جاهعة فلسطيي
جدول االهتحاًات الٌهائية للفصل الدراسي الثاًي 2012-2012

تخصصات كلية التزبية
الساعة

التاريخ

اليوم

2018/05/20

األحد

 11:00-09:00انترتيح انخاصح

2018/05/20

األحد

 11:00-09:00عهى اننفس انترتىي

2018/05/21

األثنين

2018/05/21

األثنين

 14:00-12:00انترتيح انرياضيح

2018/05/21

األثنين

 14:00-12:00قضايا يعاصرج في تعهيى انهغح االنجهيزيح

2018/05/22

الثالثاء

 11:00-09:00سيكىنىجيح انهعة

2018/05/22

الثالثاء

 14:00-12:00إتجاهاخ يعاصرج في اسانية انتعهيى انعايح

2018/05/23

األربعاء

 14:00-12:00أدب األطفال

14:00-12:00

المادة

أسانية انثحج انترتىي واالحصاء انتطثيقي

2018/05/23

األربعاء

14:00-12:00

تصًيى انتذريس

2018/05/24

الخميس

14:00-12:00

إدارج انفصم وتنظيًه

2018/05/26

السبت

 11:00-09:00استًاع و تحذث 2

2018/05/26

السبت

 14:00-12:00أسانية تذريس انعهىو انعايح

2018/05/26

السبت

 14:00-12:00انترتيح انفنيح

2018/05/27

األحد

 10:00-09:00آداب وأخالقياخ يهنح انتعهيى

هالحظة:

2012/04/30

القاعات

اسم المدرس

K209

د.عبد الكريم المدهون

K210

د.عبد الكريم المدهون

K210

د.محمود عساف ()101

K209

د.غادة أبو القمبز ()102

K208

أ.محمد النفار

K207

د.ابتهال أبو رمضان

K210

د.عبد الكريم المدهون

K210

أ.أحمد أبو دية

K209

د.رائد الداية

K208

د.صباح نصار ()101

K210

د.غادة أبو القمبز ()102

K210

د.محمد صيام

K210

د.ابتهال أبو رمضان

K210

د.صباح نصار

K209

أ.نهاد حناوي

K210

أ.يوسف الداعور

في حال
حدوث أي طارئ وتن تأجيل االهتحاًات هي قبل لجٌة االهتحاًات الوزكزية ألي يىم هي األيام أعالٍ فإى جويع االهتحاًات لذلك اليىم الطارئ تؤجل لليىم الدراسي الذي يلي آخز 2/1
اهتحاى.

تخصصات كلية التزبية

جاهعة فلسطيي
جدول االهتحاًات الٌهائية للفصل الدراسي الثاًي 2012-2012

2012/00/22

األحد

 11:00-09:00انهغح انعرتيح 1

2012/00/22

األحد

 11:00-09:00قىاعذ نغح إنجهيزيح 2

2012/00/22

األثنين

 11:00-09:00قرآٌ كريى 1

2012/00/22

األثنين

 1 14:00-12:00انهغح االنجهيزيح

2012/00/22

األثنين

 14:00-12:00درايا

2012/00/22

األثنين

 14:00-12:00يقذيح في األدب االنجهيزي

2012/00/22

األثنين

 14:00-12:00يهاراخ انخظ انعرتي

2012/00/22

الثالثاء

 11:00-09:00أسانية تذريس نغح انجهيزيح

2012/00/22

الثالثاء

 11:00-09:00انترتيح االسالييح 1

2012/00/22

الثالثاء

 14:00-12:00كتاتح 1

2012/00/30

األربعاء

 11:00-09:00انرياضياخ 1

2012/00/30

األربعاء

 11:00-09:00يقذيح في عهى انهغىياخ

2012/00/31

الخميس

 11:00-09:00تذريس اإلنجهيزيح كهغح أجنثيح 1

2012/00/31

الخميس

 11:00-09:00يهاراخ قراءج 1

2012/00/31

الخميس

 14:00-12:00أسانية تذريس انترتيح انىطنيح

2012/04/30

K209

د.رائد الداية

K208

د.جميل األسمر

K210

د.رائد الداية

K210

أ.فاتن الحالق

K209

د.جميل األسمر

K208

د.جميل األسمر

K207

د.أكرم منصور
فرع الجنوب  +الشمال

K210

أ.يوسف الداعور

K210

أ.سحر الشوبكي

K210

أ.نضال الديب

K209

د.ابتهال أبو رمضان

K210

أ.سحر الشوبكي

K209

أ.عبد الكريم حمدونة

K210

د.سحر حرب
لجنة االمتحانات المركزية

هالحظة:

في حال
حدوث أي طارئ وتن تأجيل االهتحاًات هي قبل لجٌة االهتحاًات الوزكزية ألي يىم هي األيام أعالٍ فإى جويع االهتحاًات لذلك اليىم الطارئ تؤجل لليىم الدراسي الذي يلي آخز 2/2
اهتحاى.

