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 القاعات اسم المدرس الشعبة المادة الساعة اليوم التاريخ

 BK306/BK307/BK308 أ.فادي إسماعيل 101 صحة وتغذية 11:00-09:00 الخميس 03/01/2019
 BK501/BK502/BK503/BK504/BK505 د.محمد سرور 102 صحة وتغذية 11:00-09:00 الخميس 03/01/2019
 BK201/BK202/BK203/BK204/BK205 د.محمد سرور 103 وتغذيةصحة  11:00-09:00 الخميس 03/01/2019
 K401/K406/K410 د.عدلي سكيك 104 صحة وتغذية 11:00-09:00 الخميس 03/01/2019
 K407/K408/K409 د.سمير راضي 105 صحة وتغذية 11:00-09:00 الخميس 03/01/2019
 K107/K108/K109/K110 د.محمد سرور 106 صحة وتغذية 11:00-09:00 الخميس 03/01/2019
 K508/K509/K510 د.أحمد اللي 107 صحة وتغذية 11:00-09:00 الخميس 03/01/2019
 - أ.أديب أبو خاطر 701 صحة وتغذية 11:00-09:00 الخميس 03/01/2019
 - د.محمد طبش 702 صحة وتغذية 11:00-09:00 الخميس 03/01/2019
 - أ.عدي حمد 801 يةصحة وتغذ 11:00-09:00 الخميس 03/01/2019

 BK507/BK506 أ.منال الرياشي 102 اللغة العربية 01:00-11:00 الخميس 03/01/2019
 K306/K307/K308 د.نهاد بدرية 105 اللغة العربية 01:00-11:00 الخميس 03/01/2019
 K507/K508القدس/ د.رائد الداية 106 اللغة العربية 01:00-11:00 الخميس 03/01/2019
 K202/K208/K209/K210 د.رائد الداية 107 اللغة العربية 01:00-11:00 الخميس 03/01/2019
 - أ.ماهر أبو معمر 701 اللغة العربية 01:00-11:00 الخميس 03/01/2019
 - أ.منال الرياشي 702 اللغة العربية 01:00-11:00 الخميس 03/01/2019
 - أ.سهام أبو العمرين 801 اللغة العربية 01:00-11:00 الخميس 03/01/2019
 BK206/BK207/BK208/BK209/BK210 د.رياض حشيش 103 دراسات فلسطينية وعربية 01:00-11:00 الخميس 03/01/2019
 K401/K402/K403/K404 د.تيسير أبو جمعة 104 دراسات فلسطينية وعربية 01:00-11:00 الخميس 03/01/2019
 - د.عمير الفرا 701 ت فلسطينية وعربيةدراسا 01:00-11:00 الخميس 03/01/2019
 - أ.محمود البسيوني 801 دراسات فلسطينية وعربية 01:00-11:00 الخميس 03/01/2019

 BK509/BK510 أ.عمر أبو مزيد 102 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الخميس 03/01/2019
 BK307/BK308/BK309 أ.يوسف الداعور 101 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الخميس 03/01/2019
 BK201/BK202/BK203/BK204/BK205 أ.عمر أبو مزيد 103 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الخميس 03/01/2019
 K302/K303/K304/K305/K309/K310 د.أكرم منصور 105 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الخميس 03/01/2019
 K510/K506القدس/بيسان/ أ.إياد فنون 106 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الخميس 03/01/2019
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 K107/K108/K109/K110 د.أكرم منصور 107 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الخميس 03/01/2019
 - أ.موسى األسطل 701 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الخميس 03/01/2019
 - أ.عمر شراب 702 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الخميس 03/01/2019
 - أ.موسى األسطل 703 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الخميس 03/01/2019
 - أ.إسالم الساعاتي 801 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الخميس 03/01/2019
 - أ.إسالم الساعاتي 802 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الخميس 03/01/2019
 /BK510/BK506الجليل/حيفا اد الحلوأ.رن 102 مهارات اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 السبت 05/01/2019
 BK210/BK206/BK201 أ.أنس اليازوري 103 مهارات اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 السبت 05/01/2019
 /K409/K408يافا/إسدود أ.رناد الحلو 104 مهارات اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 السبت 05/01/2019
 K302/K303/K304/K305/K306/K307 أ.رناد الحلو 105 تصال والقيادةمهارات اإل 10:00-09:00 السبت 05/01/2019
 K507/K506 أ.أحمد ضاهر 106 مهارات اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 السبت 05/01/2019
 K209 د.فايز أبو حجر 107 مهارات اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 السبت 05/01/2019
 - أ.إسماعيل كحيل 701 اإلتصال والقيادةمهارات  10:00-09:00 السبت 05/01/2019
 - أ.محمد وادي 702 مهارات اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 السبت 05/01/2019
 - أ.إسماعيل كحيل 703 مهارات اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 السبت 05/01/2019
 - أ.سهلة صوالي 704 مهارات اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 السبت 05/01/2019
 - أ.أحمد صنع هللا 801 مهارات اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 السبت 05/01/2019
 K507/K506 أ.هبة أحمد 1022 مهارات اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 السبت 05/01/2019
 عكا أ.أنس اليازوري 111 مهارات اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 السبت 05/01/2019
 K203/K204 أ.أنس اليازوري 1112 مهارات اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 السبت 05/01/2019
 - كحيل أ.اسماعيل 7770 مهارات اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 السبت 05/01/2019
 - كحيل أ.اسماعيل 7777 مهارات اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 السبت 05/01/2019
 - الشنطى أ.شروق 8888 صال والقيادةمهارات اإلت 10:00-09:00 السبت 05/01/2019

