
جامعة فلسطين               
28/02/2019                    2019-2018         تخصصات كلية الهندسة التطبيقية لوالتخطيط العمراني         جدلول المتحانات النصفية اللولى  للفصل الدراسي الثاني  

مدرس المساقالقاعاتالمادةالساعةاليومالتاريخ
د. عبد الحميد زغبرBK201/ BK202/ BK203أساسيات هندسة البرمجيات10:00 - 09:00السبت09/03/2019

م. مازن الشرفاBK206تحليل إنشاءات - عمارة10:00 - 09:00

م. أحمد النحال2BK207دوائر كهربائية 10:00 - 09:00

د. عائد زهدBK209/ BK210ديناميكا هندسية10:00 - 09:00

نضال طومانBK206الهندسة الكلينيكية11:30 - 10:30

د. علي تايهBK201ترميم وتأهيل المباني11:30 - 10:30

د. علي تايه2BK208/ BK209/ BK210تحليل إنشاءات 13:00 - 12:00

د. أمجد الشنطيBK206/ BK207علم التشريح ووظائف العضاء13:00 - 12:00

م. أمل محيسنBK203/ BK204مقدمة في التخطيط13:00 - 12:00

د. حسن قنوعBK201/ BK202نظم التشغيل13:00 - 12:00

إدارة المشاريع الهندسية14:00 - 13:00
BK201/ BK203/ BK205/ BK206/

BK208د. إسماعيل الداعور

د. سهيل لبدBK206/ BK207رياضيات متقدمة10:00 - 09:00الدحد10/03/2019

أ. أسماء أبو شاويشBK204كيمياء حيوية10:00 - 09:00

د. خميس بدويBK208/ BK209مساحة للعمارة10:00 - 09:00

م. سهيل القريناويBK201/ BK202/ BK203معمارية الحاسوب10:00 - 09:00

د. إسماعيل الداعورBK202إدارة وتحليل السعار11:30 - 10:30

د. حسن قنوعBK203ضمان جودة البرمجيات11:30 - 10:30

د. محمد أحمدBK207/ BK208مواصفات وحساب كميات11:30 - 10:30

م. سمير أبو ندىBK206مواضيع خاصة في هندسة المعدات الطبية11:30 - 10:30

د. عبد الحميد زغبرBK202/ BK203/ BK204التحليل والتصميم الشيئي13:00 - 12:00

م. منى عليانBK206/ BK207مقدمة في التصميم الداخلي13:00 - 12:00

م. قاسم اليازجيBK201ميكانيكا الموائع الحيوية13:00 - 12:00

د. ساري أبو شرارBK208/ BK209/ BK210ميكانيكا تربة13:00 - 12:00

م. محمد تمرازBK201الالت الكهربائية وأنظمة تحكم14:00 - 13:00
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د. نغم علي حسنBK203/ BK204النظم البيئية في العمارة14:00 - 13:00

د. علء الدين المبحوحBK202برمجة الموبايل14:00 - 13:00

د. ساري أبو شرار2BK206/ BK207/ BK208هندسة طرق ومواصلت 14:00 - 13:00
م. محمود أبو السبح 1BK205إلكترونيات 10:00 - 09:00النثنين11/03/2019

م. حازم القصاص2BK204أدوات قياس طبية 14:00 - 13:00

م. هل سكيكBK206تصميم السطح وواجهات البنية14:00 - 13:00

د. حسن حمودةBK201/ BK210/ BK206هندسة صحية14:00 - 13:00
د. أيمن حسونةBK209/ BK210التخطيط والعمارة السلمية10:00 - 09:00الثلنثاء12/03/2019

م. إيمان العجرميBK201/ BK202/ BK203)2برمجة (10:00 - 09:00

م. مازن الشرفاBK206/ BK207ميكانيكا المواد10:00 - 09:00

د. محمد عوضBK202البرمجة السحابية11:30 - 10:30

د. إسماعيل الداعورBK201التخطيط والتحكم في المشاريع11:30 - 10:30

م. سمير أبو ندىBK203معدات أسنان11:30 - 10:30

أ. سمية أبو عونBK201الكهرومغناطيسية13:00 - 12:00

د. مصطفى الطيب1BK202/ BK203/ BK204تصميم منشآت خرسانية 13:00 - 12:00

د. حسن قنوعBK210البرمجة الوقتية والمتزامنة14:00 - 13:00

د. مصطفى الطيبBK201/ BK202/ BK206تصميم منشآت معدنية14:00 - 13:00
د. مصطفى الطيبBK201/ BK206تكنولوجيا اسمنت وخرسانة10:00 - 09:00الربعاء13/03/2019

د. حسام القرعBK203معادالت تفاضلية10:00 - 09:00

د. محمد المغيرBK207الحريق ووسائل المان في المباني11:30 - 10:30

د. أحمد أبو عبسةBK206معالجة صور طبية11:30 - 10:30

د. عبد الحميد زغبرBK201/ BK202/ BK203إدارة قواعد البيانات13:00 - 12:00

د. علء أبو زعيترBK208/ BK209المتحكمات والمعالجات الدقيقة13:00 - 12:00

م. نضال أبو مصطفى2BK206/ BK207تشييد مباني 13:00 - 12:00

م. عبد الحميد صيام1BK208أنظمة التصوير الطبي 14:00 - 13:00

م. إبراهيم الشيخBK201/ BK206نظم المعلومات الجغرافية14:00 - 13:00
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د. نغم علي حسنBK202/ BK203التصميم المعماري والبيئي10:00 - 09:00الخميس14/03/2019

د. أحمد أبو عبسةBK201/ BK206/ BK207الرياضيات المنفصلة10:00 - 09:00

م. قاسم اليازجيBK204الميكانيكا الحيوية10:00 - 09:00

م. مازن الشرفاBK202تحليل إنشاءات متقدم11:30 - 10:30

أ. شيرين موسىBK203نظم إدارة المعلومات11:30 - 10:30

أ. بسام الحمادينBK206هندسة العل ج الطبيعي11:30 - 10:30

د. علء الدين المبحوحBK202/ BK203/ BK204برمجة الويب13:00 - 12:00

د. حسام القرعBK201علم المواد الحيوية13:00 - 12:00

د. مصطفى أبو فولBK206/ BK207/ BK208هيدروليكا13:00 - 12:00

م. نضال أبو مصطفىBK202/ BK203االسكان والتصميم المستدام14:00 - 13:00

د. علء أبو زعيترBK204معالجة الشارات الحيوية14:00 - 13:00

د. حسن قنوعBK210معمارية النظمة البرمجية14:00 - 13:00

د. حسن حمودةBK201/ BK202/ BK206هيدرولوجي14:00 - 13:00
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