
ة س لغة ع ب تدر أسال
فقه المعامالت (٢)
ائ القانون اإلداري (٢) اإلعالم اإل
أدب أطفالالسلوك التنظ 

القضاء اإلداري
القضاء العسكري

ةاإلعالم اإلسال  النمو والصحة النفس
ون مدخل إ اإلذاعة والتلف
ة قات الحاسوب ال تطب

ف (٢) ال ة ت محاس
ة الممارسة العامة للخدمة االجتماع

ة ة االدار ب والتنم القانون الدو الجنا التدر
ة والمجتمع المد  ا الفلسطي الخدمة االجتماع النظام الس

ات المناهج اإلعالم التنمويأساس
اإلعالم الدو 

ة ات العالم ة  اطار المتغ ة االجتماع التنم

و  ر اإلذا والتلف التح
لوما علم النفس الجنا قواعد المرور القانون الد

ة م ة واإلقل ةالمنظمات الدول ة لل ة والفلسف الخط العر ومهاراتهاألصول االجتماع
ث ــــخ الفكر الحد تار

ة ةاللغة اإلنجل ة المدرس الخدمة االجتماع
لوم ة-د ون ةأرشفة ال ون الصحافة اإلل

ام ام اإلل قانون مد (٢) أح
ة مهارات لغ

ة متخصصة إدارة التأم محاس
ة النحو العر (٢)العالقات الدول

خه االدب األندل وتار
ادئ اإلدارة العامة م

٢٠٢١ الفصل الدرا الثا ٢٠٢٠
لوم المتوسط وس والد الور ة  - لدرج ال ة المحوس ارات النهائ جدول االخت

احا،  ة من الساعة (١٠:٠٠-١١:٣٠) ص اح ة الص ة، خالل الف ارات للطل تتاح جميع االخت
ة من الساعة (٠٦:٠٠-٠٧:٣٠). اح ة الص قدم الف ة لمن لم  ة المسائ  أو الف

 ٢٠٢١ ٠٦ ت    ٠٥  الس

م قرأن ك

ادئ العالقات العامة م
لوم مقدمة  العالقات العامة-د

ة (٢) قانون اإلجراءات الجزائ
لوم ة-د قانون اإلجراءات الجزائ

ة دراسات الجدوى االقتصاد
لوم ــــع ودراسة الجدوى-د إدارة المشار

 ٢٠٢١ ٠٦ األحد    ٠٦

حث العل  مناهج ال
قات) حث العل (مناهج وتطب ال

ة حث  الخدمة االجتماع ال
حث اإلعال  ال

أصول الفقه
أصول الفقه (١)

 ٢٠٢١ ٠٦ اإلثن    ٠٧

ا المعلومات الحاسوب وتكنولوج

طة إدارة األزمات - 
ة إدارة األزمات األمن

ات العامة اض ادئ ال م
ات العامة (١) اض ال

 ٢٠٢١ ٠٦ الثالثاء    ٠٨
ات المساهمة ة  ال اإلدارة المال

ة اإلدارة المال
ثمار ل واالس ادئ التم م

لوم ل-د ادئ التم م

٢٠٢١ ٠٦ عاء    ٠٩ األر
أصول التحقيق الجنا النظري 

والعم (٢)
ة (٢) اللغة الع

النحو العر 



ر التفك واللغة عند االطفال اء عامةتط أح
ة ةمدخل ا الخدمة االجتماع ادارة المؤسسات االجتماع
ة اللغة الع ة  تا و مهارات ال فن اإللقاء اإلذا والتلف

ةاإلعالم العر  ة المحاس النظ
ان اإلقتصاد اإلسال دراسة األد

قاتها ا وتطب الطبوغراف

دراسات  الفقه
ة فرق إسالم

ام (٢) ات األح تفس آ
ة اللغة االنجل ة  اس مصطلحات س

القانون الدو الخاصاألدب المملو والعثما 
طة ةالعالقات العامة وال م م وانتاج وسائل تعل تصم
ة ــــخ الحضارة االسالم تار

لوم ادئ القانون اإلداري والدستوري-د م

فالس ات و مالقانون التجاري  اس والتق م األسا الق فلسفة التعل
ة ة  الخدمة االجتماع اللغة االنجل م المجتمعاإلعالم الفلسطي نصوص  مهارات ممارسة تنظ

افحتها ونقانون قوى األمنالمخدرات وطرق م ة  اإلذاعة والتلف ق ممارسة تطب

ة متوسطة (٢) دة (٢)إدارة األزمات - إدارة أعمال محاس عق
ديع ان وال ةالغة (٢) الب م دراسات إقل

ة متقدمة ةمحاس علم النفس االجتما  الخدمة االجتماع

ة) اث و وص ة ٢(م ةقانون األحوال الشخص ات اإلعالم األخالق
ة ة االسالم ثال ةالتلفاز واإلذاعة  الع الحد ة والسلوك مدخل  العلوم ال

