
 

 األوليط العمراني للفصل الدراسي منسقي كلية الهندسة التطبيقية والتخط

9120/2020 

 المشرف األكاديمي 

 أ.محمود أبو السبح

 

 المساق م
 

 الرقم الجامعي  اسم الطالب 

 120151154 عبدهللا السرحي 5تصميم معماري .1

 320170011 عبدهللا دياب جيولوجيا هندسية .2

 120170916 رواند دلول اليات االنشاءمقدمة في  .3

 120181843 مصطفي قنوع استاتيكا هندسية .4

 ابو عرادةأيمن  االقتصاد الهندسي .5
 

120161574 

 120180627 عبدهللا المدهون برمجة .6

 120160133 أحمد جبر أسس الهندسة الطبية .7

 120171118 ساجي حامد الرسم باستخدام الحاسوب .8

 120170405 فرح الحليمي ميكانيكا موائع .9

 120162774 أحمد العقاد 2تصميم منشآت خرسانية .10

 120170584 وفاء المبحوح 2الكترونيات .11

 120160519 حمزة الزيناتي أنظمة التشخيص الطبي .12

 120160203 أركان السيد العمارة في فلسطين .13

 120150230 االستاذكرم  ادارة وتسويق األجهزة الطبية .14

 120170538 ايمان شعبان 3تصميم منشآت خرسانية .15

 120180155 ابراهيم شبير علم المساحة .16

 120170107 محمد محمد تحليل عددي .17

 120160597 حسين حبيب القياسات والمجسات  .18

 120180567 طه موسي جبر خطي .19

 120171320 بشار مهنا 1تشيد مباني .20

 120181807 نورهان ابراهيم تصميم حضري .21

 120160261 محمود ابو ظاهر نظم ادارة الرعاية الصحية .22

 120162598 عالء ابو قريبه هندسة اساسات .23

 120180355 وليد ابو غالي أحياء .24



 

 120150940 عدنان ابو زاهر األنظمة الطبية .25

 120150431 هبة عودة زخارف وفنون فلسطينية واسالمية .26

 120161367 مؤمن العبادلة 1هندسة طرق ومواصالت .27

 120172220 يوسف الحسني وثائق العطاءات .28

 120180469 سالمة جندية استاتيكا هندسية .29

 120161553 مبعوث ابو علي تحليل عددي .30

 120160718 ماجد ابو ركبة 3تصميم معماري .31

 120171084 عبدهللا البابا ورقميتصميم منطقي  .32

 120172350 أمير الوحيدي نظريات العمارة .33

 120170080 احمد ابو شعيب 1تحليل انشاءات  .34

 220150052 احمد عدس هندسة بيئية .35

 120150283 خالد سالم ادارة وتحليل االسعار  .36

 120180212 فخري النفار استاتيكا هندسية .37

 320170002 صفاء حسنات 1كهربائيةدوائر  .38

 320140022 فايز علي تشييد مباني متقدمة  .39

 220160010 محمد الكحلوت نظم معلومات جغرافية .40

 120170188 أمل شلط التدريب البصري .41

 120181749 عبدهللا الغوراني برمجة حاسوب .42

 120150669 عبدهللا ابو جياب تحليل انشاءات متقدم .43

 120171601 منال الدغمة مناهج البحث العلمي .45

 120150170 بيسان ابو عودة تصميم دخلي متقدم .46

 120161208 عبدهللا العجرمي مواصفات وحساب كميات  .47

 220170063 محمد ابو صبحه مقدمة في االستدامة .48

 120170421 عزالدين ابو خطاب الكترونيات .50

 120170375 نادر الفرا قضايا معمارية .51

 120180376 أحمد الشريف التصميم الرقمي المنطقي .52

 120170045 سناء ابو طير هندسة منطلبات البرمجيات .53

 120160193 مؤنس الكفارنة أمن المعلومات .54

 120171143 محمد النحال عملية البرمجيات .56

 120170288 محمد المدني تراسل البيانات والشبكات .57

 120162551 نضال عنابي قواعد بيانات متقدمة .58

 120170865 عبدهللا الفرا اساسيات هندسة برمجيات .59

 120180125 هاني السمري 1برمجة  .60



 120160940 احمد البدح نظم برمجة موزعة .61

 120161557 أنس عاشور برمجة موبايل .62

 120180922 جمال الحديدي مبادئ الكترونيات .63

 120180325 ماهر محمد جودة 1برمجة  .64

 120171046 نعمة هللا ابو شعير  تحليل خوارزميات .65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9120/2020 ولللفصل الدراسي األ علوم الصيدالنيةمنسقي كلية ال

