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 القاعات اسم المدرس الشعبة المادة الساعة اليوم التاريخ
 K405 إسراء الحاج.أ 111 دراسات إسالمية 11:21-11:21 الخميس 32/11/3112

 BK510/BK509/حيفا/الجليل عبد اهلل الداية.أ 113 دراسات إسالمية 11:21-11:21 الخميس 32/11/3112

 BK206/BK204/BK203/BK202/BK201 عمر أبو مزيد.أ 112 ميةدراسات إسال 11:21-11:21 الخميس 32/11/3112

 K410/إسدود/يافا عمر أبو مزيد.أ 111 دراسات إسالمية 11:21-11:21 الخميس 32/11/3112

 K308/K309/K310/K305 عمر أبو مزيد.أ 111 دراسات إسالمية 11:21-11:21 الخميس 32/11/3112

 القدس/بيسان عبد اهلل الداية.أ 107/106 ت إسالميةدراسا 11:21-11:21 الخميس 32/11/3112

 K208/K209/K210 يوسف الداعور.أ 108 دراسات إسالمية 11:21-11:21 الخميس 32/11/3112

 فرع الجنوب عمر شراب.أ 211 دراسات إسالمية 11:21-11:21 الخميس 32/11/3112

 فرع الجنوب شرابعمر .أ 213 دراسات إسالمية 11:21-11:21 الخميس 32/11/3112

 فرع الشمال أكرم منصور.د 111 دراسات إسالمية 11:21-11:21 الخميس 32/11/3112

 فرع الشمال إسالم الساعاتي.أ 113 دراسات إسالمية 11:21-11:21 الخميس 32/11/3112

 فرع الشمال نرجس العجرمي.أ 112 دراسات إسالمية 11:21-11:21 الخميس 32/11/3112

 فرع الجنوب عمر شراب.أ 212 دراسات إسالمية 11:21-11:21 الخميس 32/11/3112

 K410/K409/يافا رائد الداية.د 111 اللغة العربية 11:11-13:11 الخميس 32/11/3112

 K407/K406/إسدود رائد الداية.د 112 اللغة العربية 11:11-13:11 الخميس 32/11/3112

 K308/K309/K310 منال الرياشي.أ 113 عربيةاللغة ال 11:11-13:11 الخميس 32/11/3112

 K304/K305 ميسون الفرا.د 111 اللغة العربية 11:11-13:11 الخميس 32/11/3112

 فرع الجنوب فرج األغا.د 211 اللغة العربية 11:11-13:11 الخميس 32/11/3112

 فرع الجنوب رنا األغا.أ 213 اللغة العربية 11:11-13:11 الخميس 32/11/3112

 فرع الشمال أهالة القبط 111 اللغة العربية 11:11-13:11 الخميس 32/11/3112
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 فرع الشمال هالة القبط.أ 113 اللغة العربية 11:11-13:11 الخميس 32/11/3112

 K308/K309/K310 سمير راضي.أ 111 صحة وتغذية 13:21-11:21 الخميس 32/11/3112

 K302/K303/K304/K305/K306/K307 سمير راضي.أ 113 غذيةصحة وت 13:21-11:21 الخميس 32/11/3112

 K208/K209/K210 زياد زقوت.أ 112 صحة وتغذية 13:21-11:21 الخميس 32/11/3112

 /K410/K409/K408/K407يافا محمد سرور.د 111 صحة وتغذية 13:21-11:21 الخميس 32/11/3112

 بيسان/القدس حمد الليأ.د 111 صحة وتغذية 13:21-11:21 الخميس 32/11/3112

 /K405/K401إسدود محمد سرور.د 111 صحة وتغذية 13:21-11:21 الخميس 32/11/3112

 فرع الجنوب محمد طبش.د 211 صحة وتغذية 13:21-11:21 الخميس 32/11/3112

 فرع الجنوب ريمان العبادلة.أ 213 صحة وتغذية 13:21-11:21 الخميس 32/11/3112

 فرع الشمال عدى حمد.أ 113 صحة وتغذية 13:21-11:21 الخميس 32/11/3112

 K309/K305/K310 إياد فنون.أ 111 تربية إسالمية 11:11-10:11 السبت 31/11/3112

 K406 عبد اهلل الداية.أ 113 تربية إسالمية 11:11-10:11 السبت 31/11/3112

 يافا ايةعبد اهلل الد.أ 112 تربية إسالمية 11:11-10:11 السبت 31/11/3112

 K209/K210 يوسف الداعور.أ 111 تربية إسالمية 11:11-10:11 السبت 31/11/3112

 فرع الجنوب عمر شراب.أ 211 تربية إسالمية 11:11-10:11 السبت 31/11/3112

 بيسان شادي أبو لحية.أ 113 مهارات االتيكيت والبروتوكول 11:21-11:21 السبت 31/11/3112

 BK201/BK202/BK203/BK204/BK206/BK207 كمال الشاعر.د 112 مهارات االتيكيت والبروتوكول 11:21-:1103 السبت 31/11/3112

