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 اسم المدرس القاعات الشعبة المادة الساعة اليوم التاريخ
 خالد خطاب.د K407/K406/يافا 010 دراسات فلسطينية وعربية 00:11-10:11 السبت 52/10/5102

 خالد خطاب.د K405 087 دراسات فلسطينية وعربية 00:88-80:88 السبت 72/80/7802

موسى أبو سليم.أ K305 080 ي الشريعة والقانونحقوق اإلنسان ف 80:88-00:88 السبت 72/80/7802  

 موسى أبو سليم.أ K310 080 حقوق اإلنسان 80:88-00:88 السبت 72/80/7802

 رائد الداية.د K402/K401/إسدود 080 اللغة العربية 80:88-80:88 السبت 72/80/7802

 ائد الدايةر .د K407/K406/يافا 087 اللغة العربية 80:88-80:88 السبت 72/80/7802

 عبد الكريم حمدونة.أ K310 010 (5)لغة إنجليزية 00:11-10:11 األحد 50/10/5102

 أسامة عثمان.م K407/K406/يافا 080 علم البيئة 00:88-80:88 األحد 70/80/7802

 أحمد أبو مسامح.أ K304/K305 080 مهارات الحاسوب 08:88-80:88 األحد 70/80/7802

 عماد حمتو.د /K501بيسان 080 تربية إسالمية 80:88-::000 األحد 70/80/7802

 عماد حمتو.د /K506القدس 087 تربية إسالمية 80:88-00:88 األحد 70/80/7802

 عبد الكريم المدهون.د K409/K410 080 القدس تاريخ وحضارة 80:88-80:88 األحد 70/80/7802

 عبد الكريم المدهون.د K405//K407/K406يافا 087 القدس تاريخ وحضارة 80:88-80:88 األحد 70/80/7802

 عماد حمتو.د K305 010 دراسات إسالمية 00:11-10:11 األثنين 50/10/5102

 عماد حمتو.د K310 087 دراسات إسالمية 00:88-80:88 األثنين 70/80/7802

 عبد الكريم حمدونة.أ /K405يافا 080 (0)لغة إنجليزية 00:88-80:88 األثنين 70/80/7802

 رضا الزهار.أ إسدود 087 (0)لغة إنجليزية 00:88-80:88 األثنين 70/80/7802

 كمال الشاعر.د /K508/K507القدس 080 مهارات اإلتصال والقيادة 07:88-00:88 األثنين 70/80/7802

 ال الشاعركم.د /K501بيسان 087 مهارات اإلتصال والقيادة 07:88-00:88 األثنين 70/80/7802

 شادي أبو لحية.أ /K405يافا 080 مهارات اإلتيكيت والبروتوكول 80:88-07:88 األثنين 70/80/7802
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عبد الكريم حمدونة.أ K401/إسدود 080 لغة إنجليزية مهارة 87:88-80:88 األثنين 70/80/7802  

 ف عوضيوس.د K210 080 مهارات اإلسعاف والطوارئ 80:88-87:88 األثنين 70/80/7802

 يوسف عوض.د K209 087 مهارات اإلسعاف والطوارئ 80:88-87:88 األثنين 70/80/7802

                   
                   

        
 

 لمركزيةلجنة االمتحانات ا                                                                                                             


