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 اسم المدرس القاعات الشعبة المادة الساعة اليوم التاريخ
 سعيد حسونة.د BK501/الجليل/حيفا 101 مهارات اإلسعاف والطوارئ 01:11-10:11 الخميس 01/10/6102
 إياد البياري.أ BK307/BK308/صفد 347 مهارات اإلسعاف والطوارئ 34:44-40:44 الخميس 31/40/7432
 إياد البياري.أ القدس 341 مهارات اإلسعاف والطوارئ 34:44-40:44 الخميس 31/40/7432
 سليمان الجبالي.أ K401/إسدود/يافا 340 مهارات اإلسعاف والطوارئ 34:44-40:44 الخميس 31/40/7432
 يوسف عوض.د K508/K509/K510/بيسان 341 مهارات اإلسعاف والطوارئ 34:44-40:44 الخميس 31/40/7432
 يوسف عوض.د K306/K305/K304/K303/K302 341 مهارات اإلسعاف والطوارئ 34:44-40:44 ميسالخ 31/40/7432
 سليمان الجبالي.أ BK205/BK204/BK203/BK202/BK201 342 مهارات اإلسعاف والطوارئ 34:44-40:44 الخميس 31/40/7432
 سعيد حسونة.د BK309/BK304/BK303/BK302 341 مهارات اإلسعاف والطوارئ 34:44-40:44 الخميس 31/40/7432
 خلود العزب.أ فرع الجنوب 243 مهارات اإلسعاف والطوارئ 34:44-40:44 الخميس 31/40/7432
 خلود العزب.أ فرع الجنوب 247 مهارات اإلسعاف والطوارئ 34:44-40:44 الخميس 31/40/7432
 أديب أبو خاطر.أ لجنوبفرع ا 241 مهارات اإلسعاف والطوارئ 34:44-40:44 الخميس 31/40/7432
 خلود العزب.أ فرع الجنوب 240 مهارات اإلسعاف والطوارئ 34:44-40:44 الخميس 31/40/7432
 محمد العمصي.أ فرع الشمال 143 مهارات اإلسعاف والطوارئ 34:44-40:44 الخميس 31/40/7432
 محمد العمصي.أ الفرع الشم 147 مهارات اإلسعاف والطوارئ 34:44-40:44 الخميس 31/40/7432
 محمد العمصي.أ فرع الشمال 141 مهارات اإلسعاف والطوارئ 34:44-40:44 الخميس 31/40/7432
 نهاد بدرية.د /K401إسدود 010 اللغة العربية 00:11-01:11 الخميس 01/10/6102
 نهاد بدرية.د /K409/K410يافا 341 اللغة العربية 33:14-34:14 الخميس 31/40/7432
 منى الرنتيسي.أ فرع الجنوب 243 اللغة العربية 33:14-34:14 الخميس 31/40/7432
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 فرج األغا.د فرع الجنوب 247 اللغة العربية 33:14-34:14 الخميس 31/40/7432
 محمد الكفارنة.د فرع الشمال 143 اللغة العربية 33:14-34:14 الخميس 31/40/7432

 رياض حشيش.د K309/K310 010 فلسطينية وعربيةدراسات  00:11-01:11 الخميس 01/10/6102
 عماد أبو رحمة.أ /K506القدس 347 دراسات فلسطينية وعربية 33:14-34:14 الخميس 31/40/7432
 رياض حشيش.د K306/K305/K304/K303/K302 341 دراسات فلسطينية وعربية 33:14-34:14 الخميس 31/40/7432
سات فلسطينية وعربيةدرا 33:14-34:14 الخميس 31/40/7432  340 K210 عماد أبو رحمة.أ 
 محمد وادي.أ فرع الجنوب 243 دراسات فلسطينية وعربية 33:14-34:14 الخميس 31/40/7432
 محمد وادي.أ فرع الجنوب 247 دراسات فلسطينية وعربية 33:14-34:14 الخميس 31/40/7432
