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عدد الشعبة المادة الساعة اليوم  التاريخ
 الطالب

 القاعات اسم المدرس

 

عثد انكريى .د 102 101/102القدس تاريخ وحضارة  11:00-09:00الخميس  16/05/2019

انًدهىٌ 

حيفا /انجهيم

 BK204/BK203/BK202/BK201عًير انفرا .د 99 103القدس تاريخ وحضارة  11:00-09:00الخميس  16/05/2019

 كًال انشاعر .د-  701القدس تاريخ وحضارة  11:00-09:00الخميس  16/05/2019

 BK210/BK209/BK208/BK207/BK206عدني ضكيك .د 124 103 مهاارات اإلسعاف والطوارئ 10:00-09:00الخميس  16/05/2019

يافا يىضف عىض .د 40 104 مهاارات اإلسعاف والطوارئ 10:00-09:00الخميس  16/05/2019

 K307/K306/K305/K304/K303/K302يىضف عىض .د 152 105 مهاارات اإلسعاف والطوارئ 10:00-09:00الخميس  16/05/2019

 /K507/K508تيطاٌ/انقدشيىضف عىض .د 132 106 مهاارات اإلسعاف والطوارئ 10:00-09:00الخميس  16/05/2019

 ريًا انعثادنة .أ-  701 مهاارات اإلسعاف والطوارئ 10:00-09:00الخميس  16/05/2019

 ريًا انعثادنة .أ-  702 مهاارات اإلسعاف والطوارئ 10:00-09:00الخميس  16/05/2019

 ريًا انعثادنة .أ-  703 مهاارات اإلسعاف والطوارئ 10:00-09:00الخميس  16/05/2019

 يحًد انعًصي .أ-  801 مهاارات اإلسعاف والطوارئ 10:00-09:00الخميس  16/05/2019

 يحًد انعًصي .أ-  802 مهاارات اإلسعاف والطوارئ 10:00-09:00الخميس  16/05/2019

 /BK306صفدأحًد انهي .د 97 1031/101 مهاارات اإلسعاف والطوارئ 10:00-09:00الخميس  16/05/2019

 BK210/BK209/BK208/BK207/BK206رَاد انحهى .أ 142 103 التنمية البشرية 01:00-11:00الخميس  16/05/2019

 /K401إضدود/يافاعثدهللا صادق .د 157 104 التنمية البشرية 01:00-11:00الخميس  16/05/2019

 K207/K208/K209/K210عثدهللا صادق .د 103 107 التنمية البشرية 01:00-11:00الخميس  16/05/2019

 ضههة صىاني .أ-  701 التنمية البشرية 01:00-11:00الخميس  16/05/2019
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 ضههة صىاني .أ-  702 التنمية البشرية 01:00-11:00الخميس  16/05/2019

 حايد انحهثي .أ-  801 التنمية البشرية 01:00-11:00الخميس  16/05/2019

 K308/K309/K310إياد فُىٌ .د 66 105حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون  01:00-11:00الخميس  16/05/2019

 عًر أتى يسيد .أ-  701حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون  01:00-11:00الخميس  16/05/2019

 يحًد عسيس .أ-  801حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون  01:00-11:00الخميس  16/05/2019

 يحًد عسيس .أ-  802حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون  01:00-11:00الخميس  16/05/2019

 /BK306صفدرَاد انحهى .أ 85 101مهارات اإلتصال والقيادة  02:00-01:00الخميس  16/05/2019

 K409/K408/K407/K406إياد فُىٌ .د 83 101/104 تربية إسالمية 03:00-01:00الخميس  16/05/2019

 BK501/BK502/حيفا/انجهيمأيىضف انداعىر  152 102 تربية إسالمية 03:00-01:00الخميس  16/05/2019

 K302/K303/K304/K305/K306/K307/K308/K309أيىضف انداعىر  215 105 تربية إسالمية 03:00-01:00الخميس  16/05/2019

 عثد هللا ضالية .أ-  701 تربية إسالمية 03:00-01:00الخميس  16/05/2019

 خاند خطاب .د-  702 تربية إسالمية 03:00-01:00الخميس  16/05/2019

  -  801 تربية إسالمية 03:00-01:00الخميس  16/05/2019

 BK509/BK508/BK507/BK506أكرو يُصىر .د 100 1021 تربية إسالمية 03:00-01:00الخميس  16/05/2019

 BK501/انجهيم جمال الفرا.أ 72 102 صحة وتغذية 11:00-09:00السبت  18/05/2019

 /BK505/BK504حيفا جمال الفرا.أ 117 1021 صحة وتغذية 11:00-09:00السبت  18/05/2019

 صفدَهاد تدرية .د 47 101المغة العربية  01:00-11:00السبت  18/05/2019

 BK210/BK205/BK204/BK203/BK202/BK201رائد انداية .د 150 103المغة العربية  01:00-11:00السبت  18/05/2019

