
أدب أطفالأساليب تدريس لغة عربية

دراسات الجدوى اإلقتصادية

(2)فقه المعامالت 

اإلعالم اإلرسائيليالسلوك التنظيمي

(2)القانون اإلداري 

القضاء اإلدارياإلعالم اإلسالمي

القضاء العسكري

النمو والصحة النفسية

مدخل إىل اإلذاعة والتلفزيون

بوية تطبيقات الحاسوب التر

(2)محاسبة تكاليف 

الممارسة العامة للخدمة االجتماعية

ي
 
القانون الدوىلي الجنائ

ي
النظام السياسي الفلسطين 

اإلعالم التنمويالتدريب والتنمية االدارية

ي
 
الخدمة االجتماعية والمجتمع المدئ

أساسيات المناهج

اإلعالم الدوىلي

ات العالمية ي اطار المتغتر
 
التنمية االجتماعية ف

ي
 
التحرير اإلذاعي والتلفزيوئ

يقواعد المرور
 
القانون الدبلوماسيعلم النفس الجنائ

ي ومهاراتهالمنظمات الدولية واإلقليمية تاري    خ الفكر الحديثالخط العرئ 

بية األصول االجتماعية والفلسفية للتر

الخدمة االجتماعية المدرسية

ونية الصحافة اإللكتر

ي 
 
ام (2)قانون مدئ أحكام اإللتر 

مهارات لغوية

إدارة التأمير محاسبة متخصصة

ي العالقات الدولية (2)النحو العرئ 

االدب األندلسي وتاريخه

مبادئ اإلدارة العامة

2021/04/04األحد    

ة الصباحية من الساعة  ة المسائية من الساعة           (11:00-10:00)الفتر (07:00-06:00)الفتر

2021/04/06الثالثاء    

ة الصباحية من الساعة  ة المسائية من الساعة           (11:00-10:00)الفتر (07:00-06:00)الفتر

مبادئ العالقات العامة

ي العالقات العامة
 
مقدمة ف

أصول الفقه

(1)أصول الفقه 

2021/04/05اإلثنير     

ة الصباحية من الساعة  ة المسائية من الساعة           (11:00-10:00)الفتر (07:00-06:00)الفتر

2021/04/03 السبت    

ة الصباحية من الساعة  ة المسائية من الساعة           (11:00-10:00) الفتر (07:00-06:00)الفتر

ي 
 
2021/2020الفصل الدراسي الثائ

ي البكالوريوس والدبلوم المتوسط-جدول االختبارات النصفية المحوسبة  
لدرجنر

ة الصباحية من الساعة  ،  (11:00-10:00)تتاح جميع االختبارات للطلبة، خالل الفتر
ً
صباحا

ة الصباحية من الساعة  ة المسائية لمن لم يقدم الفتر .(07:00-06:00) أوالفتر

2021/04/07األربعاء    

ة الصباحية من الساعة  ة المسائية من الساعة           (11:00-10:00)الفتر (07:00-06:00)الفتر

