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 القاعات اسم المدرس الشعبة المادة الساعة اليوم التاريخ

 /BK306صفد د.عدلي سكيك 101 صحة وتغذية 11:00-09:00 الثالثاء 31/12/2019
 الجليل/حيفا أ.دعاء عزام 102 صحة وتغذية 11:00-09:00 الثالثاء 31/12/2019
 BK206/BK210 أ.دعاء عزام 103 صحة وتغذية 11:00-09:00 الثالثاء 31/12/2019
 K401 د.عدلي سكيك 104 صحة وتغذية 11:00-09:00 الثالثاء 31/12/2019
 K302/K303/K304/K305/K307 د.محمد سرور 105 صحة وتغذية 11:00-09:00 الثالثاء 31/12/2019
 K510/K509/K508 د.محمد سرور 106 صحة وتغذية 11:00-09:00 الثالثاء 31/12/2019
 K209/K210 د.أحمد اللي 107 صحة وتغذية 11:00-09:00 ءالثالثا 31/12/2019
 - أ.هبة المصري 701 صحة وتغذية 11:00-09:00 الثالثاء 31/12/2019
 - أ.هبة المصري 702 صحة وتغذية 11:00-09:00 الثالثاء 31/12/2019
 - أ.عدي حمد 801 صحة وتغذية 11:00-09:00 الثالثاء 31/12/2019

 BK501/BK502/BK503/BK504/BK505 أ.منال الرياشي 102 اللغة العربية 01:00-11:00 ءالثالثا 31/12/2019
 K307/K308/K309/K310 أ.منال الرياشي 105 اللغة العربية 01:00-11:00 الثالثاء 31/12/2019
 K410/K409/K408 أ.صفاء أبو علي 106 اللغة العربية 01:00-11:00 الثالثاء 31/12/2019
 /K508/K507القدس/بيسان أ.منال الرياشي 107 اللغة العربية 01:00-11:00 الثالثاء 31/12/2019
 - د.جميل كالب 701 اللغة العربية 01:00-11:00 الثالثاء 31/12/2019
 - د.نهاد بدرية 702 اللغة العربية 01:00-11:00 الثالثاء 31/12/2019
 - د.رائد الداية 801 اللغة العربية 01:00-11:00 الثالثاء 31/12/2019
 BK205/BK204/BK203/BK202/BK201 أ.محمد المجدالوي 103 دراسات فلسطينية وعربية 01:00-11:00 الثالثاء 31/12/2019
 K404/K403/K402/K401 د.كمال الشاعر 104 دراسات فلسطينية وعربية 01:00-11:00 الثالثاء 31/12/2019
 - د.عمير الفرا 701 ات فلسطينية وعربيةدراس 01:00-11:00 الثالثاء 31/12/2019
 - أ.إسالم الساعاتي 801 دراسات فلسطينية وعربية 01:00-11:00 الثالثاء 31/12/2019
 BK208 أ.شادي عويضة 1031 دراسات فلسطينية وعربية 01:00-11:00 الثالثاء 31/12/2019
 BK209 أ.شادي عويضة 101 دراسات فلسطينية وعربية 01:00-11:00 الثالثاء 31/12/2019

 K410/K406 أ.يوسف الداعور 101 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الثالثاء 31/12/2019
 BK208 أ.حنان الحاج أحمد 102 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الثالثاء 31/12/2019
 K302 أ.محمود  الزين 103 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الثالثاء 31/12/2019



      جامعة فلسطين          

 18/12/2019                                 2020-2019  األولدراسي للفصل الجدول االمتحانات النهائية                   متطلبات الجامعة                               

يوم الدراسي الذي يلي آخر وم الطارئ تؤجل للفي حال حدوث أي طارئ وتم تأجيل االمتحانات من قبل لجنة االمتحانات المركزية ألي يوم من األيام أعاله فإن جميع االمتحانات لذلك الي   مالحظة:

 .امتحان
 

5/2 

 - أ.عمر شراب 701 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الثالثاء 31/12/2019
 - أ.عمر شراب 702 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الثالثاء 31/12/2019
 - أ.إسالم الساعاتي 801 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الثالثاء 31/12/2019
 - أ.عمر زيدان 802 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الثالثاء 31/12/2019
 BK201/BK202/BK203/BK204/BK205/BK206/BK207 أ.حنان الحاج أحمد 103 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الثالثاء 31/12/2019
 / K401/K402يافا/إسدود أ.يوسف الداعور 104 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الثالثاء 31/12/2019
 K302/K303/K304/K305/K310 حمود الزينأ.م 105 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الثالثاء 31/12/2019

