
طال�اتطالبطال�اتطالب
BUSA 230321د. إسماع�ل قاسمإدارة مب�عات

ECON 334040د. حسن ال�ا�االقانون التجاري

ECON 2317 10أ. خالد ال�ح��� االقتصاد التحل��� ال���

ACCT 430120أ. سالم أبو شواربمحاس�ة المؤسسات اإلسالم�ة

ACTE 431302أ. حازم عل�انمحاس�ة المؤسسات اإلسالم�ة

BUSA 2340 11أ.د. يوسف �حرالسلوك التنظ���

BUSE 2303 23د. سا�� أبو الروسالسلوك التنظ���

BANK 430130أ. أحمد الع�ادلةاألسواق والمحافظ االس�ثمار�ة

ECON 3314 االقتصاد اإلسال�� �
10د. عالءالدين الرفا��

ACCTB3312(2) المحاس�ة المتوسطة �
21أ. خالد الحسي��

ACTE 3312(2) 11أ. رمضان العمريالمحاس�ة المتوسطة

ECOE 1303 ��� 10أ. محمد عثمانم�ادئ اقتصاد

ECON 1303 م�ادئ االقتصاد ال���
أ. �مال هندي + أ. 

محمد خفاجة
11

ACCT 4316(2) 20أ. سالم أبو شواربمراجعة الحسا�ات

ACTE 4307(2) 10أ. حازم عل�انمراجعة الحسا�ات

BUSA 330110أ. �مال هندياإلدارة العامة

BUSE 330101د. من�� غرةاإلدارة العامة

BUSAB1311(2) 10د. سع�د النمرو�� م�ادئ إدارة األعمال

BUSE 1302(2) 01أ.د. فارس أبومعمرم�ادئ إدارة األعمال

BUSA 2309فاإدارة المصارف 20د. �ا� ال��

BUSA 4314المحاس�ة اإلدار�ة
د. خلود الفل�ت + أ. 

محمد األغا
22

ACTE 330412أ. صالح شب�� المحاس�ة اإلدار�ة

ECOE 130210د. نافذ بر�اتم�ادئ اإلحصاء

ECON 132370أ. إبراه�م عا�دم�ادئ اإلحصاء

ACCT 330820أ.د. ماهر درغامالمحاس�ة اإلدار�ة

ECON 2315ـــخ الفكر االقتصادي 10أ. خالد ال�ح��� تار�ـ

BUSA 4307ر�ةاإلدا 10د. إسماع�ل قاسمالمهارات الناعمة واالتصاالت

ECON 331330أ. خالد ال�ح��� نقود و�نوك

BUSA 330910أ. عرفات العفإدارة المشار�ــــع

BUSE 3312المقادمةإدارة المشار�ــــع �
02أ. أما��

ACCT 4333ة� � 11أ. صالح شب�� دراسة محاس��ة �اإلنجل��

ACCTA3312(1) المحاس�ة المتوسطة �
23أ. خالد الحسي��

ACTE 3311(1) المحاس�ة المتوسطة �
20د. هشام ما��

ACCT 232150أ.د. حمدي زعربمحاس�ة ت�ال�ف متقدمة

BUSA 4311اء والتخ��ن 01أ. أحمد الع�ادلةإدارة ال��

ECON 2314االقتصاد �
�

10أ. إبراه�م عا�دتطب�قات حاس���ة �

ACCT 2300المحاس�ة �
�

تطب�قات حاس���ة �
د. نافذ بر�ات + أ. 

 �
ع�دهللا الم����

21

ACTE 2300المحاس�ة �
�

21د. نافذ بر�اتتطب�قات حاس���ة �

BUSA 3311 21أ. منار الفرامناهج ال�حث العل��

BUSE 3302 21أ. د. يوسف عاشورمناهج ال�حث العل��

ECOE 230520أ. محمد الم�يالمنتجات واالبت�ارات المال�ة

ACCT 432120د. �اسل أبو زعي�� المحاس�ة الدول�ة

ACTE 4302المحاس�ة الدول�ة �
10د. محمد الع��

BUSA 330711أ. محمد خفاجةإدارة االس�ثمار والتم��ل

POLS 4302(E) 20أ.د. ول�د المدللمصطلحات ونصوص س�اس�ة

ACCTB1301(2) 20أ. محمد األغام�ادئ المحاس�ة

� للعام الجام�� 2021-2022
� والص���

�
جدول امتحانات غ�� المكتمل لمساقات �ل�ة االقتصاد والعلوم اإلدار�ة للفصل الدرا�� الثا�

اسم المدرساسم المساق
عدد الطالب
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