
: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

التأمين محاسبةاالدبي النص تذوق الى مدخلالفلسطينية القضية

بالغة و نصوصعامة تدريس أساليب

الصحافة في تطبيقية ممارسةالقانون لدراسة المدخل

(وطالق زواج) 1 الشخصية األحوال قانوناإلسالمي السياسي الفكر

االستقصائية الصحافة(1) متوسطة محاسبة

تسويق إدارة

االجتماعي التخطيط ونماذج نظريات

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

08:30-10:30

الثانية الفترة

11:00-13:00

الثالثة الفترة

13:30-15:30

(1) والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانونالتدريس مهاراتالبشرية الموارد إدارة

والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون1 اإلداري القانونالدولي والتحكيم التجارة قانون

دولية محاسبةالسياسية العلوم مبادئالسياسية الجغرافيا

(المعاني علم) 1 بالغة(1) العبادات فقه

الصغيرة المشاريع إدارةواتجاهاته الحديث النقد

والمجتمع الجماهيري اإلعالم

موضوعي حديث

الفرد خدمة ممارسة مهارات

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

08:30-10:30

الثانية الفترة

11:00-13:00

الثالثة الفترة

13:30-15:30

التخزين و الشراء إدارةاإلسالم في المحاسبةالسيرة في دراسات

1 الخاص القسم العقوبات قانونوتجويد تالوة

صف إدارةواالعالم الصحافة في مقدمة

التحقيق _ 2 الصحفي التحرير(1) السياسية والنظم الدستوري القانون

الفرد خدمة ونماذج نظريات1 الدستوري والقانون السياسية النظم

2019/2018 األول الدراسي الفصل

النهائية االمتحانات جدول

                                  

الســـــــــــــبــت

29/12/2018-

-

األحـــــــــــد

30/12/2018
-

-

اإلثنــــــــــين

31/12/2018-

: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

4 من 1 صفحة



والتاريخ اليوم
األولى الفترة

08:30-10:30

الثانية الفترة

11:00-13:00

الثالثة الفترة

13:30-15:30

2 صرفتكاليف محاسبةالعربية اللغة

األصلية العينية الحقوق(1) تكاليف محاسبةالعلمي البحـث مناهج

العينية الحقوقوالعقاب اإلجرام علماإلعالمي البحث

مقارنة سياسية نظمفلسطين في والتعليم التربية تاريخ(وتطبيقات مناهج) العلمي البحث

األولية اإلسعافاتالصحفي اإلخراجاالجتماعية الخدمة في البحث

العربي األدبالجماعة خدمة ونماذج نظريات-

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

08:30-10:30

الثانية الفترة

11:00-13:00

الثالثة الفترة

13:30-15:30

باالنجليزية االدارية االتصاالتواألموي اإلسالمي األدب

التجارية المراسالتوالمشروعات البرامج تصميم

المدني الدفاعالجزئي االقتصاد

االجتماع علم الى مدخلالجزئي اإلقتصاد مبادئ

مصارف محاسبة(رسم) الفنية التربية

(1) األحكام آيات تفسير(1) والعملي النظري الجنائي التحقيق أصول

اإلنساني الدولي القانون

العربية العالقات

1 جنائي تحقيق

القران علوم

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

08:30-10:30

الثانية الفترة

11:00-13:00

الثالثة الفترة

13:30-15:30

2 اإلنجليزية اللغةوالقافية العروضالعقيدة في دراسات

العلوم تدريس أساليبوالبيئة األرض علوم في مدخل

االتصال وأساليب وسائلالعام الرأي

5 العربي النحوالعام الدولي القانون

(واإليجار البيع) المسماة العقودالعام الدولي القانون مبادئ

(واالستصناع والمقاوالت البيع عقد) 3 مدني قانونالقران إعجاز

الشرعي الطب

(1) عقيدة

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

08:30-10:30

الثانية الفترة

11:00-13:00

الثالثة الفترة

13:30-15:30

اإلجتماعية والتأمينات العمل قانونالفقه أصول1 ادارة مبادئ

العمل قانوناالجتماعي الدفاع أساسياتالحديث علوم

(1) المعامالت فقه1 شرطة عمليات(1) حديث

االسرائيلي العربي الصراع1 الفقه أصولاالجتماعية الرعاية الى مدخل

(1) الحسابات تدقيقاجتماعيات تدريس أساليب

االدارية المعلومات نظمالبحري القانون

العامة الرياضيات مبادئوالجوي البحري القانون

الصحفي التصوير مهاراتالقسرية والهجرة الالجئون

1 العامة الرياضيات

السياسي االجتماع علم

الثالثة الفترةالثانية الفترةاألولى الفترةوالتاريخ اليوم
التعليم تكنولوجياضرائب محاسبةوالقانون الشريعة في اإلنسان حقوق

الخارجية السياسةالمبيعات إدارة

العربي المجتمعالشرطية للعلوم مدخل

باإلنجليزية وشرطية قانونية مصطلحاتالنفسي االرشاد مبادئ

1 باإلنجليزية قانونية مصطلحاتالطبية االجتماعية الخدمة

-اإلسالمية الشريعة مقاصد

األربعــــــــــــــاء

02/01/2019

الخمــــــيس

03/01/2019
-

-

الســـــــــــــبــت

05/01/2019-

-

األحـــــــــــد

06/01/2019
-

-

اإلثنــــــــــين

07/01/2019-

4 من 2 صفحة



الثالثة الفترةالثانية الفترةاألولى الفترةوالتاريخ اليوم
النوعية التربية1 اللغة علم3 العربي النحو

