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 اسم المدرس القاعات عدد الطالب المادة الساعة اليوم التاريخ

 د. حسن حمودة BK201, BK206, BK207, BK208, BK209, BK210 165 أخالقيات مهنة الهندسة 14:00 – 13:00 الخميس 17/05/2018

 د. ندين أبو شعبان BK201, BK202, BK203, BK204, BK205, BK206 150 إدارة المشاريع الهندسية 13:30 – 11:30 السبت 19/05/2018

 د. علي تايه BK202, BK203, BK204, BK205 87 2تحليل إنشاءات  11:00 – 09:00 األحد 20/05/2018

 د. نهاد المغني BK207, BK208 41 مقدمة في التخطيط  11:00 – 09:00  

  09:00 – 11:00 
+ ترميم وتأهيل  ترميم المباني

 المباني
55 BK201, BK206 د. محمد أحمد 

 م. محمد تمراز BK204, BK205 43 2دوائر كهربائية  11:00 – 09:00 االثنين 21/05/2018

 د. عائد زهد BK201, BK202 57 ديناميكا هندسية 11:00 – 09:00  

 د. مصطفى الطيب BK206, BK207, BK208 82 2هندسة طرق ومواصالت  11:00 – 09:00  

  11:30 – 13:30 
يات هندسة البرمجيات + مقدمة أساس

 في هندسة البرمجيات
76 BK202, BK203, BK204 د. عبد الحميد زغبر 

 د. ناجي الظاظا BK205 10 برمجة الموبايل 13:30 – 11:30  

 د. حازم أبو عرف BK209, BK210 44 قضايا معمارية وعمرانية معاصرة 13:30 – 11:30  

 د. رائد الجزار BK202, BK203 37 ميكانيكا الموائع الحيوية 11:00 – 09:00 الثالثاء 22/05/2018

 د. ساري أبو شرار BK206, BK207, BK208, BK209 105 ميكانيكا تربة 11:00 – 09:00  

 د. إسماعيل الداعور BK201, BK202 59 إدارة وتحليل األسعار 13:30 – 11:30  

 د. عبد الحميد زغبر BK203, BK204 42 التحليل والتصميم الشيئي 13:30 – 11:30  

 م. منى عليان BK207, BK208 41 مقدمة في التصميم الداخلي 13:30 – 11:30  

 م. مازن الشرفا BK209, BK210 49 تحليل إنشاءات عمارة 13:30 – 11:30  

 و مصطفىم. نضال أب BK202, BK203 47 النظم البيئية في العمارة 11:00 – 09:00 األربعاء 23/05/2018

 م. سهيل القريناوي BK208, BK209, BK210 72 معمارية الحاسوب 11:00 – 09:00  

 د. حسن حمودة BK205, BK206, BK207 68 هندسة صحية 11:00 – 09:00  

 د. مصطفى الطيب BK201, BK202, BK203, BK204, BK205 129  1تصميم منشآت خرسانية  11:00 – 09:00 الخميس 24/05/2018

 م. أمل محيسن BK206 32 سيكولوجية األلوان 11:00 – 09:00  
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 د. عائد زهد BK203, BK204, BK205 68 تصميم منشآت معدنية 11:00 – 09:00 السبت 26/05/2018

 د. خميس بدوي BK207, BK208 44 مساحة للعمارة 11:00 – 09:00  

 م. محمود أبو السبح BK201, BK202 45 + مباديء الكترونيات 1الكترونيات  11:00 – 09:00  

 د. عبد الحميد زغبر BK202 18 البرمجة الوقتية والمتزامنة 13:30 – 11:30  

 د. عبد الحميد زغبر BK203, BK204, BK205 70  2برمجة  13:30 – 11:30  

 م. مازن الشرفا BK206, BK207, BK208 75 ميكانيكا المواد + مقاومة المواد 13:30 – 11:30  

 م. محمد تمراز BK 201 27 الكهرومغناطيسية 11:00 – 09:00 األحد 27/05/2018

 د. ندين أبو شعبان BK203, BK204, BK205 79 التخطيط والتحكم في المشاريع 11:00 – 09:00  

 م. زاهي الريس BK206, BK207 50 2تشييد مباني  11:00 – 09:00  

 د. عالء المبحوح BK201, BK202 41 إدارة قواعد البيانات 11:00 – 09:00 االثنين 28/05/2018

 د. أسامة داود BK208, BK209, BK210 75 هيدروليكا 11:00 – 09:00  

  09:00 – 11:00 
+ تاريخ  التخطيط والعمارة اإلسالمية

 التخطيط والعمارة اإلسالمية
60 BK203, BK204, BK205 د. أيمن حسونة 

 د. محمد المغير  BK201 25 الحفاظ المعماري 13:30 – 11:30  

 د. عائد زهد BK203, BK204, BK205 75 تكنولوجيا اسمنت وخرسانة 13:30 – 11:30  

 م. إسالم الفالوجي BK208, BK209 50 نظم المعلومات الجغرافية 13:30 – 11:30  

 د. عالء أبو زعيتر BK201 26 دقيقةالمتحكمات والمعالجات ال 11:00 – 09:00 الثالثاء 29/05/2018

 د. حسن قنوع BK202 18 معمارية األنظمة البرمجية 11:00 – 09:00  

  11:30 – 13:30 
التحقق من جودة البرمجيات + 

 ضمان جودة البرمجيات
10 BK203 د. حسن قنوع 

 م. مازن الشرفا BK204 21 تحليل إنشاءات متقدم 13:30 – 11:30  

 م. هال سكيك BK206, BK207 50 تصميم داخلي متقدم 13:30 – 11:30  

 م. أمل محيسن BK201, BK202 41 االسكان والتصميم المستدام 13:30 – 11:30 األربعاء 30/05/2018

 د. لؤي عفانة BK203, BK204 38 الميكانيكا الحيوية 13:30 – 11:30  

 د. أسامة داود BK201, BK202, BK203 70 هيدرولوجي 13:30 – 11:30 الخميس 31/05/2018
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 د. عالء المبحوح BK206, BK207 45 برمجة الويب 13:30 – 11:30  

 م. قاسم اليازجي BK208 27 علم المواد الحيوية 13:30 – 11:30  

 م. إسالم الفالوجي BK204, BK205 46 هندسة وصفية 13:30 – 11:30  

 م. زاهي الريس BK210 36 ت ميكانيكية(تشييد مباني متقدمة )تركيبا 13:30 – 11:30  

 

 لجنة االمتحانات المركزية