 BK510/حيفا/الجليل كمال الشاعر.د 111 مهارات االتيكيت والبروتوكول 11:21-11:21 السبت 31/11/3112

 BK208/BK209/BK210 لشاعركمال ا.د 110 مهارات االتيكيت والبروتوكول 11:21-11:21 السبت 31/11/3112

 /K410/K409/K408يافا رناد الحلو.أ 111 مهارات االتيكيت والبروتوكول 11:21-11:21 السبت 31/11/3112

 K302/K303/K304/K307/K305/K310 رناد الحلو.أ 111 مهارات االتيكيت والبروتوكول 11:21-11:21 السبت 31/11/3112
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 /K510القدس رناد الحلو.أ 112 ارات االتيكيت والبروتوكولمه 11:21-11:21 السبت 31/11/3112

 K209/K210 رناد الحلو.أ 111 مهارات االتيكيت والبروتوكول 11:21-11:21 السبت 31/11/3112

 فرع الجنوب كمال الشاعر.د 211 مهارات االتيكيت والبروتوكول 11:21-11:21 السبت 31/11/3112

 فرع الجنوب كمال الشاعر.د 213 مهارات االتيكيت والبروتوكول 11:21-11:21 السبت 31/11/3112

 فرع الجنوب إإيناس  أبو شاويش.أ 212 مهارات االتيكيت والبروتوكول 11:21-11:21 السبت 31/11/3112

 فرع الجنوب كمال الشاعر.د 211 مهارات االتيكيت والبروتوكول 11:21-11:21 السبت 31/11/3112

 فرع الجنوب محمود العجرمي.د 211 مهارات االتيكيت والبروتوكول 11:21-11:21 السبت 31/11/3112

 فرع الشمال نادر أبو شرخ.د 111 مهارات االتيكيت والبروتوكول 11:21-11:21 السبت 31/11/3112

 فرع الشمال نادر أبو شرخ.د 113 مهارات االتيكيت والبروتوكول 11:21-11:21 السبت 31/11/3112

 K410/يافا وليد صباح.أ 111 التنمية البشرية 13:11-11:11 السبت 31/11/3112

 K410/يافا رانيا جندية.أ 111 (1)لغة إنجليزية 11:11-11:11 األحد 31/11/3112

 K305 رضا الزهار.أ 111 (1)لغة إنجليزية 11:11-11:11 األحد 31/11/3112

 /K510القدس رضا الزهار.أ 111 (1)لغة إنجليزية 11:11-11:11 األحد 31/11/3112

 K310 رضا الزهار.أ 112 (1)لغة إنجليزية 11:11-11:11 األحد 31/11/3112

 K209/K210 أالء دغمش.أ 111 (1)لغة إنجليزية 11:11-11:11 األحد 31/11/3112

 إسدود إسماعيل أبو جراد.أ 1111 (1)لغة إنجليزية 11:11-11:11 األحد 31/11/3112

 K303/K304 رضا الزهار.أ 1111 (1)لغة إنجليزية 11:11-11:11 األحد 31/11/3112

 /K506بيسان أالء دغمش.أ 1113 (1)لغة إنجليزية 11:11-11:11 األحد 31/11/3112

 /K506بيسان أالء دغمش.أ 111 (1)لغة إنجليزية 11:11-11:11 األحد 31/11/3112

 فرع الجنوب أرسالن األغا.أ 211 (1)لغة إنجليزية 11:11-11:11 األحد 31/11/3112

 فرع الجنوب سمر العبادلة.أ 213 (1)لغة إنجليزية 11:11-11:11 األحد 31/11/3112
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 فرع الجنوب حازم النجار.أ 212 (1)لغة إنجليزية 11:11-11:11 األحد 31/11/3112

 فرع الشمال ٍإسالم الشامي.أ 111 (1)لغة إنجليزية 11:11-11:11 األحد 31/11/3112

 فرع الشمال نهاد الرضيع.أ 113 (1)لغة إنجليزية 11:11-11:11 األحد 31/11/3112

 إسدود/يافا موسى أبو سليم.أ 111 دراسات فلسطينية وعربية 12:11-13:11 األحد 31/11/3112

 K410/K405 موسى أبو سليم.أ 113 دراسات فلسطينية وعربية 12:11-13:11 األحد 31/11/3112

 K304/K305 موسى أبو سليم.أ 112 دراسات فلسطينية وعربية 12:11-13:11 داألح 31/11/3112

 K209/K210 موسى أبو سليم.أ 111 دراسات فلسطينية وعربية 12:11-13:11 األحد 31/11/3112

 فرع الجنوب محمد وادي.أ 211 دراسات فلسطينية وعربية 12:11-13:11 األحد 31/11/3112

 فرع الشمال عالء حمودة.أ 111 دراسات فلسطينية وعربية ::120-13:11 األحد 31/11/3112

 /K409/K410يافا أمجد الشنطي.د 111 مهارات اإلسعاف والطوارئ 11:11-10:11 الخميس 12/13/3112 