 K401/K405/K406/K410 أ.عبد الفتاح عليان 104 اللغة اإلنجليزية األكاديمية 12:00-10:00 السبت 05/01/2019
 K302/K308/K309/K310 أ.والء ياغي 105 اللغة اإلنجليزية األكاديمية 12:00-10:00 السبت 05/01/2019
 القدس/بيسان أ.والء ياغي 106 اللغة اإلنجليزية األكاديمية 12:00-10:00 السبت 05/01/2019
 K210 أ.والء ياغي 107 اللغة اإلنجليزية األكاديمية 12:00-10:00 السبت 05/01/2019
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 K508/K509/K510 أ.أمنة أبو شرار 108 اللغة اإلنجليزية األكاديمية 12:00-10:00 السبت 05/01/2019
 - أ.سمر العبادلة 701 اللغة اإلنجليزية األكاديمية 12:00-10:00 السبت 05/01/2019
 - أ.حازم النجار 702 اللغة اإلنجليزية األكاديمية 12:00-10:00 السبت 05/01/2019
 - أ.سمر العبادلة 703 اللغة اإلنجليزية األكاديمية 12:00-10:00 السبت 05/01/2019
 - أ.رائد صبرة 801 اللغة اإلنجليزية األكاديمية 12:00-10:00 السبت 05/01/2019
 - أ.هناء أبو ندى 802 اللغة اإلنجليزية األكاديمية 12:00-10:00 السبت 05/01/2019
 K408/K407/K404/K403/K402 أ.والء ياغي 101 (1لغة إنجليزية) 12:00-10:00 السبت 05/01/2019

