
   

 3من  1صفحة 

 إدارة األعمال آــلــيـــة 
Faculty of Business Administration 

  
  2017-2016  الثاني الفصلمراقبات و امتحان جدول

عدد   مدرس المقرر  اسم المقرر  متحانيةالفترة اال التاريخ اليوم
  المراقب اسم  رئيس القاعة اسم  رقم القاعة  الطالب

2017/5/20 السبت

  
  الثانية

1.00 - 2.30  
  
  
  

  [BAAA-1-01]  1المحاسبة مبادئ
 حبيب رد. سم

 

 أ.  أسامة حسن  أحمد الحراآيد.   30 21

 16  [BAAA-1-01]  1المحاسبة مبادئ

  1  [pracc1]  1 المحاسبة مبادئ  أ. حنان نعمان  د. طاهر حسن  31

 6 د. طالل عبود  ]BAFB-6-13المصارف اإللكترونية [

حاج  د. دياال  ]BAEB-4-01المشاريع [إدارة 
 د. احالم الشيخ 32 19 عارف

 أ. رشا مسعود 

  
  
  الثالثة

3.00 - 4.300  

 13 د. منال صقر  [BAFB-4-04]  المالية اإلدارة

 1 الشيخ مد. أحال ]BAAA-6-12محاسبة مالية خاصة [ أ. حنان نعمان أحمد الحراآيد.  30

 7 ناصر ءد. فدا  ]invpurادارة مخازن ومشتريات [

 21/5/2017 األحد

  
  الثانية

1.00 - 2.30  
  

  

 4 د. أديب آولو ]BAFB-7-27ادارة العمالت االجنبية [

 13 د. شادي آراز II  [BAAA-6-10 محاسبة متوسطة  أ.  أسامة حسن د. احالم الشيخ 30

 6 خوريالد. باسيل  ]pripolسياسة سعرية [

  
  
  الثالثة

3.00 - 4.300  

 30 23 د. بسام التزه ]BAML-3-02إدارة التسويق [
 أ. رشا مسعود آولو بد. أدي 

  ]BAML-3-02إدارة التسويق [
  د. بسام التزه

12  

  mrkmng[  1ادارة تسويق [  رهام حمامي أ.  د. احالم الشيخ 31
  6 د. أديب آولو  ]BAFB-6-15دراسات الجدوى [

  festud[  3دراسات الجدوى االقتصادية [

  االثنين
  22/5/2017

  
  الثانية

1.00 - 2.30  
  

  

 أ.  أسامة حسن د. منير عباس 30 25 د. طالل عبود  ]BASO-1-01رياضيات األعمال [

 ]BAHR-3-04إدارة الموارد البشرية [
 د. منير عباس

9 

 د. شادي آراز 31
 

 أ. رشا مسعود
 

 hurmng[  1بشرية [ادارة موارد 

 ]BASO-1-01رياضيات األعمال [
 د. طالل عبود

9 

 prmath[ 5مبادئ الرياضيات [

  
  الثالثة

3.00 - 4.300  

محاسبة حكومية ومؤسسات غير ربحية 
]BAAA-5-06[  14 الشيخ مد. أحال 

 ]BAFB-7-17المالية العامة [ أ.  حنان نعمان د. منير عباس 30
 حسن حجازي د.

3 
 pubfin[ 2مالية عامة [

32/5/2017 الثالثاء

 
  
  الثانية

1.00 - 2.30  
  

  

 أ. رشا مسعود د. طاهر حسن 30 18 د. أحالم الشيخ  ]BAAA-2-02[ 2مبادئ المحاسبة 
  ]BAAA-2-02[ 2مبادئ المحاسبة 

 د. أحالم الشيخ
17 

 أ.  أسامة حسن د.أديب آولو 31
 pracc2[  2[ 2محاسبة مبادئ 

 10 د. عدنان عمورة  ]apstatاحصاء تطبيقي [
نظم المعلومات ومناهج البحث المحاسبية  أ. رهام حمامي د. حسن حجازي 32

]BAAA-6-09[  7  حبيب رد. سم 

  
  الثالثة

3.00 - 4.300  

 11 د. طاهر حسن  ]BAHR-8-22اتخاذ القرار وإدارة األزمات [
30 
-BAFB-8ادارة المخاطر المالية والمصرفية [ أ.  حنان نعمان طاهر حسند.  

