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 القاعات المادة الساعة التاريخ اليوم

 جنين اللغة اإلنجليزية 00:91-13:91 األربعاء 04/01/7102

/جنين /BK401/BK402/BK403/BK404 مهارات الحاسوب 10:11-07:11 األربعاء 04/01/7102 طبريا   

 اللغة العربية 13:91-00:91 الخميس 05/01/7102
BK401/BK402/BK403/BK404/BK405/BK406/BK407/BK

408/BK409/BK410/ BK412/ مختبر التمريض/جنين/طبيريا 

 الثقافة االسالمية 00:91-13:91 السبت 07/01/7102
BK401/BK402/BK403//BK404/ BK405/ BK406/ جنين/ 

 طبريا

 مهارات االسعاف والطوارئ 00:91-13:91 األحد 08/01/7102
BK401/BK402/BK403/BK404/ BK405/ BK406/ BK407/ 

/جنين طبريا   

 BK401/BK402/BK403/BK404 0المحاسبة المالية  00:91-13:91 االثنين 09/01/7102

 BK405/BK406 مبادئ المحاسبة 00:91-13:91 االثنين 09/01/7102

 BK407/BK408 مصطلحات طبية 00:91-13:91 االثنين 09/01/7102

 طبريا /جنين مبادئ التسويق 00:91-13:91 االثنين 09/01/7102

 طبريا محاسبة إدارية 17:11-07:11 االثنين 09/01/7102

 BK401/BK402/BK403 المحاسبة لغير المحاسبين 17:11-07:11 االثنين 09/01/7102

 جنين مصطلحات قانونية باللغة االنجليزية 17:11-07:11 االثنين 09/01/7102

/جنين /BK401 نمدخل لدراسة القانو 00:91-13:91 الثالثاء 01/01/7102 طبريا   

 BK401 ميكانيكا التربة واالساسات 17:11-07:11 الثالثاء 01/01/7102

 طبريا تمريض نساء ووالدة 17:11-07:11 الثالثاء 01/01/7102

 BK406 العالقات العامة 00:91-13:91 األربعاء 00/01/7102

/جنين /BK401/BK402/BK403/BK404/ BK405 مقدمة في العالقات العامة 00:91-13:91 األربعاء 00/01/7102 طبريا   

 BK407/BK408 كيمياء عامة  00:91-13:91 األربعاء 00/01/7102
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 جنين محاسبة الشركات 17:11-07:11 األربعاء 00/01/7102

 طبريا الجرائم الواقعه على االشخاص 17:11-07:11 األربعاء 00/01/7102

 BK401/BK402/BK403 سويق مصرفيت 17:11-07:11 األربعاء 00/01/7102

/جنين اعمال مكاتب وسكرتاريا 00:91-13:91 الخميس 07/01/7102 طبريا   

 BK401/BK402 االسعافات االولية تمريض 00:91-13:91 الخميس 07/01/7102

 BK403 االدارة في التمريض 17:11-07:11 الخميس 07/01/7102

 BK402 7اني انشاء مب 17:11-07:11 الخميس 07/01/7102

 BK401 / طبريا الكتابة للعالقات العامة 17:11-07:11 الخميس 07/01/7102

 جنين مبادئ االدارة والتخطيط 00:91-13:91 السبت 01/01/7102

 مبادئ إدارة األعمال/ مبادئ االدارة 00:91-13:91 السبت 01/01/7102
BK401/BK402/BK403/BK404/BK405/BK406/BK407/BK

408/BK409/BK410 

 طبريا احياء عامة 00:91-13:91 السبت 01/01/7102

 جنين محاسبة ضريبية 17:11-07:11 السبت 01/01/7102

 BK401/BK402/BK403 ادارة التفاوض 17:11-07:11 السبت 01/01/7102

 طبريا قانون البينات والتنفيذ 17:11-07:11 السبت 01/01/7102

 جنين /BK401/BK402/BK403 قوق االنسان والقانون الدولي االنسانيح 00:91-13:91 األحد 01/01/7102

 BK410 /طبريا الفن الرقمي والتصميم 00:91-13:91 األحد 01/01/7102

 BK404 علم االدوية للتمريض 17:11-07:11 األحد 01/01/7102

 BK405 مواصفات وحساب كميات 17:11-07:11 األحد 01/01/7102

 طبريا /جنين مبادئ االدارة العامة 00:91-13:91 االثنين 01/01/7102

 BK401/BK402/BK403/BK404/BK405/BK406/BK407 المراسم والتشريفات 00:91-13:91 االثنين 01/01/7102
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 BK408/BK409 علم التشريح ووظائف االعضاء  00:91-13:91 االثنين 01/01/7102

 جنين يفمحاسبة التكال 17:11-07:11 االثنين 01/01/7102

 طبريا قانون االحداث 17:11-07:11 االثنين 01/01/7102

 BK401/BK402/BK403 ادارة المخازن والمشتريات 17:11-07:11 االثنين 01/01/7102

 BK401 الرسم الهندسي 17:11-07:11 االثنين 01/01/7102

 طبريا /جنين (ووسائطإدارة وأتمته )آداب واخالقيات المهنه  00:91-13:91 الثالثاء 02/01/7102

 BK401 علم النفس االجتماعي للمهن الصحية 17:11-07:11 الثالثاء 02/01/7102

 BK402 ورش وتكنولوجيا مواد بناء 17:11-07:11 الثالثاء 02/01/7102

 BK403/ جنين االعالن والترويج 17:11-07:11 الثالثاء 02/01/7102

طبريا, جنين /BK401/BK402/BK403 ت االتصال والتعلممهارا 00:91-13:91 األربعاء 01/01/7102  

 BK404 اداب واخالقيات المهنه تمريض 00:91-13:91 األربعاء 01/01/7102

 مختبر /BK301/ BK411 التحليل المالي بالحاسوب 17:11-07:11 األربعاء 01/01/7102

 طبريا أحكام االلتزام 17:11-07:11 األربعاء 01/01/7102

 BK401 / طبريا /جنين مبادئ االقتصاد 00:91-13:91 الخميس 03/01/7102

 BK402/BK403/BK404/BK405 مبادئ االعالم 00:91-13:91 الخميس 03/01/7102

 BK406/BK407/BK408/BK409 قانون دستوري 00:91-13:91 الخميس 03/01/7102

 BK410/BK412 نظري وعملي 0اساسيات التمريض  00:91-13:91 الخميس 03/01/7102

 BK402 المساحة المدنية 17:11-07:11 الخميس 03/01/7102

 BK403 7تمريض وجراحة باطنه  17:11-07:11 الخميس 03/01/7102

 BK401 / طبريا /جنين لغة انجليزية للتجاريين 17:11-07:11 الخميس 03/0/7102

 BK404/BK405 قانون تجاري 17:11-07:11 الخميس 03/0/7102
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 لجنة االمتحانات المركزية                                                                                                               


