:00-14:00 األربعاء 2019-05-29 26

 أَس نبذ K406 26 101 إدارة انًُظًاث غٍر انربحٍت 09:00-11:00 انخًٍس 2019-05-30 27

 طارق ابى انعجٍٍ.أ K401 27 101 يحاسبت خاصت واجخًاعٍت 09:00-11:00 انخًٍس 2019-05-30 28

 يحًذ أبى فىل K402 16 101 انخسىٌك 12:00-14:00 انخًٍس 2019-05-30 29

 عصاو انبحٍصً. د.ا اسذود 41 101 2يحاسبت يخىسطت  12:00-14:00 انخًس 2019-05-30 30
 

لجنة االمتحانات المركزية 