 /K507/K508/K509/K510القدس/بيسان أ.حنان الحاج أحمد 106 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الثالثاء 31/12/2019
 - أ.عمر شراب 701 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الثالثاء 31/12/2019
 - .عمر شرابأ 702 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الثالثاء 31/12/2019
 - أ.إسالم الساعاتي 801 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الثالثاء 31/12/2019
 - أ.عمر زيدان 802 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الثالثاء 31/12/2019
 BK306/BK307/BK308/BK309صفد أ.يوسف الداعور 1011 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الثالثاء 31/12/2019
 /BK501/BK502الجليل/حيفا د.إياد فنونة 1012 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الثالثاء 31/12/2019
 BK209/BK210 أ.يوسف الداعور 1031 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الثالثاء 31/12/2019
 K408/K409 أ.محمود الزين 1061 دراسات إسالمية 03:00-01:00 الثالثاء 31/12/2019
 K208/K209 أ.أمنة أبو شرار 101 (2لغة إنجليزية) 03:00-01:00 الثالثاء 31/12/2019
 /BK501/BK502/BK503/BK504الجليل/حيفا أ.عبد هللا صادق 102 مهارات اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 الخميس 02/01/2020
 BK201/BK202/BK203/BK204/BK205/BK206/BK207 أ.عبد هللا صادق 103 مهارات اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 الخميس 02/01/2020
 يافا/إسدود أ.عبد هللا صادق 104 مهارات اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 الخميس 02/01/2020
 K302/K303/K304/K305 د.فايز أبو حجر 105 مهارات اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 الخميس 02/01/2020
 /K509/K510القدس/بيسان أ.رناد الحلو 106 والقيادةمهارات اإلتصال  10:00-09:00 الخميس 02/01/2020
 K210 أ,هبة أحمد 107 مهارات اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 الخميس 02/01/2020
 - د.عمير الفرا 701 مهارات اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 الخميس 02/01/2020
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 - د.عمير الفرا 702 مهارات اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 الخميس 02/01/2020
 - أ.سهلة صوالي 703 مهارات اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 الخميس 02/01/2020
 - د.عمير الفرا 704 مهارات اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 الخميس 02/01/2020
 - أ.أحمد صنع هللا 801 مهارات اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 الخميس 02/01/2020
 BK510 د.فايز أبو حجر 1022 مهارات اإلتصال والقيادة 10:00-09:00 يسالخم 02/01/2020

 K207 أ.أمنة أبو شرار 101 اللغة اإلنجليزية األكاديمية 12:30-10:30 الخميس 02/01/2020
 K207 أ.سمر أبو يوسف 102 اللغة اإلنجليزية األكاديمية 12:30-10:30 الخميس 02/01/2020
 K207 أ.سمر أبو يوسف 103 اللغة اإلنجليزية األكاديمية 12:30-10:30 الخميس 02/01/2020
 - أ.حازم النجار 701 اللغة اإلنجليزية األكاديمية 12:30-10:30 الخميس 02/01/2020
 - أ.أية أبو ندا 801 اللغة اإلنجليزية األكاديمية 12:30-10:30 الخميس 02/01/2020
 - أ.إسالم انشاصي 802 اللغة اإلنجليزية األكاديمية 12:30-10:30 الخميس 02/01/2020
 / BK306صفد د.عبد الفتاح عليان 101 لغة إنجليزية 12:30-10:30 الخميس 02/01/2020
 / K401/K402يافا/إسدود أ.سمر أبو يوسف 104 لغة إنجليزية 12:30-10:30 الخميس 02/01/2020
 K302/K303/K304/K305 أ.سمر أبو يوسف 105 لغة إنجليزية 12:30-10:30 الخميس 02/01/2020
 /K507/K508/K509/K510القدس/بيسان أ.سمر أبو يوسف 106 لغة إنجليزية 12:30-10:30 الخميس 02/01/2020
 - أ.حازم النجار 701 لغة إنجليزية 12:30-10:30 الخميس 02/01/2020
 - نداأ.أية أبو  801 لغة إنجليزية 12:30-10:30 الخميس 02/01/2020
 - أ.إسالم انشاصي 802 لغة إنجليزية 12:30-10:30 الخميس 02/01/2020
 /BK501/BK502/BK503الجليل/حيفا أ.سمر أبو يوسف 1011 لغة إنجليزية 12:30-10:30 الخميس 02/01/2020
 BK506/BK507/BK508/BK509/BK510 أ.رضا الزهار 1012 لغة إنجليزية 12:30-10:30 الخميس 02/01/2020
 BK505/BK504 أ.أمنة أبو شرار 1013 لغة إنجليزية 12:30-10:30 الخميس 02/01/2020
 K409/K410 أ.أمنة أبو شرار 1061 لغة إنجليزية 12:30-10:30 الخميس 02/01/2020
 K209/K210 أ.أمنة أبو شرار 101 (1لغة إنجليزية) 12:30-10:30 الخميس 02/01/2020
 K208 أ.أمنة أبو شرار 102 (1لغة إنجليزية) 12:30-10:30 الخميس 02/01/2020
 K203/K204 أ.سمر أبو يوسف 103 (1لغة إنجليزية) 12:30-10:30 الخميس 02/01/2020
 - أ.حازم النجار 701 (1لغة إنجليزية) 12:30-10:30 الخميس 02/01/2020
 - أ.أية أبو ندا 801 (1لغة إنجليزية) 12:30-10:30 الخميس 02/01/2020
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 - أ.إسالم انشاصي 802 (1لغة إنجليزية) 12:30-10:30 الخميس 02/01/2020

