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 القاعات المادة الساعة اليوم التاريخ
 BK209/BK210 تصميم حضري 16:11-06:11 السبت 62/10/6102

 BK210 نظم التشغيل  09:00-11:00 األحد 62/10/6102

 BK203/BBK202/BK201 8تحليل انشاءات  11:30-01:30 االحد  82/50/8502

 BK210 عضاء علم التشريح ووظائف األ 11:30-01:30 االحد 82/50/8502

 BK501/الجليل مقدمة في التخطيط  11:30-01:30 االحد 82/50/8502

 إدارة المشاريع الهندسية  12:00-02:00 االحد 82/50/8502
BK209/BK208/BK207/BK206 

 BK204 إدارة وتخطيط مصادر المياة  12:00-02:00 االحد 82/50/8502

 حيفا صالت والبنية التحتية تخطيط الموا 12:00-02:00 االحد 82/50/8502

 11:30-01:30 األثنين 62/10/6102
 أساسيات هندسة البرمجيات

 (مقدمة في هندسة البرمجيات)

 حيفا

حيفا/ 8دوائر كهربائية  11:30-01:30 األثنين 82/50/8502 BK510 

 BK208/BK207/K206 ديناميكا هندسية  11:30-01:30 األثنين 82/50/8502

 BK204/BK203/BK202/BK201 (العمارة في فلسطين) العمارة الفلسطينية 12:00-02:00 ثنيناأل 82/50/8502

 BK204 نظم برمجية موزعة  12:00-02:00 األثنين 82/50/8502

 BK206 0رياضيات  09:00-11:00 الثالثاء 01/10/6102
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 BK209/BK208/BK207/BK204/BK203/BK202/BK201 8رياضيات 09:00-11:00 الثالثاء 05/50/8502

 BK208 التحليل والتصميم الشيئي  11:30-01:30 الثالثاء 05/50/8502

 الجليل مقدمة في التصميم الداخلي  11:30-01:30 الثالثاء 05/50/8502

 BK201 ميكانيكا الموائع الحيوية  11:30-01:30 الثالثاء 05/50/8502

 BK204/BK203/BK202 ميكانيكا تربة  11:30-01:30 الثالثاء 05/50/8502

 حيفا إدارة وتحليل األسعار  12:00-02:00 الثالثاء 05/50/8502

 BK208/BK207/BK206 تحليل انشاءات عمارة  11:30-01:30 األربعاء 00/10/6102

 BK204/BK203/BK202/BK201 رياضيات متقدمة  11:30-01:30 األربعاء 00/50/8502

 BK209/BK210 كيمياء حيوية  11:30-01:30 األربعاء 00/50/8502

 BK502/BK501 معمارية الحاسوب  11:30-01:30 األربعاء 00/50/8502

 التحقق من جودة البرمجيات 12:00-02:00 األربعاء 00/50/8502
BK502 

 BK509/BK510 تنسيق المواقع  12:00-02:00 األربعاء 00/50/8502

 BK209/BK210 0فيزياء  09:00-11:00 الخميس 10/12/6102

 BK209/BK208/BK207/BK204/BK203/BK202/BK201 8فيزياء  09:00-11:00 الخميس 50/50/8502

 BK202/BK201 8تشيد مباني  11:30-01:30 الخميس 50/50/8502

 BK202/BK203 فيزياء طبية  11:30-01:30 الخميس 50/50/8502
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 حيفا (االسكان والتصميم المستدام)  امالتصميم المعماري المستد 12:00-02:00 الخميس 50/50/8502

 حيفا معمارية االنظمة البرمجية  12:00-02:00 الخميس 50/50/8502

 BK210/BK209/BK207/BK206 هندسة صحية  12:00-02:00 الخميس 50/50/8502

 BK206 0إلكترونات  10:01-00:01 السبت 10/12/6102

 BK208/BK207 8برمجة  50:05-00:05 السبت 50/50/8502

 مساحة للعمارة  50:05-00:05 السبت 50/50/8502
BK209BK210 

 (مقاومة المواد) ميكانيكا المواد 50:05-00:05 السبت 50/50/8502
BK204/BK203/BK202/BK201 

 BK510/حيفا التخطيط والتحكم في المشاريع  58:55-08:55 السبت 50/50/8502

 12:00-02:00 السبت 50/50/8502
األنظمة األمنية الحساسة واعتمادية ) أنظمة الويب الكبيرة

 (البرمجيات

BK510 

 كيمياء هندسية  09:00-11:00 االحد  10/12/6102
BK210/BK209/BK208/B207/BK206/BK204/BK203/BK202/BK

201 

 BK210 الكهرومغناطسية  50:05-00:05 االحد  50/50/8502

0صميم منشأت خرسانية ت 50:05-00:05 االحد  50/50/8502  BK208/BK207/BK206 

 BK204/BK203/BK202/BK201 تصميم منشأت معدنية  58:55-08:55 االحد  50/50/8502
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 حيفا إدارة قواعد البيانات  10:01-00:01 األثنين 10/12/6102

 50:05-00:05 األثنين 50/50/8502
تاريخ التخطيط والعمارة )التخطيط والعمارة االسالمية

 (إلسالميةا

 حيفا  

 BK203/BK202/BK201 تكنولوجيا اسمنت وخرسانة  50:05-00:05 األثنين 50/50/8502

 BK204 معادالت تفاضلية  50:05-00:05 األثنين 50/50/8502

 BK210/BK209/BK208/BK207/BK206 إدارة واقتصاد هندسي  58:55-08:55 األثنين 50/50/8502

 االحصاء واالحتماالت  09:00-11:00 الثالثاء 12/12/6102
BK210/BK209/BK208/BK207/BK206/BK204/BK203/BK202/B

K201 

 BK204 المتحكمات والمعالجات الدقيقة  50:05-00:05 الثالثاء 50/50/8502

 BK203/BK202/BK201 هيدروليكا  50:05-00:05 الثالثاء 50/50/8502

 BK209/BK206 ءات متقدم تحليل انشا 58:55-08:55 الثالثاء 50/50/8502

 BK209/BK210 سيكولوجية األلوان  58:55-08:55 الثالثاء 50/50/8502

 BK206/BK207BK209/BK210 6هندسة طرق ومواصالت  00:11-12:11 االربعاء 12/12/6102

 BK202/BK201 التصميم المعمارى والبيئي  50:05-00:05 االربعاء 52/50/8502
 BK209/BK208 الرياضيات المنفصلة  50:05-00:05 االربعاء 52/50/8502
 BK209/BK210 الميكانيكا الحيوية  50:05-00:05 االربعاء 52/50/8502
 BK201/BK210/BK209/BK208/BK207/BK206 علم المواد  00:11-12:11 الخميس 12/12/6102

 BK204 (برمجة الشبكة العنكبوتية) برمجة الويب 50:05-00:05 الخميس 52/50/8502
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 BK210 علم المواد الحيوية  50:05-00:05 الخميس 52/50/8502
 BK203BK202/BK201 مواصفات وحساب كميات  58:55-08:55 الخميس  52/50/8502

                   
                   

        

 لجنة االمتحانات المركزية                                                                                                             


