تخصصاث كليت ادارة الوال واالعوال – عزبي

جاهعت فلسطيي
جذول اهتحاًاث الٌهائي للفصل الذراسي الثاًي 2019-2018

2019/04/29

عدد
م.

التاريخ

اليوم

الساعة

المادة

الشعبة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2019-05-14
2019-05-14
2019-05-19
2019-05-19
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-21
2019-05-21
2019-05-21
2019-05-22
2019-05-22
2019-05-22
2019-05-23
2019-05-23
2019-05-23

انثالثاء
انثالثاء
األدذ
األدذ
االثُيٍ
االثُيٍ
انثالثاء
انثالثاء
انثالثاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
انخًيس
انخًيس
انخًيس

11:00-09:00
02:00-12:00
14:00-12:00
14:00-12:00
11:00-09:00
11:00-09:00
11:00-09:00
11:00-09:00
14:00-12:00
11:00-09:00
11:00-09:00
14:00-12:00
11:00-09:00
11:00-09:00
13:00-12:00

 2019-05-23انخًيس

13:00-12:00

حطبيماث اداريت بانذاسٕب
حطبيماث يذاسبيت بانذاسٕب
َظريت االدارة
َظريت انًذاسبت
االحصاالث انخجاريت
حذليك 2
يبادئ اإلدارة 1
يبادئ االدارة 2
يذاسبت إداريت
االدارة انذٔنيت
يذاسبت دٔنيت
انمإٌَ انخجاري
يبادئ انًذاسبت 2
يبادئ انًذاسبت1
آداب ٔأخاللياث انًُٓت
آداب ٔأخاللياث انًُٓت
نهًذاسبت

28
101,701
44
101,701
60
101,801
55
101
32
101
59
101
12
101
76
101,701,801
42 101,102,701,801
42
101
40
101
126 101,102,701,801
88
101,701,801
17
101
41
101,801
101

11:00-09:00
14:00-12:00
11:00-09:00
11:00-09:00
14:00-12:00

الخصاد كهي
بذٕد انعًهياث
لضايا إداريت يعاصرة
لضايا يذاسبيت يعاصرة
َمٕد ٔبُٕن ٔأسٕاق يانيت

153 101,102,701,801
64 101,102,701,801
38
101
45
101
107 101,102,701,801

16
17
18
19
20
21

2019-05-25
2019-05-25
2019-05-26
2019-05-26
2019-05-26

هالحظت:

انسبج
انسبج
األدذ
األدذ
األدذ

الطالب

59

القاعات

اسم المدرس

K506,k411
K506,k411
K406, K410
K404, K405
K401
يافا
K406
يافاK410 ،
اسذٔد
يافا
K401, K402
اسذٔد ،يافا
يافاK410 ،
K406
K406, K407

اياد انًصري,دًذاٌ انًصري
عبذ انهطيف دأد,غذير بكر
أ.رجاء َصار,طارق ابٕلٕطّ
دياال انرزي
د .داحى عسفّ
عذَاٌ عٕض
َادر ابٕضرر
دًذاٌ انًصري,فاطًت انعاصي
أدًذ انًطٓرأي,د .خانذ انًذٌْٕ,يذًذ صباح
د .داحى عسفّ
جٓاد انصهيبي
أ .يي ابٕزايذ,يذًذ دًذاٌ,يًذٔح ابٕانذسُي
بساو ابٕ عٌٕ,خذيجت يعًر,عهي ضاْيٍ
يذًذ صباح
عبذ انعسيس صافي,يذًذ عفاَت

يافا
يافا ،اسذٔد،
K401
يافا
K401, K402
يافا
يافا ،اسذٔد

د .أدًذ انعفيفي
أضرف ابٕيعًر,د .بذر دًذاٌ,سانى درٔيصَ,ادر سًارِ
د .ياسر أبٕيصطفي,ريى أبٕ ضهفت
َادر ابٕضرر
عهي ضاْيٍ
أضرف ابٕيعًر,د .بذر دًذاٌ,سانى درٔيص

في حال
حذوث أي طارئ وتن تأجيل االهتحاًاث هي قبل لجٌت االهتحاًاث الوزكزيت ألي يىم هي األيام أعالٍ فإى جويع االهتحاًاث لذلك اليىم الطارئ تؤجل لليىم الذراسي الذي يلي آخز 2/1
اهتحاى.

تخصصاث كليت ادارة الوال واالعوال – عزبي
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2019-05-27
2019-05-27
2019-05-27
2019-05-28
2019-05-29
2019-05-29
2019-05-29
2019-05-30
2019-05-30
2019-05-30

االثُيٍ
االثُيٍ
االثُيٍ
انثالثاء
األربعاء
األربعاء
األربعاء
انخًيس
انخًيس
انخًيس

11:00-09:00
14:00-12:00
14:00-12:00
14:00-12:00
14:00-12:00
14:00-12:00
14:00-12:00
11:00-09:00
14:00-12:00
14:00-12:00

جاهعت فلسطيي
جذول اهتحاًاث الٌهائي للفصل الذراسي الثاًي 2019-2018

يبادئ إدصاء
ادارة انعًهياث انًانيت ٔانًصرفيت
يذاسبت يصارف ٔيؤسساث يانيت
يذاسبت حكانيف
اإلدارة بانهغت اإلَجهيسيت
انريادة ٔإدارة انًطاريع انصغيرة
يذاسبت بانهغت اإلَجهيسيت
يذاسبت خاصت ٔإجخًاعيت
انخسٕيك
يذاسبت يخٕسطت 2

84
101,701,801
41
101,801
47
101
58 101,102,701,801
17 101,701,801
40
101
46
101
53
101
40
101,701,801
33
101,701,801

اسذٔدK401 ،
K406, K407
يافا
اسذٔد
K401
اسذٔد
يافا
اسذٔد
يافا
K401

2019/04/29
أ.بطار دًذ,إيٓاب أبٕ زعيخر,خانذ انًغاري
أ.يذًذ ٔرش أغا,عهي ضاْيٍ
عهي ضاْيٍ
أدًذ انًطٓرأي,د .خانذ انًذٌْٕ,غذير بكر
داحى إسًاعيم,د .عسانعرب انعأٔر,فذٔاٌ ضريعت
د .ياسر أبٕيصطفي
أ.يٕسف انًذنم
أ.طارق ابٕ انعجيٍ
أ.رائف بركت,دًذاٌ انًصري,فاطًت انعاصي
إعخذال انذهٕ,خذيجت يعًر,فؤاد ضهخ
لجنة االمتحانات المركزية

هالحظت:

في حال
حذوث أي طارئ وتن تأجيل االهتحاًاث هي قبل لجٌت االهتحاًاث الوزكزيت ألي يىم هي األيام أعالٍ فإى جويع االهتحاًاث لذلك اليىم الطارئ تؤجل لليىم الذراسي الذي يلي آخز 2/2
اهتحاى.

