
      جامعة فلسطين          

 00/12/2018                                       2019-2018  األولللفصل الدراسي  االمتحانات النهائية جدول                  الدراسات المتوسطةتخصصات كلية                  

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

 .امتحان
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 القاعات عدد الطالب المادة الساعة اليوم التاريخ

 318 ثقافة اسالمية 11:00 -09:00 الخميس 01-03- 2019

 ,BK401, BK402, BK403, BK404جنين،

BK405, BK406, BK407, BK408, 

BK409, BK410,مختبر التمريض ، 

 BK412طبريا،  70 إدارة المخازن والمشتريات 12:00 -10:00 الخميس 01-03- 2019
 شمال وجنوب شمال وجنوب 1مهارات الطباعة للمهن الطبية  12:00 -10:00 الخميس 01-03- 2019

 جنين 45 دراسات عربية وفلسطينية 13:00 -11:00 الخميس 01-03- 2019

 مختبر BK411 17 2مهارات طباعة  14:30 -12:30 الخميس 01-03- 2019

 طبريا 40 واخالقيات المهنه ) وسائط متعددة (اداب  13:30 -12:30 الخميس 01-03- 2019

 200 مهارات االسعاف والطوارئ 14:30 -13:30 الخميس 01-03- 2019
BK401, BK402, BK403, BK404, 

BK405, BK406, BK407, BK408 

 370 اللغة االنجليزية 12:00 -10:00 السبت 01-05- 2019

 ,BK401, BK402, BK403،طبريا ،جنين،

BK404, BK405, BK406, BK407, 

BK408, BK409, BK410, BK412 ، 

 جنين ،BK401 70 ادارة التفاوض 14:30 -12:30 السبت 01-05- 2019
 شمال وجنوب شمال وجنوب أنظمة المعلومات الصحية 14:30 -12:30 السبت 01-05- 2019

 BK301, BK302 52 التحليل المالي بالحاسوب 14:30 -12:30 السبت 01-05- 2019

 BK402 16 المراسالت التجارية بالعربية 14:30 -12:30 السبت 01-05- 2019

 طبريا 31 مصطلحات قانونية باللغة االنجليزية 14:30 -12:30 السبت 01-05- 2019

 BK401 طبريا ،جنين، 113 اللغة العربية 11:00 -09:00 األحد 01-06- 2019

 BK406 26 قيات المهنه ) تمريض (أداب وأخال 13:30 -12:30 األحد 01-06- 2019
 القاعات عدد الطالب المادة الساعة اليوم التاريخ

 جنين 43 الصياغة القانونية 14:30 -12:30 األحد 01-06- 2019

 BK401, BK402, BK403, BK404 طبريا، 160 مهارات الحاسوب 14:00 -13:00 األحد 01-06- 2019
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 256 مهارات االتصال والتعلم 12:00 -10:00 اإلثنين 01-07- 2019
BK401, BK402, BK403, BK404, 

BK405, BK406 طبريا ،جنين، 
 شمال وجنوب شمال وجنوب أساليب البحث العلمي 14:30 -12:30 اإلثنين 01-07- 2019

 BK405, BK406, BK407 71 تسويق مصرفي 14:30 -12:30 اإلثنين 01-07- 2019

 طبريا 47 محاسبة ادارية 14:30 -12:30 اإلثنين 01-07- 2019

 BK405 30 علم النفس االجتماعي للمهن الصحية 14:30 -12:30 الثالثاء 01-08- 2019

 جنين 46 قانون العمل والضمان االجتماعي 14:30 -12:30 الثالثاء 01-08- 2019
 شمال وجنوب شمال وجنوب أتمتة المكاتب 12:00 -10:00 اإلربعاء 01-09- 2019

 طبريا 46 أداب وأخالقيات المهنة) مساعد قانوني( 11:00 -10:00 اإلربعاء 01-09- 2019

 جنين ،BK406 66 المحاسبة لغير المحاسبين 12:00 -10:00 اإلربعاء 01-09- 2019

 جنين ،BK401 55 محاسبة التكاليف 14:30 -12:30 اإلربعاء 01-09- 2019

 126 طبيةمصطلحات  14:30 -12:30 اإلربعاء 01-09- 2019
, BK406, BK407, BK408, BK409, 

BK410 

 12:00 -10:00 الخميس 01-10- 2019
، مبادئ ادارة 1مبادئ االدارة، مبادئ االدارة 

 االعمال، مبادئ االدارة والتخطيط
 BK401، BK402جنين ، طبريا،   134

 BK406 27 اإلدارة في التمريض 14:30 -12:30 الخميس 01-10- 2019

 جنين 46 االوراق التجارية والعمليات المصرفية 14:30 -12:30 الخميس 01-10- 2019
 القاعات عدد الطالب المادة الساعة اليوم التاريخ

