
 7102/7102للفصل الدراسي األول   لنهائيةجدول االمتحانات ا

 كلية الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني
   
 

 

 .امتحانتؤجل لليوم الدراسي الذي يلي آخر وم الطارئ في حال حدوث أي طارئ وتم تأجيل االمتحانات من قبل لجنة االمتحانات المركزية ألي يوم من األيام أعاله فإن جميع االمتحانات لذلك الي: مالحظة
 4من  1صفحة 

التاريخ/اليوم  المدرس القاعات الوقت اسم المساق 

 الخميس 

04/01/2018 
 حسن قنوع. د BK204 17011-07011 مبادئ أمن المعلومات+ أمن المعلومات 

 السبت

06/01/2018 
 10011-00011 (هندسة مدنية)نحليل عددي 

BK204,BK206, BK207, 

BK208 
 أسامة داود. د

ألحدا

07/01/2018 

 مصطفى الطيب. د BK201, BK206 70110-07011 0هندسة طرق ومواصالت+ هندسة طرق ومواصالت 

 قاسم اليازجي. م BK207 70110-07011 أنظمة التشخيص الطبي

 حسن قنوع. د BK204 02:00-07011 اختبار األنظمة البرمجية

 نهاد المغني. د BK208,BK209, BK210 70110-07011 الحفاظ المعماري

 إسماعيل الداعور. د BK204, BK202, BK203 17011-07011 وثائق العطاءات

 

 االثنين

08/01/2018 

 00011-10011 مناهج البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي+ مناهج البحث العلمي 
BK201,BK202,BK203,BK204

BK206,BK207,BK208 
 أسامة داود. د

 حازم أبو عرف. د BK209, BK210 00011-10011 العمارة الفلسطينية+ العمارة في فلسطين 

 إيمان العجرمي. م بيسان 00011-10011 هندسة البرمجيات+ مقدمة في هندسة البرمجيات 

 الثالثاء

09/01/2018 

 00011-10011 الهندسيالرسم 
BK201,BK202,BK203,BK204

BK206,BK207,BK208 
 إيمان السويطي. م

 سهيل القريناوي. م BK210 00011-10011 نمذجة البرمجيات+ عملية نمذجة البرمجيات 

 إياد الحداد. د BK202,BK203,BK204 70110-07011 أساليب ومواد إنشاء

 70110-07011 ميكانيكا هندسية+ هندسية  استاتيكا

BK201,BK204 

BK206,BK207,BK208, 

BK209,BK303 

 عبد هللا عدوان. م

 هديل أبو عيسى. م BK209, BK210 70110-07011 تكنولوجيا إنشاءات متقدمة



 7102/7102للفصل الدراسي األول   لنهائيةجدول االمتحانات ا

 كلية الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني
   
 

 

 .امتحانتؤجل لليوم الدراسي الذي يلي آخر وم الطارئ في حال حدوث أي طارئ وتم تأجيل االمتحانات من قبل لجنة االمتحانات المركزية ألي يوم من األيام أعاله فإن جميع االمتحانات لذلك الي: مالحظة
 4من  2صفحة 

 حسن حمودة. د BK304 ,قاعة صفد 70110-07011 هندسة بيئية

 

 األربعاء

10/01/2018 

 لؤي عفانة. د BK201 09:00-00011 أسس الهندسة الطبية

 مصطفى الطيب. د BK208, BK209, BK210 09:00-00011 0تحليل إنشاءات

 مواضيع+ هندسة متطلبات البرمجيات 

 الحاسوب علوم خاصةفي
00011-09:00 BK202, BK203 عبد الحميد زغبر. د 

 نغم علي حسن BK207, BK206 70110-07011 تنسيق المواقع

 نضال طومان. د BK201 70110-07011 نظم إدارة الرعاية الصحية

 الخميس 

11/01/2018 

 سهيل لبد. د BK203, BK204 09:00-00011 (معدات طبية)جبر خطي 

 إسماعيل الداعور. د BK202,BK203,BK204 70110-07011 علم المساحة+ المساحة 

 محمد تمراز. م BK201, BK206 70110-07011 إلكترونياتمبادئ 

 70110-07011 (معماري+ مدني )مواصفات وحساب كميات 
BK207, BK208, 

BK209,BK210 
 محمد أحمد. م

 سهيل القريناوي. م BK202 70110-07011 نظم برمجية موزعة

 السبت

13/01/2018 

 حسن قنوع. د BK201, BK202 09:00-00011 تصميم الواجهات المحوسبة

 لؤي عفانة. د BK210 09:00-00011 0أدوات قياس طبية 

 أسامة عثمان. د BK207 09:00-00011 مقدمة في االستدامة والطاقة المتجددة

 حازم أبو عرف. د BK203, BK204 09:00-00011 نظريات العمارة

 عائد زهد. د BK206 09:00-00011 تصميم منشآت متقدمة

 أمل محيسن. م BK208, BK209 09:00-00011 طرق التعبير في التصميم
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 .امتحانتؤجل لليوم الدراسي الذي يلي آخر وم الطارئ في حال حدوث أي طارئ وتم تأجيل االمتحانات من قبل لجنة االمتحانات المركزية ألي يوم من األيام أعاله فإن جميع االمتحانات لذلك الي: مالحظة
 4من  3صفحة 

