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 برنامج االمتحانات التكميلية 

 اسم الطالب  المساق  اسم المدرس  موعد االمتحان التكميلي 

 احمد جمال الدويك  اقتصاد اداري  ا.ا كرم احشيش 2021-1-20األربعاء 

 طارق شاور  اقتصاد اداري  ا. اكرم احشيش 2021-1-20األربعاء 

 هديل أبو الحالوة  اقتصاد اداري  احشيشا. اكرم  2021-1-20األربعاء 

 سماح بشار مرقة اقتصاد جزئي  ا.ا كرم احشيش 2021-1-20األربعاء 

 2021-1-20األربعاء 
 

 ايه جمال أبو هواش  اقتصاد جزئي 

 هيا جرادات  اقتصاد كلي ا. اكرم حشيش 2021-1-20األربعاء 

 2021-1-21الخميس 
 

 خضر الطويل  رنين االستخدام الفعال 

 2021-1-21الخميس 
 

 مهند طلعت أبو شرخ  االستخدام الفعال للغة االنجليزية 

 االقتصاد الكلي  ا. اكرم احشيش 2021-1-20األربعاء 
سناء محمد سعدي  

 السيوري 

 اميرة نايف أبو شرخ اإلدارة االستراتيجية  ا. امجد النتشة  2021-1-20األربعاء 

 ا. امجد النتشة  2021-1-20األربعاء 
اإلدارة االستراتيجية واتخاذ 

 القرارات
 منار محمود نيروخ 

 محمد فؤاد صباح  البرمجة المرئية لطلبة الوسائط  ا. عبد الفتاح  2021-1-21الخميس 

 رزان فارس ابوعزيزة  البرمجة المرئية لطلبة الوسائط  ا. عبد الفتاح  2021-1-21الخميس 

 اميرة محمود رشيد البرمجة المرئية لطلبة الوسائط  ا. رحاب السالمين  2021-1-21الخميس 

 رهام محمد حوشية الثقافة االسالمية  د. محمد سلهب 2021-1-20األربعاء 

 داليا رامي العويوي  الثقافة االسالمية  د. محمد سلهب 2021-1-20األربعاء 

 سيف سفيان المحتسب  الريادة  ا. وسام شمروخ 2021-1-20األربعاء 
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 2021-1-21الخميس 
العالقة مع الزبائن والتنقيب عن   

