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 القاعة المادة الساعة اليوم التاريخ
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( دراسات فلسطينية وعربية 12:00-10:00 الخميس 20/06/2019
 (الرئيسي الزهراءطبريا ) المقر  اللغة االنجليزية 12:00-10:00 الخميس 20/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( مهارات الحاسوب 12:00-10:00 الخميس 20/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( اخالقيات المهنة ) مساعد قانوني( 12:00-10:00 الخميس 20/06/2019
 الرئيسي الزهراء(جنين ) المقر  مهارات االسعاف والطوارئ  12:00-10:00 السبت 22/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء(  احياء عامة 12:00-10:00 السبت 22/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( اصول محاكمات مدنية وتجارية 12:00-10:00 السبت 22/06/2019
 (الرئيسي الزهراءطبريا ) المقر  ارشفة الكترونية وقواعد بيانات 12:00-10:00 السبت 22/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( اللغة العربية 12:00-10:00 السبت 22/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( اللغة االنجليزية الفنية 12:00-10:00 السبت 22/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( تجارة الكترونية 12:00-10:00 السبت 22/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( علم االحياء الدقيقة 12:00-10:00 األحد 23/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( مصطلحات قانونية باللغة االنجليزية 12:00-10:00 األحد 23/06/2019
 الرئيسي الزهراء(جنين ) المقر  اداب و اخالقيات المهنة) وسائط متعددة( 12:00-10:00 األحد 23/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( اداب واخالقيات المهنة 12:00-10:00 األحد 23/06/2019
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 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( مصطلحات فنية باالنجليزية 12:00-10:00 األحد 23/06/2019
 المقر الرئيسي الزهراء(طبريا )  الحقوق العينية االصلية والتبعية 12:00-10:00 األحد 23/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( اسعاف اولي  12:00-10:00 األحد 23/06/2019
 BK411مختبر  1مهارات طباعة  12:00-10:00 األحد 23/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( نظم المعلومات االدارية 12:00-10:00 األحد 23/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( كيمياء عضوية وحيوية 12:00-10:00 األثنين 24/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( مبادئ التصميم والمونتاج 12:00-10:00 األثنين 24/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( 2مدخل لدراسة القانون  12:00-10:00 األثنين 24/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( مصطلحات طبية  12:00-10:00 األثنين 24/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( مصطلحات محاسبية باالنجليزية 12:00-10:00 األثنين 24/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( مهارات االتيكيت والبروتوكول 12:00-10:00 األثنين 24/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( العقود المسماه 12:00-10:00 األثنين 24/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( علم التغدية للمهن الصحية 12:00-10:00 األثنين 24/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( المراسالت التجارية 12:00-10:00 األثنين 24/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( المراسالت التجارية باالنجليزية 12:00-10:00 األثنين 24/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( تدقيق ومراجعة حسابات 12:00-10:00 األثنين 24/06/2019
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 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( علم االمراض  12:00-10:00 األثنين 24/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( 2علم التشريح ووظائف االعضاء  12:00-10:00 الثالثاء 25/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( مصادر االلتزام 12:00-10:00 الثالثاء 25/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( ادارة المكاتب الطبية  12:00-10:00 الثالثاء 25/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( 2مبادئ االدارة  12:00-10:00 الثالثاء 25/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( مدخل الى االعالم االلكتروني 12:00-10:00 الثالثاء 25/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( القانون االداري  12:00-10:00 الثالثاء 25/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( تمريض صحة المجتمع 12:00-10:00 الثالثاء 25/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( (وسائط متعددةاخالقيات المهنة )  12:00-10:00 الثالثاء 25/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( اخالقيات المهن الطبية وتشريعاتها  12:00-10:00 الثالثاء 25/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( ادارة الموارد البشرية 12:00-10:00 الثالثاء 25/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( سلوك مستهلك 12:00-10:00 الثالثاء 25/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( محاسبة حكومية 12:00-10:00 الثالثاء 25/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( القانون الجنائي العام 12:00-10:00 األربعاء 26/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( 1تمريض جراحة باطنة  12:00-10:00 األربعاء 26/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( مناهج البحث العلمي 12:00-10:00 األربعاء 26/06/2019
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 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( 2المحاسبة المالية  12:00-10:00 األربعاء 26/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( علم التشريح ووظائف االعضاء  12:00-10:00 األربعاء 26/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( مبادئ التسويق 12:00-10:00 األربعاء 26/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( مصطلحات تجارية 12:00-10:00 األربعاء 26/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( تمريض االطفال 12:00-10:00 األربعاء 26/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( قانون االجراءات الجزائية 12:00-10:00 األربعاء 26/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( ادارة المبيعات 12:00-10:00 األربعاء 26/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( االحصاء الحيوي  12:00-10:00 األربعاء 26/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( السلوك التنظيمي  12:00-10:00 األربعاء 26/06/2019
 BK411مختبر  تطبيقات محاسبية بالحاسوب 12:00-10:00 األربعاء 26/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( 2اساسيات التمريض  12:00-10:00 الخميس 27/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( قانون االحوال الشخصية 12:00-10:00 الخميس 27/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( أعمال المكاتب والسكرتاريا 12:00-10:00 الخميس 27/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( أعمال المكاتب والسكرتاريا الطبية  12:00-10:00 الخميس 27/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( الكتابة للعالقات العامة 12:00-10:00 الخميس 27/06/2019
 جنين ) المقر الرئيسي الزهراء( رياضة مالية 12:00-10:00 الخميس 27/06/2019



      جامعة فلسطين          

 11/06/2019                                     2019-2018 الثانيللفصل الدراسي  ) غير مكتمل(النهائيةاالمتحانات جدول تخصصات كلية  الدراسات المتوسطة                                 
 

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

 .امتحان
 

5/5 

 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( تمريض االمراض النفسية والعقلية 12:00-10:00 الخميس 27/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني 12:00-10:00 الخميس 27/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( تطبيقات حاسوب 12:00-10:00 الخميس 27/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( تنظيم االحداث الخاصة 12:00-10:00 الخميس 27/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( محاسبة بنوك ومؤسسات مالية 12:00-10:00 الخميس 27/06/2019
 طبريا ) المقر الرئيسي الزهراء( عامةكيمياء  12:00-10:00 الخميس 27/06/2019

 

 

 المركزيةلجنة االمتحانات 