 المشرف األكاديمي أ .أية راضي

 المساق م
 

 الرقم الجامعي  اسم الطالب 

 120180389 يوسف نوفل 2علم التشريح .1

 120181199 حمزة الحايك صيدلة فيزيائيه .2

 120160031 محمد ابو سمك الهندسة الوراثية .3

 120162618 صفية المصري صيدلة حيوية .4

 120171665 مزين حميد النباتات الطبية .5

 120171329 رنا عايش 1صيدلة فيزيائية .6

 220180166 معتصم عزام صيدالنيهكيماء عضوية  .7

 120170111 شروق غنيم الكيمياء الحيوية .8

 120170879 هال الرياطي علم األدوية .9

 120160467 محمد الشكري 2التغذية العالجية 10

 120170464 سندس سليله 2كيماء عضوية صيدالنية  .11

 120171949 أماني ابو زعيتر 1صيدالنيات .12

 120170724 عبير الصوري الكيمياء الحيوية .13

 120160141 محمد المصري علم األدوية والسموم .14

 120172050 نور البشيتي العادات الغذائية  .15

 120150365 نور ابو ناصر التغذية االنبوبية والوريدية .16

 120170809 رغد قديح 1صيدالنيات  .17

 120180204 قوصهياسمين  كيماء عضوية صيدالنيه .18

 120160003 نور شاهين التثقيف واالرشاد الغذائي .19

 120181754 رشا سعادة علم الجينات الجزيئي .20

 120151713 معين المغاري 3كيماء صيدالنية  .21

 120160401 بهاء عبدالرازق علم االمراض واألنسجة .22

 120180083 ريتا زريق علم التشريح .23

 120180017 محمد عبد الجواد علم الجينات  .24

ادارة وجودة خدمات التغذية  .25
 في المستشفيات

 120160395 أسيل صباح

 120180146 محمود عبود 1إحصاء حيوي .26

 120160415 نورهان الشامي 2إحصاء حيوي .27

 120150784 زياد بالطة األدوية الطبية الحيوية .28

 أساليب البحث العلمي .29
 واالحصاء التطبيقي

 120160794 هدي الرملي



 120162821 يحيي ابو عون 3كيمياء صيدالنية  .30

 120150729 احمد جودة علم االدوية والسموم .31

 120170309 فاطمة عدوان االغذية الوظيفية .32

 120151765 عمر الجمل (102)3كيمياء صيدالنية  .33

 120161133 جهاد خليفة زراعة االنسجة .34

35 

. 

 120180296 ايمان جاد تغذية وصحة االم

 120180785 سلسبيل ابو نمر علم االحياء الدقيقة .36

 120170436 روان الجرف علم الغدد الصماء .37

 120150266 ربا الحالق (101)3كيمياء صيدالنية  .38

 120160438 سندس المصري (102زراعة االنسجة ) .39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9120/2020 ولللفصل الدراسي األ طب األسناننسقي كلية م

 المشرف األكاديمي د. عبدهللا أبو معمر

 