 BK401 17 2أتمتة مكاتب  12:00 -10:00 السبت 01-12- 2019

 جنين ،BK406 70 مقدمة في العالقات العامة 12:00 -10:00 السبت 01-12- 2019

 ،طبريا BK407, BK408 86 مبادئ التصوير و االخراج 12:00 -10:00 السبت 01-12- 2019

 جنين 35 أحكام االلتزام 14:30 -12:30 السبت 01-12- 2019

 126 األسعاف األولي) تمريض ( 14:30 -12:30 السبت 01-12- 2019
, BK406, BK407, BK408, BK409, 

BK410 
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 شمال وجنوب شمال وجنوب 2بية سجالت ط 14:30 -12:30 السبت 01-12- 2019

 طبريا 50 أعمال المكاتب والسكرتاريا 12:00 -10:00 األحد 01-13- 2019

 جنين ،BK406 70 اإلعالن والترويج 12:00 -10:00 األحد 01-13- 2019

 BK406 25 علم االدوية للتمريض 14:30 -12:30 األحد 01-13- 2019

 BK407, BK408 52 بة الشركاتمحاس 14:30 -12:30 األحد 01-13- 2019

 BK409 17 مناهج البحث العلمي 14:30 -12:30 األحد 01-13- 2019

 BK406, BK407 50 1المحاسبة المالية  12:00 -10:00 اإلثنين 01-14- 2019

 BK408 16 مبادئ المحاسبة 12:00 -10:00 اإلثنين 01-14- 2019
 شمال وجنوب شمال وجنوب م التشريح ووظائف االعضاءمبادئ عل 12:00 -10:00 اإلثنين 01-14- 2019

 130 1أساسيات التمريض  14:30 -12:30 اإلثنين 01-14- 2019
BK406, BK407, BK408, BK409, 

BK410 

 جنين 47 قانون البينات والتنفيذ 14:30 -12:30 اإلثنين 01-14- 2019

 ،طبريا BK404, BK412 86 يمالرسم الحر وفن التصم 14:30 -12:30 اإلثنين 01-14- 2019
 القاعات عدد الطالب المادة الساعة اليوم التاريخ

 جنين ،BK406 70 الكتابة للعالقات العامة 12:00 -10:00 الثالثاء 01-15- 2019

 BK406, BK407 52 1مدخل لدراسة القانون، مدخل لدراسة القانون  12:00 -10:00 الثالثاء 01-15- 2019

 BK406 18 أرشفة وحفظ المستندات 14:30 -12:30 لثالثاءا 01-15- 2019

 BK407 26 2تمريض جراحة باطنة  14:30 -12:30 الثالثاء 01-15- 2019

 BK408, BK409 52 محاسبة ضريبية 14:30 -12:30 الثالثاء 01-15- 2019
 ال وجنوبشم شمال وجنوب مهارات االتيكيت والبروتوكول 14:30 -12:30 الثالثاء 01-15- 2019

 شمال وجنوب شمال وجنوب إدارة صحية 12:00 -10:00 اإلربعاء 01-16- 2019

 جنين ،BK406 58 مبادئ االقتصاد 12:00 -10:00 اإلربعاء 01-16- 2019

 BK407, BK408 53 مبادئ االعالم والتصوير 12:00 -10:00 اإلربعاء 01-16- 2019

 جنين 42 ئم الواقعة على االشخاص واألموالالجرا 14:30 -12:30 اإلربعاء 01-16- 2019
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 130 1علم التشريح ووظائف االعضاء  14:30 -12:30 اإلربعاء 01-16- 2019
, BK406, BK407, BK408, BK409, 

BK410 
 جنوب جنوب إسعاف اولي ) سكرتاريا طبية ( 12:00 -10:00 الخميس 01-17- 2019

 جنين 51 الدستوري والنظم السياسية القانون 12:00 -10:00 الخميس 01-17- 2019

 BK406 14 مبادئ االحصاء 12:00 -10:00 الخميس 01-17- 2019

 BK401 27 تمريض النساء والوالدة 14:30 -12:30 الخميس 01-17- 2019

 BK406, BK407, BK408, BK409 , 102 لغة انجليزية للتجاريين 14:30 -12:30 الخميس 01-17- 2019
 

 انات المركزيةلجنة االمتح