إدارة األزمات

إدارة األزمات األمنية

كات المساهمة ي الشر
 
اإلدارة المالية ف

اإلدارة المالية

(2)قانون اإلجراءات الجزائية 

قانون اإلجراءات الجزائية

مناهج البحث العلمي

(مناهج وتطبيقات)البحث العلمي 

ي الخدمة االجتماعية
 
البحث ف

البحث اإلعالمي

قرآن كريم

مبادئ الرياضيات العامة

(1)الرياضيات العامة 

الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

(2)اللغة العربية 

ي النحو العرئ 
ية اللغة اإلنجلتر 

مبادئ التمويل واالستثمار

مبادئ التمويل

ي النظري والعملي 
 
(2)أصول التحقيق الجنائ

ي 
 
(2)تحقيق جنائ



أحياء عامةتطوير التفكتر واللغة عند االطفال

ادارة المؤسسات االجتماعيةمدخل اىل الخدمة االجتماعية

يمهارات الكتابة باللغة العربية
 
فن اإللقاء اإلذاعي والتلفزيوئ

ي النظرية المحاسبيةاإلعالم العرئ 

اإلقتصاد اإلسالميدراسة األديان

الطبوغرافيا وتطبيقاتها

ي الفقه
 
تاري    خ الحضارة االسالميةدراسات ف

فرق إسالمية

(2)تفستر آيات األحكام 

ية مصطلحات سياسية باللغة االنجلتر 

القانون الدوىلي الخاص

تصميم وانتاج وسائل تعليميةمبادئ القانون اإلداري والدستوري

ي
 
األدب المملوكي والعثمائ

طة العالقات العامة والشر

كات وإفالس فلسفة التعليم األساسيالبيان والبديع (2)بالغة القانون التجاري رسر

ي الخدمة االجتماعية
 
ية ف مهارات ممارسة تنظيم المجتمعالقياس والتقويمنصوص باللغة االنجلتر 

يالمخدرات وطرق مكافحتها
ي اإلذاعة والتلفزيوناإلعالم الفلسطين 

 
ممارسة تطبيقية ف

(2)عقيدة قانون قوى األمن(2)محاسبة متوسطة 

إدارة األزمات دراسات إقليمية

األخالقيات اإلعالمية(2)مبادئ ادارة 

ي العرص الحديث
 
بوية والسلوكيةالتلفاز واإلذاعة ف ي العلوم التر

 
مدخل ف

اث و وصية)2قانون األحوال الشخصية  ي الخدمة االجتماعية(متر
 
علم النفس االجتماعي ف

محاسبة متقدمة

بية االسالمية التر

يعات اجتماعية تشر

ياء عامة النظريات المفشة لالنحراف االجتماعي والجريمةالنحو والرصففتر 

ي 
(2)أصول الفقه مبادئ االقتصاد الكليالخت _ (1)التحرير الصحف 

اإلعالم الجديدرعاية الشباب

حاسوب وتحليل بيانات

ي  الفكر والممارسة الديمقراطية(4)النحو العرئ 

ي قانون التنفيذ الجت 

تطبيقات قضائية

قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 

(2)

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية

(2)حديث 

حديث تحليلي

2021/04/11األحد    

ة الصباحية من الساعة  ة المسائية من الساعة           (11:00-10:00)الفتر (07:00-06:00)الفتر

2021/04/10السبت    

ة الصباحية من الساعة  ة المسائية من الساعة           (11:00-10:00)الفتر (07:00-06:00)الفتر

مبادئ القانون التجاري والعقود التجارية

القانون التجاري أوراق تجارية وعمليات بنوكالقانون التجاري

أوراق تجارية وعمليات بنوك

2021/04/13الثالثاء    

ة الصباحية من الساعة  ة المسائية من الساعة           (11:00-10:00)الفتر (07:00-06:00)الفتر

2021/04/12اإلثنير     

ة الصباحية من الساعة  ة المسائية من الساعة           (11:00-10:00)الفتر (07:00-06:00)الفتر

تحليل وادارة االستثمار

تحليل وإدارة استثمار

2021/04/08الخميس    

ة الصباحية من الساعة  ة المسائية من الساعة           (11:00-10:00)الفتر (07:00-06:00)الفتر

(2)القانون الدستوري والنظم السياسية 

(2)النظم السياسية والقانون  الدستوري 

(2)قانون العقوبات القسم العام

قانون عقوبات قسم عام

ي
اإلقتصاد الفلسطين 
اقتصاديات فلسطير 

الحقوق العينية التبعية

الحقوق العينية

قضايا إدارية معارصة

مهارات وقضايا إدارية



أساليب تدريس الرياضياتمشكالت تربوية

إدارة العمليات االنتاجيةعلم نفس اللعب واالبداع

وبولوجيا(2)مبادئ المحاسبة  أنتر

يالنظريات اإلعالمية
اإلعالن الصحف 

ي
 
علوم القرانالبحث الجنائ

ة تحليلية(2)تفستر  ستر

ي اإلسالم
 
نظام الحكم والسياسة ف

(2)تدقيق الحسابات 

بية المدنية فن اإلقناعالتر

 العالم اإلسالميمهارات ممارسة خدمة الجماعة
حارص 

طة  ثقافة إسالمية(2)عمليات رسر

محاسبة ادارية

(2)فقه العبادات 

األحزاب والحركات السياسية

(1)االدب العباسي وتاريخه 

2021/04/15الخميس    

ة الصباحية من الساعة  ة المسائية من الساعة           (11:00-10:00)الفتر (07:00-06:00)الفتر

(2)قانون العقوبات القسم الخاص

قانون عقوبات قسم خاص
رعاية الفئات الخاصة

2021/04/14األربعاء    

ة الصباحية من الساعة  ة المسائية من الساعة           (11:00-10:00)الفتر (07:00-06:00)الفتر

قانون التامير 

ي 
 
إيجار وتامير  (4)قانون مدئ