 المساق م
 

 الرقم الجامعي  اسم الطالب 

 120180006 رحمة صرصور علم األنسجة .1



علم األنسجة  .2
 ووظائف األعضاء

 120160066 نهال  النجار

علم التشريح  .3
 للرأس والرقبة

 120180132 الداعوربالل 

علم وظائف  .4
األعضاء 

 1لإلنسان

 120180264 دينا دغمش

 120180033 محمد أبو الخير 2كيمياء حيوية .5

 120180140 حامد أبو الخير 1مواد أسنان .6

 120181470 محمد الغرابلي صحة وتغذية .7

التركيبات السنية  .8

 2الثابتة

 120161169 نهي الحوارني

التركبيات السنية  .9

 3المتحركة

 120162903 أنس صيام

 120160861 آيات الحديدي 1جراحة الفم .10

عالج اللب  .11

 3السني

 120150875 أمل عاشور

عالج اللب  .12

 3السني

 120160005 أحمد فارس

عالج تحفظي  .13

 3سني

 120160037 دينا كحيل

 120161270 نور بكرون 2علم أمراض الفم .14

التركيبات السنية  .15

 2الثابتة

 120171508 إيمان ابو جري

الطب العام  .16
 واألمراض المعدية

 120170527 عبدهللا الزعبوط

 120170468 دانا سويدان جراحة عامة .17

عالج اللب السني  .18

1 

عالء الشيخ 
 خليل

120170060 

عالج تحفظي  .19

 1سني

 120170128 مصطفي خليفة

 120170027 أحمد ابو عبيد علم األدوية .20

علم األشعة السنية  .21
 الفموية

لمياء الشيخ 
 عيد

120170028 

علم األمراض  .22
 العام

 120170057 مهيب زهر

علم األنسجة  .23

 1السنية الداعمة 

 120170004 محمود عوض

التركيبات السنية  .24

 3المتحركة

 120151089 تسنيم جبر

بحث تخرج  .25
 وامتحان شامل

 نهائي

 120150244 بالل الشريف

تشخيص وعالج  .26
 الفم

عبدالرحمن 
 الحلو

120150427 



طب األنف واألذن  .27
 والحنجرة

 120150716 مريم حمودة

جراحة الوجه  .28
 والفكين

رمضان 
 العزامي

120150166 

 120150333 أيمن جندية طب أسنان األطفال .29

عالج تحفظي  .30
 سني 

 120151281 اسماعيل حمادة

مساق تخصص  .31
 اختياري

 120150988 أحمد أبو ضاهر

 120150275 ديانا ابو غزة أمراض جلدية .32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9120/2020 ولللفصل الدراسي األ ادارة المال واألعمالمنسقي كلية 



 المشرف األكاديمي أ .أنس صباح

 

 المساق م
 

 الرقم الجامعي  اسم الطالب 

عبدالرحمن  1محاسبة منوسطة .1
 موسي

120181048 

إدارة العمليات  .2
 االنتاجية

إسراء  
 االفرنجي

120171043 

 120181267 أميرة قديح مبادئ القانون .3

 120181203 محمد جابر إدارة مالية .4

 120161408 االء ابو بشير تدقيق .5

 120170567 عال االخرس ادارة مالية متقدمة .6

 220160075 البراء درويش تحليل قوائم مالية .7

إدارة العمليات  .8
 االنتاجية

 120170550 محمد شابط

 120172250 بهاء عدوان التجارة االلكترونيه .9

نظم معلومات  .10
 محاسبية

 120160775 محمد ابو جاللة

دراسة الجدوي  .11
 االقتصادية

 120182280 أحمد الهباش

 120161119 ديانا ابو زايد ادارة مالية .12

 120181480 االء السلول االدارة االستراتيجية .13

 120180778 سائده دياب المالية العامة .14

ادارة الموارد  .15
 البشرية

 120170762 نوار االعرج

 120150946 محمد احمد 1تدقيق .16

 120170817 أزهار بشير محاسبة ضربية .17

 120190923 هالة الجد رياضيات مالية .18

محاسبة مالية  .19
 متقدمة

 120160439 أمجد قشطة

 120191718 مالك عبد العال 1مبادئ المحاسبة .20

 120191982 حسن جبر رياضيات مالية .21

محمود ابو  مبادئ االدارة .22
 وطفة

120191373 

 120170783 يوسف قشطه تحليل قوائم مالية  .23

 120161534 محمد السعافين محاسبة مصاريف .24

ادارة الشراء  .25
 والتخزين

 120160939 دينا زعرب

 120160687 محمد بعلوشة مصاريف اسالمية .26



 120181362 عبدهللا دبور البحث العلمي .27

 220160376 دانيا النخال المالية العامة .28

ادارة الشراء  .29
 والتخزين

محمد 
 الشوباصي

120140945 

 120162522 درين الداودي محاسبة حكومية .30

محاسبة مصاريف   .31
ومؤسسات مالية 

 اسالمية

 120151299 عماد حمدان

محاسبة مالية  .32
 متقدمة

 220150037 خالد الدهيني

 120191164 أحمد بدوان مبادئ ادارة .33

 120180651 شيماء حسونة اقتصاد جزئي .34

 120172239 صياممحمد  نظم معلومات ادارية .35

 120171396 أسامة البحيصي البحث العلمي 36

محاسبة وزكاة  37
 ومواريث

 120161916 شهراز مزيد

 120180473 اسماعيل صيام رياضيات مالية 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9120/2020 ولللفصل الدراسي األ دبلوم المتوسطمنسقي كلية  ال

 المشرف األكاديمي أ .أسامة صباح

 