 4 د. منال صقر  ]20

 4 باسيل الخوريد.   ]spimngادارة مؤسسات متخصصة [



   

 3من  2صفحة 

 إدارة األعمال آــلــيـــة 
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عدد   مدرس المقرر  اسم المقرر  متحانيةالفترة اال التاريخ اليوم
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42/5/2017  األربعاء

  الثانية
  
  الثانية

1.00 - 2.30  
  

 

 أسامة حسن  أ.  أحمد الحراآيد.  30 25 د. عصام حيدر ]BAHR-1-01مبادئ اإلدارة [

  ]BAHR-1-01مبادئ اإلدارة [
  د. عصام حيدر

19  

  primng[  1مبادئ االدارة [  أ. رشا مسعود  آولو بد. أدي  31

  5  خوريالد. باسيل   ]mcomngادارة الشرآات متعددة الجنسية [

  17  خوريالد. باسيل   ]BAHR-4-05اإلدارة الدولية [
  حنان نعمانأ.    د. شادي آراز 32

  7  د. أديب آولو  ]BAAA-8-20نظرية المحاسبة [

  
  الثالثة

3.00 - 4.300  

 1  د. عدنان عمورة ]adstatاحصاء متقدم [
 أ. رهام حمامي أحمد الحراآيد.  30

 22  د. منال صقر ]BAFB-2-02مبادئ اإلدارة المالية [
 أ.  حنان نعمان د. شادي آراز 31 20 صقر د. منال ]BAFB-2-02مبادئ اإلدارة المالية [

 10 د. عصام حيدر ]BAHR-6-16التأهيل والتدريب [
 mandev[ 5تنمية ادارية [ أ. رشا مسعود آولو بد. أدي 32

 1 حسن حجازيد.   ]finmrkاسواق مالية [

 الخميس
 52/5/2017

  
  الثانية

1.00 - 2.30  
  

  

البحث المالية والمصرفية نظم المعلومات ومناهج 
]BAFB-7-16[ د. طاهر حسن 

 

5 

 remeth[  2منهج البحث العلمي [ أ. رشا مسعود د. منير عباس 30

 scithn[  8تفكير علمي [

  أ. رهام حمامي  د. طاهر حسن 31 14  د. منير عباس  ]BAHR-7-27إدارة التفاوض [

  
  الثالثة

3.00 - 4.300  

  1  د. أحالم الشيخ  ]mngaccادارية [محاسبة 
  أ. رهام حمامي  د. طاهر حسن 30

  18  د. طالل عبود  ]BASO-2-03إحصاء األعمال واالقتصاد [

  أ.  أسامة حسن د. منير عباس 31  18  د. طالل عبود  ]BASO-2-03إحصاء األعمال واالقتصاد [

  ]BASO-2-03إحصاء األعمال واالقتصاد [
  عبودد. طالل 

2  

  destat[  2احصاء وصفي [  أ.  حنان نعمان د. حسن حجازي 32

  12  د. أحالم الشيخ  ]BAAA-7-14تحليل القوائم المالية [

72/5/2017 السبت

  
  الثانية

1.00 - 2.30  
  

  

  أحمد الحراآيد.   30  1 د. محمد الكشك ]comsk2[ 2مهارات الحاسوب 
 أ.  أسامة حسن 

 24 د. فداء ناصر  ]BAHR-3-08العمل واالستدامة [أخالقيات 
 16 د. فداء ناصر  ]BAHR-3-08أخالقيات العمل واالستدامة [

 6 د. حسن حجازي  ]finmngادارة المؤسسات المالية [  أ.  حنان نعمان  د. احالم الشيخ 31
 1 د. باسيل خوري  ]strmngادارة استراتيجية [

 
 
  
  الثالثة

3.00 - 4.300 

 1 د. شادي آراز ]corac1[ 1محاسبة شرآات 
  أحمد الحراآيد.  30

 1  [BAAA-7-17] األعمال توحيد محاسبة أ. رهام حمامي 
 23  د. أحمد الحراآي  ]BAHR-1-02البيئة القانونية لألعمال [
 BAHR-1-02[  19البيئة القانونية لألعمال [

 5 د. فداء ناصر  ]adremaاعالن وبحوث تسويق [  رشا مسعود أ.  د. احالم الشيخ 31

82/5/2017  األحد

  
  الثانية

1.00 - 2.30  
  

 

 1 د. فداء ناصر  ]pubrelالعالقات العامة [
30 

  أ.  أسامة حسن  د. شادي آراز
 15 د.طاهر حسن  ]BASO-3-04[ 1نظم المعلومات اإلدارية 

  ]infmngنظم المعلومات االدارية [  أ.  حنان نعمان  د. احالم الشيخ
 د.طاهر حسن

5 
31 

 infsys[  2نظم معلومات [
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 8 د. شادي آراز  ]BAAA-8-19التدقيق الداخلي [