 األحد

14/01/2018 

 11:00-10011 مقدمة في الهندسة

BK203,BK204, BK206, 

BK207, BK208, BK209, 

BK210 

 إسماعيل الداعور. د

 إيمان السويطي. م ، صفدBK303,BK304 11:00-10011 أمان المنشآت

 أحمد النحال. م BK201, BK202,BK203 70110-07011 (برمجيات)التصميم المنطقي الرقمي 

 حازم أبو عرف. د BK204 70110-07011 تصميم حضري

 محمود أبو السبح. م BK303 70110-07011 (معدات طبية)التصميم الرقمي المنطقي 

 محمد عوض. د BK207 70110-07011 قواعد بيانات متقدمة

 محمد تمراز. م BK208,BK209,BK210 70110-07011 0دوائر كهربية 

 عالء المبحوح. د K508 70110-07011 برمجة الموبايل+  الشبكات الالسلكية وتطبيقات الهاتف الخلوي 

 االثنين 

15/01/2018 

 سهيل لبد. د BK201 10011-00011 (معدات طبية)تحليل عددي 

 مفيد بركة. د BK202, BK203 10011-00011 0تشييد مباني 

 10011-00011 ميكانيكا موائع
BK206, BK207, BK208, 

BK209 
 حسن حمودة. د

 أحمد أبو مسامح . أ K506 +K507+ بيسان  10011-00011 تراسل البيانات والشبكات

 أمل محيسن. م BK201,BK202,BK203 70110-07011 اإلسكان والتصميم المستدام+ التصميم المعماري المستدام 

 إيمان السويطي. م BK206, BK207,BK208 70110-07011 (مدني)برمجة حاسوب 

 الثالثاء 

16/01/2018 

 عبد الحميد صيام. م BK201 10011-00011 القياسات والمجسات للهندسة الطبية

 زاهي الريس  BK206, BK207 10011-00011 تاريخ العمارة والتخطيط العمراني+  العمارة القديمة

 محمد تمراز. م BK202, BK203 10011-00011 (معدات طبية)برمجة 

 عبد الحميد زغبر. د BK208,BK209,BK210 10011-00011 (برمجيات) 0برمجة 

 حسن قنوع. د بيسان 10011-00011 برمجة الشبكة العنكبوتية+ برمجة ويب 
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 كلية الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني
   
 

 

 .امتحانتؤجل لليوم الدراسي الذي يلي آخر وم الطارئ في حال حدوث أي طارئ وتم تأجيل االمتحانات من قبل لجنة االمتحانات المركزية ألي يوم من األيام أعاله فإن جميع االمتحانات لذلك الي: مالحظة
 4من  4صفحة 

 عائد زهد. د BK206, BK207,BK208 70110-07011 7تصميم منشآت خرسانية 

 إسالم الفالوجي. م BK201 70110-07011 مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية+ نظم المعلومات الجغرافية 

 األربعاء

17/01/2018 

 عبد الحميد زغبر. د BK201 10011-00011 تحليل خوارزميات وهياكل بيانات

 مصطفى الطيب. د BK202, BK203 10011-00011 عمارة -تصميم منشآت خرسانية 

 إياد الحداد. د BK208,BK209,BK210 10011-00011 مقدمة في آليات اإلنشاء

 نغم علي حسن. د BK206 10011-00011 أنظمة الطاقة والعمارة

 ساري أبو شرار. د BK204, BK207 10011-00011 هندسة أساسات

 ناجي الظاظا. د BK202 70110-07011 الذكاء االصطناعي

 إيمان العجرمي. م K506+ بيسان  70110-07011 7برمجة 

 

 الخميس 

18/01/2018 

 عالء زعيتر. د BK303 10011-00011 7إلكترونيات 

 10011-00011 مصطلحات هندسية
BK201,BK202,BK203,BK204 

BK206,BK207 
 ندين أبو شعبان. د

 إيمان العجرمي. م بيسان 10011-00011 رسومات الحاسوب+ رسوم الحاسوب 

 70110-07011 االقتصاد الهندسي+ إدارة واقتصاد هندسي 
BK201,BK202,BK203,BK204

BK206 
 إسالم الفالوجي. م

اتجاهات معاصرة في إدارة + التشييد مساق خاص في إدارة 

 التشييد
07011-70110 BK207,BK208 ندين أبو شعبان. د 

 ساري أبو شرار. د BK209, BK210 70110-07011 جيولوجيا هندسية

  


