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 اسم المدرس القاعات الشعبة المادة الساعة اليوم التاريخ
 أحمد أبو مسامح.أ /K506/K507/K508/K509القدس 010 مهارات الحاسوب 16:11-10:11 األربعاء 40/40/7402

 أحمد أبو مسامح.أ /K501/K502بيسان 047 مهارات الحاسوب 47:44-40:44 األربعاء 40/40/7402

 أحمد أبو مسامح.أ /K405يافا 041 مهارات الحاسوب 47:44-40:44 األربعاء 40/40/7402

 أحمد أبو مسامح.أ اسدود 040 مهارات الحاسوب 47:44-40:44 األربعاء 40/40/7402

 أحمد أبو مسامح.أ K209/K210 041 مهارات الحاسوب 47:44-40:44 األربعاء 40/40/7402

 أحمد أبو مسامح.أ K306/K310 041 وبمهارات الحاس 47:44-40:44 األربعاء 40/40/7402

 أحمد أبو مسامح.أ K302/K303/K304 042 مهارات الحاسوب 47:44-40:44 األربعاء 40/40/7402

 ياسمين البوبو.أ K109/K110 041 مهارات الحاسوب 47:44-40:44 األربعاء 40/40/7402

 بد الوهاب مهناع.أ K305 041 مهارات الحاسوب 47:44-40:44 األربعاء 40/40/7402

 إياد المصري.أ فرع الجنوب 240 مهارات الحاسوب 47:44-40:44 األربعاء 40/40/7402

 إياد المصري.أ فرع الجنوب 247 مهارات الحاسوب 47:44-40:44 األربعاء 40/40/7402

 سحر حمو.أ فرع الشمال 140 مهارات الحاسوب 47:44-40:44 األربعاء 40/40/7402

 سحر حمو.أ فرع الشمال 147 مهارات الحاسوب 47:44-40:44 ربعاءاأل 40/40/7402

 يوسف الداعور.أ BK505/BK504/BK503/BK502/حيفا 010 دراسات إسالمية 00:44-41:44 الخميس 41/40/7402

 عبد اهلل الداية.أ BK201/BK202/BK203/BK204/BK206/BK207/BK208/BK209/BK210 047 دراسات إسالمية 00:44-41:44 الخميس 41/40/7402

إسراء الحاج.أ K310/K309/K308/K307 041 دراسات إسالمية 00:44-41:44 الخميس 41/40/7402  

 يوسف الداعور.أ K302/K303/K304/K305/K306 040 دراسات إسالمية 00:44-41:44 الخميس 41/40/7402

 عبد اهلل الداية.أ K501/K502/K506/بيسان/القدس 041 دراسات إسالمية 00:44-41:44 الخميس 41/40/7402

 سميح حجاج.د BK302/BK303/BK304/BK306/BK307 041 دراسات إسالمية 00:44-41:44 الخميس 41/40/7402

 عبد اهلل الداية.أ /BK506/BK507الجليل 042 دراسات إسالمية 00:44-41:44 الخميس 41/40/7402
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 خالد خطاب.د فرع الجنوب 240 دراسات إسالمية 00:44-41:44 الخميس 41/40/7402

 خالد خطاب.د فرع الجنوب 247 دراسات إسالمية 00:44-41:44 الخميس 41/40/7402

 أالء الغلبان.أ فرع الجنوب 241 دراسات إسالمية 00:44-41:44 الخميس 41/40/7402

 عبد اهلل شراب.أ فرع الجنوب 240 دراسات إسالمية 00:44-41:44 الخميس 41/40/7402

 محمد الشرافي.أ فرع الشمال 140 دراسات إسالمية 00:44-41:44 الخميس 41/40/7402

 عبد اهلل سالمة.أ فرع الشمال 147 دراسات إسالمية 00:44-41:44 الخميس 41/40/7402

 محمد سرور.د K207/K208/K209/K210 010 صحة وتغذية 00:11-10:11 الخميس 10/10/6102

 أحمد اللي.د /K410/K409/K408يافا 047 صحة وتغذية 00:44-41:44 الخميس 41/40/7402

 أحمد اللي.د K401/K402/K403إسدود 041 صحة وتغذية 00:44-41:44 الخميس 41/40/7402

 محمد سرور.د K509/K510 040 صحة وتغذية 00:44-41:44 الخميس 41/40/7402

 محمد سرور.د K508/K507 041 صحة وتغذية 00:44-41:44 الخميس 41/40/7402

 محمد طبش.أ فرع الجنوب 240 صحة وتغذية 00:44-41:44 الخميس 41/40/7402

 ريما العبادلة.أ فرع الجنوب 247 صحة وتغذية 00:44-41:44 الخميس 41/40/7402

 رائد الداية.د K302/K303/K304/K305 101 اللغة العربية 16:11-06:11 الخميس 10/10/6102

