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 مدرس املساق القاعات املادة الساعة اليوم التارخي

 د. عيل اتيه BK210 أ خالقيات همنة الهندسة + أ خالقيات وقوانني همنة الهندسة 11:00-09:00 السبت 22/06/2019

 د. أ جمد الش نطي BK210 عمل الترشحي ووظائف ال عضاء 12:00-10:00 السبت 22/06/2019

دارة وحتليل ال سعار 12:00-10:00 السبت 22/06/2019 سامعيل ادلاعور BK210 ا   د. ا 

نشاءات  12:00-10:00 السبت 22/06/2019  د. عيل اتيه BK210 2حتليل ا 

 م. مىن عليان BK210 مقدمة يف التصممي ادلاخيل 12:00-10:00 السبت 22/06/2019

 م. أ محد النحال BK210 2دوائر كهرابئية  12:00-10:00 السبت 22/06/2019

 م. أ مل حميسن BK210 مقدمة يف التخطيط 12:00-10:00 السبت 22/06/2019

 د. عيل اتيه BK210 ترممي املباين + ترممي وتأ هيل املباين 12:00-10:00 السبت 22/06/2019

 د. حسن قنوع BK210 ضامن جودة الربجميات 12:00-10:00 السبت 22/06/2019

 د. مصطفى أ بو فول BK210 هيدرولياك 12:00-10:00 السبت 22/06/2019

 م. سهيل القريناوي BK210 معامرية احلاسوب 12:00-10:00 السبت 22/06/2019

ميان العجريم BK210 (2برجمة ) 12:00-10:00 السبت 22/06/2019  م. ا 

 د. مصطفى الطيب BK210 تكنولوجيا امسنت وخرسانة 12:00-10:00 السبت 22/06/2019

 م. أ نس أ بو دقة BK210 تكنولوجيا امسنت وخرسانةخمترب  12:00-10:00 السبت 22/06/2019

 م. نضال أ بو مصطفى BK210 الاساكن والتصممي املس تدام 12:00-10:00 السبت 22/06/2019

 م. مازن الرشفا BK210 عامرة –حتليل انشاءات  12:00-10:00 السبت 22/06/2019

 د. حسن محودة BK210 هيدرولويج 12:00-10:00 السبت 22/06/2019

 م. زايه الريس BK210 تطبيقات احلاسوب املتقدمة 12:00-10:00 السبت 22/06/2019

 م. عبد هللا عدوان BK210 مياكنياك هندس ية 12:00-10:00 السبت 22/06/2019

دارة املشاريع الهندس ية 12:00-10:00 ال حد 23/06/2019 سامعيل ادلاعور BK205 ا   د. ا 

 د. محمد أ محد BK205 مواصفات وحساب مكيات 12:00-10:00 ال حد 23/06/2019

 م. مازن الرشفا BK205 تصممي منشأ ت متقدمة 12:00-10:00 ال حد 23/06/2019

 د. حسن قنوع BK205 معامرية ال نظمة الربجمية 12:00-10:00 ال حد 23/06/2019
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 د. حسن قنوع BK205 الربجمة الوقتية واملزتامنة 12:00-10:00 ال حد 23/06/2019

سالمية  12:00-10:00 ال حد 23/06/2019  د. نغم عيل حسن BK205 زخارف وفنون ا 

 د. ساري أ بو رشار BK204 2هندسة طرق ومواصالت  12:00-10:00 ال حد 23/06/2019

 د. أ سامء أ بو شاويش BK210 كميياء حيوية 12:00-10:00 ال ثنني 24/06/2019

 د. ساري أ بو رشار BK210 مياكنياك تربة 12:00-10:00 ال ثنني 24/06/2019

آلت الكهرابئية وأ نظمة حتمك 12:00-10:00 ال ثنني 24/06/2019  م. محمد متراز BK210 ال

 د. حسن محودة BK210 هندسة حصية 12:00-10:00 ال ثنني 24/06/2019

 د. سهيل لبد BK210 رايضيات متقدمة 12:00-10:00 ال ثنني 24/06/2019

 د. نغم عيل حسن BK210 التصممي املعامري والبييئ 12:00-10:00 ال ثنني 24/06/2019

 د. عبد امحليد زغرب BK206 أ ساس يات هندسة الربجميات 12:00-10:00 ال ثنني 24/06/2019

لكرتونيات  12:00-10:00 الثالاثء 25/06/2019  م. محمود أ بو الس بح BK205 1ا 

 د. مخيس بدوي BK205 مساحة للعامرة 12:00-10:00 الثالاثء 25/06/2019

 د. نغم عيل حسن BK205 النظم البيئية يف العامرة 12:00-10:00 الثالاثء 25/06/2019

 د. عالء املبحوح BK205 برجمة املوابيل 12:00-10:00 الثالاثء 25/06/2019

 د صيامم. عبد امحلي BK205 1أ نظمة التصوير الطيب  12:00-10:00 الثالاثء 25/06/2019

دارة املعلومات 12:00-10:00 الثالاثء 25/06/2019  أ . شريين موىس BK205 نظم ا 

 د. أ محد أ بو عبسة BK205 الرايضيات املنفصةل 12:00-10:00 الثالاثء 25/06/2019

 م. مازن الرشفا BK206 مياكنياك املواد 12:00-10:00 الثالاثء 25/06/2019

 د. مصطفى الطيب BK206 تصممي منشأ ت معدنية 12:00-10:00 الثالاثء 25/06/2019

 د. مصطفى الطيب BK205 1تصممي منشأ ت خرسانية  12:00-10:00 ال ربعاء 26/06/2019

سامعيل ادلاعور BK205 التخطيط والتحمك يف املشاريع 12:00-10:00 ال ربعاء 26/06/2019  د. ا 

 د. أ مين حسونة BK205 سالميةالتخطيط والعامرة ال   12:00-10:00 ال ربعاء 26/06/2019

 د. محمد املغري BK205 احلفاظ املعامري 12:00-10:00 ال ربعاء 26/06/2019

براهمي الش يخ BK205 نظم املعلومات اجلغرافية 12:00-10:00 ال ربعاء 26/06/2019  م. ا 
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2أ دوات قياس طبية  12:00-10:00 ال ربعاء 26/06/2019  BK205 م. حازم القصاص 

 د. عائد زهد BK205 دينامياك هندس ية 12:00-10:00 امخليس 27/06/2019

 


