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 اسم المدرس القاعات عدد الطالب المساق الساعة اليوم التاريخ

14/08/2018  د. حازم أبو عرف BK201 15 تصميم حضري 14:00 – 13:00 الثالثاء 

 م. زاهي الريس BK201 5 تاريخ التخطيط والعمارة اإلسالمية  14:00 – 13:00  

 د. عائد زهد BK210 34 ديناميكا هندسية 14:00 – 13:00  

 م. أسعد التيان IT" 14 K507نظم إدارة المعلومات + ريادة وإبداع " 14:00 – 13:00  

 د. مصطفى الطيب BK208, BK209 46 2تصميم منشآت خرسانية  14:00 – 13:00  

 د. حسام األقرع BK203 16 معادالت تفاضلية 14:00 – 13:00  

 د. مصطفى الطيب BK205 17 عمارة -رسانية تصميم منشآت خ 14:00 – 13:00 األربعاء 15/08/2018

 د. نغم علي حسن BK202 12 التصميم البيئي + التصميم المعماري والبيئي 14:00 – 13:00  

 د. ساري أبو شرار BK207 20 جيولوجيا هندسية 14:00 – 13:00  

 الداعورد. إسماعيل  BK208, BK209, BK210 80 إدارة المشاريع الهندسية 14:00 – 13:00  

 م. رزان السباخي BK206 36 الرسم الهندسي 14:00 – 13:00  

 د. إسماعيل الداعور BK201 34 إدارة وتحليل األسعار 14:00 – 13:00  

 م. زاهي الريس BK201 14 نظريات العمارة 10:00 – 09:00 الخميس 16/08/2018

 ام. مازن الشرف BK202 22 ميكانيكا المواد 10:00 – 09:00  

 د. حسام األقرع BK204, BK205 41 علم المواد 10:00 – 09:00  

 د. حسام األقرع BK206, BK207 50 تحليل عددي 11:00 – 10:00  

 م. محمود أبو السبح BK205 18 برمجة حاسوب 11:00 – 10:00  

 105 إدارة واقتصاد هندسي + االقتصاد الهندسي 13:30 – 12:30  
BK206, BK207K BK208, 

BK209 
 د. عائد زهد

 د. علي تايه BK205 16 مقدمة في الهندسة 13:30 – 12:30  

 م. مازن الشرفا BK203, BK204 38 تحليل إنشاءات متقدم 13:30 – 12:30  

 د. أسامة داود BK209, BK210 58 نظم المعلومات الجغرافية + مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية 10:00 – 09:00 السبت 18/08/2018
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 د. حازم أبو عرف BK202 16 العمارة الفلسطينية + العمارة في فلسطين 10:00 – 09:00  

 د. إسماعيل الداعور BK203 16 المساحة + علم المساحة 10:00 – 09:00  

 د. سهيل لبد BK205 31 رياضيات متقدمة 10:00 – 09:00  

 د. عالء زعيتر BK204 11 الكهرومغناطيسية 10:00 – 09:00  

 د. أسامة داود BK201, BK206, BK207 90 مناهج البحث العلمي + مناهج البحث العلمي واالحصاء التطبيقي 11:00 – 10:00  

 م. إيمان العجرمي K505 13 2برمجة  11:00 – 10:00  

 د. علي تايه BK210 36 أخالقيات وقوانين مهنة الهندسة 12:00 – 11:00  

 د. علي تايه BK202, BK203 39 مصطلحات هندسية 12:00 – 11:00  

 م. أسعد التيان K507 21 قواعد بيانات متقدمة 13:00 – 12:00  

 م. عبد هللا عدوان BK204, BK205, BK206 79 ميكانيكا هندسية + استاتيكا هندسية 13:00 – 12:00  

 لجنة االمتحانات المركزية