 يحيى التلولي.د K506/K507/K508/القدس 102 اللغة العربية 47:44-07:44 الخميس 41/40/7402

 رائد الداية.د K307/K308/K309/K310 103 اللغة العربية 47:44-07:44 الخميس 41/40/7402

 ميسون الفرا.أ فرع الجنوب 240 اللغة العربية 47:44-07:44 الخميس 41/40/7402

 محمد الكفارنة.د فرع الشمال 801 العربية اللغة 47:44-07:44 الخميس 41/40/7402

 كمال الشاعر.د K401/K402/K403 010 دراسات فلسطينية وعربية 16:11-06:11 الخميس 10/10/6102

 كمال الشاعر.د /K406/K407إسدود 047 دراسات فلسطينية وعربية 47:44-07:44 الخميس 41/40/7402

 كمال الشاعر.د /K410/K409يافا 041 طينية وعربيةدراسات فلس 47:44-07:44 الخميس 41/40/7402
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 كمال الشاعر.د فرع الجنوب 240 دراسات فلسطينية وعربية 47:44-07:44 الخميس 41/40/7402

 محمود البسيوني.أ فرع الشمال 140 دراسات فلسطينية وعربية 47:44-07:44 الخميس 41/40/7402

 سمر أبو يوسف.أ K106/K107/K109/K110 010 ية مهارةلغة إنجليز  10:11-16:11 الخميس 10/10/6102

 محمود العجرمي.د K208/K209/K210 010 مهارات االتيكيت والبروتوكول 01:11-10:11 السبت 12/10/6102

 رناد الحلو.أ K401/K402/K403/K404/K405/يافا 047 مهارات االتيكيت والبروتوكول 04:44-41:44 السبت 42/40/7402

 رناد الحلو.أ /K501/K502/K503/K504/K506القدس 041 مهارات االتيكيت والبروتوكول 04:44-41:44 السبت 42/40/7402

 رناد الحلو.أ. K310/K309/K308/K307/K306/K305/K304/K303/K302 040 مهارات االتيكيت والبروتوكول 04:44-41:44 السبت 42/40/7402

 رناد الحلو.أ K106/K107/K109/K110 041 تيكيت والبروتوكولمهارات اال 04:44-41:44 السبت 42/40/7402

 رناد الحلو.أ K202/K203/K204 041 مهارات االتيكيت والبروتوكول 04:44-41:44 السبت 42/40/7402

 كمال الشاعر.د فرع الجنوب 240 مهارات االتيكيت والبروتوكول 04:44-41:44 السبت 42/40/7402

 إيناس أبو شاويش.أ فرع الجنوب 247 مهارات االتيكيت والبروتوكول 04:44-41:44 السبت 42/40/7402

 إيناس أبو شاويش.أ فرع الجنوب 241 مهارات االتيكيت والبروتوكول 04:44-41:44 السبت 42/40/7402

 كمال الشاعر.د فرع الجنوب 240 مهارات االتيكيت والبروتوكول 04:44-41:44 السبت 42/40/7402

 نادر أبو شرخ.د فرع الشمال 140 مهارات االتيكيت والبروتوكول 04:44-41:44 السبت 42/40/7402

 نادر أبو شرخ.د فرع الشمال 147 مهارات االتيكيت والبروتوكول 04:44-41:44 السبت 42/40/7402

 ألفت نعيم.أ فرع الشمال 141 مهارات االتيكيت والبروتوكول 04:44-41:44 السبت 42/40/7402

 أسامة عثمان.م إسدود 010 علم البيئة 06:11-01:11 السبت 12/10/6102

يوسف الداعور.أ K203/K202 010 تربية إسالمية 16:11-06:11 السبت 12/10/6102  

 عماد حمتو.د /K510/K509/K508/K507بيسان 047 تربية إسالمية 47:44-07:44 السبت 42/40/7402

يوسف الداعور.أ K209/K210 041 سالميةتربية إ 47:44-07:44 السبت 42/40/7402  

 إسالم الساعاتي.أ فرع الشمال 140 تربية إسالمية 47:44-07:44 السبت 42/40/7402
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 يوسف عوض.د K401/K402/K403/K404/K405 040 مهارات اإلسعاف والطوارئ 41:44-47:44 السبت 42/40/7402

