
      جامعة فلسطين          

 00/00/2018                                       2018-2017  صيفيالللفصل الدراسي   نهائية الجدول االمتحانات تخصصات كلية                                                

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

 .امتحان
 

2/1 

 

 االعداد القاعة المادة الساعة اليوم التاريخ

 40 جنين اللغة العربية 11:00 -9:00 االربعاء 12/09/2018

 35 جنين دراسات فلسطينية وعربية 14:00 -12:00 االربعاء 12/09/2018

 32 جنين مهارات الحاسوب 11:00 -9:00 الخميس 13/09/2018

 55 جنين اإلنجليزيةاللغة  14:00 -12:00 الخميس 13/09/2018

 37 جنين ثقافة إسالمية 11:00 -9:00 الخميس 20/09/2018

 BK401 18 مهارات اإلسعاف والطوارئ 14:00 -12:00 الخميس 20/09/2018

 BK401 13 مناهج البحث العلمي 11:00 -9:00 السبت 08/09/2018

 BK402 18 مدخل لدراسة القانون 11:00 -9:00 السبت 08/09/2018

 BK403 15 مقدمة في العالقات العامة 11:00 -9:00 السبت 08/09/2018

 BK404 10 اإلدارة المالية 11:00 -9:00 السبت 08/09/2018

 BK401 18 )محاسبة وعالقات ( آداب وأخالقيات المهنة 14:00 -12:00 السبت 08/09/2018

 BK401 21 مهارات االتصال والتعلم 11:00 -9:00 األحد  09/09/2018

                                                                BK402 17 ) وسائط متعدده (أداب واخالقيات المهنه  11:00 -9:00 األحد  09/09/2018

 27 جنين قانون البينات والتنفيذ 11:00 -9:00 األحد  09/09/2018

 15 جنين دمبادئ اإلقتصا 11:00 -9:00 األحد  09/09/2018

 BK401 23 أحكام اإللتزام 11:00 -9:00 االثنين 10/09/2018

 BK402 19 المراسم والتشريفات 11:00 -9:00 االثنين 10/09/2018

 االعداد القاعة المادة الساعة اليوم التاريخ

 28 جنين  تجارة إلكترونية 14:00 -12:00 االثنين 10/09/2018

 BK401 15 مصادر اإللتزام 14:00 -12:00 االثنين 10/09/2018

  31 جنين لغة إنجليزية للتجاريين 11:00 -9:00 الثالثاء 11/09/2018

 BK401 25 القانون الدستوري والنظم السياسية 11:00 -9:00 الثالثاء 11/09/2018

 BK402 24 مبادئ اإلدارة 14:00 -12:00 الثالثاء 11/09/2018

 BK402 1 مبادئ إدارة األعمال 14:00 -12:00 الثالثاء 11/09/2018
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 عمادة كلية الدبلوم 


