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 القاعة جنوب شمال الزهراء  المادة الساعة اليوم التاريخ

، طبريا ، جنين 131 133 225 مهارات الحاسوب 11:00 -10:00 الخميس 16/05/2019

401،402،403،404،405 

 شمال و جنوب 18 18 - 2مهارات الطباعة للمهن الطبية  12:00-10:00 الخميس 16/05/2019

16/05/2019 401،  جنين 31 12 63 اللغة االنجليزية 1:00-11:00 الخميس   

16/05/2019  اداب واخالقيات المهنه 02:00 -01:00 الخميس 
جنين ، طبريا،  100 80 162

401،402،403،404 

18/05/2019  السبت 
10:00- 12:00 

 أرشفة الكترونية و قواعد بيانات

 )سكرتاريا طبية(

 شمال و جنوب 23 18 -

18/05/2019  السبت 

 و عربية دراسات فلسطينية 12:00 -10:00

جنين ، طبريا ،  215 227 383

401،402،403،404،405،406،

407،408،409،410،412 

  18/05/2019  جنين 41 20 41 أخالقيات المهنة) مساعد قانوني( 02:00 -01:00 السبت 

  18/05/2019  فرع الشمال فقط - 86 - أحياء عامة 2:30-12:30 السبت 

19/05/2019  402، 401جنين ، طبريا ،  26 71 159 اللغة العربية 12:00 -10:00 االحد 

19/05/2019  406،407 53 23 45 أصول محاكمات مدنية و تجارية 02:30 -12:30 االحد 

19/05/2019  401جنين ، 22 21 76 مهارات االسعاف و الطوارئ 02:00 -01:00 االحد 

19/05/2019  404، 403، 402 - 30 73 ت المهنة ) وسائط متعددة(اخالقيا 02:00 -01:00 االحد 

20/05/2019  شمال و جنوب 23 17 - )سكرتاريا طبية( إسعاف أولي 12:00 -10:00 االثنين 

20/05/2019  404،405 52 31 52 مصطلحات قانونية 12:00 -10:00 االثنين 

20/05/2019  401 9 27 14 نظم المعلومات االدارية 12:00 -10:00 االثنين 

20/05/2019  جنين - 42 34 تجارة الكترونية 02:30 -12:30 االثنين 

20/05/2019  401 40 34 32 علم التغذية للمهن الصحية 02:30 -12:30 االثنين 
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21/05/2019 401جنين،  - 29 80 اللغة االنجليزية الفنية 12:00 -10:00 الثالثاء   

21/05/2019 402،403طبريا ،  61 12 102 ياء الدقيقةعلم االح 12:00 -10:00 الثالثاء   

21/05/2019  404 11 7 16 مصطلحات فنية باالنجليزية 12:00 -10:00 الثالثاء 

21/05/2019  جنوب 16 - - )سكرتاريا طبية( ادارة المكاتب الطبية 02:30-12:30 الثالثاء 

21/05/2019  408،409 54 22 42 ةالحقوق العينية االصلية و التبعي 02:30 -12:30 الثالثاء 

22/05/2019  401 10 26 13 المراسالت التجارية باالنجليزية 12:00 -10:00 االربعاء 

22/05/2019  شمال و جنوب 24 17 - )سكرتاريا طبية( علم االمراض 12:00 -10:00 االربعاء 

22/05/2019  جنين 38 30 37 2مدخل لدراسة القانون  12:00 -10:00 االربعاء 

22/05/2019 401جنين ، 27 24 68 المراسالت التجارية 02:30 -12:30 االربعاء   

22/05/2019  404،403 47 19 54 تدقيق و مراجعة الحسابات 02:30 -12:30 االربعاء 

22/05/2019  402 40 30 30 تمريض صحة المجتمع 02:30 -12:30 االربعاء 

23/05/2019  طبريا، جنين 56 14 104 ةكيمياء عضوية و حيوي 12:00 -10:00 الخميس 

23/05/2019  401،402 20 11 51 مبادئ التصميم و المونتاج 12:00 -10:00 الخميس 

23/05/2019  403،404 21 14 43 مصطلحات محاسبية باالنجليزية 12:00 -10:00 الخميس 

23/05/2019  406 12 22 15 مهارات االتيكيت و البروتوكول 12:00 -10:00 الخميس 

23/05/2019  طبريا 49 22 42 العقود المسماة 02:30 -12:30 الخميس 

23/05/2019  جنوب فقط 5  - - )سكرتاريا طبية(مصطلحات طبية 02:30 -12:30 الخميس 

25/05/2019  السبت 
10:00- 12:00 

أخالقيات المهن الطبية و 

 )سكرتاريا طبية(تشريعاتها

 شمال و جنوب 26 18 -

25/05/2019 401جنين ،  36 35 65 2مبادئ االدارة  12:00 -10:00 السبت   

25/05/2019 402طبريا ،  21 11 59 مدخل الى االعالم االلكتروني 12:00 -10:00 السبت   
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25/05/2019  403،404 54 23 42 القانون االداري 02:30 -12:30 السبت 

25/05/2019 نوب فقطج *****  - 1مهارات الطباعة للمهن الطبية 02:30 -12:30 السبت   

26/05/2019  403 9 26 13 ادارة الموارد البشرية 12:00 -10:00 االحد 

26/05/2019  401،402جنين، 54 82 108 2علم التشريح و وظائف االعضاء  12:00 -10:00 االحد 

