
      جامعة فلسطين          

 22/07/2018                                 2018-2017  الصيفيللفصل الدراسي  النصفيةجدول االمتحانات                   متطلبات الجامعة                               
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 اسم المدرس القاعات الشعبة المادة الساعة اليوم التاريخ

 أ.يوسف الداعور K310 101 دراسات إسالمية 10:00-09:00 الخميس 02/08/2018

 د.خالد خطاب فرع الجنوب 701 دراسات إسالمية 10:00-09:00 الخميس 02/08/2018

 حمد سرورد.م K304/K305 101 علم البيئة 10:00-09:00 الخميس 02/08/2018

 أ.كمال جربوع /K409/K410يافا 101 مهارات اإلسعاف والطوارئ 10:00-09:00 الخميس 02/08/2018

 أ.كمال جربوع فرع الجنوب 701 مهارات اإلسعاف والطوارئ 10:00-09:00 الخميس 02/08/2018

 وسف عوضد.ي فرع الشمال 801/888 مهارات اإلسعاف والطوارئ 10:00-09:00 الخميس 02/08/2018

 د.تيسير أبو جمعه /K403/K404إسدود 101 مهارات اإلتصال والقيادة 11:00-10:00 الخميس 02/08/2018

 د.كمال الشاعر فرع الجنوب 701 مهارات اإلتصال والقيادة 11:00-10:00 الخميس 02/08/2018

 رجاء نصارأ. فرع الشمال 801 مهارات اإلتصال والقيادة 11:00-10:00 الخميس 02/08/2018

(1لغة إنجليزية) 12:00-11:00 الخميس 02/08/2018  أ.رضا الزهار K410يافا/ 101 

(1لغة إنجليزية) 12:00-11:00 الخميس 02/08/2018  أ.سارة صباح فرع الجنوب 701 

(1لغة إنجليزية) 12:00-11:00 الخميس 02/08/2018  أ.رجاء نصار فرع الشمال 801 

 أ.إياد فنون K309/K310/K305 101 دراسات فلسطينية وعربية 01:00-12:00 الخميس 02/08/2018

 أ.إياد فنون K304/K303 102 دراسات فلسطينية وعربية 01:00-12:00 الخميس 02/08/2018

 د.خالد خطاب فرع الجنوب 701 دراسات فلسطينية وعربية 01:00-12:00 الخميس 02/08/2018

سات فلسطينية وعربيةدرا 01:00-12:00 الخميس 02/08/2018  أ.محمد عزيز فرع الشمال 801 

 د.محمد سرور K410يافا/ 101 صحة وتغذية 02:00-01:00 الخميس 02/08/2018

 د.محمد سرور /K405/K404إسدود 102 صحة وتغذية 02:00-01:00 الخميس 02/08/2018

 خاطر أ.أديب أبو فرع الجنوب 701 صحة وتغذية 02:00-01:00 الخميس 02/08/2018
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 د.يوسف عوض فرع الشمال 801/888 صحة وتغذية 02:00-01:00 الخميس 02/08/2018

 م.إيمان رزقه K410يافا/ 101 مهارات الحاسوب 10:00-09:00 الخميس 09/08/2018

 م.إياد المصري فرع الجنوب 701 مهارات الحاسوب 10:00-09:00 الخميس 09/08/2018

 م.إياد المصري فرع الجنوب 702 مهارات الحاسوب 10:00-09:00 الخميس 09/08/2018

 أ.سحر حمو فرع الشمال 801/888 مهارات الحاسوب 10:00-09:00 الخميس 09/08/2018

 د.تيسير أبو جمعه /K406إسدود 101 حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون 10:00-09:00 الخميس 09/08/2018

 د.رائد الداية K308/K309/K310 101 اللغة العربية 11:00-10:00 الخميس 09/08/2018

 د.رائد الداية K302/K303/K304/K305 102 اللغة العربية 11:00-10:00 الخميس 09/08/2018

 أ.ناريمان أبو عليان فرع الجنوب 701 اللغة العربية 11:00-10:00 الخميس 09/08/2018

 أ.منال الرياشي فرع الشمال 801 اللغة العربية 11:00-10:00 الخميس 09/08/2018

 د.حاتم عسفة فرع الجنوب 701 التنمية البشرية 12:00-11:00 الخميس 09/08/2018

 أ.إسالم الساعاتي فرع الشمال 801 التنمية البشرية 12:00-11:00 الخميس 09/08/2018

 يم المدهوند.عبد الكر K410يافا/ 101 القدس تاريخ وحضارة 01:00-12:00 الخميس 09/08/2018

 د.عبد الكريم المدهون /K404/K405إسدود 102 القدس تاريخ وحضارة 01:00-12:00 الخميس 09/08/2018

 د.عمير الفرا فرع الجنوب 701 القدس تاريخ وحضارة 01:00-12:00 الخميس 09/08/2018

 منصورد.أكرم  فرع الشمال 801/888 القدس تاريخ وحضارة 01:00-12:00 الخميس 09/08/2018

(2لغة إنجليزية) 02:00-01:00 الخميس 09/08/2018  101 K310/K305 أ.رضا الزهار 

(2لغة إنجليزية) 02:00-01:00 الخميس 09/08/2018  أ.سارة صباح فرع الجنوب 701 

(2لغة إنجليزية) 02:00-01:00 الخميس 09/08/2018  أ.رجاء نصار فرع الشمال 801 

 أ.يوسف الداعور K410/K409يافا/ 101 تربية إسالمية 03:00-02:00 الخميس 09/08/2018
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 د.خالد خطاب فرع الجنوب 701 تربية إسالمية 03:00-02:00 الخميس 09/08/2018

 أ.إسالم الساعاتي فرع الشمال 801 تربية إسالمية 03:00-02:00 الخميس 09/08/2018

ولمهارات اإلتيكيت والبروتوك 02:00-01:00 الخميس 16/08/2018  د.تيسير أبو جمعه K410يافا/ 101 

 د.كمال الشاعر فرع الجنوب 701 مهارات اإلتيكيت والبروتوكول 02:00-01:00 الخميس 16/08/2018

 د.نادر أبو شرخ فرع الشمال 801/888 مهارات اإلتيكيت والبروتوكول 02:00-01:00 الخميس 16/08/2018

                   
                   

        

 لجنة االمتحانات المركزية                                       