 يافا د.عبد الكريم المدهون 104 ضارةالقدس تاريخ وح 02:00-12:00 السبت 05/01/2019
 K302/K303/K304/K305/K308/K307 د.رياض حشيش 105 القدس تاريخ وحضارة 02:00-12:00 السبت 05/01/2019
 /K507/K506بيسان د.رياض حشيش 106 القدس تاريخ وحضارة 02:00-12:00 السبت 05/01/2019
 K204/K203/K202 د.تيسير أبو جمعة 107 ارةالقدس تاريخ وحض 02:00-12:00 السبت 05/01/2019
 - د.كمال الشاعر 701 القدس تاريخ وحضارة 02:00-12:00 السبت 05/01/2019
 - أ.محمد وادي 702 القدس تاريخ وحضارة 02:00-12:00 السبت 05/01/2019
 - د.كمال الشاعر 703 القدس تاريخ وحضارة 02:00-12:00 السبت 05/01/2019
 - أ.محمود البسيوني 801 القدس تاريخ وحضارة 02:00-12:00 السبت 05/01/2019
 /BK309/BK308صفد د.عدلي سكيك 101 مهارات اإلسعاف والطوارئ 03:00-02:00 السبت 05/01/2019
 /BK506الجليل/حيفا د.يوسف عوض 102 مهارات اإلسعاف والطوارئ 03:00-02:00 السبت 05/01/2019
 BK207/BK208 د.عدلي سكيك 103 مهارات اإلسعاف والطوارئ 03:00-02:00 السبت 05/01/2019
 /K402/K403/K404/K405إسدود د.يوسف عوض 104 مهارات اإلسعاف والطوارئ 03:00-02:00 السبت 05/01/2019
 - أ.عائشة األغا 701 مهارات اإلسعاف والطوارئ 03:00-02:00 السبت 05/01/2019
 - أ.عائشة األغا 702 مهارات اإلسعاف والطوارئ 03:00-02:00 السبت 05/01/2019
 - أ.محمد العمصي 801 مهارات اإلسعاف والطوارئ 03:00-02:00 السبت 05/01/2019
 BK509/BK510 د.عدلي سكيك 1021 مهارات اإلسعاف والطوارئ 03:00-02:00 السبت 05/01/2019
 يافا/إسدود عبد هللا صادقد. 101 التنمية البشرية 11:00-09:00 األحد 06/01/2019
 K405 أ.رضا الزهار 101 (2لغة إنجليزية) 11:00-09:00 األحد 06/01/2019
 K401 أ.أمنة أبو شرار 102 (2لغة إنجليزية) 11:00-09:00 األحد 06/01/2019
 /BK303/BK304صفد أ.عبد الكريم مشتهى 101 مهارات الحاسوب 10:00-09:00 األحد 06/01/2019
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 BK210/BK209/BK208/BK207/BK206 أ.تامر اليازوري 103 مهارات الحاسوب 10:00-09:00 األحد 06/01/2019
 K302/K303/K304/K305/K308/K309/K310 أ.أحمد أبو مسامح 105 مهارات الحاسوب 10:00-09:00 األحد 06/01/2019
 بيسانالقدس/ م.إيمان رزقه 106 مهارات الحاسوب 10:00-09:00 األحد 06/01/2019
 K208/K209 م.إيمان رزقه 107 مهارات الحاسوب 10:00-09:00 األحد 06/01/2019
  أ.إياد المصري 701 مهارات الحاسوب 10:00-09:00 األحد 06/01/2019
 - أ.إياد المصري 702 مهارات الحاسوب 10:00-09:00 األحد 06/01/2019
 - ا.سحر حمو 801 مهارات الحاسوب 10:00-09:00 األحد 06/01/2019
 - أ.سحر حمو 802 مهارات الحاسوب 10:00-09:00 األحد 06/01/2019
 BK201/BK202/BK203/BK204/BK205/BK206 أ.يوسف الداعور 103 تربية إسالمية 01:00-11:00 األحد 06/01/2019
 - أ.عبد هللا سالمة 701 تربية إسالمية 01:00-11:00 األحد 06/01/2019
 K208 أ.حنان الحاج أحمد 111 تربية إسالمية 01:00-11:00 األحد 06/01/2019
 عكا أ.حنان الحاج أحمد 1112 تربية إسالمية 01:00-11:00 األحد 06/01/2019
 - أ.عمر شراب 7777 تربية إسالمية 01:00-11:00 األحد 06/01/2019
 - أ.عمر شراب 7778 تربية إسالمية 01:00-11:00 األحد 06/01/2019
 - أ.حنان الحاج أحمد 8888 تربية إسالمية 01:00-11:00 األحد 06/01/2019

 /BK303/BK304/BK307/BK308صفد أ.هبة أحمد 101 مهارات اإليتكيت والبروتوكول 02:00-01:00 األحد 06/01/2019
 /BK510/BK506الجليل/حيفا أ.هبة أحمد 102 مهارات اإليتكيت والبروتوكول 02:00-01:00 األحد 06/01/2019
 BK201/BK206/BK207/BK208/BK209/BK210 أ.رناد الحلو 103 مهارات اإليتكيت والبروتوكول 02:00-01:00 األحد 06/01/2019
 K408/K407 د.فايز أبو حجر 104 مهارات اإليتكيت والبروتوكول 02:00-01:00 األحد 06/01/2019
 يافا/إسدود أ.رناد الحلو 105 كولمهارات اإليتكيت والبروتو 02:00-01:00 األحد 06/01/2019
 K508 /K509القدس/بيسان/ د.فايز أبو حجر 106 مهارات اإليتكيت والبروتوكول 02:00-01:00 األحد 06/01/2019
 K202/K203/K204/K208/K209/K210 أ.رناد الحلو 107 مهارات اإليتكيت والبروتوكول 02:00-01:00 األحد 06/01/2019
 K406/K409/K410 أ.عبد هللا صادق 108 مهارات اإليتكيت والبروتوكول 02:00-01:00 األحد 06/01/2019
 K510/K506 أ.أحمد ضاهر 109 مهارات اإليتكيت والبروتوكول 02:00-01:00 األحد 06/01/2019
 - د.كمال الشاعر 701 مهارات اإليتكيت والبروتوكول 02:00-01:00 األحد 06/01/2019
 - د.كمال الشاعر 702 مهارات اإليتكيت والبروتوكول 02:00-01:00 األحد 06/01/2019
 - د.نادر أبو شرخ 801 مهارات اإليتكيت والبروتوكول 02:00-01:00 األحد 06/01/2019
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 - د.نادر أبو شرخ 802 مهارات اإليتكيت والبروتوكول 02:00-01:00 األحد 06/01/2019

 

 

 لجنة االمتحانات المركزية


