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 مواد التخصص
 القاعات   االعداد المادة الساعة اليوم التاريخ

 BK401,BK402,BK403 12 2المحاسبة المالية  10-11 السبت 11/20/1026

 BK404,BK405 83 مبادئ المحاسبة 10-11 السبت 11/20/1026

 ,BK406 208 اعمال مكاتب وسكرتاريا 10-11 السبت 11/20/1026

BK407,BK408,BK409 

 طبريا, جنين  12 مبادئ االعالم 10-11 السبت 11/20/1026
 BK410 83 مصطلحات طبية 10-11 السبت 11/20/1026

 BK404,BK405 83 محاسبة التكاليف 2-21 السبت 11/20/1026

 BK401,BK402,BK403 63 المحاسبة لغير المحاسبين 2-21 السبت 11/20/1026

 جنين 88 باللغة االنجليزية مصطلحات قانونية 2-21 السبت 11/20/1026
 BK406 10 ميكانيكا التربة واالساسات 2-21 السبت 11/20/1026
 BK407 22 االدارة في التمريض 2-21 السبت 11/20/1026
 BK408 , طبريا 22 الفن الرقمي والتصميم 2-21 السبت 11/20/1026
 BK404 23 العالقات العامة 10-11 االحد 18/20/1026
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 القاعات   االعداد المادة الساعة ليوما التاريخ
18/20/1026 

 االحد
 BK401,BK402,BK403 100 مقدمة في العالقات العامة 11-10

 طبريا, جنين
 االحد 18/20/1026

 BK406, BK407 223 حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني 11-10

,BK408,BK409,BK410 
 جنين 83 كيمياء عامة   2-21 االحد 18/20/1026
 BK406 81 محاسبة الشركات 2-21 االحد 18/20/1026
 BK405 28 1انشاء مباني  2-21 االحد 18/20/1026
 طبريا 83 الجرائم الواقعه على االشخاص 2-21 االحد 18/20/1026
علم االدوية   2-21 االحد 18/20/1026

 للتمريض
22 BK404 

 BK401,BK402,BK403 66 تسويق مصرفي 2-21 االحد 18/20/1026
 

 BK401,BK402 31 مبادئ االدارة والتخطيط 10-11 االثنين 13/20/1026
13/20/1026 

 االثنين
  BK403,BK404,BK405 100 مبادئ االدارة 11-10

,BK406, BK407 

,BK408,BK409,BK410 
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 BK410,BK411 88 مبادئ ادارة االعمال  10-11 االثنين 13/20/1026

 القاعات   االعداد المادة ةالساع اليوم التاريخ
 طبريا, جنين 200 مبادئ االدارة العامة 10-11 االثنين 13/20/1026

 طبريا 83 احياء عامة 2-21 االثنين 13/20/1026
 BK405 81 محاسبة ضريبية 2-21 االثنين 13/20/1026

 BK401,جنين 28 ادارة التفاوض 2-21 االثنين 13/20/1026

 BK402 22 علم النفس االجتماعي للمهن الصحية 2-21 االثنين 13/20/1026

 BK403 10 مواصفات وحساب كميات 2-21 االثنين 13/20/1026
 BK404 16 احكام االلتزام 2-21 االثنين 13/20/1026
13/20/1026 

 الثالثاء
 228 المراسم والتشريفات 11-10

 
BK401,BK402,BK403,

BK404,BK405,BK406,

BK407 

 طبريا, جنين 221 مدخل لدراسة القانون 10-11 الثالثاء 13/20/1026

 BK408,BK409 30 علم التشريح ووظائف االعضاء  10-11 الثالثاء 13/20/1026

 BK401 16 محاسبة ادارية  2-21 الثالثاء 13/20/1026

 BK402 10 ورش وتكنولوجيا مواد بناء 2-21 الثالثاء 13/20/1026
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 القاعات   االعداد مادةال الساعة اليوم التاريخ
 جنين 82 قانون االحداث 2-21 الثالثاء 13/20/1026

 BK404, طبريا  62 الكتابة للعالقات العامة 2-21 الثالثاء 13/20/1026

 BK403 22 اداب واخالقيات المهنه تمريض 2-21 الثالثاء 13/20/1026

 BK401, يا طبر , جنين 280 مبادئ االقتصاد 10-11 االربعاء 16/20/1026

 االربعاء 16/20/1026
 ,BK402,BK403,BK404, 12 مبادئ تسويق 11-10

BK405 

 BK406 81 االسعافات االولية تمريض 10-11 االربعاء 16/20/1026

 BK411, BK301 ,مختبر 83 التحليل المالي بالحاسوب 2-21 االربعاء 16/20/1026

 BK406,BK407, 33 شترياتادارة المخازن والم 2-21 االربعاء 16/20/1026

 BK408 10 المساحة المدنية 2-21 االربعاء 16/20/1026

 BK409,BK410, 82 قانون تجاري 2-21 االربعاء 16/20/1026

 BK401 10 1تمريض وجراحة باطنه  2-21 االربعاء 16/20/1026

 طبريا, جنين 200 لغة انجليزية للتجاريين 10-11 الخميس 12/20/1026

 ,BK401,BK402,BK403 263 مهارات االتصال والتعلم 10-11 الخميس 12/20/1026



 جامعة فلسطين

   1022  -1026    االول للفصل الدراسي  جدول االمتحان النصفي االول            كلية الدبلوم المتوسط                         

  (المتطلبات والتخصص )  
 

 6/5 

                                                                                                                       
  

 
 
 

BK404,BK405,BK406 

 القاعات   االعداد المادة الساعة اليوم التاريخ
12/20/1026 

 الخميس
ادارة واتمته ) اداب واخالقيات المهنه 11-10

 (مكاتب 
30 ,BK407 ,BK408 

 BK406,BK407, 83 نفيذقانون البينات والت 2-21 الخميس 12/20/1026

 BK405 16 تمريض نساء ووالدة 2-21 الخميس 12/20/1026

 BK403,BK404, 61 االعالن والترويج 2-21 الخميس 12/20/1026

12/20/1026 
 الخميس

وسائط متعدده ) اداب واخالقيات المهنه  21-2
) 

12 BK402 

 BK401 88 نظري وعملي 2اساسيات التمريض  2-21 الخميس 12/20/1026

 طبريا, جنين 222 قانون دستوري 2-21 الخميس 12/20/1026
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 عمادة كلية الدبلوم المتوسط
 
 