26/05/2019  طبريا 53 35 48 مصادر االلتزام 12:00 -10:00 االحد 

26/05/2019  401جنين ،  20 24 64 مستهلكسلوك ال 02:30 -12:30 االحد 

26/05/2019  طبريا 45 17 51 محاسبة حكومية 02:30 -12:30 االحد 

27/05/2019 402، 403 21 15 53 2المحاسبة المالية  12:00 -10:00 االثنين   

27/05/2019 401جنين ،  20 11 61 مبادئ التسويق 12:00 -10:00 االثنين   

27/05/2019  404 10 22 14 مصطلحات تجارية 12:00 -10:00 االثنين 

27/05/2019  جنين 40 34 32 تمريض االطفال 02:30 -12:30 االثنين 

27/05/2019  االثنين 
12:30- 02:30 

علم التشريح و وظائف 

 )سكرتاريا طبية(االعضاء

 جنوب فقط 11 - -

27/05/2019  طبريا 49 25 46 قانون االجراءات الجزائية 02:30 -12:30 االثنين 

28/05/2019  شمال و جنوب 24 18 - )سكرتاريا طبية(االحصاء الحيوي 12:00 -10:00 الثالثاء 

28/05/2019  406 9 27 14 السلوك التنظيمي 12:00 -10:00 الثالثاء 

28/05/2019  جنين 53 35 48 القانون الجنائي العام 12:00 -10:00 الثالثاء 

28/05/2019 401،402طبريا ،  58 75 106 1راحة باطنة تمريض ج 12:00 -10:00 الثالثاء   

28/05/2019 401جنين ،  27 24 68 ادارة المبيعات 02:30 -12:30 الثالثاء   

28/05/2019  BK301, BK302 مختبر  44 20 52 تطبيقات محاسبية بالحاسوب 02:30 -12:30 الثالثاء 

28/05/2019  طبريا - 18 34 مناهج البحث العلمي 02:30 -12:30 الثالثاء 
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29/05/2019  401،402 19 11 57 الكتابة للعالقات العامة 12:00 -10:00 االربعاء 

29/05/2019  جنين 22 15 49 رياضة مالية 12:00 -10:00 االربعاء 

29/05/2019 411مختبر  12 22 14 1مهارات طباعة  12:00 -10:00 االربعاء   

29/05/2019  جنين 40 33 30 ض النفسية و العقليةتمريض االمرا 02:30 -12:30 االربعاء 

29/05/2019  االربعاء 
12:30- 02:30 

حقوق االنسان و القانون الدولي 

 االنساني

 طبريا 44 21 45

30/05/2019  409،410طبريا،  56 88 104 2أساسيات التمريض  12:00 -10:00 الخميس 

30/05/2019  406 12 45 29 أعمال المكاتب و السكرتاريا 12:00 -10:00 الخميس 

30/05/2019  جنوب فقط 17 - - اعمال المكاتب و السكرتاريا الطبية 12:00 -10:00 الخميس 

30/05/2019  جنين 51 36 45 قانون االحوال الشخصية 12:00 -10:00 الخميس 

30/05/2019  شمال و جنوب 24 17 - تطبيقات حاسوب 02:30 -12:30 الخميس 

30/05/2019  الخميس 
12:30- 02:30 

)سكرتاريا تنظيم االحداث الخاصة

 طبية(

69 24 24 
 401جنين ، 

30/05/2019  طبريا 45 19 46 محاسبة بنوك و مؤسسات مالية 02:30 -12:30 الخميس 

  30/05/2019 خميسال   12:30-02:30  فرع الشمال فقط - 86 - كيمياء عامة 
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 20182019المواعيد و المدرسين للفصل الثاني  -لمتعددة قسم تكنولوجيا الوسائط ا النهائي جدول امتحان 
 طلبةعدد  الشعب  المساق 

 
بداية  اليوم تاريخ االمتحان المدرسون 

 االمتحان
نهاية 
 االمتحان

 شمال  الزهراء
DMLT 2210  ثاءالثل  21/5/2019 عبد الوهاب مهنا ، بيسان الجمل 17 49 101,102,801 تصميم مؤثرات الفيديو  10 12 
DMLT 2308 12 10 االربعاء 22/5/2019 محمد ابو فارس,سحر حمو 21 45 101،801 رسوم متحركة ثالثية األبعاد 

DMMD 1204 خراج المطبوعات  تصميم وا 
1011،1021,103,

801 
 الخميس 23/5/2019 يوسف ابوحصيرة,باسل كحيل 17 69

 

10 12 

DMMD 1206 (1) رسوم متحركة ثنائية االبعاد 
1011،1021,103,

801 
 12 10 السبت 25/5/2019 ياسمين البوبو،احمد ابو سلطان 30 83

DMLT 2312 12 10 االحد 26/5/2019 محمد االغا،سحر حمو 18 48 101،801 الرسم الرقمي 
DMMD 1308  12 10 االثنين 27/5/2019 ماهر العفيفي،محمود حمودة 18 68 101،801 الصوت والفيديو رقميا  تحرير 
DMMD 1310 ( 1الرسم ثالثي األبعاد) جملابراهيم الطنة،عبد الوهاب مهنا،بيسان ال 30 85 101،102،103  12 10 االربعاء 29/5/2019 
DTECH 2308 12 10 الخميس 30/5/2019 سامح ابو حصيرة،محمد عودة 21 47 101،801 تصميم الصفحات التفاعلية 

 
 كلية الدراسات المتوسطة


