
:الطالب عزيزي

.(الوفاة شهادة إحضار) األولى الدرجة من وفاة-

.(للمستشفيات العامة اإلدارة من مصدقة ورقة إحضار) طبي عذر-

.(الداخلية من إفادة إحضار) السجن-

.(السفر جواز إحضار) السفر-

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

09:30-11:30

الثانية الفترة

12:00-14:00

(2) العربية اللغةالمالية اإلدارة

العربي النحوالمساهمة الشركات في المالية اإلدارة

1 العربي النحوالفلسطيني اإلعالم

والتلفزيوني اإلذاعي اإللقاء فنللتربية والفلسفية االجتماعية األصول

البينات قانون2 العام القسم العقوبات قانون

الجبري والتنفيذ البينات قانونالمجتمع تنظيم ممارسة مهارات

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

09:30-11:30

الثانية الفترة

12:00-14:00
وتاريخه األندلسي االدبالسياسية والحركات األحزاب

2 العامة الرياضياتاإلعالمية األخالقيات

الخاصة الفئات رعايةاالسالمية التربية

(وصية و ميراث) 2 الشخصية األحوال قانونالتنظيمي السلوك

االنجليزية باللغة محاسبة(2) السياسية والنظم الدستوري القانون

والتلفزيون اإلذاعة إلى مدخل2 الدستوري والقانون السياسية النظم

االستثمار وادارة تحليل

اجتماعية تشريعات

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

09:30-11:30

الثانية الفترة

12:00-14:00
فلسطين اقتصادياتالجديد اإلعالم

الفلسطيني اإلقتصادالخبر_1 الصحفي التحرير

(2) األحكام آيات تفسير2 اإلداري القانون

الجزائية اإلجراءات قانوناالطفال عند واللغة التفكير تطوير

(1) الجزائية اإلجراءات قانونادارية محاسبة
والتلفزيون اإلذاعة في تطبيقية ممارسة-

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

09:30-11:30

الثانية الفترة

12:00-14:00

اإلسالمي اإلقتصادالجنائي البحث

الدولي األمني التعاونالدبلوماسي القانون

اإلعالمية النظرياتاالسالمية الحضارة تاريخ

مصارف محاسبة(2) تفسير

السبــــــت

19/05/2018

-

األحــــــــد

20/05/2018

اإلثنــــــــــين

21/05/2018

الثالثـاء

22/05/2018

2018/2017 الثاني الدراسي الفصل

النهائية االمتحانات جدول

                                  

 جميع على لذلك المساق، شعبة فيه فتحت الذي الجامعة مقر في فقط المساق امتحان يعقد: هام تنويه

 أي في االمتحان بتقديم يسمح ولن الطالب، محاضرات جدول حسب االمتحان بمكان االلتزام الطلبة

.اليوم نفس في إمتحان من أكثر للطالب وجد إذا إال آخر مقر

ً نفيدكم  الدراسي للفصل النهائية االمتحانات جدول على التعديالت بعض إدخال تم بأنه علما

 مواعيد من التأكد يرجى لذا والفترات، األيام التعديالت تشمل بحيث 2018/2017 الثاني

.بكم الخاصة االمتحانات

:العذر يثبت ما احضار مع التالية، األعذار أحد وجد اذا إال اإلمتحان عن التغيب يمنع كما