إضدود /يافارائد انداية .د 115 104المغة العربية  01:00-11:00السبت  18/05/2019
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 -وداد رياٌ .أ - 801المغة العربية  01:00-11:00السبت  18/05/2019

 BK509/BK508/BK507/BK506رياض حشيش .د 103 102دراسات فمسطينية وعربية  01:00-11:00السبت  18/05/2019

 K309/K310إياد فُىٌ .د 51 105دراسات فمسطينية وعربية  01:00-11:00السبت  18/05/2019

انقدش إياد فُىٌ .د 59 106/101دراسات فمسطينية وعربية  01:00-11:00السبت  18/05/2019

 -كًال انشاعر .د - 701دراسات فمسطينية وعربية  01:00-11:00السبت  18/05/2019

 -عًير انفرا .د - 702دراسات فمسطينية وعربية  01:00-11:00السبت  18/05/2019

 -يحًد انًجدالوي .أ - 801دراسات فمسطينية وعربية  01:00-11:00السبت  18/05/2019

 K302/K303/K304/K305/K306/K307رياض حشيش .د 151 1051دراسات فمسطينية وعربية  01:00-11:00السبت  18/05/2019

انجهيم والء ياغي .أ 58 101/102 المغة اإلنجميزية األكاديمية 03:00-01:00السبت  18/05/2019

 BK203/BK202/BK201أيُة أتى شرار .أ 74 103 المغة اإلنجميزية األكاديمية 03:00-01:00السبت  18/05/2019

 BK209BK208/BK207/BK206والء ياغي .أ 82 1031 المغة اإلنجميزية األكاديمية 03:00-01:00السبت  18/05/2019

 K208/K209/K210أيُة أتى شرار .أ 67 101 (1)لغة إنجميزية 03:00-01:00السبت  18/05/2019

 /BK306صفدرَاد انحهى .أ 84 101 مهارات االتيكيت والبروتوكول 02:00-01:00السبت  18/05/2019

 K401/إضدود/يافايىضف انداعىر .أ 133 104دراسات إسالمية  11:00-09:00األحد  19/05/2019

 -عًر شراب .أ - 701دراسات إسالمية  11:00-09:00األحد  19/05/2019

 -إضالو انطاعاتي .أ - 801دراسات إسالمية  11:00-09:00األحد  19/05/2019

 BK208/BK207/BK206إتراهيى انشيخ .و 69 101/103عمم البيئة  01:00-11:00األحد  19/05/2019

 BK209إتراهيى انشيخ .و 14 1031عمم البيئة  01:00-11:00األحد  19/05/2019

 K207//K208/K209/K210أيُة أتى شرار .أ 102 101( 2)لغة إنجميزية 01:00-11:00األحد  19/05/2019
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عكا أية أتى َدا .أ 34 1111( 2)لغة إنجميزية 01:00-11:00األحد  19/05/2019

 K202/K203أية أتى َدا .أ 57 1112( 2)لغة إنجميزية 01:00-11:00األحد  19/05/2019

 -حازو انُجار .أ-  7777( 2)لغة إنجميزية 01:00-11:00األحد  19/05/2019

 -حازو انُجار .أ-  7778( 2)لغة إنجميزية 01:00-11:00األحد  19/05/2019

 -أية أتى َدا .أ-  8888( 2)لغة إنجميزية 01:00-11:00األحد  19/05/2019

 /BK306صفدأحًد أتى يطايح .أ 79 101 مهارات الحاسوب 02:00-01:00األحد  19/05/2019

 BK506/انجهيمإيًاٌ رزقه .و 61 102 مهارات الحاسوب 02:00-01:00األحد  19/05/2019

إضدود /يافاياضًيٍ انثىتى .أ 110 104 مهارات الحاسوب 02:00-01:00األحد  19/05/2019

 انقدشيحًد أتى فارش .أ 46 106 مهارات الحاسوب 02:00-01:00األحد  19/05/2019

 -إياد انًصري .أ - 701 مهارات الحاسوب 02:00-01:00األحد  19/05/2019

 -صهية انشرافي .أ - 801 مهارات الحاسوب 02:00-01:00األحد  19/05/2019

 BK510/حيفاإيًاٌ رزقه .و 74 1021 مهارات الحاسوب 02:00-01:00األحد  19/05/2019

 BK501نًيص ضًحاٌ .أ 20 1022 مهارات الحاسوب 02:00-01:00األحد  19/05/2019

 K401ياضًيٍ انثىتى .أ 17 101 مهارات الحاسوب 02:00-01:00األحد  19/05/2019

 

 

لجٌة االهتحاًات الوزكزية 


