
 

 

 

جدول امذحاانت غري املكمتل، امنصفي الأول 

 2018/2019امفصل ادلرايس امثاين 

 املاػة وكت اجللسة  اترخي الامذحان املدرس  املساق

 BK205 11:00 - 10:00 24/03/2019 د مصعفى امعَب حكنوموجِا امسنت ودرساهة

ق ووسائل الأمان يف املباين  BK210 12:00 - 11:00 24/03/2019 محمد املغري. د احلًر

 BK210 12:00 - 11:00 24/03/2019 أأمين حسوهة. د امخرعَط وامؼامرة الإسالمِة

 BK210 12:00 - 11:00 24/03/2019 مخُس بدوي. د غامرة- مساحة 

 BK210 12:00 - 11:00 24/03/2019 حسن كنوع. د امربجمة اموكذَة واملزتامنة

 BK210 12:00 - 11:00 24/03/2019 غبد امحلَد زغرب. د أأساس َات هندسة امربجمَات

ش. أأ  كميَاء حِوًة  BK210 12:00 - 11:00 24/03/2019 أأسامء أأبو صاٌو

 BK210 12:00 - 11:00 24/03/2019 مسَة أأبو غون. أأ  امكهرومغناظُس َة

 BK210 12:00 - 11:00 24/03/2019 د مصعفى امعَب ثصممي منضات مؼدهَة

 BK210 12:00 - 11:00 24/03/2019 م ابراهمي امض َخ هظم املؼلومات اجلغرافِة

 BK210 12:00 - 11:00 24/03/2019 د سهَل مبد رايضَات مذلدمة

 BK210 12:00 - 11:00 24/03/2019 حسن كنوع. د هظم امدضغَل

 BK210 12:00 - 11:00 24/03/2019 أأمحد امنحال. م 2دوائر كهرابئَة 

 BK210 12:00 - 11:00 24/03/2019 أأمل حمُسن. م ملدمة يف امخرعَط

 BK210 12:00 - 11:00 24/03/2019 كامس امَازيج. م املَاكهَاك احلَوًة

 BK210 12:00 - 11:00 24/03/2019 حسن كنوع. د هظم امدضغَل

 BK210 12:00 - 11:00 24/03/2019 ػالء ادلٍن املبحوح. د برجمة املوابًل

 



 

 

 املاػة وكت اجللسة  اترخي الامذحان املدرس  املساق

 BK205 10:00 - 09:00 25/03/2019 ػالء ادلٍن املبحوح. د برجمة اموًب

 BK210 12:30 - 11:30 25/03/2019 محمد أأمحد. د مواصفات وحساب مكَات

 BK210 12:30 - 11:30 25/03/2019 هضال أأبو مصعفى. م الإساكن وامخصممي املس خدام

 BK210 12:30 - 11:30 25/03/2019 غبد امحلَد زغرب. د امخحلَل وامخصممي امضُيئ

 BK210 12:30 - 11:30 25/03/2019 حسن كنوع. د ضامن جودة امربجمَات

ة احلاسوب ناوي. م مؼامًر  BK210 12:30 - 11:30 25/03/2019 سهَل املًر

 BK210 12:30 - 11:30 25/03/2019 د حسن محودة هندسة حصَة

دارة وحتلَل الأسؼار  BK210 12:30 - 11:30 25/03/2019 د اسامغَل ادلاغور اإ

 BK210 12:30 - 11:30 25/03/2019 م مازن امرشفا  املوادمِاكهَاك

ع  BK210 12:30 - 11:30 25/03/2019 د اسامغَل ادلاغور امخرعَط وامخحمك يف املضاًر

 BK210 12:30 - 11:30 25/03/2019 محمد غوض. د امربجمة امسحابَة

 BK210 12:30 - 11:30 25/03/2019 ساري أأبو رشار. د 2هندسة ظرق ومواصالت 

 BK210 12:30 - 11:30 25/03/2019 ػالء أأبو زغَرت. د مؼاجلة الإصارات احلَوًة

 BK210 12:30 - 11:30 25/03/2019 مصعفى أأبو فول. د هَدرومَاك

 

  



 

 

 

 املاػة وكت اجللسة  اترخي الامذحان املدرس  املساق

 BK205 10:00 - 09:00 26/03/2019 أأمحد أأبو ػبسة. د رايضَات منفصةل

وضاءات   BK210 11:00 - 10:00 26/03/2019 مازن امرشفا. م غامرة- حتلَل اإ

ع امهندس َة دارة املضاًر سامغَل ادلاغور. د اإ  BK210 11:00 - 10:00 26/03/2019 اإ

 BK210 11:00 - 10:00 26/03/2019 هغم ػيل حسن. د امنظم امبَئِة يف امؼامرة

ميان امؼجريم. م 2برجمة   BK210 11:00 - 10:00 26/03/2019 اإ

مكرتوهَات   BK210 11:00 - 10:00 26/03/2019 محمود أأبو امس بح. م 1اإ

 BK210 11:00 - 10:00 26/03/2019 د ػائد زهد دًنامِاك هندس َة

 BK210 11:00 - 10:00 26/03/2019 د ػيل اتًه حرممي واتهَل املباين

 BK210 11:00 - 10:00 26/03/2019 د ساري ابو رشار مِاكهَاك حربة

 BK210 11:00 - 10:00 26/03/2019 مىن ػلَان. م ملدمة يف امخصممي ادلاذيل

دارة املؼلومات  BK210 11:00 - 10:00 26/03/2019 صرٍين موىس. أأ  هظم اإ

 BK210 11:00 - 10:00 26/03/2019 حسن محودة. د هَدرومويج

 BK210 11:00 - 10:00 26/03/2019 هضال أأبو مصعفى. م 2جضُِد مباين 

دارة كواػد امبَاانت  BK210 11:00 - 10:00 26/03/2019 غبد امحلَد زغرب. د اإ

 BK210 11:00 - 10:00 26/03/2019 هال سكِم. م ثصممي الأسعح وواهجات الأبنِة

 


