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 القاعات عدد الطالب المادة الساعة اليوم التاريخ

 043 دبلوم اللغة االنجليزية 00:11-01:11 الخميس 60/10/6102
//BK407/BK408/BK409/B410جنين/طبريا

BK401/BK402/BK403/BK404/BK405/BK406 

جنين/طبريا 19 دبلوم آداب وأخالقيات المهنة 01:30:-03:21 الخميس 52/52/5502  

 BK403/BK402/BK401 76 لغة إنجليزية فنية 13:21-03:21 الخميس 52/52/5502

 BK404 91 دبلوم إعداد التقارير الفنية 13:21-03:21 الخميس 52/52/5502

72/50/7502  00:11-01:11 السبت 
 BK408/BK409/BK410 44 دبلوم أرشفة وقواعد بيانات

72/50/7502  03:11-01:11 السبت 
 BK401/BK402/BK403/BK404/BK405/BK406/BK407/جنين/طبريا 062 دبلوم ينيةدراسات عربية وفلسط

72/50/7502  13:21-03:21 السبت 
 BK406 02 دبلوم الثقافة االسالمية

72/50/7502 
 األحد

00:11-00:11 
 BK401/BK402/BK403/BK404/B405/جنين/طبريا 222 دبلوم مهارات الحاسوب

72/50/7502 
 األحد

03:21-13:21 
 طبريا 33 دبلوم أصول محاكمات مدنية وتجارية

72/50/7502 
 األحد

03:21-13:21 
 طبريا 00 دبلوم تصميم المنشاءات الخرسانية والمعدنية

72/50/7502  00:11-01:11 األثنين 
 BK401 20 دبلوم إدارة التسويق والمبيعات

72/50/7502  03:11-01:11 األثنين 
نجني/طبريا 12 دبلوم قانون تجاري  

72/50/7502  13:21-03:21 األثنين 
 /BK406جنين 72 دبلوم المراسالت التجارية
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72/50/7502  13:21-03:21 األثنين 
 طبريا 32 دبلوم تدقيق ومراجعة الحسابات

72/50/7502  13:21-03:21 األثنين 
 طبريا 00 دبلوم علم التغذية للمهن الصحية

 00:11-01:11 الثالثاء 05/50/7502
 طبريا 00 دبلوم علم األحياء الدقيقة/يقةأحياء دق

 13:21-03:21 الثالثاء 05/50/7502
 BK403/BK402/BK401/جنين/طبريا 962 دبلوم مهارات االتصال والتعلم

 13:21-03:21 الثالثاء 05/50/7502
 BK405 02 دبلوم مهارات االتصال والتعلم مساعد قانوني

 13:21-03:21 الثالثاء 05/50/7502
 BK410 02 دبلوم بيئية وصحية أنظمة

 13:21-03:21 الثالثاء 05/50/7502
 BK410/BK409 33 دبلوم الحقوق العينية األصلية والتبعية

 00:11-01:11 األربعاء 00/50/7502
 BK405 22 دبلوم رياضيات مالية

 03:11-01:11 األربعاء 00/50/7502
 BK401/BK402/طبريا 12 دبلوم مصادر اإللتزام

 13:21-03:21 األربعاء 00/50/7502
 BK405 03 دبلوم تمريض صحة المجتمع

 13:21-03:21 األربعاء 00/50/7502
 /BK406جنين 02 دبلوم سلوك المستهلك

 13:21-03:21 األربعاء 00/50/7502
 طبريا 32 دبلوم محاسبة حكومية

 00:11-01:11 الخميس 50/50/7502
 BK401/BK402/طبريا 84 دبلوم التصوير الفوتوغرافي
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 03:11-01:11 الخميس 50/50/7502
 /BK406جنين 02 دبلوم دراسة الجدوى اإلقتصادية

