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 القاعات المادة الساعة اليوم التاريخ

 K501 تفاعل اإلنسان مع الحاسوب 10:11-00:11 الخميس 50/50/7502

(0)هندسة طرق ومواصالت 10:11-00:11 السبت 10/10/0100  BK208/BK207.BK206 

(0)تحليل إنشاءات 00:11-10:11 األحد 10/10/0100  BK206/BK207/BK210 

 BK201 مبادئ أمن المعلومات 10:11-00:11 األحد 10/10/0100

 BK206/BK207/BK210 وثائق عطاءات 10:11-00:11 األحد 10/10/0100

 K506 الرسوم المتحركة ثنائية األبعاد/أنظمة الويب الكبيرة 10:11-00:11 األحد 10/10/0100

 BK210/BK209/BK208/BK207/BK206/BK201 ميكانيكا هندسية/استاتيكا هندسية 10:11-00:11 األثنين 10/10/0100

 /BK302/BK303صفد هندسة بيئية 10:11-00:11 األثنين 10/10/0100

 BK210/BK208/BK207/BK206/BK204/BK203/BK202/BK201 (0)رياضيات 00:11-10:11 الثالثاء 01/10/0100

 BK402/BK403/BK404/BK405/BK406/BK407/BK408/BK409 مناهج البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي 00:11-10:11 الثالثاء 01/10/0100

 القدس هندسة البرمجيات 00:11-10:11 الثالثاء 01/10/0100
 BK 206/BK 207 0رياضيات  10:11-00:11 الثالثاء 01/10/0102

 BK203/BK202/BK201 أساليب ومواد اإلنشاء 10:11-00:11 الثالثاء 01/10/0100

 BK210 تاريخ التخطيط والعمارة اإلسالمية/تخطيط والعمارة اإلسالميةال 10:11-00:11 الثالثاء 01/10/0100

 BK206/BK207 تدريب بصري 10:11-00:11 الثالثاء 10/10/0100

 صفد اختبار األنظمة البرمجية 10:11-00:11 األربعاء 00/10/0100

 BK206 الحفاظ المعماري 10:11-00:11 األربعاء 00/10/0100

 صفد جبر خطي 10:11-00:11 األربعاء 00/10/0100

 BK209/BK208/BK207 علم المساحة 10:11-00:11 األربعاء 00/10/0100

 BK201 مبادئ اإللكترونيات 10:11-00:11 األربعاء 00/10/0100

 BK204/BK203/BK202 هندسة أساسات 10:11-00:11 األربعاء 00/10/0100
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 BK210 بيةأسس الهندسة الط 00:11-10:11 الخميس 00/10/0100

 بيسان برمجة الشبكة العنكبوتية 00:11-10:11 الخميس 00/10/0100
 BK209/BK208/BK207/BK206/BK204/BK203/BK202/BK201 مقدمة في الهندسة 00:11-10:11 الخميس 00/10/0100

 صفد ميكانيكا موائع 00:11-10:11 الخميس 00/10/0100

 BK410/BK406 لعمارةنظريات ا 00:11-10:11 الخميس 00/10/0100

 BK408 هندسة المتطلبات 00:11-10:11 الخميس 00/10/0100

 BK206/BK207/BK210 أمان المنشأـت 10:11-00:11 الخميس 00/10/0100

 BK206 (0)إلكترونيات 00:11-10:11 السبت 01/10/0100

 BK202/BK201 تحليل عددي 00:11-10:11 السبت 01/10/0100

 BK204 تصميم الواجهات المحوسبة 00:11-10:11 السبت 01/10/0100

 BK405 أحياء 10:11-00:11 السبت 01/10/0100

 بيسان إدارة قواعد البيانات 10:11-00:11 السبت 01/10/0100
 BK410/BK406 تاريخ العمارة والتخطيط العمراني/العمارة القديمة 10:11-00:11 السبت 01/10/0100

 صفد تصميم منشأت متقدمة 10:11-00:11 السبت 01/10/0100

 BK203/BK204 مواصفات وحساب كميات 10:11-00:11 السبت 01/10/0100

 BK202/BK201 (عمارة)مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية 10:11-00:11 السبت 01/10/0100

 BK210/BK206 (مدني)نظم المعلومات الجغرافية 10:11-00:11 السبت 01/10/0100

 صفد (0)تشييد مباني  00:11-10:11 األحد 01/10/0100

 BK210/BK209/BK208/BK207/BK206/BK204/BK203/BK202/BK201 (0)فيزياء 00:11-10:11 األحد 01/10/0100

 BK 206 0فيزياء  10:11-00:11 األحد 15/01/2016

 BK204 البرمجة الوقتية المتوازية 10:11-00:11 األحد 01/10/0100

 BK203/BK202/BK201 برمجة حاسوب 10:11-00:11 داألح 01/10/0100
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 BK210/BK206 التصميم المنطقي الرقمي 10:11-00:11 األثنين 02/10/0100

 BK203/BK204 النظم البيئية في العمارة 10:11-00:11 األثنين 02/10/0100

 BK208/BK207 ترميم مباني 10:11-00:11 األثنين 02/10/0100

 BK202/BK201 (0)تصميم منشأت خرسانية  10:11-00:11 األثنين 02/10/0100

 BK209 (0)دوائر كهربائية 10:11-00:11 األثنين 02/10/0100

 صفد تصميم منشأت خرساينة عمارة 00:11-10:11 الثالثاء 00/10/0100

 BK210/BK209/BK208/BK207/BK206/BK204/BK203/BK202/BK201 مصطلحات هندسية 00:11-10:11 الثالثاء 00/10/0100

 BK402/BK401 مقدمة في االستدامة والطاقة المتجددة 00:11-10:11 الثالثاء 00/10/0100

 K506 المونتاج واإلخراج/تصميم األلعاب المحوسبة 00:11-10:11 الثالثاء 00/10/0100

 BK201 التحليل والتصميم الشيئي 10:11-00:11 الثالثاء 00/10/0100

 /K506بيسان تراسل البيانات والشبكات 00:11-10:11 األربعاء 00/10/0100

 BK204 الذكاء اإلصطناعي 10:11-00:11 األربعاء 00/10/0100

 صفد (0)برمجة/برمجة 10:11-00:11 األربعاء 00/10/0100

 BK203/BK202/BK201 مساق خاص في إدارة التشييد 10:11-00:11 األربعاء 00/10/0100

 BK206/BK207/BK210 هيدرولوجي 10:11-00055 األربعاء 00/10/0100

 BK209 /BK208/BK207/BK206/BK204/BK203/BK202/BK201 الرسم الهندسي 00:11-10:11 الخميس 00/10/0100

 BK210 القياسات والمجسات للهندسة الطبية 00:11-10:11 الخميس 00/10/0100

 BK302 ل البياناتتحليل الخوارزميات وهياك 00:11-10:11 الخميس 00/10/0100

 صفد مقدمة في آليات اإلنشاء 00:11-10:11 الخميس 00/10/0100

 BK207/BK206 التخطيط العمراني في فلسطين 10:11-00:11 الخميس 00/10/0100

 BK204/B203/BK202/BK201 جيولوجيا هندسية 10:11-00:11 الخميس 00/10/0100

                 


