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 1023/1024للعام الجامعي  ولالعملية للفصل الدراسي اال االمتحانات النهائية
 

 

 

 11/1/4112اليوم الذي يصادف عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف تؤجل امتحانات هذا اليوم الى : مالحظة 

 

 

 

 

 

 اسم الماده التاريخ/ اليوم 

 

وقت 

 االمتحان

 المختبرات المدرس

21/2/1023 

تطبيقات الحاسوب في نظم المعلومات 

 المحاسبية

 gis، 302 فارس خرابشة 9-22

 gis، 201،101 ةفارس خرابش 22-9 تطبيقات الحاسوب في المحاسبة

 202،201 زياد شوابكة 22-9 (2)تطبيقات الحاسوب في ادارة االعمال 

 202 عبير الفاعوري 2-22 اتمتة مكاتب

 201 عبير الفاعوري 2-22 تسويق الكتروني

 gis، 201،101 محمود وشاح 2-22 تطبيقات الحاسوب في المحاسبة

 302 ايناس القضاة 2-22 (2)تطبيقات الحاسوب في ادارة االعمال 

 gis،102،101،201 احمد الزعبي 3-2 لغات برمجة

 202 محمد خير ابو زيد 3-2 ادارة مشاريع

 301 حال كلوب 3-2 تطبيقات في المحاسبة
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 11/1/4112اليوم الذي يصادف عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف تؤجل امتحانات هذا اليوم الى : مالحظة 

 

 

 

 

 

 

 اسم الماده التاريخ/ ليوم ا

 

 المختبرات المدرس وقت االمتحان

23/2/1023 

 gis، 201،101 اكسمري مناصرة 22-9 (1)تطبيقات الحاسوب في ادارة االعمال 

 202،201 محمد خير ابو زيد 22-9 (1)تطبيقات الحاسوب في ادارة االعمال 

 302 محمد شنيكات 22-9 تطبيقات في المحاسبة

 gis، 101 رانيا قطيشات 2-22 ات في التخطيطتطبيق

تطبيقات الحاسوب في نظم المعلومات 

 المحاسبية

 202،201 ابراهيم الحديد 22-2

 202،201 ابراهيم الحديد 2-22 تطبيقات في التسويق

 102،302 رافت سالمة 2-22 تطبيقات في المحاسبة

 gis، 201،101 ريم ابو طالب 3-2 ادارة قواعد بيانات

 302 محمد الزعبي 3-2 ادارة قواعد بيانات

 202 ماجد الشراري 3-2 تطبيقات في المحاسبة

 201 رانيا قطيشات 3-2 استخدام خرائط في التخطيط
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 11/1/4112اليوم الذي يصادف عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف تؤجل امتحانات هذا اليوم الى : مالحظة 

 

 

 اسم الماده التاريخ/ اليوم 

 

 المختبرات المدرس وقت االمتحان

24/2/1023 

 gis، 102 رانيا قطيشات 22-9 نظم معلومات جغرافية

 201،101،102 دياال الدبعي 22-9 تطبيقات في المحاسبة

 302 حمدان عنيزات 22-9 نظم وسائط متعددة

 302 محمد الزعبي 22-9 نظم وسائط متعددة

 202 حمدان عنيزات 22-9 راتنظم دعم القرا

 302 ابراهيم الحديد 2-22 نظم دعم القرارات

 201 ريم ابو طالب 2-22 تصميم مواقع االنترنت

 gis احمد الزعبي 2-22 تصميم مواقع االنترنت

تطبيقات الحاسوب في العلوم المالية 

 والمصرفية

 101،102 ميسون العمد 22-2

المالية  تطبيقات الحاسوب في العلوم 

 والمصرفية

 202 خولة عبده 22-2


