
جايعة فهسطٍٍ                

تخصصات كهٍة انهُدسة انتطبٍقٍة وانتخطٍط انعًزاًَ 

 األونى ايتحاَات غٍز انًكتًم انُصفٍة جدول

 10/12/2018             2019 - 2018   نهفصم اندراسً األول                            

 فً حال حدوث أي طارئ وتى تأجٍم االيتحاَات يٍ قبم نجُة االيتحاَات انًزكزٌة ألي ٌىو يٍ األٌاو أعالِ فإٌ جًٍع   :يالحظة

. االيتحاَات نذنك انٍىو انطارئ تؤجم نهٍىو اندراسً انذي ٌهً آخز ايتحاٌ
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 املدرس وكت الامذحان اترخي الامذحان املساق

 مازن امرشفا. م 10:00 - 09:00 15/12/2018 مواصفات وحساب مكَات

وشاءات   مصطفى امطَب. د 10:00 - 09:00 15/12/2018 1حتلَل ا 

 غبد هللا ػدوان. م 10:00 - 09:00 15/12/2018 اس خاثَاك هندس َة

 حسن محودة. د 10:00 - 09:00 15/12/2018 ملدمة يف الاس خدامة وامطاكة املخجددة

دارة امدشُِد اجتاهات  + مساق خاص يف ا 

دارة امدشُِد  مؼارصة يف ا 
 هدٍن أ بو شؼبان. د 10:00 - 09:00 15/12/2018

 زايه امٌرس. م 10:00 - 09:00 15/12/2018 "حركَبات مِاكهَكِة"جشُِد مباين مذلدمة 

 ػالء املبحوح. د 10:00 - 09:00 15/12/2018 برجمة املوابًل

 محمد غوض. د 10:00 - 09:00 15/12/2018 كواػد بَاانت مذلدمة

 حسن كنوع. د 10:00 - 09:00 15/12/2018 هظم برجمَة موزػة

 أ محد أ بو مسامح. م 10:00 - 09:00 15/12/2018 حراسل امبَاانت وامش باكت

 غبد امحلَد زغرب. د 10:00 - 09:00 15/12/2018 هندسة مذطلبات امربجمَات

 أ سؼد امخَان. م 10:00 - 09:00 15/12/2018 ثصممي امواهجات احملوس بة

سامغَل مزهر. د 10:00 - 09:00 15/12/2018 أ حِاء  ا 

مكرتوهَات   ػالء أ بو زغَرت. د 10:00 - 09:00 15/12/2018 2ا 

 غبد هللا ػدوان. م 10:00 - 09:00 15/12/2018 مِاكهَاك هندس َة+ اس خاثَاك هندس َة 

 مصطفى امطَب. د 11:00 - 10:00 15/12/2018 هندسة طرق ومواصالت

ب امكبرية  سايل غبد هللا. م 11:00 - 10:00 15/12/2018 ثطبَلات أ هظمة امًو

 غبد هللا ػدوان. م 12:00 - 11:00 15/12/2018 الاكذصاد امهنديس
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 املدرس وكت الامذحان اترخي الامذحان املساق

سامغَل ادلاغور. د 10:00 - 09:00 16/12/2018 واثئق امؼطاءات  ا 

 محمد متراز. م 10:00 - 09:00 16/12/2018 برجمة حاسوب

 حازم أ بو غرف. د 10:00 - 09:00 16/12/2018 امؼامرة يف فلسطني

 هغم ػيل حسن. د 10:00 - 09:00 16/12/2018 امخدًرب امبرصي

 حازم أ بو غرف. د 10:00 - 09:00 16/12/2018 ثصممي حرضي

سالمِة  هغم ػيل حسن. د 10:00 - 09:00 16/12/2018 زخارف وفنون فلسطَنِة وا 

 مصطفى امطَب. د 10:00 - 09:00 16/12/2018 غامرة- ثصممي منشآ ت خرساهَة 

 حسن كنوع. د 10:00 - 09:00 16/12/2018 أ من املؼلومات

 سايل غبد هللا. م 10:00 - 09:00 16/12/2018 اذلاكء الاصطناغي

 ػالء أ بو زغَرت. د 10:00 - 09:00 16/12/2018 مباديء ال مكرتوهَات

 حازم املصاص. م 10:00 - 09:00 16/12/2018 1أ دوات كِاس طبَة 

 مازن امرشفا. م 10:00 - 09:00 16/12/2018 2ثصممي منشآ ت خرساهَة 

 مؤمن همنا. م 10:00 - 09:00 16/12/2018 جرب خطي

سامغَل ادلاغور. د 10:00 - 09:00 16/12/2018 أ سامَب ومواد ال وشاء  ا 

 ساري أ بو رشار. د 11:00 - 10:00 16/12/2018 هندسة أ ساسات

 ػيل اتًه. د 11:00 - 10:00 16/12/2018 ملدمة يف أ مَات ال وشاء

 أ سامة داود. د 12:00 - 11:00 16/12/2018 حتلَل ػددي
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 املدرس وكت الامذحان اترخي الامذحان املساق

 ساري أ بو رشار. د 10:00 - 09:00 17/12/2018 جِوجلَا هندس َة

 حازم أ بو غرف. د 10:00 - 09:00 17/12/2018 هظرايت امؼامرة

 أ مين حسوهة. د 10:00 - 09:00 17/12/2018 امؼامرة املدمية

 غبد امحلَد زغرب. د 10:00 - 09:00 17/12/2018 (1)برجمة 

 حسن كنوع. د 10:00 - 09:00 17/12/2018 ثصممي منطلي ورمقي

ة ومعراهَة مؼارصة  حازم أ بو غرف. د 10:00 - 09:00 17/12/2018 كضااي مؼامًر

 أ محد امنحال. م 10:00 - 09:00 17/12/2018 1دوائر كهرابئَة 

 مازن امرشفا. م 10:00 - 09:00 17/12/2018 مناجه امبحر امؼلمي وال حصاء امخطبَلي

سامغَل ادلاغور. د 10:00 - 09:00 17/12/2018 ػمل املساحة  ا 

 رشا غطا هللا. م 10:00 - 09:00 17/12/2018 برجمة

 هدٍن أ بو شؼبان. د 10:00 - 09:00 17/12/2018 أ مان املنشآ ت

 حسن كنوع. د 11:00 - 10:00 17/12/2018 اخذبار أ هظمة امربجمَات

 حسن محودة. د 11:00 - 10:00 17/12/2018 مِاكهَاك موائع

سالم امفامويج. م 12:00 - 11:00 17/12/2018 هظم املؼلومات اجلغرافِة  ا 

 أ سامة داود. د 12:00 - 11:00 17/12/2018 هندسة بَئِة
 


