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 القاعات وقت االمتحان تاريخ االمتحان اليوم المدرسون الشعب اسم المساق

 BK204 12:00-14:00 04-01-2018 الخميس حسن قنوع.د 101 امن المعلومات

 k506 12:00-14:00 07-01-2018 االحد ناجي  الظاظا 101 بحوث العمليات لتكنولوجيا المعلومات

لتحكم في تكنولوجيا والتدقيق ا/ اختبار االنظمة البرمجية

 تلمعلوماا
 BK204 12:00-14:00 07-01-2018 االحد حسن قنوع.د 101

 بيسان 09:00-11:00 08-01-2018 االثنين ايمان العجرمي.م 101 هندسة البرمجيات

 k501 12:00-14:00 09-01-2018 الثالثاء محمد    عوض. م. د 101 المعرفة والبياناتهندسة 

 k509 09:00-11:00 10-01-2018 االربعاء عالء الدين المبحوح 101 إدارة عمليات األعمال

 k508 09:00-11:00 10-01-2018 االربعاء أسعد التيان 102 تفاعل اإلنسان والحاسوب

 101,801 اإلدارةمبادئ 
فاطمة ,مازن رحمي.د

 العاصي
 k506+بيسان  09:00-11:00 10-01-2018 االربعاء

 k506+بيسان  12:00-14:00 10-01-2018 االربعاء ناجي  الظاظا 101 أساليب البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي

 09:00-11:00 10-01-2018 االربعاء زغبرعبد الحميد .د 101 مواضيع خاصة في علوم الحاسوب /هندسة المتطلبات 
BK202, 

BK203 

 k506 12:00-14:00 11-01-2018 الخميس ايمان العجرمي.م 101 األعمال اإللكترونية

 بيسان 09:00-11:00 13-01-2018 السبت محمد االسطل 101 المونتاج واإلخراج

 k410/يافا  09:00-11:00 13-01-2018 السبت عصام البحيصي. د.ا 101 مبادئ المحاسبة

 k506+ بيسان  12:00-14:00 13-01-2018 السبت محمد    عوض. م. د 101 إدارة قواعد البيانات

 k508 12:00-14:00 14-01-2018 االحد عالء الدين المبحوح 101 برمجة الموبايل

 101,801 إحصاء
وسام ,نضال الديب

 الحويحي
 k506+ بيسان  09:00-11:00 14-01-2018 االحد

 BK207 12:00-14:00 14-01-2018 االحد محمد عوض.د 101 قواعد بيانات متقدمة

 12:00-14:00 14-01-2018 االحد احمد النحال.م 101 تصميم المنطق الرقمي
BK201, 

BK202,BK2

03 
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 09:00-11:00 15-01-2018 االثنين احمد ابو مسامح 101 تراسل البيانات وشبكات الحاسوب
بيسان 

+k506+k507 

 

 بيسان 09:00-11:00 16-01-2018 الثالثاء حسن قنوع 101 برمجة ويب

 K410 09:00-11:00 16-01-2018 الثالثاء - 101 (إنجليزي)االدارة االستراتيجية 

 k506+ بيسان  12:00-14:00 17-01-2018 االربعاء ايمان العجرمي.م 101 2برمجة 

 بيسان 09:00-11:00 18-01-2018 الخميس ايمان العجرمي.م 101 رسومات الحاسوب

 k510+ القدس  09:00-11:00 18-01-2018 الخميس نعيم ابو غلوة,دياب االعور 101,801 (1)رياضيات 

 k506 09:00-11:00 18-01-2018 الخميس ياسمين البوبو 101 نظم معلومات محاسبية

 k506 11:00-09:00 18-01-2018 الخميس محمد االسطل 101 الرسوم المتحركة في الحاسوب

 اسدود 12:00-14:00 18-01-2018 الخميس رند األسطل 101 إدارة الموارد البشرية

 


