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اسم المدرس القاعات عدد الطالب  المستوى المساقالساعة اليوم التاريخ 
إسماعيل الداعور . د BK202, BK203, BK204 70" مدني "5وثائق العطاءات   10:00 – 09:00السبت  24/11/2018

 120" كمية "3مناهج البحث العممي واإلحصاء التطبيقي  12:30- 11:30  
BK206, BK207, BK208, 

BK209, BK210 
مازن الشرفا . م

حسن قنوع . د BK201, BK202 41" برمجيات "4مباديء أمن المعمومات + أمن المعمومات  14:00 - 13:00  

 96" مدني "4  1هندسة طرق ومواصالت  14:00 - 13:00  
BK206, BK207, BK208, 

BK209 
مصطفى الطيب . د

سالمية  14:00 - 13:00   نغم عمي حسن . د BK205, BK209 43" عمارة "5زخارف وفنون فمسطينية وا 
 إسماعيل الداعور. د BK202, BK203 48 "مدني "5ومواد اإلنشاء أساليب  10:00 – 09:00األحد  25/11/2018

حسن قنوع . د BK204 10" برمجيات "5اختبار أنظمة البرمجيات  10:00 – 09:00  
عبد الحميد صيام . م BK201 31" معدات "5األنظمة الطبية العالجية والمساندة  10:00 – 09:00  

تكنولوجيا + تكنولوجيا إنشاءات  10:00 – 09:00  
نغم عمي حسن . د BK205, BK206, BK207 70" عمارة "5إنشاءات متقدمة 

 ,BK201, BK204, BK208 147" كمية "2ميكانيكا هندسية + استاتيكا هندسية  11:00 – 10:00  

BK209, BK210 
عبد اهلل عدوان . م

سمير أبو ندى . م BK202, BK203 43 "معدات "3أسس الهندسة الطبية  12:30- 11:30  
زاهي الريس . م BK201, BK202 39 "عمارة "3الرسم باستخدام الحاسوب  12:30- 11:30  

 " مدني "3تحميل عددي   12:30- 11:30  

أسامة داود . د BK203, BK204, BK205 67 "معدات "4
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عبد الحميد زغبر . د BK207, BK208, BK209 71" برمجيات "3هندسة متطمبات البرمجيات  12:30- 11:30  
حازم أبو عرف . د BK204, BK205 45" عمارة "4العمارة في فمسطين  14:00 - 13:00  
سهيل القريناوي . م BK202, BK203 42" برمجيات "4عممية نمذجة البرمجيات  14:00 - 13:00  

 ,BK206, BK207, BK208 101" مدني "4هندسة بيئية  14:00 - 13:00  

BK209 
أسامة داود . د

عبد الحميد صيام . م BK201 33 "معدات "5 2أنظمة التصوير الطبي  10:00 – 09:00االثنين  26/11/2018
زاهي الريس . م BK206 33 "عمارة "5 (تركيبات ميكانيكية)تشييد مباني متقدمة  10:00 – 09:00  
إسماعيل مزهر . د BK207 23" معدات "2أحياء  11:00 – 10:00  
إسماعيل الداعور . د BK209, BK210 57" مدني "2عمم المساحة + المساحة  11:00 – 10:00  
عالء زعيتر . د BK204, BK205, BK206 79 "برمجيات "2مباديء إلكترونيات  11:00 – 10:00  
قاسم اليازجي . م BK202 26" معدات "4أنظمة التشخيص الطبي  12:30- 11:30  
مصطفى الطيب . د BK206, BK207, BK208 76" مدني "3 1تحميل إنشاءات  12:30- 11:30  

+ تصميم الواجهات المحوسبة  12:30- 11:30  
أسعد التيان . أ  بيسان +IT K506" برمجيات "3تصميم واجهات المستخدم 

مؤمن مهنا . م BK209, BK210 40" معدات "3تصميم منطقي ورقمي   12:30- 11:30  
حازم أبو عرف . د BK207, BK208 45" عمارة "3نظريات العمارة  12:30- 11:30  
سميمان وافي . د BK201, BK202 40" عمارة "4تنسيق المواقع  14:00 - 13:00  
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مواصفات وحساب كميات  14:00 - 13:00  
 "مدني "4
 ,BK206, BK207, BK208 111" عمارة "5

BK209 
مازن الشرفا . م

حسن قنوع . د BK204, BK205 41" برمجيات "4نظم برمجية موزعة  14:00 - 13:00  
 ندين أبو شعبان. د BK201, BK202, BK203 82 "مدني "5أمان المنشآت   10:00 – 09:00الثالثاء  27/11/2018