ربيةدراسات فلسطينية وع 33:14-34:14 الخميس 31/40/7432  رياض حشيش.د فرع الشمال 143 
 رناد الحلو.أ /K403/K402/K401إسدود 010 التنمية البشرية 10:11-06:11 الخميس 01/10/6102
 رناد الحلو.أ يافا 347 التنمية البشرية 43:44-37:44 الخميس 31/40/7432
 م المصريإبراهي.أ فرع الجنوب 243 التنمية البشرية 43:44-37:44 الخميس 31/40/7432
 إياد فنونة.أ القدس 010 حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون 10:11-06:11 الخميس 01/10/6102
 محمد وادي.أ فرع الجنوب 243 حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون 43:44-37:44 الخميس 31/40/7432
 حسن حمودة.د K305 010 علم البيئة 10:11-06:11 الخميس 01/10/6102
 حسن حمودة.د K302 347 علم البيئة 43:44-37:44 الخميس 31/40/7432
 أسامة عثمان.م فرع الجنوب 243 علم البيئة 43:44-37:44 الخميس 31/40/7432
 رضا الزهار.أ بيسان 010 (6)لغة إنجليزية 10:11-06:11 الخميس 01/10/6102
 رضا الزهار.أ بيسان 347 (7)لغة إنجليزية 43:44-37:44 الخميس 31/40/7432
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 سمر العبادلة.أ K209/K210 1031 (7)لغة إنجليزية 43:44-37:44 الخميس 31/40/7432
 سمر العبادلة.أ K202/K201 1032 (7)لغة إنجليزية 43:44-37:44 الخميس 31/40/7432
 رضا الزهار.أ K307 1041 (7)لغة إنجليزية 43:44-37:44 الخميس 31/40/7432
 سمر العبادلة.أ K306/K310 1042 (7)لغة إنجليزية 43:44-37:44 الخميس 31/40/7432
 سارة صباح.أ فرع الجنوب 243 (7)لغة إنجليزية 43:44-37:44 الخميس 31/40/7432
 أرسالن األغا.أ فرع الجنوب 247 (7)لغة إنجليزية 43:44-37:44 الخميس 31/40/7432
 إسالم الشامي.أ فرع الشمال 143 (7)لغة إنجليزية 43:44-37:44 الخميس 31/40/7432
 إسالم الشامي.أ فرع الشمال 147 (7)لغة إنجليزية 43:44-37:44 الخميس 31/40/7432
 أحمد أبو مسامح.أ BK502/BK501/الجليل 010 مهارات الحاسوب 16:11-10:11 الخميس 01/10/6102
 ياسمين البوبو.أ /BK510حيفا 347 مهارات الحاسوب 47:44-43:44 الخميس 31/40/7432
 أحمد أبو مسامح.أ K403/K402/K401 341 مهارات الحاسوب 47:44-43:44 الخميس 31/40/7432
 أحمد أبو مسامح.أ K408/K407/K406 340 مهارات الحاسوب 47:44-43:44 الخميس 31/40/7432
بو حصيرةسامح أ.أ BK508/BK507/BK506 341 مهارات الحاسوب 47:44-43:44 الخميس 31/40/7432  
 أحمد أبو مسامح.أ BK210 341 مهارات الحاسوب 47:44-43:44 الخميس 31/40/7432
إياد المصري.أ فرع الجنوب 243 مهارات الحاسوب 47:44-43:44 الخميس 31/40/7432  
سحر حمو.أ فرع الشمال 143 مهارات الحاسوب 47:44-43:44 الخميس 31/40/7432  
رند األسطل.أ K210 010 مهارات اإلتيكيت والبروتوكول 11:11-16:11 الخميس 01/10/6102  
 رناد الحلو.أ K310 347 مهارات اإلتيكيت والبروتوكول 41:44-47:44 الخميس 31/40/7432