ة عات اجتماع

مة ة لالنحراف االجتما والج ات المف النظ

أصول الفقه (٢)
ر الصح (١) _الخ  ادئ االقتصاد ال التح دم اإلعالم الجد

اء عامة ابف ة الش رعا
انات ل ب فحاسوب وتحل النحو وال

ةالنحو العر (٤) مقراط الفكر والممارسة الد
ي ذ الج قانون التنف

لوم ة-د قات قضائ تطب

٢٠٢١ ٠٦ س    ١٠ الخم
ة ادئ القانون التجاري والعقود التجار م

القانون التجاري
ات بنوك ة وعمل القانون التجاري أوراق تجار

ات بنوك ة وعمل أوراق تجار

٢٠٢١ ٠٦ ت    ١٢ الس
اإلقتصاد الفلسطي 
ات فلسط  اقتصاد

ة ة معا ا إدار قضا
ة ا إدار مهارات وقضا

ة ع ة الت الحقوق العي
ة الحقوق العي

٢٠٢١ ٠٦ األحد    ١٣

٢٠٢١ ٠٦ اإلثن    ١٤
ة (٢) اس القانون الدستوري والنظم الس
ة والقانون  الدستوري (٢) اس النظم الس

ادئ ادارة (٢) م
لوم إدارة متقدمة-د

ة  مات المدن قانون اصول المحا
ة (٢) والتجار

ثمار ل وادارة االس تحل
ثمار دارة اس ل و تحل

٢٠٢١ ٠٦ الثالثاء    ١٥
ات القسم العام(٢) قانون العق

ات قسم عام قانون عق
ث (٢) حد

ث تحل  حد



قانون التام 
جار وتام  قانون مد (٤) إ

ات القسم الخاص(٢) قانون العق
لوم ات قسم خاص-د قانون عق

ة ات االنتاج إدارة العمل
ا ولوج و أن

ة ات اإلعالم اإلعالن الصح النظ
ة الت ت اتمش اض س ال ب تدر أسال
حث الجنا  علوم القرانال

ةتفس (٢) ل ة تحل س
داع اإلعالن الصح علم نفس اللعب واال

ة ة المدن فن اإلقناعال
حا العالم اإلسال مهارات ممارسة خدمة الجماعة

طة (٢) ات  لومعمل ة-د ثقافة إسالم
ة ة ادار محاس

ادات (٢) فقه الع
ة اس ات الس األحزاب والحر
خه (١) ا وتار االدب الع

ا  عة والقانونالدفاع المد االتصال الس سان  ال حقوق اإل

ةالرأي العاماإلخراج الصح  قوان اإلعالم والصحافة الفلسطي

ة ج ات ا اإلسال اإلدارة االس ة ١الفكر الس اإلنجل ة  مصطلحات قانون
ة ةاإلسعافات األول ةالالجئون والهجرة الق عة اإلسالم مقاصد ال

ةاألمن القو  إدارة الموارد ال
ام (١)التعاون األم الدو  ات األح تفس آ

ة ةدراسات  الس مالعالقات الع ا التعل تكنولوج
ة ة إدار نما رقا لم الس ام)الف قانون مد ١ (مصادر اإلل

ة ات مال اض سا ر مةالقانون الدو اإل ــــخ الحضارات القد مدخل ا تار

ةالجرائم المستحدثة ة االسالم س ال ب تدر ةأسال ط مدخل للعلوم ال
الطب ال 

عاتإحصاء ة (١)إدارة المب قانون اإلجراءات الجزائ
ة ة الفلسطي اتبالقض ة ١ (زواج وطالق)أتمتة الم قانون األحوال الشخص

ة م  فلسط اللغة الع ة والتعل ــــخ ال ات القسم الخاص ١تار قانون العق
ث موضو المدخل لدراسة القانون قانون العملحد
ة ة األصل ةالحقوق العي اإلنجل ات ١لغة اإلعالم  ة ال  محاس

٢٠٢١ ٠٦ عاء    ١٦ األر

ة الفئات الخاصة رعا

ة (٢) ادئ المحاس م
لوم ة (٢)-د ة مال محاس

ات (٢) تدقيق الحسا
لوم ات-د المراجعة وتدقيق الحسا

٢٠٢١ ٠٦ س    ١٧ الخم

٢٠١٢ الفصل الدرا الثا  ٢٠٢٠
ة  ة المحوس جدول االمتحانات المكت

٢٠٢١ ٠٦ ت    ١٩ الس

٢٠٢١ ٠٦ األحد    ٢٠

٢٠٢١ ٠٦ اإلثن    ٢١



ة االنتاج ط ومراق م الدو تخط ة  الصحافةقانون التجارة والتحك ق ممارسة تطب
دة ةدراسات  العق ة والتجار مات المدن سقانون أصول المحا مهارات التدر

ي ذ الج نات والتنف ةقانون الب ة المصارف والمصارف اإلسالم محاس

ة عة اإلسالم ر الصح مدخل إ ال ة المجتمعمهارات التص ة وتنم ال
حري والجوي ةالقانون ال الثقافة اإلسالم

٢٠٢١ ٠٦ الثالثاء    ٢٢

٢٠٢١ ٠٦ عاء    ٢٣ األر