5 من 1 صفحة



والتاريخ اليوم
األولى الفترة

09:30-11:30

الثانية الفترة

12:00-14:00

اإلعالمي البحثاإلنجليزية اللغة

(وتطبيقات مناهج) العلمي البحث
االجتماعية الخدمة في البحث

بيانات وتحليل حاسوب

األساسي التعليم فلسفة

متخصصة محاسبة

العلمي البحث مناهج

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

09:30-11:30

الثانية الفترة

12:00-14:00

العالمية المتغيرات اطار في االجتماعية التنميةواتجاهاته المعاصر االدب

ومهاراته العربي الخطاإلسالمي اإلعالم

وتطبيقاتها الطبوغرافيااالجتماعية للخدمة العامة الممارسة

العسكري القضاءوالصرف النحو

4 العربي النحوالفقه أصول

القران علوم1 الفقه أصول

2 ادارة مبادئإقليمية دراسات

األديان دراسة

التمويل مبادئ

واالستثمار التمويل مبادئ

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

09:30-11:30

الثانية الفترة

12:00-14:00

والتلفزيوني اإلذاعي التحريرالفقه في دراسات

االدارية والتنمية التدريبإسالمية فرق

التبعية العينية الحقوق

المدني والمجتمع االجتماعية الخدمة

الفلسطيني السياسي النظام

2 شرطة عمليات

والسلوكية التربوية العلوم في مدخل

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

09:30-11:30

الثانية الفترة

12:00-14:00

االجتماعية المؤسسات ادارةالمدنية التربية

1 العامة الرياضياتالتجاري القانون

واإلقليمية الدولية المنظماتوإفالس شركات التجاري القانون

المحاسبية النظرية(2) عقيدة

عامة أحياءالعامة العالقات مبادئ

المرور قواعد

العامة الرياضيات مبادئ

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

09:30-11:30

الثانية الفترة

12:00-14:00

الصحفي اإلعالنالجاهلي األدب

الدولية العالقاتالحديث الفكر تاريخ

(2) المعامالت فقه(2) حديث

معاصرة إدارية قضاياتحليلي حديث

إدارية وقضايا مهاراتواالبداع اللعب نفس علم

-التجارية والعقود التجاري القانون مبادئ

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

09:30-11:30

الثانية الفترة

12:00-14:00

العربي اإلعالمالديمقراطية والممارسة الفكر

والتقويم القياسعربية لغة تدريس أساليب

االنتاجية العمليات إدارة(2) العبادات فقه

الشباب رعايةاإلقناع فن

(اإللتزام أحكام) 2 مدني قانوناألمن قوى قانون
اإلسالم في والسياسة الحكم نظام(2) متوسطة محاسبة