 / K401/K402يافا/إسدود د.رياض حشيش 104 القدس تاريخ وحضارة 02:30-12:30 الخميس 02/01/2020
 K307/K308/K309/K310 أ.طارق حسونة 105 القدس تاريخ وحضارة 02:30-12:30 الخميس 02/01/2020
 K510القدس/ أ.شادي عويضة 106 القدس تاريخ وحضارة 02:30-12:30 لخميسا 02/01/2020
 - د.عمير الفرا  701 القدس تاريخ وحضارة 02:30-12:30 الخميس 02/01/2020
 - د.كمال الشاعر 702 القدس تاريخ وحضارة 02:30-12:30 الخميس 02/01/2020
 - أ.محمد وادي 703 القدس تاريخ وحضارة 02:30-12:30 الخميس 02/01/2020
 - د.أكرم منصور 801 القدس تاريخ وحضارة 02:30-12:30 الخميس 02/01/2020
 BK201/BK205 أ.شادي عويضة 1031 القدس تاريخ وحضارة 02:30-12:30 الخميس 02/01/2020

 الجليل أ.محمد الدماغ 101 مهارات اإلسعاف والطوارئ 03:30-02:30 الخميس 02/01/2020
 BK510 أ.كمال أحمد 102 مهارات اإلسعاف والطوارئ 03:30-02:30 الخميس 02/01/2020
 BK306/BK307/BK308/BK309صفد أ.عبد هللا صادق 101 التنمية البشرية 11:00-09:00 السبت 04/01/2020
 /BK510الجليل أ.عبد هللا صادق 102 التنمية البشرية 11:00-09:00 السبت 04/01/2020
 - أ.سهلة صوالي 701 التنمية البشرية 11:00-09:00 السبت 04/01/2020
حقوق اإلنسان في الشريعة  11:00-09:00 السبت 04/01/2020

 والقانون

 K310 أ.سامر موسى 101

 BK201 د.محمد ربيع أحمد 101 علم البيئة 11:00-09:00 السبت 04/01/2020
 /BK501/BK502حيفا رزقه م.إيمان 101 مهارات الحاسوب 10:00-09:00 السبت 04/01/2020
 BK201/BK202/BK203/BK204/BK205 أ.ياسمين البوبو 103 مهارات الحاسوب 10:00-09:00 السبت 04/01/2020
 /K509/K510القدس/بيسان م.إيمان رزقه 106 مهارات الحاسوب 10:00-09:00 السبت 04/01/2020
 - د المصريأ.إيا 701 مهارات الحاسوب 10:00-09:00 السبت 04/01/2020
 - أ.سحر حمو 801 مهارات الحاسوب 10:00-09:00 السبت 04/01/2020
 BK206/BK207/BK208/BK209/BK210 م.إيمان رزقه 1031 مهارات الحاسوب 10:00-09:00 السبت 04/01/2020
 K508/K507 أ.أحمد أبو مسامح 1061 مهارات الحاسوب 10:00-09:00 السبت 04/01/2020
 BK506 أ.أحمد أبو مسامح 101 مهارات الحاسوب 10:00-09:00 سبتال 04/01/2020

 BK201/BK202/BK203/BK204/BK205/BK206/BK207 أ.عبد هللا سالمة 103 تربية إسالمية 01:00-11:00 السبت 04/01/2020
 - أ.عمر شراب 701 تربية إسالمية 01:00-11:00 السبت 04/01/2020
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 /BK306صفد أ.رناد الحلو 101 مهارات اإلتيكيت والبروتوكول 02:00-01:00 السبت 04/01/2020
 BK201/BK202/BK203/BK204/BK205/BK206 أ.هبة أحمد 103 مهارات اإلتيكيت والبروتوكول 02:00-01:00 السبت 04/01/2020
 /K507/K508/K509القدس/بيسان أ.هبة أحمد 106 مهارات اإلتيكيت والبروتوكول 02:00-01:00 السبت 04/01/2020
 K107/K108 أ.هبة أحمد 107 مهارات اإلتيكيت والبروتوكول 02:00-01:00 السبت 04/01/2020
 - د.عمير الفرا 701 مهارات اإلتيكيت والبروتوكول 02:00-01:00 السبت 04/01/2020
 - د.كمال الشاعر 702 مهارات اإلتيكيت والبروتوكول 02:00-01:00 السبت 04/01/2020
 - أ.أحمد صنع هللا 801 مهارات اإلتيكيت والبروتوكول 02:00-01:00 السبت 04/01/2020
 /BK501الجليل د.فايز أبو حجر 1031 مهارات اإلتيكيت والبروتوكول 02:00-01:00 السبت 04/01/2020
 BK207/BK208/BK209/BK210 أ.رناد الحلو 1032 مهارات اإلتيكيت والبروتوكول 02:00-01:00 السبت 04/01/2020
 K409/K410 د.فايز أبو حجر 1061 مهارات اإلتيكيت والبروتوكول 02:00-01:00 السبت 04/01/2020

 لجنة االمتحانات المركزية


