
: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

08:30-10:30

الثانية الفترة

11:00-13:00

الثالثة الفترة

13:30-15:30

اإلسرائيلي اإلعالمالتنظيمي السلوك(1) الصرف

أطفال أدب2 اإلداري القانونكريم قرآن

اإلقتصادية الجدوى دراساتعربية لغة تدريس أساليب

(2) الجزائية اإلجراءات قانون(2) المعامالت فقه

-العامة العالقات مبادئ

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

08:30-10:30

الثانية الفترة

11:00-13:00

الثالثة الفترة

13:30-15:30

اإلداري القضاءاإلسالمي اإلعالماإلعالمي البحث

العسكري القضاءاالجتماعية للخدمة العامة الممارسة(وتطبيقات مناهج) العلمي البحث

النفسية والصحة النموالفقه أصولاالجتماعية الخدمة في البحث

1 الفقه أصولالعلمي البحث مناهج

التربوية الحاسوب تطبيقات

(2) تكاليف محاسبة

والتلفزيون اإلذاعة إلى مدخل

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

08:30-10:30

الثانية الفترة

11:00-13:00

الثالثة الفترة

13:30-15:30

التنموي اإلعالمالدولي اإلعالمالمعلومات وتكنولوجيا الحاسوب

1 العامة الرياضياتاالدارية والتنمية التدريب

الجنائي الدولي القانونالمدني والمجتمع االجتماعية الخدمة

الفلسطيني السياسي النظاماألزمات إدارة

العامة الرياضيات مبادئاألمنية األزمات إدارة

-المناهج أساسيات

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

08:30-10:30

الثانية الفترة

11:00-13:00

الثالثة الفترة

13:30-15:30

والتلفزيوني اإلذاعي التحريرللتربية والفلسفية االجتماعية األصولالمالية اإلدارة

العالمية المتغيرات اطار في االجتماعية التنميةالحديث الفكر تاريخالمساهمة الشركات في المالية اإلدارة

ومهاراته العربي الخطالجنائي النفس علمواإلقليمية الدولية المنظمات

الدبلوماسي القانونالتمويل مبادئالمرور قواعد

-واالستثمار التمويل مبادئ-

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

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

.اليوم نفس في إمتحان من أكثر للطالب وجد إذا إال آخر مقر أي في االمتحان بتقديم يسمح ولن الطالب، محاضرات جدول حسب

الثالثـــــــــــــــاء

11/06/2019

اإلثنيـــــــــــــــن

10/06/2019

2019/2018 الثاني الدراسي الفصل

النهائية االمتحانات جدول

                                  

الســـــــــــــبــت

08/06/2019

األحـــــــــــــــد

09/06/2019
-

-

-

-

3 من 1 صفحة



والتاريخ اليوم
األولى الفترة

08:30-10:30

الثانية الفترة

11:00-13:00

الثالثة الفترة

13:30-15:30

(2) العربية اللغةوتاريخه األندلسي االدباإلنجليزية اللغة

العربي النحوالمدرسية االجتماعية الخدمة

(2) العربي النحواإللكترونية الصحافة

التأمين إدارةالدولية العالقات

(2) والعملي النظري الجنائي التحقيق أصول(اإللتزام أحكام) 2 مدني قانون

العامة اإلدارة مبادئ

متخصصة محاسبة

لغوية مهارات

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

08:30-10:30

الثانية الفترة

11:00-13:00

الثالثة الفترة

13:30-15:30

االجتماعية المؤسسات ادارةالعربي اإلعالم

اإلسالمي اإلقتصادالجاهلي األدب

وتطبيقاتها الطبوغرافياالتجاري القانون

بنوك وعمليات تجارية أوراق التجاري القانوناالطفال عند واللغة التفكير تطوير

المحاسبية النظريةاألديان دراسة

وتطبيقاته القديم النقدالتجارية والعقود التجاري القانون مبادئ

عامة أحياءاالجتماعية الخدمة الى مدخل

بنوك وعمليات تجارية أوراقالعربية باللغة الكتابة مهارات

والتلفزيوني اإلذاعي اإللقاء فن-

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

08:30-10:30

الثانية الفترة

11:00-13:00

الثالثة الفترة

13:30-15:30

الخاص الدولي القانونفلسطين اقتصادياتالفقه في دراسات

تعليمية وسائل وانتاج تصميمالفلسطيني اإلقتصادإسالمية فرق

(2) األحكام آيات تفسيروالعثماني المملوكي األدب

معاصرة إدارية قضاياالتبعية العينية الحقوق

االنجليزية باللغة سياسية مصطلحاتوالشرطة العامة العالقات

إدارية وقضايا مهاراتاالسالمية الحضارة تاريخ

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

08:30-10:30

الثانية الفترة

11:00-13:00

الثالثة الفترة

13:30-15:30

إقليمية دراساتالفلسطيني اإلعالموإفالس شركات التجاري القانون

(2) عقيدةوالتقويم القياسمكافحتها وطرق المخدرات

األساسي التعليم فلسفةاألزمات إدارة(والبديع البيان) 2 بالغة

والتلفزيون اإلذاعة في تطبيقية ممارسةاألمن قوى قانون(2) متوسطة محاسبة

المجتمع تنظيم ممارسة مهارات-االجتماعية الخدمة في االنجليزية باللغة نصوص

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

08:30-10:30

الثانية الفترة

11:00-13:00

الثالثة الفترة

13:30-15:30

اإلعالمية األخالقياتالحديث العصر في واإلذاعة التلفازاالسالمية التربية

االجتماعية الخدمة في االجتماعي النفس علم(وصية و ميراث) 2 الشخصية األحوال قانون(2) السياسية والنظم الدستوري القانون

