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 اسم المدرس القاعات الشعبة المادة الساعة اليوم التاريخ

 د.نهاد بدرية /BK309/BK303صفد 101 اللغة العربية 11:00-09:00 الخميس 17/05/2018

 د.نهاد بدرية BK210/BK207/BK206 103 اللغة العربية 11:00-09:00 الخميس 17/05/2018

 أ.منال الرياشي K410 104 اللغة العربية 11:00-09:00 الخميس 17/05/2018

 د.فرج األغا - 701 اللغة العربية 11:00-09:00 الخميس 17/05/2018

 د.محمد الكفارنة - 801 اللغة العربية 11:00-09:00 الخميس 17/05/2018

 أ.منال الرياشي BK203/BK202/BK201 1032 اللغة العربية 11:00-09:00 الخميس 17/05/2018

 د.إياد فنون K308/K309/K310 101 دراسات فلسطينية وعربية 11:00-09:00 الخميس 17/05/2018

 د.كمال الشاعر الجليل/حيفا 102 دراسات فلسطينية وعربية 11:00-09:00 الخميس 17/05/2018

 ا.موسى أبو سليم K302/K303/K304/K305 105 دراسات فلسطينية وعربية 11:00-09:00 الخميس 17/05/2018

 أ.مصطفى أبو مزيد القدس/بيسان 106 دراسات فلسطينية وعربية 11:00-09:00 الخميس 17/05/2018

 أ.مصطفى أبو مزيد K209 107 دراسات فلسطينية وعربية 11:00-09:00 الخميس 17/05/2018

 أ.مصطفى أبو مزيد K209 108 دراسات فلسطينية وعربية 11:00-09:00 الخميس 17/05/2018

 د.عمير الفرا - 702 دراسات فلسطينية وعربية 11:00-09:00 الخميس 17/05/2018

 د.عمير الفرا - 703 دراسات فلسطينية وعربية 11:00-09:00 الخميس 17/05/2018

 أ.وسام الفقعاوي - 704 دراسات فلسطينية وعربية 11:00-09:00 الخميس 17/05/2018

 أ.شفيقة التلولي  -  801 دراسات فلسطينية وعربية 11:00-09:00 الخميس 17/05/2018

 د.أحمد اللي BK208/BK207/BK206/BK204/BK203/BK202/BK201 103 مهارات اإلسعاف والطوارئ 12:30-11:30 الخميس 17/05/2018

 د.أحمد اللي /K410يافا/إسدود 104 مهارات اإلسعاف والطوارئ 12:30-11:30 الخميس 17/05/2018
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 د.أحمد اللي K310/K305/K304/K303 105 هارات اإلسعاف والطوارئم 12:30-11:30 الخميس 17/05/2018

 د.يوسف عوض /K510//K509القدس 106 مهارات اإلسعاف والطوارئ 12:30-11:30 الخميس 17/05/2018

 د.يوسف عوض بيسان 107 مهارات اإلسعاف والطوارئ 12:30-11:30 الخميس 17/05/2018

 د.يوسف عوض K209/K210 108 رات اإلسعاف والطوارئمها 12:30-11:30 الخميس 17/05/2018

 أ.أديب أبو خاطر  -  701 مهارات اإلسعاف والطوارئ 12:30-11:30 الخميس 17/05/2018

 أ.أديب أبو خاطر - 702 مهارات اإلسعاف والطوارئ 12:30-11:30 الخميس 17/05/2018

 أ.أحمد الكحلوت - 801 مهارات اإلسعاف والطوارئ 12:30-11:30 الخميس 17/05/2018

 أ.أحمد الكحلوت - 802 مهارات اإلسعاف والطوارئ 12:30-11:30 الخميس 17/05/2018

 أ.غادة أبو القمبز K303/K304/K305 101 التنمية البشرية 03:00-01:00 الخميس 17/05/2018

 بد هللا صادقأ.ع K307/K308/K309/K310 105 التنمية البشرية 03:00-01:00 الخميس 17/05/2018

