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جامعة فلسطين
جدول االمتحانات النصفية األولى للفصل الدراسي الثاني 2019-2018

2019/02/28

التاريخ

اليوم

الساعة

المادة

القاعات

مدرس المساق

2019/03/09

امسبت

10:00 - 09:00
10:00 - 09:00
10:00 - 09:00
10:00 - 09:00
11:30 - 10:30
11:30 - 10:30
13:00 - 12:00
13:00 - 12:00
13:00 - 12:00
13:00 - 12:00

أساس َات هندسة امربجمَات
حتلَل اوضاءات  -غامرة
دوائر كهرابئَة 2
دًنامِاك هندس َة
امهندسة اللكَنِكِة
حرممي وثأهَل املباين
حتلَل اوضاءات 2
ػمل امدرشحي ووظائف الغضاء
ملدمة يف امخرعَط
هظم امدضغَل

14:00 - 13:00

ادارة املضارًع امهندس َة

2019/03/10

الحد

10:00 - 09:00
10:00 - 09:00
10:00 - 09:00
10:00 - 09:00
11:30 - 10:30
11:30 - 10:30

رايضَات مذلدمة
كميَاء حِوًة
مساحة نلؼامرة
مؼامرًة احلاسوب
ادارة وحتلَل السؼار
ضامن جودة امربجمَات

BK201/ BK202/ BK203
BK206
BK207
BK209/ BK210
BK206
BK201
BK208/ BK209/ BK210
BK206/ BK207
BK203/ BK204
BK201/ BK202
BK201/ BK203/ BK205/ BK206/
BK208
BK206/ BK207
BK204
BK208/ BK209
BK201/ BK202/ BK203
BK202
BK203

د .غبد امحلَد زغرب
م .مازن امرشفا
م .أمحد امنحال
د .ػائد زهد
هضال ظومان
د .ػيل اتًه
د .ػيل اتًه
د .أجمد امض نعي
م .أمل حمُسن
د .حسن كنوع
د .اسامغَل ادلاغور
د .سهَل مبد
أ .أسامء أبو صاوٌش
د .مخُس بدوي
م .سهَل املرًناوي
د .اسامغَل ادلاغور
د .حسن كنوع
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2019/03/11

الثنني

2019/03/12

امثالاثء

جامعة فلسطين
جدول االمتحانات النصفية األولى للفصل الدراسي الثاني 2019-2018

مواصفات وحساب مكَات
11:30 - 10:30
 11:30 - 10:30مواضَع ذاصة يف هندسة املؼدات امعبَة
امخحلَل وامخصممي امضُيئ
13:00 - 12:00
ملدمة يف امخصممي ادلاذيل
13:00 - 12:00
مِاكهَاك املوائع احلَوًة
13:00 - 12:00
مِاكهَاك حربة
13:00 - 12:00
الآلت امكهرابئَة وأهظمة حتمك
14:00 - 13:00
امنظم امبَئِة يف امؼامرة
14:00 - 13:00
برجمة املوابًل
14:00 - 13:00
هندسة ظرق ومواصالت 2
14:00 - 13:00
امكرتوهَات 1
10:00 - 09:00
فزيايء ظبَة
13:00 – 12:00
أدوات كِاس ظبَة 2
14:00 - 13:00
ثصممي السعح وواهجات البنِة
14:00 - 13:00
هندسة حصَة
14:00 - 13:00
امخرعَط وامؼامرة السالمِة
10:00 - 09:00
برجمة ()2
10:00 - 09:00
مِاكهَاك املواد
10:00 - 09:00
امربجمة امسحابَة
11:30 - 10:30

BK207/ BK208
BK206
BK202/ BK203/ BK204
BK206/ BK207
BK201
BK208/ BK209/ BK210
BK201
BK203/ BK204
BK202
BK206/ BK207/ BK208
BK205
BK210
BK204
BK206
BK201/ BK210/ BK206
BK209/ BK210
BK201/ BK202/ BK203
BK206/ BK207
BK202

