
      جامعة فلسطين          

 00/00/2018                                       2019-2018  االولللفصل الدراسي   النصفي االول جدول االمتحانتخصصات كلية                                                

وم الطارئ تؤجل لليوم الدراسي الذي يلي آخر في حال حدوث أي طارئ وتم تأجيل االمتحانات من قبل لجنة االمتحانات المركزية ألي يوم من األيام أعاله فإن جميع االمتحانات لذلك الي   مالحظة:

 .انامتح
 

6/1 

 القاعة االعداد المادة الساعة اليوم التاريخ

 401 55 إدارة المخازن والمشتريات 12:00-11:00 الخميس 18-10-2018
402 

 جنين 85 مبادئ التصوير و اإلخراج 12:00-11:00 الخميس 18-10-2018
 طبريا

 403 16 2أتمتة المكاتب  13:00-12:00 الخميس 18-10-2018
 404 28 مصطلحات قانونية باللغة االنجليزية 13:00-12:00 الخميس 18-10-2018
 10:00 -9:00 السبت 20-10-2018

 أعمال المكاتب والسكرتاريا
50 401 

402 
 جنين 84 الرسم الحر وفن التصميم 10:00 -9:00 السبت 20-10-2018

 طبريا
 403 15 بالعربيةالمراسالت التجارية  10:00 -9:00 السبت 20-10-2018

 11:00 -10:00 السبت 20-10-2018
، مبادئ 1مبادئ االدارة ، مبادئ االدارة 

 االدارة العامة 

127 
 
 

406 
407 
408 
409 
410 

 القاعة االعداد المادة الساعة اليوم التاريخ
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 .انامتح
 

6/2 

 --- جنوبشمال و  أنظمة المعلومات الصحية 12:00 -11:00 السبت 20-10-2018
 13:00 -12:00 السبت 20-10-2018

 ادارة التفاوض
60 402 

403 
 13:00 -12:00 السبت 20-10-2018

 التحليل المالي بالحاسوب
39 301 

302 
 401 24 علم النفس االجتماعي للمهن الصحية 13:00 -12:00 السبت 20-10-2018

 127 ةمصطلحات طبي 13:00 -12:00 السبت 20-10-2018

406 
407 
408 
409 
410 

 401 21 االدارة في التمريض 11:00 -10:00 االحد 21-10-2018
 11:00 -10:00 االحد 21-10-2018

 تسويق مصرفي
56 402 

403 
 --- شمال وجنوب اساليب البحث العلمي 12:00 -11:00 االحد 21-10-2018

 القاعة االعداد لمادةا الساعة اليوم التاريخ
 جنين 40 قانون العمل والضمان االجتماعي 13:00 -12:00 االحد 21-10-2018
 طبريا 35 محاسبة ادارية 13:00 -12:00 االحد 21-10-2018
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6/3 

 125 االسعاف االولي ) تمريض ( 14:00 -13:00 االحد 21-10-2018

406 
407 
408 
409 
410 

 --- جنوب مهارات االتيكيت والبروتوكول 14:00 -13:00 االحد 21-10-2018
 411 14 1تطبيقات برمجية  10:00 -9:00 االثنين 22-10-2018

 48 1محاسبة مالية  11:00 -10:00 االثنين 22-10-2018
401 
402 

 403 18 مبادئ المحاسبة 11:00 -10:00 االثنين 22-10-2018

 57 المحاسبة لغير المحاسبين 11:00 -10:00 االثنين 22-10-2018
404 
405 

مدخل لدراسة القانون، مدخل لدراسة  11:00 -10:00 االثنين 22-10-2018
 ( 1القانون ) 

 جنين 54

 --- شمال وجنوب أتمتة مكاتب ) سكرتاريا طبية ( 12:00 -11:00 االثنين 22-10-2018
 القاعة االعداد المادة الساعة اليوم التاريخ

 جنين 42 االوراق التجارية والعمليات المصرفية 13:00 -12:00 االثنين 22-10-2018
 طبريا 40 محاسبة التكاليف 13:00 -12:00 االثنين 22-10-2018



      جامعة فلسطين          
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6/4 

 401 22 علم االدوية للتمريض 11:00 -10:00 الثالثاء 23-10-2018

 77 مقدمة في العالقات العامة 11:00 -10:00 الثالثاء 23-10-2018
402 
403 
404 

 --- شمال وجنوب 2سجالت طبية  12:00 -11:00 الثالثاء 23-10-2018
 401 17 مناهج البحث العلمي 12:00 -11:00 الثالثاء 23-10-2018
 جنين 36 احكام االلتزام 13:00 -12:00 الثالثاء 23-10-2018

 57 االعالن والترويج 13:00 -12:00 الثالثاء 23-10-2018
401 
402 

 طبريا 40 محاسبة الشركات 13:00 -12:00 الثالثاء 23-10-2018
 جنين 54 القانون الدستوري والنظم السياسية 11:00 -10:00 االربعاء 24-10-2018

 60 الكتابة للعالقات العامة 11:00 -10:00 االربعاء 24-10-2018
401 
402 

 403 20 ( 2تمريض جراحة باطنه )  11:00 -10:00 االربعاء 24-10-2018
 406 16 أرشفة وحفظ المستندات 12:00 -11:00 االربعاء 24-10-2018

 القاعة االعداد المادة الساعة اليوم التاريخ

 126 مبادئ علم التشريح ووظائف االعضاء 12:00 -11:00 االربعاء 24-10-2018
 جنين
 طبريا
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6/5 

407 

 40 قانون البينات والتنفيذ 13:00 -12:00 االربعاء 24-10-2018
401 
402 

 40 محاسبة ضريبية 13:00 -12:00 االربعاء 24-10-2018
403 
404 

 130 ( 1أساسيات التمريض )  14:00 -13:00 االربعاء 24-10-2018
 جنين
 طبريا
406 

 --- جنوب إسعاف اولي ) سكرتاريا طبية (  14:00 -13:00 االربعاء 24-10-2018
 401 20 تمريض النساء والوالدة 11:00 -10:00 الخميس 25-10-2018

 57 مبادئ االقتصاد 11:00 -10:00 الخميس 25-10-2018
402 
403 

 جنين 54 مبادئ االعالم والتصوير 11:00 -10:00 الخميس 25-10-2018
 --- شمال وجنوب إدارة صحية 12:00 -11:00 سالخمي 25-10-2018
 406 13 مبادئ االحصاء 12:00 -11:00 الخميس 25-10-2018

 القاعة االعداد المادة الساعة اليوم التاريخ
 جنين 38 الجرائم الواقعة على االشخاص 13:00 -12:00 الخميس 25-10-2018
 طبريا 85 ريينلغة انجليزية للتجا 13:00 -12:00 الخميس 25-10-2018
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405 

 127 ( 1علم التشريح ووظائف االعضاء )  14:00 -13:00 الخميس 25-10-2018

406 
407 
408 
409 
4110 

 

 

 

 
 عمادة كلية الدبلوم                                                                                                                                                                                  