 المساق م
 

 الرقم الجامعي  اسم الطالب 

مقدمة في  .1
 العالقات العامة

 220170238 بلقيس ابو طواحينه

المراسالت  .2
 التجارية

 120182014 عبدالكريم الكحلوت

دراسة الجدوي  .3
 االقتصادية

 120180726 محمود القدوة

محاسبة  .4
 التكاليف

 120181565 حمادة الديب

قانون العمل  .5
والضمان 
 االجتماعي

 120180558 عمار الحرتاني

المراسالت  .6
 التجارية

 120180336 محود القطراوي

ادارة العالقات  .7
العامة في 
 المؤسسات

 120181794 أماني الشنطي

لغة انجليزية  .8
 للتجارين

 120151292 محمود عتيله

التجارة  .9
 االلكترونية

 220180083 سلمية نوفل

محاسبة  .10
 ضريبية

 120181495 محمد البطة

الجرائم الواقعه  .11
على االشخاص 

 واألموال

 120181380 داليا المغاري

 120192193 ربا ابو حصيرة كيماء عامة  .12

 120191920 مجد فارس محاسبة مالية .13

مصطلحات  .14
 طبية

 120192048 سماح مونس

كيماء  .15

 (102عامة)

 120191894 خلود درويش

مهارات  .16
 االتصال والتعلم

 120191595 مهينار ابو عيادة

القانون  .17
 الدستوري

 120190332 على العمارين

 120191800 عبدهللا حمدان ثقافة اسالمية .18



مدخل لدراسة  .19
 القانون

 120191930 فداء تربان

مبادئ االدارة  .20
 العامة

 120191580 هبة حماد

 120190301 العايديرامي  االسعاف االولي  .21

 120181401 مفيد شعالن االدارة المالية .22

مهارات  .23
االتصال 

 (202والتعلم)

 120191552 معتز عابد

أساسيات  .24
 التمريض

 120190129 أسماء المعصوابي

دراسة الجدوي  .25
 االقتصادية

 120181152 أسامة ابو دالل

 120191692 منار الخالدي اللغة االنجليزية  .26

 220170123 كامل جودة أحكام االلتزام .27

 120191494 هبة راضي مبادئ االدارة .28

 120182014 عبدالكريم الكحلوت أتمتة المكاتب .29

أعمال مكاتب  .30
 وسكر

 120190371 شروق ابو الروس

أساسيات  .31

 1التمريض

 120190322 أحمد دبور

 120180533 شهرزاد مصلح علم التشريح .32

االعالم  .33
 والترويج

 120181879 بالل النباهين

مبادئ  .34
 المحاسبة

 120191800 عبدهللا حمدان

 120181928 اسالم عيادة قانون تجاري .35

 120181419 محمد ابو اللبن تسويق .36

مهارات  .37
 االتصال والتعلم

 120192230 محمد حسنين

علم  .38

 (101التشريح)

 120191647 ضياء الجد

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1920/2020 ولللفصل الدراسي األ تكنولوجيا المعلوماتمنسقي كلية 

 المشرف األكاديمي أ .أسعد التيان

 

 المساق م
 

 الرقم الجامعي  اسم الطالب 

 120170773 عمر العكلوك هندسة البرمجة .1

 120181281 هيا جندية 2برمجة  .2

 120171486 نوح الزيان برمجة الموبايل .3

 120191906 أنس شملخ رياضيات .4

ادارة المواد  .5
 البشرية

 120181148 احمد ابو جياب

 120191373 محمد ابو وطفه 1برمجة  .6

قواعد بيانات  .7
 متقدمة

 120162551 نضال عنابه

 120170442 محمد كراجة مبادئ المحاسبة .8

رسومات  .9
 الحاسوب

 120170865 عبدهللا الفرا

 120190343 يوسف الطويل 2برمجة  10

تصميم واجهات  .1
 محوسبة

 120180828 وليد ابو هالل

مصعب ابو  مبادئ االدارة  .12
 مسامح

120192194 

ادارة قواعد  .13
 البيانات

 120192231 أحمد ابو نقيره

 

 

 

 

 

 

 

 



 9120/2020 ولللفصل الدراسي األ القانونمنسقي كلية 

 .نائل شلطالمشرف األكاديمي أ 

 

