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 القاعة المساق الساعة اليوم التاريخ

62/00/6102  BK200,BK202,BK203 مساق خاص في إدارة التشييد 06:11-00:00 الخميس 

42/11/4112  BK412,BK412 التخطيط العمراني في فلسطين 14:11-11:00 الخميس 

62/00/6102 06:11-10:11 السبت   BK200,BK201 مقدمة في آليات اإلنشاء 

42/11/4112 14:11-11:11 السبت   BK210 القياسات والمجسات للهندسة الطبية 

42/11/4112  11:11-14:00 السبت 
 هندسة المتطلبات

 هندسة متطلبات البرمجيات
BK412 

42/11/4112  BK204 مبادئ أمن المعلومات 14:00-11:00 السبت 

42/11/4112  14:00-11:00 السبت 
 التخطيط والعمارة اإلسالمية

خطيط والعمارة اإلسالميةتاريخ الت  
BK201 

42/11/4112 1هندسة طرق ومواصالت  14:00-11:00 السبت   BK206,BK207,BK208 

61/00/6102  BK610 ترميم المباني 06:11-00:00 األحد 

42/11/4112 1دوائر كهربائية  14:11-11:00 األحد   BK214 

42/11/4112  BK412,BK412 تحليل عددي 11:11-14:00 األحد 

42/11/4112  BK411,BK414,BK412,BK412 هندسة بيئية 14:11-11:00 األحد 

42/11/4112  14:11-11:00 األحد 
الرسوم المتحركة )أنظمة الويب الكبيرة

(ثنائية األبعاد  
 K508/ مشتركة مع تكنولوجيا المعلومات

62/00/6102 0رياضيات  10:11-09:00 االثنين   BK201,BK206,Bk203,BK202,BK206,BK207,BK208,BK210 



 جامعة فلسطين          

 11/6102/ 24                          6101-6102  األولللفصل الدراسي  األول النصفيةجدول االمتحانات تخصصات كلية الهندسة                                                       

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

 .امتحان
 

4/2 

 القاعة المساق الساعة اليوم التاريخ

40/11/4112  14:11-11:00 االثنين 
 استاتيكا هندسية

 ميكانيكا هندسية
BK204,Bk202,BK202,BK202,BK202,BK411 

40/11/4112  BK200,BK209,BK214 وثائق العطاءات 14:11-11:00 االثنين 

40/11/4112 المعماري الحفاظ 14:11-11:00 االثنين   BK211 

40/11/4112  BK212 اختبار األنظمة البرمجية 14:11-11:00 االثنين 

40/11/4112  BK412 تصميم الواجهات المحوسبة 11:11-14:00 االثنين 

40/11/4112  BK412,BK412,BK412 نظريات العمارة 11:11-14:00 االثنين 

40/11/4112  BK411 أسس الهندسة الطبية 11:11-14:00 االثنين 

40/11/4112 (1)تحليل انشاءات  11:11-14:00 االثنين   BK411,BK414,BK412 

40/11/4112  K502/ مشتركة مع تكنولوجيا المعلومات هندسة البرمجيات 11:11-14:00 االثنين 

40/11/4112 (مدني)نظم المعلومات الجغرافية  14:11-11:00 االثنين   BK411,BK412 

40/11/4112  14:11-11:00 االثنين 
 مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية

(عمارة)نظم المعلومات الجغرافية   
BK419,BK411 

62/00/6102  BK201,BK206,Bk203,BK202,BK206,BK207,BK208,BK210 الرسم الهندسي 10:11-09:00 الثالثاء 

49/11/4112 (معدات طبية)جبر خطي  14:11-11:00 الثالثاء   BK412 

49/11/4112 الثاءالث   K502, K507/ مشتركة مع تكنولوجيا المعلومات إدارة قواعد البيانات 11:00-14:11 