-

األربعـــــــــــاء

23/05/2018

الخميــــــــس

24/05/2018

السبــــــت

26/05/2018

-

-

األحــــــــد

27/05/2018

اإلثنــــــــــين

28/05/2018

-

الثالثـــــــــاء

29/05/2018

5 من 2 صفحة



والتاريخ اليوم
األولى الفترة

09:30-11:30

الثانية الفترة

12:00-14:00

مكافحتها وطرق المخدراتوالشرطة العامة العالقات

التربوية الحاسوب تطبيقاتاالسالم في المالية المعامالت

الكلي االقتصاد مبادئالنفسية والصحة النمو

االجتماعية الخدمة الى مدخلاالنتاج ومراقبة تخطيط

التأمين قانون

(والتأمين اإليجار) 4 مدني قانون

االنجليزية باللغة سياسية مصطلحات

العربية باللغة الكتابة مهارات

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

09:30-11:30

الثانية الفترة

12:00-14:00

والعثماني المملوكي األدبالدولي اإلعالم

الخاص الدولي القانونالمناهج أساسيات

والجريمة االجتماعي لالنحراف المفسرة النظرياتالجماعة خدمة ممارسة مهارات

أطفال أدب-

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

09:30-11:30

الثانية الفترة

12:00-14:00

1 وتاريخه العباسي االدبكريم قرآن

2 الفقه أصول

(وداللة معجم) 2 اللغة علم
الجنائي النفس علم

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

09:30-11:30

الثانية الفترة

12:00-14:00

قضائية تطبيقاتاالستراتيجية اإلدارة

تحليلية سيرةالمستحدثة الجرائم

اإللكترونية الصحافة

تعليمية وسائل وانتاج تصميم

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

09:30-11:30

الثانية الفترة

12:00-14:00

اإلسرائيلي اإلعالمالمعلومات وتكنولوجيا الحاسوب

(2) والعملي النظري الجنائي التحقيق أصول(والبديع البيان) 2 بالغة
2 جنائي تحقيق-

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

09:30-11:30

الثانية الفترة

12:00-14:00

اإلسالمي العالم حاضر(1) الصرف

االجتماعية الخدمة في االنجليزية باللغة نصوصأنثروبولوجيا

2 الخاص القسم العقوبات قانون

العامة اإلدارة مبادئ

(2) تكاليف محاسبة
لغوية مهارات

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

09:30-11:30

الثانية الفترة

12:00-14:00

الحديث العصر في واإلذاعة التلفازالتنموي اإلعالم

االجتماعية الخدمة في االجتماعي النفس علمالمدرسية االجتماعية الخدمة

بنوك وعمليات تجارية أوراق التجاري القانون

وتطبيقاته القديم النقد

األزمات إدارة

األمنية األزمات إدارة

الرياضيات تدريس أساليب

بنوك وعمليات تجارية أوراق

عام قسم عقوبات قانون

2 المحاسبة مبادئ

-

-

-

-

-

الخميــــــــس

31/05/2018

السبــــــت

02/06/2018

األحــــــــد

03/06/2018

األربعــــــــــاء

30/05/2018

اإلثنــــــــــين

04/06/2018

الثالثـــــــــاء

05/06/2018

األربعـــــــــــاء

06/06/2018

5 من 3 صفحة



والتاريخ اليوم
الفترة

10:00-12:00

القومي األمن

 نظامي مساقاإلداري القضاء
السيرة في دراسات

والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون

متقدمة محاسبة

اإلسالمية الشريعة مقاصد

والتاريخ اليوم
الفترة

10:00-12:00

السكاني اإلتصال

العينية الحقوق

اإلنساني الدولي القانون

العلوم تدريس أساليب

1 جنائي تحقيق

1 شرطة تنظيم

1 اللغة علم

2 الجزائية اإلجراءات قانون

1 الخاص القسم العقوبات قانون

1 ادارة مبادئ

التأمين محاسبة

االجتماع علم الى مدخل

(2) الحسابات مراجعة

التدريس مهارات

والتاريخ اليوم
الفترة

10:00-12:00

البروتوكول وقواعد االجتماعي السلوك اداب

المجتمع وتنمية التربية

العربية اللغة

القران إعجاز

اإلجتماعي الدفاع وسياسات أساسيات

اجتماعيات تدريس أساليب

(2) الحسابات تدقيق

والمشروعات البرامج تصميم

موضوعي تفسير

والقانون الشريعة في اإلنسان حقوق

اإلقتصادية الجدوى دراسات

الشرطي االجتماع علم

(1) المعامالت فقه

عامة فيزياء

الدولي والتحكيم التجارة قانون

الجبري التنفيذ قانون

تكاليف محاسبة

االجتماعية الرعاية الى مدخل

(1) الحسابات مراجعة

بالغة و نصوص

األحد

10/06/2018

الثالثاء

19/06/2018

:هامة مالحظات

 أو أعاله المساقات مع المكتمل غير المتحان يتقدموا أن المكتمل غير قرار على الحاصلين للطلبة يمكن              -  

.غزة مقر في فقط تعقد المكتبية المساقات امتحانات جميع أن الى التنويه مع التالية، المكتبية المساقات مع

المكتبية المساقات امتحانات جدول

السبت

09/06/2018

5 من 4 صفحة



والتاريخ اليوم
الفترة

10:00-12:00

العربي األدب

النوعية التربية

الطبية االجتماعية الخدمة

الضريبي والتشريع المالي القانون

الفلسطينية القضية

القانون لدراسة المدخل

اجتماعي إحصاء

التأمين إدارة

االجتماعي الدفاع أساسيات

فلسطين في والتعليم التربية تاريخ

المالية القوائم تحليل

(1) الحسابات تدقيق

2 شرطة تنظيم

العقيدة في دراسات

2 صرف

1 شرطة عمليات

(1) العبادات فقه

(2) والتجارية المدنية المحاكمات اصول قانون

(واالستصناع والمقاوالت البيع عقد) 3 مدني قانون

باإلنجليزية اإلعالم لغة

القديمة الحضارات تاريخ الى مدخل

تربوية مشكالت

1 باإلنجليزية قانونية مصطلحات

2 باإلنجليزية قانونية مصطلحات

والتسجيل القبول

24/04/2018

األربعاء

20/06/2018

5 من 5 صفحة