 البيانات 
 مي نضال مواس 

 عرين جالل الجعبة اللغة اإلنجليزية استدراكي ا. دعاء غنايم  2021-1-21الخميس 

 فاطمة سفيان مناصرة  اللغة اإلنجليزية لألعمال  سحر سلطان  2021-1-21الخميس 

 حمد هاني ابوقبيطة  اللغة العربية ا. تغريد عودة  2021-1-20األربعاء 

 كنانة كايد فطافطة  اللغة العربية ا. تغريد عودة  2021-1-20األربعاء 

 رنين خضر الطويل  اللغة العربية ا. تغريد عودة  2021-1-20األربعاء 

 محمد هاني ابوقبيطة اللغة العربية ا. تغريد عودة  2021-1-20األربعاء 

 2021-1-21الخميس 
 

 مرح الحاليقه اللغة انجليزي استدراكي

 ايات محمد حاليقة إدارة مبيعات د. ديانا حسونة  2021-1-20األربعاء 

 ربى عدنان المحتسب  أساليب البحث العلمي د. موسى عجوز  2021-1-20األربعاء 

 2021-1-20األربعاء 
 

 عدن عبد الحليم عليان  البحث العلمي أساليب

 االء حليقاوي  تاريخ فلسطين الحديث  ا. شحادة الرجبي 2021-1-20األربعاء 

 رنين يوسف زاهدة  تحليل الويب  رامي الدراويش 2021-1-21الخميس 

 احمد بدر  تحليل ويب  رامي الدراويش 2021-1-21الخميس 

 رند محمد غالب قفيشة  تحليل ويب  رامي الدراويش 2021-1-21الخميس 

 طارق شاور  1تدقيق حسابات ا. وليد حجه  2021-1-21الخميس 

 صهيب ناجح جابر  1تدقيق حسابات ا. وليد حجة  2021-1-21الخميس 

 عبد الخالق اسعيد  1تدقيق حسابات ا. وليد حجة  2021-1-21الخميس 

 اميرة نايف أبو شرخ البيانات  تنقيب د. غسان شاهين  2021-1-21الخميس 

 عمر مروان القواسمة  حاسوب واساسيات برمجة ا. اياد الهريني  2021-1-20األربعاء 

 قتيبة حسام سلطان  حاسوب واساسيات برمجة ا. اياد الهريني  2021-1-20األربعاء 

 شهد كرامة رجبي حاسوب واساسيات برمجة ا. أحالم البشيتي 2021-1-20األربعاء 
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 2021-1-20األربعاء 
 

 زينب ادعيس  حاسوب واساسيات برمجة

 براءة عرفات رشيد  1لغة انجليزية  ا. وجية العدرة  2021-1-21الخميس 

 ساره شمروخ مادة تحليالت ويب  ا. رامي الدراويش  2021-1-21الخميس 

 جميل حمال الحرباوي  2مبادي المحاسبة  د. اقبال الشريف 2021-1-20األربعاء 

 محمد أبو دبوس مبادئ التسويق  ا. عبد الناصر دعنا  2021-1-20األربعاء 

 2021-1-20األربعاء 
 

 لمى جمال الدويك  مبادئ التسويق 

 محمد عرفات  مبادئ التصميم  د. نصر الجوابرة  2021-1-21الخميس 

 سلطان راغب ابوحماد  مبادئ التصميم  د. نصر جوابرة  2021-1-21الخميس 

 لمى شاور  مبادئ التصميم  د. نصر جوابرة  2021-1-21الخميس 

 شهد أبو ميزر مبادئ التصميم  د. نصر جوابرة  2021-1-21الخميس 

 محمد حسام عرفة  مبادئ التصميم  د. نصر جوابرة  2021-1-21الخميس 

 سفيان مناصرة فاطمة  2مبادئ المحاسبة د. اقبال الشريف 2021-1-20األربعاء 

 رافت رائد البايض  2محاسبة  د. اقبال الشريف 2021-1-20األربعاء 

 2021-1-20األربعاء 
 

 محمد رمزي ابوربيع  2محاسبة 

 شهد محمد حريزات  مقدمة في االحصاء د. بالل الفالح  2021-1-20األربعاء 

 2021-1-20األربعاء 
 

 ايات عادي  مقدمة في االدارة 

 2021-1-20األربعاء 
 

 شهد منذر طبهوب  مقدمة في اإلدارة 

 رند صبري زغير  مقدمة في اإلدارة  ا. لينة المحتسب 2021-1-20األربعاء 

 ساجد باسم ابورميلة مقدمة في التسويق االلكتروني د. ديانا حسونة  2021-1-20األربعاء 

 سهر أنور عمرو في التسويق االلكتروني مقدمة د. ديانا حسونة  2021-1-20األربعاء 

 اسراء يعقوب عابدين  مقدمة في نظم المعلومات ا. رامي الدراويش  2021-1-21الخميس 

 رغد محمد زلوم  مقدمة في نظم المعلومات ا.رامي الدراويش  2021-1-21الخميس 
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 2021-1-21الخميس 
 

 يزن محمد بحيص  مقدمة في نظم المعلومات

 طالب عبد الجليل ارزيقات  نزاهة وشفافية ومكافحة الفساد  د. شحادة الرجبي  2021-1-21الخميس 

 رزان فخري حريبات  نظم معلومات محاسبية د. معن الصرصور  2021-1-21الخميس 

 ايهم سيد احمد نظم معلومات محاسبية د. معن الصرصور  2021-1-21الخميس 

 

 

 عميد الكلية                                                                                                  

 د. امساعيل رومي                                                                                                 