 أ.محمد رمضان األغا - 701 التنمية البشرية 03:00-01:00 الخميس 17/05/2018

 أ.حكمت المصري - 801 التنمية البشرية 03:00-01:00 الخميس 17/05/2018

 د.عبد هللا الداية يافا/إسدود 104 حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون 03:00-01:00 الخميس 17/05/2018

 د.عبد هللا الداية القدس 106 حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون 03:00-01:00 الخميس 17/05/2018

 د.عبد هللا الداية القدس 107 حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون 03:00-01:00 الخميس 17/05/2018

 هللا الداية د.عبد القدس 108 حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون 03:00-01:00 الخميس 17/05/2018

 أ.محمد وادي - 701 حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون 03:00-01:00 الخميس 17/05/2018

 أ.عمر زيدان - 801 حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون 03:00-01:00 الخميس 17/05/2018

 د.عبد هللا الداية القدس 101 حقوق اإلنسان 03:00-01:00 الخميس 17/05/2018
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 م.أسامة عثمان - 701 علم البيئة 03:00-01:00 الخميس 17/05/2018

 م.أسامة عثمان BK202/BK203 1031 علم البيئة 03:00-01:00 الخميس 17/05/2018

 أ.جمال الفرا BK204/BK205 1032 علم البيئة 03:00-01:00 الخميس 17/05/2018

 امة عثمانم.أس BK202 101 علم البيئة 03:00-01:00 الخميس 17/05/2018

 أ.موسى أبو سليم BK509/BK510 102 القدس تاريخ وحضارة 11:00-09:00 السبت 19/05/2018

 د.كمال الشاعر BK201/BK202/BK203/BK204/BK206/BK207 103 القدس تاريخ وحضارة 11:00-09:00 السبت 19/05/2018

 أ.موسى أبو سليم K402/K401 104 القدس تاريخ وحضارة 11:00-09:00 السبت 19/05/2018

 أ.موسى أبو سليم K402/K401 101 القدس تاريخ وحضارة 11:00-09:00 السبت 19/05/2018

 د.عمير الفرا - 701 القدس تاريخ وحضارة 11:00-09:00 السبت 19/05/2018

 أ.محمد المجدالوي - 801 القدس تاريخ وحضارة 11:00-09:00 السبت 19/05/2018

 أ.رناد الحلو /BK306صفد 101 مهاارت اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 السبت 19/05/2018

 أ.عمر أبو مزيد BK501/BK506/BK510حيفا/الجليل/ 102 تربية إسالمية 01:00-11:00 السبت 19/05/2018

 د.عبد هللا الداية K410يافا/إسدود/ 104 تربية إسالمية 01:00-11:00 السبت 19/05/2018

 أ.يوسف الداعور K306/K307/K308/K309/K310 105 تربية إسالمية 01:00-11:00 السبت 19/05/2018

 د.عبد هللا الداية بيسان/القدس 106 تربية إسالمية 01:00-11:00 السبت 19/05/2018

 د.عبد هللا الداية بيسان/القدس 107 تربية إسالمية 01:00-11:00 السبت 19/05/2018

 د.عبد هللا الداية بيسان/القدس 108 بية إسالميةتر 01:00-11:00 السبت 19/05/2018

 أ.عمر شراب - 701 تربية إسالمية 01:00-11:00 السبت 19/05/2018

 أ.عمر شراب - 702 تربية إسالمية 01:00-11:00 السبت 19/05/2018
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 أ.عمر شراب - 703 تربية إسالمية 01:00-11:00 السبت 19/05/2018

 أ.إسالم الساعاتي - 801 تربية إسالمية 01:00-11:00 السبت 19/05/2018

(2لغة إنجليزية) 03:00-01:00 السبت 19/05/2018  101 K306 أ.عبد الفتاح عليان 

(2لغة إنجليزية) 03:00-01:00 السبت 19/05/2018  103 K306 أ.أحمد العمري 

(2لغة إنجليزية) 03:00-01:00 السبت 19/05/2018  105 K309/K310 أ.رضا الزهار 

(2لغة إنجليزية) 03:00-01:00 السبت 19/05/2018  106 K209/K210 أ.رضا الزهار 

(2لغة إنجليزية) 03:00-01:00 السبت 19/05/2018  107 K510/K509/K508/K507 أ.عبد الفتاح عليان 