-BAHR-8السكان واقتصاديات أسواق العمل [
 1  د. حسن حجازي  ]21

 1 د. منير عباس  ]mngprbمشكالت ادارية [

 92/5/2017  اإلثنين

  
  الثانية

1.00 - 2.30  
  

  

  أ.  أسامة حسن  د. شادي آراز 30 22 د. أديب آولو  ]BAFB-2-01تطور الفكر االقتصادي [
  أ.  حنان نعمان  د. احالم الشيخ 31 23 د. أديب آولو  ]BAFB-2-01تطور الفكر االقتصادي [

-BAAAمحاسبة المؤسسات المالية والمصرفية [
 آرازد. شادي   ]5-08

12 
  أحمد الحراآيد.  32

  أ. رهام حمامي  
 fninac[  8محاسبة مؤسسات مالية [

  
  الثالثة

3.00 - 4.300  

 5 د. شادي آراز  ]cosaccمحاسبة تكاليف [
 6 د. عادل قضماني  ]BAFB-8-21قرارات االئتمان [  أ. رشا مسعود  د. شادي آراز 30

  10  منير عباسد.   ]BAHR-6-14القيادة والحوافز [

 30/5/2017  الثالثاء

  
  الثانية

1.00 - 2.30  
  

  

  7 د. أديب آولو  ]BASO-4-05بحوث العمليات [

  أ.  أسامة حسن  د. شادي آراز  30
  operes[  3بحوث العمليات [
  4 د. عادل قضماني  ]BAFB-6-12ادارة عمليات التامين [
إلدارة الموارد البشرية اإلطار القانوني والدولي 

]BAHR-7-19[  12 د. أحمد الحراآي  

  
  الثالثة

3.00 - 4.300  

  أ. رشا مسعود  د. شادي آراز  30  8 ناصر ءد. فدا  ]BAHR-7-17إدارة المعرفة [
  8 د. أديب آولو  ]BAAA-7-24معايير التدقيق الدولية [

  BAFB-4-05[  1االقتصاد الكلي [  أ. رهام حمامي    31  21  حجازيد. حسن   ]macroaالتحليل االقتصادي الكلي [

 31/5/2017  األربعاء

  
  الثانية

1.00 - 2.30  
  

  

  أ.  أسامة حسن  د. حسن حجازي  30  20 د. عصام حيدر  ]BAML-1-01مدخل إلى التسويق [
  مسعودأ. رشا   د. شادي آراز  31  21 د. عصام حيدر  ]BAML-1-01مدخل إلى التسويق [

  3  د. حسن حجازي  ]BAFB-6-14ادارة االستثمار والتمويل [

  3 د. حسن حجازي  ]cofmngادارة مالية واستثمار [  أ.  حنان نعمان  د. منير عباس  32
-BAHRللموارد البشرية [ االستراتيجيةاإلدارة 

  6 د. بسام التزه  ]8-20

  
  الثالثة

3.00 - 4.300  

ومناهج البحث في إدارة الموارد نظم المعلومات 
  ]2[ 30]قاعة BAHR-7-18البشرية [

  
  أ. رشا مسعود  د. حسن حجازي  30  2 د. طاهر حسن

  20 د. منير عباس  ]BAHR-6-13السلوك التنظيمي [
  3  د. منير عباس  ]behpsyعلم النفس السلوآي [

  أ. رهام حمامي  د. منير عباس  31
  psysci[  2العلوم السلوآية [

  ]BAHR-5-11اإلدارة العامة [
  د. بسام التزه

5  
  pubmng[  8ادارة عامة [

  4 د. عادل قضماني  ]BAFB-8-22ادارة المحافظ االستثمارية [
  
  

  الخميس
  
  

1/6/2017  

  
  الثانية

1.00 - 2.30  
  

  

  6 د. بسام التزه  ]mngcomاتصال اداري [
  13 د. شادي آراز  ]II [BAAA-6-11محاسبة تكاليف   رشا مسعودأ.   د. طاهر حسن  30

  1 د. شادي آراز  ]corac2[ 2محاسبة شرآات 
  د. شادي آراز  31

  
  أ.  أسامة حسن

  17 د. طاهر حسن  ]BAHR-7-25أعمال وتجارة الكترونية [  
 
 
 
  