 K310 أسامة عثمان.م 111 علم البيئة 11:11-10:11 الخميس 12/13/3112

 K309 أسامة عثمان.م 113 علم البيئة 11:11-10:11 الخميس 12/13/3112

 K304/K305 أسامة عثمان.م 112 علم البيئة 11:11-10:11 الخميس 12/13/3112

 K309 أسامة عثمان.م 111 علم البيئة 11:11-10:11 الخميس 12/13/3112

 فرع الشمال إبراهيم الشيخ.م 111 علم البيئة 11:11-10:11 الخميس 12/13/3112

 /K407/K408/K409/K410يافا حمدان المصري.أ 111 مهارات اإلتصال والقيادة 11:21-11:21 الخميس 12/13/3112

 /BK510/BK506الجليل حمدان المصري.أ 113 مهارات اإلتصال والقيادة 11:21-11:21 الخميس 12/13/3112

 K404/K405 حمدان المصري.أ 111 مهارات اإلتصال والقيادة 11:21-11:21 الخميس 12/13/3112

 K304/K305 عبد اهلل صادق.أ 112 مهارات اإلتصال والقيادة 11:21-11:21 الخميس 12/13/3112

 K307/K308/K309/K310 عبد اهلل صادق.أ 111 مهارات اإلتصال والقيادة 11:21-11:21 الخميس 12/13/3112
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 K207/K208/K209/K210 حاتم عسفه.د 111 مهارات اإلتصال والقيادة 11:21-11:21 الخميس 12/13/3112

 /K510/K506القدس عبد اهلل صادق.أ 1131 مهارات اإلتصال والقيادة 11:21-11:21 الخميس 12/13/3112

 فرع الجنوب رشيد شعت.أ 211 مهارات اإلتصال والقيادة 11:21-11:21 الخميس 12/13/3112

 وبفرع الجن رشيد شعت.أ 213 مهارات اإلتصال والقيادة 11:21-11:21 الخميس 12/13/3112

 فرع الجنوب عمير الفرا.د 212 مهارات اإلتصال والقيادة 11:21-11:21 الخميس 12/13/3112

 فرع الشمال حكمت المصري.أ 111 مهارات اإلتصال والقيادة 11:21-11:21 الخميس 12/13/3112

 فرع الشمال حكمت المصري.أ 113 مهارات اإلتصال والقيادة 11:21-11:21 الخميس 12/13/3112

 K309/K310 عبد الكريم المدهون.د 111 القدس تاريخ وحضارة 11:11-13:11 الخميس 12/13/3112

 K304/K305 عبد الكريم المدهون.د 112 القدس تاريخ وحضارة 11:11-13:11 الخميس 12/13/3112

 /K410يافا رياض حشيش.د 113 القدس تاريخ وحضارة 11:11-13:11 الخميس 12/13/3112

 /K407/K406إسدود رياض حشيش.د 111 القدس تاريخ وحضارة 11:11-13:11 الخميس 12/13/3112

 بيسان/القدس رياض حشيش.د 111 القدس تاريخ وحضارة 11:11-13:11 الخميس 12/13/3112

 بيسان/القدس رياض حشيش.د 111 القدس تاريخ وحضارة 11:11-13:11 الخميس 12/13/3112

 فرع الجنوب كمال الشاعر.د 211 القدس تاريخ وحضارة 11:11-13:11 الخميس 12/13/3112

 فرع الشمال محمد أبو ركبة.أ 113 القدس تاريخ وحضارة 11:11-13:11 الخميس 12/13/3112

 BK307/BK308/BK309 أسعد التيان.أ 111 مهارات الحاسوب 13:21-11:21 الخميس 12/13/3112

 K209/K210 سامح أبو حصيرة.أ 111 بمهارات الحاسو  13:21-11:21 الخميس 12/13/3112

 BK201/BK202/BK203/BK204/BK206 ياسمين البوبو.أ 1121 مهارات الحاسوب 13:21-11:21 الخميس 12/13/3112

 BK209/BK210 ياسمين البوبو.أ 1121 مهارات الحاسوب 13:21-11:21 الخميس 12/13/3112

 K304/K305 أحمد أبو مسامح.أ 1111 مهارات الحاسوب 13:21-11:21 الخميس 12/13/3112

 K309/K310 سامح أبو حصيرة.أ 1113 مهارات الحاسوب 13:21-11:21 الخميس 12/13/3112
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 بيسان/القدس أحمد أبو مسامح.أ 1111 مهارات الحاسوب 13:21-11:21 الخميس 12/13/3112

 الجنوب فرع إياد المصري.أ 211 مهارات الحاسوب 13:21-11:21 الخميس 12/13/3112

 فرع الجنوب إياد المصري.أ 213 مهارات الحاسوب 13:21-11:21 الخميس 12/13/3112

 فرع الجنوب إياد المصري.أ 212 مهارات الحاسوب 13:21-11:21 الخميس 12/13/3112

 فرع الشمال محمود حمودة.أ 111 مهارات الحاسوب 13:21-11:21 الخميس 12/13/3112

 فرع الشمال محمود حمودة.أ 113 مهارات الحاسوب 13:21-11:21 الخميس 12/13/3112

 لجنة االمتحانات المركزية