رند األسطل.أ K210 341 مهارات اإلتيكيت والبروتوكول 41:44-47:44 الخميس 31/40/7432  
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 رناد الحلو.أ K305/K304/K303/K302 340 تيكيت والبروتوكولمهارات اإل 41:44-47:44 الخميس 31/40/7432
 فاطمة عكاشة.أ BK502/BK501/الجليل 010 (0)لغة إنجليزية 01:11-10:11 السبت 01/10/6102
 فاطمة عكاشة.أ BK509/BK510/حيفا 347 (3)لغة إنجليزية 34:44-40:44 السبت 31/40/7432
 أسامة داود.د BK202/BK201 341 (3)ليزيةلغة إنج 34:44-40:44 السبت 31/40/7432
 أسامة داود.د BK204/BK203 340 (3)لغة إنجليزية 34:44-40:44 السبت 31/40/7432
 أسامة داود.د BK210/BK207/BK206 341 (3)لغة إنجليزية 34:44-40:44 السبت 31/40/7432
 خميس األسي.أ BK304/BK303/BK302 341 (3)لغة إنجليزية 34:44-40:44 السبت 31/40/7432
 خميس األسي.أ BK308/BK309 342 (3)لغة إنجليزية 34:44-40:44 السبت 31/40/7432
 رضا الزهار.أ K405/K406 340 (3)لغة إنجليزية 34:44-40:44 السبت 31/40/7432
 رضا الزهار.أ K405/K406 343 (3)لغة إنجليزية 34:44-40:44 السبت 31/40/7432
 زياد أبو ندا.أ فرع الجنوب 243 (3)لغة إنجليزية 34:44-40:44 تالسب 31/40/7432
 تحرير فياض.م فرع الشمال 143 (3)لغة إنجليزية 34:44-40:44 السبت 31/40/7432
 تيسير أبو جمعة.د إسدود 010 القدس تاريخ وحضارة 00:11-01:11 السبت 01/10/6102
 رياض أبو حشيش.د K304/K305 347 رةالقدس تاريخ وحضا 33:14-34:14 السبت 31/40/7432
 تيسير أبو جمعة.د K407/K408/K409/K410 /يافا 341 القدس تاريخ وحضارة 33:14-34:14 السبت 31/40/7432
 رياض أبو حشيش.د K304/K305 340 القدس تاريخ وحضارة 33:14-34:14 السبت 31/40/7432
 محمد وادي.أ فرع الجنوب 243 القدس تاريخ وحضارة 33:14-34:14 السبت 31/40/7432
 رياض أبو حشيش.د فرع الشمال 143 القدس تاريخ وحضارة 33:14-34:14 السبت 31/40/7432
 رناد الحلو.أ BK307/BK304/BK303/K302/صفد 010 مهارات اإلتصال والقيادة 16:11-10:11 السبت 01/10/6102
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 يوسف الداعور.أ BK510/فاحي 010 تربية إسالمية 11:11-16:11 السبت 01/10/6102
 عمر أبو مزيد.أ K510/بيسان/القدس 347 تربية إسالمية 41:44-47:44 السبت 31/40/7432
 عمر أبو مزيد.أ K508/K507/K506 341 تربية إسالمية 41:44-47:44 السبت 31/40/7432
 الدايةأعبد اهلل  K410/إسدود/يافا 340 تربية إسالمية 41:44-47:44 السبت 31/40/7432
 عمر شراب.أ فرع الجنوب 243 تربية إسالمية 41:44-47:44 السبت 31/40/7432
 عمر شراب.أ فرع الجنوب 247 تربية إسالمية 41:44-47:44 السبت 31/40/7432
 أكرم منصور.د فرع الشمال 143 تربية إسالمية 41:44-47:44 السبت 31/40/7432
سالميةتربية إ 41:44-47:44 السبت 31/40/7432  أكرم منصور.د فرع الشمال 147 
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