2019/02/28

د .محمد أمحد
م .مسري أبو هدى
د .غبد امحلَد زغرب
م .مىن ػلَان
م .كامس امَازيج
د .ساري أبو رشار
م .محمد متراز
د .هغم ػيل حسن
د .ػالء ادلٍن املبحوح

د .ساري أبو رشار
م .محمود أبو امس بح
أ .مسَة أبو غون
م .حازم املصاص
م .هال سكِم
د .حسن محودة
د .أمين حسوهة
م .اميان امؼجريم
م .مازن امرشفا
د .محمد غوض
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2019/03/13

الربؼاء

2019/03/14

امخلُس

11:30 - 10:30
11:30 - 10:30
13:00 - 12:00
13:00 - 12:00
14:00 - 13:00
14:00 - 13:00
10:00 - 09:00
10:00 - 09:00
11:30 - 10:30
11:30 - 10:30
13:00 - 12:00
13:00 - 12:00
13:00 - 12:00
14:00 - 13:00
14:00 - 13:00
10:00 - 09:00
10:00 - 09:00
10:00 - 09:00
11:30 - 10:30

جامعة فلسطين
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امخرعَط وامخحمك يف املضارًع
مؼدات أس نان
امكهرومغناظُس َة
ثصممي منضأآت درساهَة 1
امربجمة اموكذَة واملزتامنة
ثصممي منضأآت مؼدهَة
حكنوموجِا امسنت ودرساهة
مؼادلت ثفاضلَة
احلرًق ووسائل المان يف املباين
مؼاجلة صور ظبَة
ادارة كواػد امبَاانت
املخحكامت واملؼاجلات ادلكِلة
جضُِد مباين 2
أهظمة امخصوٍر امعيب 1
هظم املؼلومات اجلغرافِة
امخصممي املؼامري وامبُيئ
امرايضَات املنفصةل
املَاكهَاك احلَوًة
حتلَل اوضاءات مذلدم

BK201
BK203
BK201
BK202/ BK203/ BK204
BK210
BK201/ BK202/ BK206
BK201/ BK206
BK203
BK207
BK206
BK201/ BK202/ BK203
BK208/ BK209
BK206/ BK207
BK208
BK201/ BK206/BK210
BK202/ BK203
BK201/ BK206/ BK207
BK204
BK202

2019/02/28

د .اسامغَل ادلاغور
م .مسري أبو هدى
أ .مسَة أبو غون
د .مصعفى امعَب
د .حسن كنوع
د .مصعفى امعَب
د .مصعفى امعَب
د .حسام الكرع
د .محمد املغري
د .أمحد أبو ػبسة
د .غبد امحلَد زغرب
د .ػالء أبو زغَرت
م .هضال أبو مصعفى
م .غبد امحلَد صَام
م .ابراهمي امض َخ
د .هغم ػيل حسن
د .أمحد أبو ػبسة
م .كامس امَازيج
م .مازن امرشفا
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11:30 - 10:30
11:30 - 10:30
13:00 - 12:00
13:00 - 12:00
13:00 - 12:00
14:00 - 13:00
14:00 - 13:00
14:00 - 13:00
14:00 - 13:00

جامعة فلسطين
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هظم ادارة املؼلومات
هندسة امؼالج امعبَؼي
برجمة اموًب
ػمل املواد احلَوًة
هَدرومَاك
الاساكن وامخصممي املس خدام
مؼاجلة الصارات احلَوًة
مؼامرًة الهظمة امربجمَة
هَدرومويج

BK203
BK206
BK202/ BK203/ BK204
BK201
BK206/ BK207/ BK208
BK202/ BK203
BK204/BK205
BK210
BK201/ BK202/ BK206

2019/02/28

أ .صريٍن موىس
أ .بسام امحلادٍن
د .ػالء ادلٍن املبحوح

د .حسام الكرع
د .مصعفى أبو فول
م .هضال أبو مصعفى
د .ػالء أبو زغَرت
د .حسن كنوع
د .حسن محودة
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