 تيسير أبو جمعة.أ K110/K109/K107/K106 010 القدس تاريخ وحضارة 00:11-10:11 األحد 10/10/6102

 زكريا الهور.أ K310/K309/K308/K307 047 القدس تاريخ وحضارة 00:44-41:44 األحد 41/40/7402

 تيسير أبو جمعة.أ K303/K304/K305 041 القدس تاريخ وحضارة 00:44-41:44 األحد 41/40/7402

 محمد وادي.أ فرع الجنوب 240 ضارةالقدس تاريخ وح 00:44-41:44 األحد 41/40/7402

 وسام الفقعاوي.أ فرع الجنوب 247 القدس تاريخ وحضارة 00:44-41:44 األحد 41/40/7402

 عبد الكريم حمدونة.أ K407/K408 010 (0)لغة إنجليزية 00:44-41:44 األحد 41/40/7402

 فاتن الحالق.أ /K401/K402إسدود 047 (0)لغة إنجليزية 00:44-41:44 األحد 41/40/7402

 عبد الكريم حمدونة.أ K203/K204 041 (0)لغة إنجليزية 00:44-41:44 األحد 41/40/7402

 عبد الكريم حمدونة.أ K202/K201 040 (0)لغة إنجليزية 00:44-41:44 األحد 41/40/7402

 دونةعبد الكريم حم.أ K208/K209/K210 041 (0)لغة إنجليزية 00:44-41:44 األحد 41/40/7402

 سمر العبادلة.أ K506/بيسان 041 (0)لغة إنجليزية 00:44-41:44 األحد 41/40/7402

 فاتن الحالق.أ /K501/K502القدس 042 (0)لغة إنجليزية 00:44-41:44 األحد 41/40/7402

 سمر العبادلة.أ K403/K404 041 (0)لغة إنجليزية 00:44-41:44 األحد 41/40/7402

 محمد على شعت.د فرع الجنوب 240 (0)لغة إنجليزية 00:44-:::41 األحد 41/40/7402

 محمد على شعت.د فرع الجنوب 247 (0)لغة إنجليزية 00:44-41:44 األحد 41/40/7402

 محمد على شعت.د فرع الجنوب 241 (0)لغة إنجليزية 00:44-41:44 األحد 41/40/7402

 إسالم الشامي.أ فرع الشمال 140 (0)لغة إنجليزية 00:44-41:44 األحد 41/40/7402

 عزيز الكحلوت.أ فرع الشمال 147 (0)لغة إنجليزية 00:44-41:44 األحد 41/40/7402

 عزيز الكحلوت.أ فرع الشمال 141 (0)لغة إنجليزية 00:44-41:44 األحد 41/40/7402

 غادة أبو القمبز.أ K310/K309/K308/K307/K306 040 مهارات اإلتصال والقيادة 40:44-07:44 األحد 41/40/7402
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 فايز أبو حجر.د /K502/K503بيسان 047 مهارات اإلتصال والقيادة 40:44-07:44 األحد 41/40/7402

 غادة أبو القمبز.أ K305/K304/K303/K302 041 مهارات اإلتصال والقيادة 40:44-07:44 األحد 41/40/7402

 فايز أبو حجر.د K407/K406 040 القيادةمهارات اإلتصال و  40:44-07:44 األحد 41/40/7402

 فايز أبو حجر.د /K508/K509/K510القدس 041 مهارات اإلتصال والقيادة 40:44-07:44 األحد 41/40/7402

 رشيد شعت.أ فرع الجنوب 247 مهارات اإلتصال والقيادة 40:44-07:44 األحد 41/40/7402

 رشيد شعت.أ فرع الجنوب 241 والقيادةمهارات اإلتصال  40:44-07:44 األحد 41/40/7402

 أحمد المصري.أ فرع الشمال 140 مهارات اإلتصال والقيادة 40:44-07:44 األحد 41/40/7402

 أحمد المصري.أ فرع الشمال 147 مهارات اإلتصال والقيادة 40:44-07:44 األحد 41/40/7402

 وسى أبو سليمم.أ K510 040 حقوق اإلنسان 41:44-40:44 األحد 41/40/7402

 موسى أبو سليم.أ K510 047 حقوق اإلنسان 41:44-40:44 األحد 41/40/7402

 موسى أبو سليم.أ /K502القدس 040 حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون 41:44-40:44 األحد 41/40/7402

 بو سليمموسى أ.أ بيسان 047 حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون 41:44-40:44 األحد 41/40/7402

                   
                   

        

 لجنة االمتحانات المركزية                                                                                                             