 المساق م
 

 الرقم الجامعي  اسم الطالب 

 220160076 أحمد الكحلوت أصول الفقة .1

 120180490 يوسف العناني قانون تجاري .2

قانون البحري  .3
 والجوي

 120162009 طارق ابو سعدة

الصياغة  .4
 القانونية

 120170593 هديل نوفل

 120191251 مي عبد الحميد القانون االداري .5

 120171586 محمد سالم احوال شخصية .6

قانون دولي  .7

 (102عام)

 120181050 عبير الصفطاوي

قانون دولي  .8

 (101عام)

 120180824 هنادي جودة

 120181975 موسي  ابو ندي مصادر االلتزام .9

 120171434 دعاء الوزير قانون التحكيم .10

 120170113 وئام بحور القعود المساه .11

 120151611 برجس ابو مدين القانون المدني .12

 120170330 روان صافي قانون البيانات .13

جرائم الماسه  .14
 بالنظام العام

 120172037 محمود مرشد

 120180547 عنان العزايزة قانون العقود .15

الشركات  .16
 والشراكة

 120171460 حسن غانم

أصول  .17
المحاكمات 

 المالية

 120170977 صابر عرب

 120151985 ياسمين ابو لمضي اقتصاد سياسي .18

 

 

 

 

 

 



 1820/9201 ثانيللفصل الدراسي ال االعالم واالتصالمنسقي كلية 

 المشرف األكاديمي د.عمرو أبو جبر

 

 المساق م
 

 الرقم الجامعي  اسم الطالب 

مدخل الي الفن  .1
 الصحفي

 120171921 عالء ابو شيحه 

االعالم  .2
الفلسطيني 
 وتشريعاته

 120161518 بسمة النجار

االعالم  .3
 والمجتمع

 220170385 مها علي

 120172325 مهدي نعيم النقد الفني .4

أساليب البحث  .5
العلمي 

واالحصاء 
 التطبيقي

 120181439 ثائر ابو معيلق

الصحافة  .6
 االستقصائية

 120160730 عبدهللا ابو طعيمه

مناهج البحث  .7
 االعالمي 

 120171113 أنهار سكيك

انتاج مواد  .8
 اعالمية

 120141734 هديل ابو مصطفي

 120161344 اميرة ابو خضرة هندسة الصوت .9

االخراج  .10
 الصحفي

 120161236 سلسبيل الصواف

تكنولوجيا  .11
 الصحافة

 120160785 عبير الحسنات

الكتابة لالذاعة  .12
 والتلفزيون

 120161165 آية مالحي

االشاعات  .13
والحرب 
 النفسية

 120162306 سوسن العجرمي

مبادئ  .14
التصوير 

 الفوتوغرافي

 120180770 أحمد شناعة

االعالم  .15
 االسرائيلي

 120182409 شرين ابو جرير

االخراج  .16
االذاعي 

 والتلفزيون 

 120161344 أميرة ابو خضرة

الكتابة  .17
 العامةللعالقات 

 120171679 رفاء االغا
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 المساق م
 

 الرقم الجامعي  اسم الطالب 

عبدالرحمن أبو  التذوق األدبي .1
 طقيه

120162677 



أساليب تدريس  .2
 اللغة العربية

 120181423 مرح شريم

 120161227 حسام الدلو رواية .3

التربية  .4
 االسالمية

 120150896 روان الحسنات

 120182310 جهاد العايدي اللغة العربية .5

صوتيات وعلم  .6
 االصوات

 120170272 أنس الشيخ عيد

 120170735 مريم حميده 2العلوم العامة .7

استماع  .8

 1وتحدث

 120181260 نسمة عبد الغفور

 120162388 حسين ابو شعر  3كتابة  .9

 120170528 نداء مشمش اللغة العربية .10

مقدمة في  .11
 الترجمة

 120161658 أحمد وهبة

 120161569 دنيا العطار التربية المدنية  .12

ادارة الفصل  .13
 وتنظيمه

 120182629 صباح الكاشف

 220180136 أماني مقداد 1علوم .14

 120180252 سارة دولة  2كتابة .15

 120160210 آية فودة  2لغة إنجليزية .16

 120182392 محمد القطراوي إدارة الفصل .17

أساليب تدريس  .18
التربية 

 االسالمية

 120180983 بسمة ابو مراحيل

 120171441 هديل الشيخ علي تقينات التعليم .19

سلسبيل ابو  2قران كريم  .20
 عمره

120160349 

التربية  .21
 التكنولوجية 

 120161672 االء حمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


