
جايعة فهسطيٍ                

تخصصات كهية انهُدسة انتطبيقية وانتخطيط انعًزاَي 

 ايتحاَات انًساقات انًكتبية جدول

 15/12/2018             2019 - 2018   نهفصم اندراسي األول                            

 في حال حدوث أي طارئ وتى تأجيم االيتحاَات يٍ قبم نجُة االيتحاَات انًزكزية ألي يىو يٍ األياو أعالِ فإٌ جًيع   :يالحظة

. االيتحاَات نذنك انيىو انطارئ تؤجم نهيىو اندراسي انذي يهي آخز ايتحاٌ
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 املدرس وقت الامتحان اترخي الامتحان يوم الامتحان املساق

19/12/2018 الأرتؼاء هيدرومويج  08:00 – 10:00  أأسامة داود. د 

19/12/2018 الأرتؼاء هيدرومياك  08:00 – 10:00  أأسامة داود. د 

19/12/2018 الأرتؼاء تكنوموجيا امسنت وخرساهة  08:00 – 10:00  مصعفى امعية. د 

19/12/2018 الأرتؼاء ثصممي منشب ت متقدمة  08:00 – 10:00  مازن امرشفا. م 

19/12/2018 الأرتؼاء دينامياك هندس ية  08:00 – 10:00  سهيل مبد. د 

19/12/2018 الأرتؼاء مقاومة املواد  08:00 – 10:00  مازن امرشفا. م 

19/12/2018 الأرتؼاء  1اترخي امؼامرة وامتخعيط امؼمراين   08:00 – 10:00  حازم أأتو غرف. د 

مباديء ػمل الاجامتع احلرضي 

 وادلميغرايف
19/12/2018 الأرتؼاء  08:00 – 10:00  سلامين وايف. د 

19/12/2018 الأرتؼاء (ثصممي أأاثث)ثصممي داخيل متقدم   08:00 – 10:00 هغم ػيل حسن . د 
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 املدرس وقت الامتحان اترخي الامتحان يوم الامتحان املساق

22/12/2018 امسبت امتخعيط وامتحمك يف املشاريع  09:00 – 11:00  هدين أأتو شؼبان. د 

22/12/2018 امسبت ثصممي منشب ت مؼدهية  09:00 – 11:00  مازن امرشفا. م 

22/12/2018 امسبت 2هندسة ظرق ومواصالت   09:00 – 11:00  مصعفى امعية. د 

22/12/2018 امسبت هندسة وصفية  09:00 – 11:00 سالم امفامويج. م   ا 

22/12/2018 امسبت ثقنية ورش  09:00 – 11:00  غبد هللا ػدوان. م 

22/12/2018 امسبت هندسة حصية  09:00 – 11:00  حسن محودة. د 

22/12/2018 امسبتػمل امبيئة   09:00 – 11:00  حسن محودة. د 

22/12/2018 امسبتامتخعيط امؼمراين يف فلسعني   09:00 – 11:00 هناد املغين . د 

22/12/2018 امسبتامنظم امبيئية يف امؼامرة   09:00 – 11:00 هغم ػيل حسن . د 

22/12/2018 امسبتمواضيع خاصة يف امتصممي ادلاخيل    09:00 – 11:00 هغم ػيل حسن . د 

22/12/2018 امسبتامتخعيط وامؼامرة ال سالمية   09:00 – 11:00 زايه امريس . م 

22/12/2018 امسبتثصممي حرضي   09:00 – 11:00 سلامين وايف . د 

22/12/2018 امسبتتكنوموجيا املواد وال وشاء   09:00 – 11:00 ػيل اتيه . د 

وشاءات  22/12/2018 امسبتغامرة - حتليل ا   09:00 – 11:00 مصعفى امعية . د 

22/12/2018 امسبت 1برجمة   09:00 – 11:00 غبد امحليد زغرب . د 

دارة املؼلومات  22/12/2018 امسبتهظم ا   09:00 – 11:00 غبد امحليد زغرب . د 

22/12/2018 امسبتامتحليل وامتصممي امشييئ   09:00 – 11:00 حسن قنوع . د 

22/12/2018 امسبتأأخالقيات همنة امهندسة   09:00 – 11:00 ػيل اتيه . د 

امصوت ) 1ثصممي داخيل متقدم 

 (وامضوء
22/12/2018 امسبت  09:00 – 11:00 زايه امريس . م 


