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 مواد المتطلبات والتخصص
 القاعات   المادة الساعة اليوم  التاريخ 

3/2/1022 
 االربعاء

جنين ، طبريا،   لغة عربية  00:21 -20:00
0021001100310001005،006 

 bk411مختبر  1مهارات طباعة  00:21 -20:00 االربعاء 3/2/1022

 00210011003 انجليزيةلغة  20:30 -21:30 االربعاء 3/2/1022
0/2/1022 

 الخميس

جنين ، طبريا،  ثقافة اسالمية 00:21 -20:00
00210011003100010051006

،007 
 001 (تمريض ) اداب واخالقيات المهنه  22:00 -20:00 الخميس 0/2/1022
 002جنين ،  دراسات فلسطينية وعربية 20:30 -21:30 الخميس 0/2/1022
 003 مبادئ االحصاء 20:30 -21:30 الخميس 0/2/1022

6/2/1022 
 السبت

جنين ، طبريا،   مهارات اسعاف وطوارئ 00:21 -20:00
00210011003100010051006 

 0071002100410201021 لغة انجليزية للتجاريين 00:21 -20:00 السبت 6/2/1022
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 قاعاتال   المادة الساعة اليوم  التاريخ 
 001، 002جنين ، طبريا،  مهارات حاسوب 20:30 -21:30 السبت 6/2/1022
 003 1أتمته مكاتب  20:30 -21:30 السبت 6/2/1022

 006، 005، 000 مصطلحات قانونية باللغة االنجليزية 20:30 -21:30 السبت 6/2/1022
 مالالش انظمة معلومات صحية 00:21 -20:00 األحد 7/2/1022
 002جنين ،  المحاسبة لغير المحاسبين 00:21 -20:00 األحد 7/2/1022

 003، 001 (وسائط متعدده) اداب واخالقيات المهنه 00:21 -20:00 األحد 7/2/1022

 جنين االحياء العامة / أحياء عامة 20:30 -21:30 األحد 7/2/1022

 002 (ادارة واتمته) ات المهنه اداب واخالقي 25:00 -20:00 األحد 7/2/1022

 002 اإلدارة في التمريض 00:21 -20:00 األثنين 2/2/1022
 001, جنين  الفن الرقمي والتصميم 00:21 -20:00 األثنين 2/2/1022
 جنين أحكام االلتزام 20:30 -21:30 األثنين 2/2/1022
 002 رية بالعربيةالمراسالت التجا 20:30 -21:30 األثنين 2/2/1022
 003، 001 محاسبة ادارية 20:30 -21:30 األثنين 2/2/1022
002جنين 1  االعالن والترويج 00:21 -20:00 الثالثاء 4/2/1022  
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 القاعات   المادة الساعة اليوم  التاريخ 
 الشمال 1سجالت طبية  00:21 -20:00 الثالثاء 4/2/1022
4/2/1022 

 ثاءالثال
،0011003100010051006 مبادئ االدارة والتخطيط / مبادئ االدارة 00:21 -20:00

00710021004 
 020 مبادئ ادارة االعمال 00:21 -20:00 الثالثاء 4/2/1022
 021طبريا ،  مبادئ االدارة العامة   00:21 -20:00 الثالثاء 4/2/1022
 جنين طلحات طبية مص 20:30 -21:30 الثالثاء 4/2/1022

 002 علم النفس االجتماعي للمهن الصحية 00:21 -20:00 االربعاء 20/2/1022
 3021301مختبر  التحليل المالي بالحاسوب 20:30 -21:30 االربعاء 20/2/1022
 002جنين ،  الصياغة القانونية 20:30 -21:30 االربعاء 20/2/1022
 022مختبر   2تطبيقات برمجية  20:30 -21:30 االربعاء 20/2/1022
 002100110031000 الكتابة للعالقات العامة 00:21 -20:00 الخميس 22/2/1022
 الشمال مبادئ علم التشريخ ووظائف االعضاء  00:21 -20:00 الخميس 22/2/1022

