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الشعب
101
101
101,102
101,102,103,801
101
101

المدرسون
د.م .أحمد أبوعبسة
احمد ابو مسامح
دياب االعور
د.مازن رحمي,فاطمة العاصي
د .م .عبد الحميد زغبر
أ.يوسف المدلل

وقت االمتحان
11:00-09:00
11:00-09:00
14:00-12:00
11:00-09:00
14:00-12:00
14:00-12:00

القاعات
k507
k508
بيسان  +القدس k507 +
بيسان  +القدس 510+k509+k508+k507 +
بيسان 507+
k507

تاريخ االمتحان
2020-01-05
2020-01-05
2020-01-05
2020-01-06
2020-01-06
2020-01-08

اليوم
االحد
االحد
االحد
االثنين
االثنين
االربعاء

2020-01-08

االربعاء

2020-01-09
2020-01-09
2020-01-09

الخميس
الخميس
الخميس

اسم المساق
بحوث العمليات لتكنولوجيا المعلومات
تفاعل اإلنسان والحاسوب
أساليب البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي
مبادئ اإلدارة
هندسة البرمجيات
مبادئ المحاسبة
تطوير تطبيقات الوسائط المتعددة  +وجهات و خبرة
المستخدم
تصوير البيانات
هندسة المعرفة والبيانات
إدارة قواعد البيانات

101

اسعد التيان

14:00-12:00

k507

ناجي الظاظا
محمد األسطل
عالء الدين المبحوح

11:00-09:00
11:00-09:00
14:00-12:00
11:00-09:00

k507
k508
بيسان  +القدس k507 +
بيسان  +القدس k507 +
+k508+k509+510
k507
بيسان
k509
k508
بيسان  +القدس k507 +
بيسان  +القدس k507+

101
101
101,102

2020-01-11

السبت

برمجة ()1

101,102,103,801

أسعد التيان,سحر حمو,م.ايمان العجرمي

2020-01-11
2020-01-11
2020-01-12
2020-01-12
2020-01-12
2020-01-13

السبت
السبت
االحد
االربعاء
االحد
االثنين

إدارة عمليات األعمال
المونتاج واإلخراج
برمجة الموبايل  +مقدمة في برمجة الموبايل
إدارة الموارد البشرية
تراسل البيانات وشبكات الحاسوب
برمجة 2

101
101
101
101
101,102
101,102

محمد شبير
إبراهيم الطنة
عالء الدين المبحوح
د.مازن رحمي
موسي
د.انور
م.ايمان العجرمي

14:00-12:00
14:00-12:00
11:00-09:00
14:00-12:00
14:00-12:00
14:00-12:00

2020-01-14

الثالثاء

رياضيات

101,102,103,801

د.نعيم ابو غلوة,دياب االعور

11:00-09:00

بيسان  +القدس 510+k509+k508+k507 +

2020-01-14

الثالثاء

قواعد البيانات المتقدمة

101

د .عالء المبحوح

11:00-09:00

Bk207+ bk208 + bk209

2020-01-14
2020-01-15
2020-01-15
2020-01-15
2020-01-15

الثالثاء
االربعاء
االحد
االربعاء
االربعاء

برمجة ويب
الرسوم المتحركة في الحاسوب
األعمال اإللكترونية
رسومات الحاسوب
نظم معلومات محاسبية

101
101
101
101
101

أسعد التيان
دانة اللبابيدي
عالء الدين المبحوح
باسم أبو ناصر
ياسمين البوبو

14:00-12:00
11:00-09:00
11:00-09:00
14:00-12:00
14:00-12:00

بيسان
k507
k508
k507
k510

مالحظة :في حال حدوث أي طارئ وتم تأجيل االمتحانات من قبل لجنة االمتحانات المركزية ألي يوم من األيام أعاله فإن جميع االمتحانات لذلك اليوم الطارئ تؤجل لليوم الدراسي الذي يلي آخر امتحان.
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