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 اسم المدرس القاعات الشعبة المادة الساعة اليوم التاريخ
 رناد الحلو.أ /K403/K402/K401إسدود 010 التنمية البشرية 00:11-10:11 الخميس 60/10/6102

 رناد الحلو.أ K407/K406 055 التنمية البشرية 00:55-50:55 الخميس 52/52/5502

 إبراهيم المصري.أ فرع الجنوب 250 ريةالتنمية البش 00:55-50:55 الخميس 52/52/5502

 إياد فنونة.أ K404/K405 010 حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون 00:11-10:11 الخميس 60/10/6102

 محمد وادي.أ فرع الجنوب 250 حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون 00:55-50:55 الخميس 52/52/5502

 سعيد حسونة.د BK501/الجليل/حيفا 101 اإلسعاف والطوارئمهارات  01:11-10:11 الخميس 60/10/6102

 إياد البياري.أ BK307/BK308/صفد 055 مهارات اإلسعاف والطوارئ 05:55-50:55 الخميس 52/52/5502

 إياد البياري.أ K507/K506 051 مهارات اإلسعاف والطوارئ 05:55-50:55 الخميس 52/52/5502

 سليمان الجبالي.أ /K410/K409/K408يافا 051 مهارات اإلسعاف والطوارئ 05:55-50:55 الخميس 52/52/5502

 يوسف عوض.د K508/K509/K510/بيسان 052 مهارات اإلسعاف والطوارئ 05:55-50:55 الخميس 52/52/5502

 يوسف عوض.د K306/K305/K304/K303/K302 051 مهارات اإلسعاف والطوارئ 05:55-50:55 الخميس 52/52/5502

 سليمان الجبالي.أ BK207/BK206/BK204/BK203/BK202/BK201 052 مهارات اإلسعاف والطوارئ 05:55-50:55 الخميس 52/52/5502

 سعيد حسونة.د BK309/BK304/BK303/BK302 051 مهارات اإلسعاف والطوارئ 05:55-50:55 الخميس 52/52/5502

 خلود العزب.أ فرع الجنوب 250 رئمهارات اإلسعاف والطوا 05:55-50:55 الخميس 52/52/5502

 خلود العزب.أ فرع الجنوب 255 مهارات اإلسعاف والطوارئ 05:55-50:55 الخميس 52/52/5502

 أديب أبو خاطر.أ فرع الجنوب 251 مهارات اإلسعاف والطوارئ 05:55-50:55 الخميس 52/52/5502

 خلود العزب.أ فرع الجنوب 251 مهارات اإلسعاف والطوارئ 05:55-50:55 الخميس 52/52/5502

 محمد العمصي.أ فرع الشمال 150 مهارات اإلسعاف والطوارئ 05:55-50:55 الخميس 52/52/5502

 محمد العمصي.أ فرع الشمال 155 مهارات اإلسعاف والطوارئ 05:55-50:55 الخميس 52/52/5502
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 محمد العمصي.أ ع الشمالفر  151 مهارات اإلسعاف والطوارئ 05:55-50:55 الخميس 52/52/5502

 نهاد بدرية.د /K401إسدود 010 اللغة العربية 10:11-00:11 الخميس 60/10/6102

 نهاد بدرية.د /K409/K410يافا 051 اللغة العربية 50:15-00:15 الخميس 52/52/5502

 منى الرنتيسي.أ فرع الجنوب 250 اللغة العربية 50:15-00:15 الخميس 52/52/5502

 فرج األغا.د فرع الجنوب 255 اللغة العربية 50:15-00:15 الخميس 52/52/5502

 محمد الكفارنة.د فرع الشمال 150 اللغة العربية 50:15-00:15 الخميس 52/52/5502

 رياض حشيش.د K309/K310 010 دراسات فلسطينية وعربية 10:11-00:11 الخميس 60/10/6102

ت فلسطينية وعربيةدراسا 50:15-00:15 الخميس 52/52/5502  عماد أبو رحمة.أ /K506القدس 055 