49/11/4112  BK 201 مبادئ الكترونيات 14:11-11:00 الثالثاء 

49/11/4112  14:11-11:00 الثالثاء 
 مساحة

 علم المساحة
BK 206,BK 207,BK 208 

49/11/4112 كميات عمارة مواصفات وحساب 14:11-11:00 الثالثاء   Bk 204,Bk 202 

49/11/4112 BK أساليب ومواد اإلنشاء 14:11-11:00 الثالثاء   419 ,BK  411 ,BK  411  
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 القاعة المساق الساعة اليوم التاريخ

49/11/4112  BK201,BK204,Bk202,BK202,BK206,BK207,BK208 مناهج البحث العلمي 11:11-14:00 الثالثاء 

49/11/4112  11:11-14:00 الثالثاء 
تصميم االلعاب ) واإلخراج المونتاج

(هندسة–المحوسبة   
K507 

49/11/4112  BK201,BK204,BK203 هندسة أساسات 14:11-11:00 الثالثاء 

49/11/4112  BK412 البرمجة الوقتية المتوازية 14:11-11:00 الثالثاء 

31/00/6102  BK201,BK206,Bk203,BK202,BK206,BK207,BK208,BK210 مقدمة في الهندسة 01:11-12:00 األربعاء 

21/11/4112  BK210 أحياء 14:11-11:00 األربعاء 

21/11/4112  BK208,BK209,BK210 برمجة حاسوب 14:11-11:00 األربعاء 

21/11/4112  BK416,BK417,BK411 أمان منشآت 12:11-11:00 األربعاء 

21/11/4112  14:11-11:00 األربعاء 
نطقيالتصميم الرقمي الم  

 تصميم منطقي ورقمي
BK204,BK202 

21/11/4112  BK211,BK212 ميكانيكا موائع 11:11-14:00 األربعاء 

21/11/4112 1تشييد مباني  11:11-14:00 األربعاء   BK212,BK210 

21/11/4112  11:11-14:00 األربعاء 
 برمجة ويب

(مشتركة)برمجة الشبكة العنكبوتية   
 بيسان

21/11/4112 4تصميم منشآت خرسانية  14:11-11:00 األربعاء   BK212,BK210 

21/11/4112  BK214,BK212 النظم البيئية في العمارة 14:11-11:00 األربعاء 

10/06/6102 0فيزياء  01:11-12:00 الخميس   BK201,BK206,Bk203,BK202,BK206,BK207,BK208,BK202,BK210 

11/14/4112 4فيزياء  11:11-19:00 الخميس   Bk211 

11/14/4112  BK200,BK209 تصميم منشآت متقدمة 14:11-11:00 الخميس 
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 القاعة المساق الساعة اليوم التاريخ

11/14/4112  14:11-11:00 الخميس 
 العمارة القديمة

 تاريخ العمارة والتخطيط العمراني
BK412,BK412 

11/14/4112 (برمجيات+معدات) 1برمجة  14:11-11:00 الخميس   BK211,BK214 

11/14/4112  BK211 الذكاء االصطناعي 14:11-11:00 الخميس 

11/14/4112 (معدات) 4الكترونيات  11:11-14:00 الخميس   BK202 

11/14/4112  BK202 تحليل الخوارزميات وهياكل البيانات 11:11-14:00 الخميس 

11/14/4112  BK204,BK202 تصميم منشآت خرسانية عمارة 11:11-14:00 الخميس 

11/14/4112  BK214,BK212 مقدمة في االستدامة والطاقة المتجددة 11:11-14:00 الخميس 

11/14/4112  BK201,BK212,BK211 هيدرولوجي 14:11-11:00 الخميس 

11/14/4112  BK211 التحليل والتصميم الشيئي 14:11-11:00 الخميس 

13/06/6102  BK201,BK206,Bk203,BK202,BK206,BK207,BK208,BK202,BK211 مصطلحات هندسية 01:11-12:00 السبت 

12/14/4112 4رياضيات  11:11-19:00 السبت   BK211,BK212 

12/14/4112  Bk201,BK204,BK202,BK202 جيولوجيا هندسية 14:11-11:00 السبت 

12/14/4112  بيسان/K506 تراسل البيانات والشبكات 11:11-14:00 السبت 

12/14/4112  K507 تفاعل اإلنسان مع الحاسوب 14:11-11:00 السبت 


