مناقشة مشاريع التخرج
اسم المشرف/ة
د .ديانا حسونة

د .مروان جلعود

د .مروان جلعود

أ .أكرم حشيش

أ .لينا المحتسب

اعضاء فريق المشروع

عنوان مشروع التخرج

ميس شاهين

تأثير العالمة التجارية على توجهات ونية الشراء

عزيزة عطون

للمستهلك الفلسطيني في مدينة الخليل

ياسمين الحيح

دور المشاريع الصغيرة في تمكين المرأة ومعيقاتها

وسام ربعي
ربى نيروخ

ورود القواسمة
أحمد حوامدة
عمرو غنايم

أحمد البطش
رنين الشيوخي

في مدينة الخليل

دور التخطيط االستراتيجي على ادارة األزمات في
قطاع المصارف الفلسطيني

الخصائص التصديرية للشركات الفلسطينية في

شفاء القواسمة

قطاع الحجر الفلسطيني

محمود عوض

المشكالت التي تواجه االداريون األكاديميون في

باسم سلطان
رحمة قيسية
رنين شاهين

جامعة بوليتكنيك فلسطين

التاريخ
2018/5/7

2018/5/7

2018/5/7

2018/5/7

2018/5/7

اليوم
االثنين

10:00 – 9:00
االثنين

10:00 – 9:00
االثنين

11:00 -10:00
االثنين

12:00 – 11:00
االثنين

12:00 – 11:00

القاعة
343

348

343

المؤتمرات

343

مناقشة مشاريع التخرج
اسم المشرف/ة
د .مروان جلعود

أ .سعدية سلطان

أ .أكرم حشيش

أ .أيمن سلطان

أ .دينا القدسي

اعضاء فريق المشروع

عنوان مشروع التخرج

سالم عالمة

واقع ريادة االعمال في شركة رويال التجارية

سنابل مناصرة

الصناعية

أسيل رجوب

واقع تطبيق ريادة االعمال في قطاع البنوك

مطيعة ناصر الدين

االسالمية في محافظة الخليل

لمى القواسمة

العالقة بين االنفاق الحكومي على التعليم والنمو

أنوار األطرش
آمنة الزعتري
قوت سلهب

محمد عمرو

صالح صالح

اسماعيل ابو ريان
هديل ابو داود

سماح المحتسب
شروق غيث

االقتصادي

Brand name effects on customers
)behavior (Decision Making

واقع ومعوقات عمل دائرة العالقات العامة في
جامعة بوليتكنيك فلسطين

التاريخ
2018/5/7

2018/5/8

2018/5/8

2018/5/8

2018/5/8

اليوم
االثنين

1:00 – 12:00
الثالثاء

10:00 – 9:00
الثالثاء

10:00 – 9:00
الثالثاء

10:00 – 9:00
الثالثاء

11:00 – 10:00

القاعة
343

343

348

303

343

مناقشة مشاريع التخرج
اسم المشرف/ة

اعضاء فريق المشروع

د .اسالم حسونة

آية الزرو

د .بالل الفالح

دياال البكري

سوزان جويحان
أنغام وزوز

عنوان مشروع التخرج
العالقة بين أسعار المحروقات وأسعار األسهم في
فلسطين

تأثير سعر الصرف على الصادرات الفلسطينية

التاريخ
2018/5/8

2018/5/8

اليوم
الثالثاء

11:00 – 10:00
الثالثاء

12:00 – 11:00

القاعة
348

348