االستراتيجية اإلدارة(اإللتزام مصادر) 1 مدني قانونحكومية محاسبة

(1) الجزائية اإلجراءات قانون(1) تفسيرالمعاصر السياسي الفكر

الجزائية اإلجراءات قانونالمحاسبية المعلومات نظمالمجتمع تنظيم ونماذج نظريات

موضوعي تفسيرالتنظيم نظرية

عامة كيمياء

الصحفية المؤسسات إدارة

معاصرة اجتماعية نظريات

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

08:30-10:30

الثانية الفترة

11:00-13:00

الثالثة الفترة

13:30-15:30

مالية رياضياتفلسطين جغرافيةعمليات بحوث

الجنائية األدلة1 العام القسم العقوبات قانونالمستحدثة الجرائم

الراشدين الخلفاء سيرةالمجتمع وتنمية التربية

-الضريبي والتشريع المالي القانون

الثالثة الفترةالثانية الفترةاألولى الفترةوالتاريخ اليوم
وتاريخه الحديث األدبوالمحاسبة الحاسوب

1 االحصاء مبادئالسياسية النظرية

اإلحصاء مبادئتربوي نفس علم

الوصفي اإلحصاءاالسالم في المالية المعامالت

االسرائيلي السياسي النظام

البروتوكول وقواعد االجتماعي السلوك اداب

اإلسالمي العالم حاضر

اجتماعي إحصاء

والتاريخ اليوم
األولى الفترة

08:30-10:30

الثانية الفترة

11:00-13:00

الثالثة الفترة

13:30-15:30

(2) العربي النحواالسالمية التربية تدريس أساليباالسرة وصحة االنسان بيولوجيا

العربي النحوباإلنجليزية اإلعالم لغةاإلسالمية الشريعة إلى مدخل

(2) العربية اللغةوالطفولة االسرة رعايةوتاريخه الفلسطيني االدب

البينات قانون1 المحاسبة مبادئالعربي اإلعالم

الجبري والتنفيذ البينات قانونالشرطية اإلدارة مبادئ

األحكام أحاديث

االنجليزية باللغة محاسبة

الدولية األعمال إدارة

-

السبــــــــــت

12/01/2019
-

-

الثالثــــــــــاء

08/01/2019
-

الخميــــــــــس

10/01/2019
-

-

-

األربعــــــــــــــاء

09/01/2019

4 من 3 صفحة



والتاريخ اليوم
الفترة

10:00-12:00
والتاريخ اليوم

الفترة

10:00-12:00
االجتماعية المؤسسات ادارةالجديد اإلعالم

القومي األمنللتربية والفلسفية االجتماعية األصول

التبعية العينية الحقوقالعالمية المتغيرات اطار في االجتماعية التنمية

وتطبيقاتها الطبوغرافيااإلداري القضاء

بنوك وعمليات تجارية أوراق التجاري القانوناإلنجليزية اللغة

وإفالس شركات التجاري القانوناألدبية والصناعية التجارية الملكية

الخاص الدولي القانونواإلقليمية الدولية المنظمات

األزمات إدارةوالجريمة االجتماعي لالنحراف المفسرة النظريات

بيانات وتحليل حاسوبالمناهج أساسيات

الشرطي االجتماع علم2 شرطة تنظيم

(وصية و ميراث) 2 الشخصية األحوال قانوناإلقتصادية الجدوى دراسات

كريم قرآنعامة فيزياء

2 المحاسبة مبادئ(2) والتجارية المدنية المحاكمات اصول قانون

االجتماعية الخدمة الى مدخلالقديمة الحضارات تاريخ الى مدخل

تربوية مشكالتوالسلوكية التربوية العلوم في مدخل

2 باإلنجليزية قانونية مصطلحات

المجتمع تنظيم ممارسة مهارات

والتاريخ اليوم
الفترة

10:00-12:00
والتاريخ اليوم

الفترة

10:00-12:00

المالية اإلدارةالسكاني اإلتصال

التجاري الترويجاإلسالمي اإلقتصاد

المدرسية االجتماعية الخدمةالمدنية التربية

ومهاراته العربي الخطالمعلومات وتكنولوجيا الحاسوب

الديمقراطية والممارسة الفكروالتقويم القياس

(2) الحسابات تدقيقالتأمين إدارة

قضائية تطبيقات2 الفقه أصول

1 شرطة تنظيمبنوك وعمليات تجارية أوراق

(2) حديثاالسالمية الحضارة تاريخ

الفقه في دراسات2 جنائي تحقيق

إدارية رقابةوالحضري الريفي اإلجتماع علم

(2) الجزائية اإلجراءات قانون(2) العبادات فقه

التأمين قانونالجبري التنفيذ قانون

(اإللتزام أحكام) 2 مدني قانون2 العام القسم العقوبات قانون

المرور قواعداألمن قوى قانون

العامة العالقات مبادئ(والتأمين اإليجار) 4 مدني قانون

اإلسالم في والسياسة الحكم نظامالتسويق مبادئ

متقدمة محاسبة

والتسجيل القبولالعربية باللغة الكتابة مهارات

15/12/2018تأمين نظرية
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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
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4 من 4 صفحة