(2) والتجارية المدنية المحاكمات اصول قانون2 ادارة مبادئ2 الدستوري والقانون السياسية النظم

والسلوكية التربوية العلوم في مدخلمتقدمة محاسبةاالستثمار وادارة تحليل

--اجتماعية تشريعات

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

08:30-10:30

الثانية الفترة

11:00-13:00

الثالثة الفترة

13:30-15:30

الجديد اإلعالمالديمقراطية والممارسة الفكرالخبر_1 الصحفي التحرير

الجديد اإلعالموالصرف النحو4 العربي النحو

والجريمة االجتماعي لالنحراف المفسرة النظريات(2) حديثبيانات وتحليل حاسوب

2 الفقه أصولتحليلي حديثعامة فيزياء

الشباب رعاية2 العام القسم العقوبات قانون

(وداللة معجم) 2 اللغة علم

الجبري التنفيذ قانون

الكلي االقتصاد مبادئ

الخميــــــــــــس

13/06/2019

األربعــــــــــــــــاء

12/06/2019

الســـــــــــــبــت

15/06/2019-

األحـــــــــــــــد

16/06/2019

-

اإلثنيـــــــــــــــن

17/06/2019

الثالثـــــــــــــــاء

18/06/2019

-

-

-

-

3 من 2 صفحة



والتاريخ اليوم
األولى الفترة

08:30-10:30

الثانية الفترة

11:00-13:00

الثالثة الفترة

13:30-15:30

الخاصة الفئات رعايةالصحفي اإلعالنالجنائي البحث

االنتاجية العمليات إدارةاإلعالمية النظريات

الرياضيات تدريس أساليب(2) تفسير

أنثروبولوجياواالبداع اللعب نفس علم

(2) الحسابات تدقيقالتأمين قانون

تحليلية سيرة2 المحاسبة مبادئ

القران علومتربوية مشكالت

2 الخاص القسم العقوبات قانون

اإلسالم في والسياسة الحكم نظام

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

08:30-10:30

الثانية الفترة

11:00-13:00

الثالثة الفترة

13:30-15:30

واتجاهاته المعاصر االدب1 وتاريخه العباسي االدب

اإلسالمي العالم حاضرالسياسية والحركات األحزاب

اإلقناع فنالمدنية التربية

واتجاهاته المعاصر االدب2 شرطة عمليات

(2) العبادات فقه

ادارية محاسبة

الجماعة خدمة ممارسة مهارات

والتاريخ اليوم
الفترة

10:00-12:00
والتاريخ اليوم

الفترة

10:00-12:00
 وقواعد االجتماعي السلوك اداب

البروتوكول
اإلنساني الدولي القانون

صف إدارةباالنجليزية االدارية االتصاالت

اإلجتماعي الدفاع وسياسات أساسياتالسكاني اإلتصال

العلوم تدريس أساليبالوصفي اإلحصاء

فلسطين في والتعليم التربية تاريخالعربي األدب

1 جنائي تحقيقاالستراتيجي التخطيط

المالية القوائم تحليلالنوعية التربية

االنتاج ومراقبة تخطيطالمجتمع وتنمية التربية

قضائية تطبيقاتالعينية الحقوق

والقانون الشريعة في اإلنسان حقوقاألصلية العينية الحقوق

العقيدة في دراساتوالجوي البحري القانون

إدارية رقابةالضريبي والتشريع المالي القانون

الشرطي االجتماع علمالفلسطينية القضية

(وطالق زواج) 1 الشخصية األحوال قانوناجتماعي إحصاء

الدولي والتحكيم التجارة قانونعامة تدريس أساليب

والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون2 جنائي تحقيق

(1) والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون(1) حديث

(اإللتزام مصادر) 1 مدني قانونالعمل قانون

1 ادارة مبادئاإلجتماعية والتأمينات العمل قانون

القديمة الحضارات تاريخ الى مدخلالفلسطينية والصحافة اإلعالم قوانين

معاصرة اجتماعية نظريات1 االحصاء مبادئ

1 باإلنجليزية قانونية مصطلحات

والتاريخ اليوم
الفترة

10:00-12:00
والتاريخ اليوم

الفترة

10:00-12:00

القومي األمنالعربية اللغة

السيرة في دراساتاألدبية والصناعية التجارية الملكية

1 الخاص القسم العقوبات قانون2 شرطة تنظيم

(والتأمين اإليجار) 4 مدني قانونالبينات قانون

اإلسالمية الشريعة مقاصدالجبري والتنفيذ البينات قانون

2 باإلنجليزية قانونية مصطلحات

بالغة و نصوص

والتسجيل القبول

07/05/2019

الخميــــــــــــس

20/06/2019
-

-

األربعــــــــــــــــاء

19/06/2019-

-

األحـــــــــــــــــــــــد

23/06/2019

الثالثـــــــــاء

25/06/2019

المكتبية المساقات امتحانات جدول
:هامة مالحظات

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

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

ت
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3 من 3 صفحة


