جدول اإلمتحانات النهائية

الفصل الدراسي األول لمعام الجامعي 7102/7102

:الكمية

العموم والتكنولوجيا-بكالوريوس
العموم الهندسية والفنون التطبيقية

القاعـة

اسم المساق

رقم المساق

اسم المدرس
منيب جاداهلل

101

) 11:00-9:00خرسانة مسمحة (1

BCIVL4316

محمد الحاج

101

 11:00-9:00استاتيكا

BENGE2308

منيب جاداهلل

101

 13:30-11:30اإلنشاءات المقاومة لمزالزل

BCIVL5323

محمد الحاج

201

 13:30-11:30لغة انجميزية تقنية

BENGE3205

إبراهيم الرقب

101

شعبة

الموعد

:القسم

تاريخ اإلمتحان
31/12/2017

عالء مسمم

101

 11:00-9:00ميكانيكا الموائع

BMECH3301

02/01/2018

منذر قاسم

101

 11:00-9:00إنشاءات معدنية

BCIVL5322

03/01/2018

محمد الحاج

201

) 11:00-9:00تشييد داخمي وخامات(1

BIARC3213

مهند شحادة

101

 13:30-11:30إلكترونيات القوى

BELEC3303

بسام دبور

101

 11:00-9:00تكنولوجيا مواد البناء

BCIVL2301

محمد الحاج

101

) 11:00-9:00مساحة (2

BCIVL3206

ايمن مطر

101

) 11:00-9:00ميكانيكا التربة (1

BCIVL3308

سمير جبر

101

 11:00-9:00اإلنارة

BELEE5204

ايمن مطر

101

 13:30-11:30هندسة األساسات

BCIVL4319

احمد الف ار

101

) 13:30-11:30إلكترونيات رقمية (2

BELEC3302

وائل عايش

201

13:30-11:30

وفاء االسطل

201

11:00-9:00

04/01/2018

06/01/2018

نظريات التصميم والعمارة BIARC3203

الدا BIARC4311
االنارة والصوت في التصميم

08/01/2018

منذر قاسم

101

) 11:00-9:00تحميل اإلنشاءات (1

BCIVL3312

09/01/2018

منذر قاسم

201

 11:00-9:00إدارة مشاريع

BCIVL4201

ايمن مطر

101

 11:00-9:00تصميم الطرق

BCIVL5372

أمين حماد

101

) 11:00-9:00دوائر إلكترونية (2

BELEC3301

عالء مسمم

101

11:00-9:00

انتقال الح اررة

BMECH4304

محمود صيدم

101

11:00-9:00

قوانين وأنظمة البناء

BARCH5206

محمد مسمح

201

 13:30-11:30تاريخ الفن والعمارة الداخمية

BIARC2204

عالء مسمم

101

 11:00-9:00أساسيات التبريد والتكييف

BMECH5201

إبراهيم الرقب

101

 13:30-11:30دوائر كهربائية

BELEE4204

10/01/2018

11/01/2018

جدول اإلمتحانات النهائية

الفصل الدراسي األول لمعام الجامعي 7102/7102

القاعـة

اسم المدرس

شعبة

الموعد

رقم المساق

اسم المساق

مبادئ التصميم والعمارة BIARC2303

وفاء االسطل

201

13:30-11:30

داليا كالب

201

الداخ BIARC4316
 13:30-11:30تركيبات صحية وميكانيكية
هندسة المباني

القاعـة

اسم المدرس

شعبة

الموعد

تاريخ اإلمتحان

رقم المساق

اسم المساق

13/01/2018

:القسم
تاريخ اإلمتحان

بسام دبور

101

 11:00-9:00العقود وحساب الكميات

BCIVL4318

02/01/2018

سمير جبر

101

 11:00-9:00التمديدات الكهربائية

BELEE5303

04/01/2018

)هندسة اإللكترونيات التطبيقية (إلكترونيات طبية
:القسم

القاعـة

اسم المدرس

شعبة

الموعد

اسم المساق

رقم المساق

تاريخ اإلمتحان

BELEC2301

04/01/2018

المواد الكهربائية والقطع BELEC2302

06/01/2018

 13:30-11:30األنظمة واإلشارات

مهند شحادة

101

أمين حماد

101

11:00-9:00

سمير جبر

101

 13:30-11:30دوائر كهربائية 1

اإللك BELEE4203

11/01/2018