 03:11-01:11 الخميس 50/50/7502
 BK409/BK410 32 دبلوم كيمياء عضوية حيوية

 13:21-03:21 الخميس 50/50/7502
 طبريا 33 دبلوم العقود المسماة

 13:21-03:21 الخميس 50/50/7502
 طبريا 02 دبلوم لخرسانةخواص ا

50/50/7502  BK401/BK402/BK403/BK404/جنين/طبريا 282 دبلوم التجارة اإللكترونية 00:11-01:11 السبت 

50/50/7502  BK405/BK406 33 (وسائط)التجارة اإللكترونية 03:11-01:11 السبت 

50/50/7502  BK410/BK409/BK408/BK407 10 دبلوم القانون الدولي العام 03:11-01:11 السبت 

50/50/7502  جنين 32 دبلوم قانون العمل 13:21-03:21 السبت 

 BK402/BK401 03 دبلوم (0)علم التشريح ووظائف األعضاء  00:11-01:11 األحد 10/12/6102

 BK402/BK403 30 دبلوم لغة إنجليزية للتجاريين 03:11-01:11 األحد 50/50/5502

 BK401/طبريا 71 دبلوم إدارة المبيعات 13:21-03:21 األحد 50/50/5502

 جنين 32 دبلوم القانون اإلداري 13:21-03:21 األحد 50/50/5502

 جنين 91 دبلوم فحص المواد 13:21-03:21 األحد 50/50/5502

 BK404/BK403/BK402/BK401 80 دبلوم القانون الجنائي العام 00:11-01:11 االثنين 10/12/6102

ثنيناال 52/50/5502  BK410 02 دبلوم 0المحاسبة المالية  01:11-03:11 

 BK408/BK407/BK406 72 دبلوم 3المحاسبة المالية  03:11-01:11 االثنين 52/50/5502

جنين/طبريا 922 دبلوم برامج العالقات العامة 03:11-01:11 االثنين 52/50/5502  
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 جنين 00 دبلوم تمريض األطفال 13:21-03:21 االثنين 52/50/5502

 جنين 02 دبلوم مناهج البحث العلمي 13:21-03:21 االثنين 52/50/5502

 BK410 22 دبلوم (0)أتمتة المكاتب  00:11-01:11 الثالثاء 12/12/6102

 BK405 00 دبلوم 0تمريض جراحة باطنة  03:11-01:11 الثالثاء 50/50/5502

 BK401/طبريا 62 دبلوم االخراجمبادئ التصوير و  03:11-01:11 الثالثاء 50/50/5502

 BK401/طبريا 72 دبلوم تنظيم األحداث الخاصة 13:21-03:21 الثالثاء 50/50/5502

 BK401/BK405 32 دبلوم قانون اإلجراءات الجزائية 13:21-03:21 الثالثاء 50/50/5502

 جنين 33 دبلوم محاسبة بنوك ومؤسسات مالية 13:21-03:21 الثالثاء 50/50/5502

 جنين 91 دبلوم هندسة المرور والطرق 13:21-03:21 الثالثاء 50/50/5502

جنين/طبريا 233 دبلوم إدارة العالقات العامة في المؤسسات 00:11-01:11 األربعاء 12/12/6102  

 BK403/BK402/BK401 72 دبلوم اإلدارة المالية 03:11-01:11 األربعاء 52/50/5502

 BK409/BK408/BK407/BK406 12 دبلوم قانون األحوال الشخصية 03:11-01:11 األربعاء 52/50/5502

 BK401 02 دبلوم تمريض األمراض النفسية والعقلية 13:21-03:21 األربعاء 52/50/5502

 جنين 03 دبلوم (0)أساسيات التمريض  00:11-01:11 الخميس 10/12/6102

 جنين 00 بلومد (0)مهارات طباعة  03:11-01:11 الخميس 50/50/5502

 جنين 37 دبلوم الجرائم الواقعة على األموال 13:21-03:21 الخميس 50/50/5502

 لجنة االمتحانات المركزية                                                                                                             