عالء المبحوح . د بيسان IT "برمجيات "4برمجة الموبايل  10:00 – 09:00  
سهيل القريناوي . م BK204 11" برمجيات "5تطبيقات أنظمة الويب الكبيرة  10:00 – 09:00  
نغم عمي حسن . د BK208, BK209 51 "عمارة "2التدريب البصري  11:00 – 10:00  
مؤمن مهنا . م BK205 29 "معدات "2جبر خطي  11:00 – 10:00  
حازم القصاص . م BK205 28" معدات "4أدوات قياس طبية  12:30- 11:30  

مقدمة في االستدامة والطاقة المتجددة  12:30- 11:30  
 "مدني "3
 ,BK201, BK202, BK203 100" كمية "1

BK204  
حسن حمودة . د

حازم أبو عرف . د BK204, BK205 43عمارة  "4تصميم حضري  14:00 - 13:00  
ساري أبو شرار . د BK201, BK206, BK210 96" مدني "4هندسة أساسات  14:00 - 13:00  

عصام حماد . م BK201 31" معدات "5إدارة وتسويق األجهزة الطبية  10:00 – 09:00األربعاء  28/11/2018
محمد عوض . د BK210 36 "برمجيات "4قواعد بيانات متقدمة  10:00 – 09:00  
حسن قنوع . د BK206, BK207, BK208 77 "برمجيات "2التصميم الرقمي المنطقي  11:00 – 10:00  
محمد تمراز . م BK209, BK210 50" مدني "2برمجة حاسوب   11:00 – 10:00  
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أحمد النحال . م BK205 17" معدات "2 1دوائر كهربائية  11:00 – 10:00  
عمي تايه . د BK202, BK203 43" مدني "5ترميم وتأهيل المباني + ترميم المباني  11:00 – 10:00  
عبد الحميد صيام . م BK208, BK209 40" معدات "3القياسات والمجسات لمهندسة الطبية  12:30- 11:30  
أحمد أبو مسامح . م BK201, BK206 68" برمجيات "3تراسل البيانات والشبكات  12:30- 11:30  
زاهي الريس . م BK210 47" عمارة "3 1تشييد مباني  12:30- 11:30  
 91" مدني "3ميكانيكا موائع  12:30- 11:30  

BK202, BK203, BK204, 

 BK205 
حسن حمودة . د

نضال طومان . د BK207 28" معدات "4نظم إدارة الرعاية الصحية  12:30- 11:30  
مازن الشرفا . م BK201, BK206 66" مدني "4 2تصميم منشآت خرسانية  14:00 - 13:00  
إسالم الفالوجي . م BK205, BK210, BK204 71" عمارة "4نظم المعمومات الجغرافية  14:00 - 13:00  
نضال أبو مصطفى . م BK207, BK208, BK209 57" عمارة "5أنظمة الطاقة والعمارة  14:00 - 13:00  

اتجاهات معاصرة في إدارة التشييد  10:00 – 09:00الخميس  29/11/2018
ندين أبو شعبان . د BK202, BK203 52" مدني "5مساق خاص في إدارة التشييد + 

سالي عبد اهلل . م BK204 7" برمجيات "5الذكاء االصطناعي  10:00 – 09:00  
حازم أبو عرف . د BK207, BK208 55" عمارة "5قضايا معمارية وعمرانية معاصرة  10:00 – 09:00  
أيمن حسونة. د BK204, BK205 46 "عمارة "2العمارة القديمة  11:00 – 10:00    
سهيل القريناوي . م BK209 16" معدات "2برمجة  11:00 – 10:00  
عبد الحميد زغبر . د BK201, BK206, BK210 80" برمجيات "2( 1)برمجة  11:00 – 10:00  
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لجنة االمتحانات المركزية 

ساري أبو شرار . د BK202, BK203 48" مدني "2جيولوجيا هندسية  11:00 – 10:00  
عالء زعيتر . د BK204, BK205 40" معدات "3 2إلكترونيات  12:30- 11:30  
عبد الحميد زغبر . د BK207, BK208, BK209 66" برمجيات "3تحميل خوارزميات وهياكل البيانات  12:30- 11:30  
مصطفى الطيب . د BK202, BK203 54" عمارة "3عمارة - تصميم منشآت خرسانية  12:30- 11:30  
عمي تايه . د BK201, BK206 66" مدني "3مقدمة في آليات اإلنشاء  12:30- 11:30  

 148" كمية "4االقتصاد الهندسي   14:00 - 13:00  
BK201, BK203, BK205, 

BK206, BK208 

إسالم الفالوجي . م
عبد اهلل عدوان . م