 رياض حشيش.د K306/K305/K304/K303/K302 051 دراسات فلسطينية وعربية 50:15-00:15 الخميس 52/52/5502

 عماد أبو رحمة.أ K210 051 دراسات فلسطينية وعربية 50:15-00:15 الخميس 52/52/5502

اسات فلسطينية وعربيةدر  50:15-00:15 الخميس 52/52/5502  محمد وادي.أ فرع الجنوب 250 

 محمد وادي.أ فرع الجنوب 255 دراسات فلسطينية وعربية 50:15-00:15 الخميس 52/52/5502

 رياض حشيش.د فرع الشمال 150 دراسات فلسطينية وعربية 50:15-00:15 الخميس 52/52/5502

 حسن حمودة.د بيسان 010 علم البيئة 10:11-00:11 الخميس 60/10/6102

 حسن حمودة.د بيسان 055 علم البيئة 50:15-00:15 الخميس 52/52/5502

 أسامة عثمان.م فرع الجنوب 250 علم البيئة 50:15-00:15 الخميس 52/52/5502

رند األسطل.أ K210 010 مهارات اإلتيكيت والبروتوكول 11:11-16:11 الخميس 60/10/6102  

 رناد الحلو.أ K310 055 مهارات اإلتيكيت والبروتوكول 51:55-55:55 الخميس 52/52/5502

رند األسطل.أ K210 051 مهارات اإلتيكيت والبروتوكول 51:55-55:55 الخميس 52/52/5502  

 رناد الحلو.أ K305/K304/K303/K302 051 مهارات اإلتيكيت والبروتوكول 51:55-55:55 الخميس 52/52/5502
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 رضا الزهار.أ بيسان 010 (6)لغة إنجليزية 00:11-::100 السبت 62/10/6102

 رضا الزهار.أ بيسان 055 (5)لغة إنجليزية 00:55-50:55 السبت 52/52/5502

 رضا الزهار.أ K501 051 ( 5)لغة إنجليزية 00:55-50:55 السبت 52/52/5502

 عبادلةسمر ال.أ K209/K210 1031 (5)لغة إنجليزية 00:55-50:55 السبت 52/52/5502

 سمر العبادلة.أ K208 604 (5)لغة إنجليزية 00:55-50:55 السبت 52/52/5502

 سمر العبادلة.أ K202/K201 1032 (5)لغة إنجليزية 00:55-50:55 السبت 52/52/5502

 رضا الزهار.أ K307 1041 (5)لغة إنجليزية 00:55-50:55 السبت 52/52/5502

 سمر العبادلة.أ K306/K310 1042 (5)لغة إنجليزية 00:55-50:55 السبت 52/52/5502

 سارة صباح.أ فرع الجنوب 250 (5)لغة إنجليزية 00:55-50:55 السبت 52/52/5502

 أرسالن األغا.أ فرع الجنوب 255 (5)لغة إنجليزية 00:55-50:55 السبت 52/52/5502

 إسالم الشامي.أ فرع الشمال 150 (5)لغة إنجليزية 00:55-50:55 السبت 52/52/5502

 إسالم الشامي.أ فرع الشمال 155 (5)لغة إنجليزية 00:55-50:55 السبت 52/52/5502

 تيسير أبو جمعة.د إسدود 010 القدس تاريخ وحضارة 10:11-00:11 السبت 62/10/6102

 رياض أبو حشيش.د K304/K305 055 القدس تاريخ وحضارة 50:15-00:15 السبت 52/52/5502

 تيسير أبو جمعة.د K407/K408/K409/K410 /يافا 051 القدس تاريخ وحضارة 50:15-00:15 السبت 52/52/5502