 00510061007نين ، طبريا ، ج مقدمة في العالقات العامة 00:21 -20:00 الخميس 22/2/1022
 021طبريا ،  أعمال المكاتب والسكرتاريا 20:30 -21:30 الخميس 22/2/1022



 جامعة فلسطين

   1022  -1027    االول للفصل الدراسي  جدول االمتحان النهائي            كلية الدبلوم المتوسط                         

  (المتطلبات والتخصص  ) 
 

 6/4 

 القاعات   المادة الساعة اليوم  التاريخ 
 جنين 2علم التشريخ ووظائف االعضاء  20:30 -21:30 الخميس 22/2/1022

 002جنين،  إدارة التفاوض 00:21 -20:00 السبت 23/2/1022
 الشمال أساليب البحث العلمي  00:21 -20:00 السبت 23/2/1022

 002 أرشفة وحفظ المستندات 20:30 -21:30 السبت 23/2/1022

 001جنين ،  قانون العمل والضمان االجتماعي 20:30 -21:30 السبت 23/2/1022

 طبريا كيمياء عامة 20:30 -21:30 السبت 23/2/1022
 0031000 محاسبة تكاليف 20:30 -21:30 السبت 23/2/1022
 001، 002طبريا ، جنين،  المراسم والتشريفات 00:21 -20:00 األحد 20/2/1022
 003 1تمريض جراحه باطنه  00:21 -20:00 األحد 20/2/1022
 الشمال مصطلحات طبية  00:21 -20:00 األحد 20/2/1022

 006جنين ،  مدخل لدراسة القانون 20:30 -21:30 األحد 20/2/1022

 002جنين ،  إدارة المخازن والمشتريات 00:21 -20:00 اإلثنين 25/2/1022

 الشمال إدارة صحية  00:21 -20:00 اإلثنين 25/2/1022

 طبريا 2أساسيات تمريض  20:30 -21:30 اإلثنين 25/2/1022
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 القاعات   المادة الساعة اليوم  التاريخ 
 002جنين ،  قانون البيانات والتنفيذ 20:30 -21:30 اإلثنين 25/2/1022

 0011003 محاسبة شركات 20:30 -21:30 اإلثنين 25/2/1022

 000 مناهج البحث العلمي 20:30 -21:30 اإلثنين 25/2/1022

 وجنوب شمال السكرتاريا الطبية 00:21 -20:00 الثالثاء 26/2/1022
 002 علم االدوية للتمريض 00:21 -20:00 الثالثاء 26/2/1022

 جنين ، طبريا مبادئ االقتصاد 00:21 -20:00 الثالثاء 26/2/1022

 00210011003 مبادئ التسويق 00:21 -20:00 الثالثاء 26/2/1022

 021طبريا ،  سيةالقانون الدستوري والنظم السيا 20:30 -21:30 الثالثاء 26/2/1022

 الشمال أتمته المكاتب   00:21 -20:00 االربعاء 27/2/1022

 002جنين ،  تسويق مصرفي 00:21 -20:00 االربعاء 27/2/1022

 005طبريا ،  الجرائم الواقعة على االشخاص واالموال 20:30 -21:30 االربعاء 27/2/1022

 002جنين ،  سبة ضريبيةمحا 20:30 -21:30 االربعاء 27/2/1022

 0011003 ( تمريض ) مهارات االسعاف والطوارئ  20:30 -21:30 االربعاء 27/2/1022
 00210011003   2المحاسبة المالية  00:21 -20:00 الخميس 22/2/1022
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 مادة كلية الدبلوم المتوسطع

 القاعات   المادة الساعة اليوم  التاريخ 
 000 المحاسبة مبادئ 00:21 -20:00 الخميس 22/2/1022

 005 تمريض نساء ووالدة/ تمريض النساء والوالدة 00:21 -20:00 الخميس 22/2/1022

 طبريا ، جنين مبادئ االعالم 00:21 -20:00 الخميس 22/2/1022

  002جنين ،  االوراق التجارية والعمليات المصرفية  20:30 -21:30 الخميس 22/2/1022

 00110031000100510061007 مهارات االتصال والتعلم  20:00 -23:00 يسالخم 22/2/1022
 0041002طبريا،