(2لغة إنجليزية) 03:00-01:00 السبت 19/05/2018  108 K207/208 أ.عبد الكريم حمدونة 

بتالس 19/05/2018 (2لغة إنجليزية) 01:00-03:00   أ.سمر العبادلة - 701 

(2لغة إنجليزية) 03:00-01:00 السبت 19/05/2018  أ.أرسالن األغا - 702 

(2لغة إنجليزية) 03:00-01:00 السبت 19/05/2018  أ.إسالم الشامي - 801 

 رناد الحلوأ. BK303 101 مهارات اإليتكيت والبروتوكول 02:00-01:00 السبت 19/05/2018

 أ.رناد الحلو BK503/BK502/BK501 102 مهارات اإليتكيت والبروتوكول 02:00-01:00 السبت 19/05/2018

 أ.عبد هللا الداية BK308 101 دراسات إسالمية 11:00-09:00 األحد 20/05/2018

 أ.عمر شراب - 701 دراسات إسالمية 11:00-09:00 األحد 20/05/2018

 أ.عمر زيدان - 801 دراسات إسالمية 11:00-09:00 األحد 20/05/2018

 أ.يوسف الداعور BK307/BK306 101 دراسات إسالمية 11:00-09:00 األحد 20/05/2018

 أ.والء ياغي BK306 101 (1لغة إنجليزية) 01:00-11:00 األحد 20/05/2018

 أ.والء ياغي /BK510/BK506الجليل/حيفا/ 102 (1لغة إنجليزية) 01:00-11:00 األحد 20/05/2018
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 أ.سمر العبادلة - 701 (1لغة إنجليزية) 01:00-11:00 األحد 20/05/2018

 أ.أالء دغمش - 801 (1لغة إنجليزية) 01:00-11:00 األحد 20/05/2018

 أ.عبد الفتاح عليان القدس 1031 (1لغة إنجليزية) 01:00-11:00 األحد 20/05/2018

 أ.عبد الفتاح عليان K510 1032 (1لغة إنجليزية) 01:00-11:00 األحد 20/05/2018

 أ.عبد الفتاح عليان K507/K508/K509 1033 (1لغة إنجليزية) 01:00-11:00 األحد 20/05/2018

 أ.إياد المصري - 701 مهارات الحاسوب 02:00-01:00 األحد 20/05/2018

 لمصريأ.إياد ا - 702 مهارات الحاسوب 02:00-01:00 األحد 20/05/2018

 أ.محمود حمودة - 801 مهارات الحاسوب 02:00-01:00 األحد 20/05/2018

 أ.أحمد أبو مسامح الجليل/حيفا 1021 مهارات الحاسوب 02:00-01:00 األحد 20/05/2018

 أ.أحمد أبو مسامح BK503/BK502/BK501 1022 مهارات الحاسوب 02:00-01:00 األحد 20/05/2018

 أ.أحمد أبو مسامح BK506 1023 مهارات الحاسوب 02:00-01:00 األحد 20/05/2018

 م.إيمان رزقه يافا/إسدود 1041 مهارات الحاسوب 02:00-01:00 األحد 20/05/2018

 م.إيمان رزقه يافا/إسدود 1042 مهارات الحاسوب 02:00-01:00 األحد 20/05/2018

 م.إيمان رزقه سدوديافا/إ 1043 مهارات الحاسوب 02:00-01:00 األحد 20/05/2018

 أ.أحمد أبو مسامح يافا/إسدود 101 مهارات الحاسوب 02:00-01:00 األحد 20/05/2018

                   
                   

        

 لجنة االمتحانات المركزية                                                                                         