 رياض أبو حشيش.د K304/K305 051 القدس تاريخ وحضارة 50:15-00:15 السبت 52/52/5502

 محمد وادي.أ فرع الجنوب 250 القدس تاريخ وحضارة 50:15-00:15 السبت 52/52/5502

 رياض أبو حشيش.د فرع الشمال 150 القدس تاريخ وحضارة 50:15-00:15 بتالس 52/52/5502

 يوسف الداعور.أ BK510/حيفا 010 تربية إسالمية 16:11-06:11 السبت 62/10/6102

 عمر أبو مزيد.أ K510/بيسان/القدس 055 تربية إسالمية 55:55-05:55 السبت 52/52/5502
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سالميةتربية إ 55:55-05:55 السبت 52/52/5502  051 K508/K507/K506 عمر أبو مزيد.أ 

 أعبد اهلل الداية K306/K307/K308/K309/K310 051 تربية إسالمية 55:55-05:55 السبت 52/52/5502

 عمر شراب.أ فرع الجنوب 250 تربية إسالمية 55:55-05:55 السبت 52/52/5502

 عمر شراب.أ نوبفرع الج 255 تربية إسالمية 55:55-05:55 السبت 52/52/5502

 أكرم منصور.د فرع الشمال 150 تربية إسالمية 55:55-05:55 السبت 52/52/5502

 أكرم منصور.د فرع الشمال 155 تربية إسالمية 55:55-05:55 السبت 52/52/5502

 أحمد أبو مسامح.أ BK502/BK501/الجليل 010 مهارات الحاسوب 11:11-16:11 السبت 62/10/6102

 ياسمين البوبو.أ /BK510حيفا 055 مهارات الحاسوب 51:55-55:55 السبت 52/52/5502

 أحمد أبو مسامح.أ K403/K402/K401 051 مهارات الحاسوب 51:55-55:55 السبت 52/52/5502

 أحمد أبو مسامح.أ K408/K407/K406 051 مهارات الحاسوب 51:55-55:55 السبت 52/52/5502

سامح أبو حصيرة.أ BK508/BK507/BK506 052 مهارات الحاسوب 51:55-55:55 السبت 52/52/5502  

 أحمد أبو مسامح.أ BK206 051 مهارات الحاسوب 51:55-55:55 السبت 52/52/5502

إياد المصري.أ فرع الجنوب 250 مهارات الحاسوب   51:55-55:55 السبت 52/52/5502  

سحر حمو.أ لشمالفرع ا 150 مهارات الحاسوب 51:55-55:55 السبت 52/52/5502  

 فاطمة عكاشة.أ BK502/BK501/الجليل 010 (0)لغة إنجليزية 00:11-10:11 األحد 62/10/6102

 فاطمة عكاشة.أ BK509/BK510/حيفا 055 (0)لغة إنجليزية 00:55-50:55 األحد 51/52/5502

 أسامة داود.د BK202/BK201 051 (0)لغة إنجليزية 00:55-50:55 األحد 51/52/5502

 أسامة داود.د BK204/BK203 051 (0)لغة إنجليزية 00:55-50:55 األحد 51/52/5502

 أسامة داود.د BK210/BK207/BK206 052 (0)لغة إنجليزية 00:55-50:55 األحد 51/52/5502

 رضا الزهار.أ K405/K406 050 (0)لغة إنجليزية 00:55-50:55 األحد 51/52/5502
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 رضا الزهار.أ K405/K406 050 (0)لغة إنجليزية 00:55-50:55 األحد 51/52/5502

 زياد أبو ندا.أ فرع الجنوب 250 (0)لغة إنجليزية 00:55-50:55 األحد 51/52/5502

 تحرير فياض.م فرع الشمال 150 (0)لغة إنجليزية 00:55-50:55 األحد 51/52/5502

 رناد الحلو.أ BK307/BK304/BK303/K302/صفد 010 مهارات اإلتصال والقيادة 11:11-16:11 األحد 62/10/6102

                   
                   

        

 لجنة االمتحانات المركزية                                                                                                             


