اليوم

القاعة

10 -- 9

9 -- 8

201
202
203

رياضة  1مج 1

أ .عمر المنصوري

204
ق1
ق2

السبت

ق3
ق4
ق5

رياضة  4مج  1أ .فاطمة الصور
برمجة حاسوب مج  1د .الحسين سعد
أ .هيثم الضراط
ميكانيكا هندسية  2مج 1
أ .عائشة باكير
رياضة  3مج 1
فيزياء  2مج  1أ .عبد هللا الفرجاني

12 -- 11

11 -- 10

ديناميكا حرارية مج  1د .سالم البهلول
رياضة  1مج  3أ .عبدالعزيز األسطى
رياضة  1مج  2أ .عمر المنصوري
رياضة  1مج 5أ .اسالم التريكي
رياضة  4مج  2أ .فاطمة الصور
برمجة حاسوب مج  2د .الحسين سعد

فيزياء  2مج  2أ .عبد هللا الفرجاني

ق6

02 -- 01

01 --12

04 -- 03

03 -- 02

06 -- 05

05 -- 04

ديناميكا حرارية مج  2د .سالم البهلول
رياضة  1مج  4أ .عبدالعزيز األسطى
رياضة  1مج  6أ .اسالم التريكي
ثقافة اسالمية مج 1

انجليزية 1مج  1أ .زهره
رياضة  2مج  3أ.سالم الشلتات

ثقافة اسالمية مج 2

انجليزية 1مج  2أ .زهره

انجليزية 1مج  3أ .زهره

المرسم
مدرج ص

أ .مريم امليطان

فيزياء  1مج 1

فيزياء  1مج 4

أ .مريم امليطان

مح1
المدرج

رياضة  2مج  1أ.سالم الشلتات

رياضة  2مج  2أ.سالم الشلتات

أ .نجالء اشنيبو

لغة عربية  1مج 1

هندسة وصفية
برمجة حاسوب عملي مج 3
لغة عربية  2مج  1أ .نجالء اشنيبو

أ .ابوبكر معيتيق
برمجة حاسوب عملي مج 4

الورش
201

برمجة حاسوب مج  3د .اسماعيل البطروخ

برمجة حاسوب مج  4د .اسماعيل البطروخ

202
203
204
ق1

أ .أبوشعالة
احصاء واحتماالت مج 2
تحليل عددي مج  1د .عمر ابوعلة
أ .عائشة باكير
رياضة  3مج 2

تحليل عددي مج 2

د .عمر ابوعلة
لغة عربية  1مج 4

ق2

األحد

ق3
ق4
ق5
ق6

رياضة  4مج  3أ .فاطمة الصور
فيزياء  1مج  8أ .مريم مليطان
أ .علي ابوفلغة
فيزياء  1مج 2

رياضة 4مج 4أ .فاطمة الصور
فيزياء  1مج 5
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انجليزية 1مج 2

أ .زهره

أ .علي ابوفلغة

مدرج ص

كيمياء مج  3أ .حسن
رسم هندسي مج 2

المدرج
المرسم

كيمياء مج  2أ .حسن
أ.عبدالرحمن معيوف
ورش عملي ِA

ورش

كيمياء مج  2أ .حسن

201
202
203

رياضة  1مج 1

أ .عمر المنصوري

204
ق1
ق2

اإلثنين

ق3
ق4
ق5
ق6
المرسم
مح1
مدرج ص

رياضة  4مج  1أ .فاطمة الصور
ميكانيكا هندسية  1مج  4أ .عبدهللا شفتر
ميكانيكا هندسية  1مج  1أ .امحمد القط
فيزياء  2مج  3د .علي عبدالشاهد
فيزياء  2مج  1أ .عبد هللا الفرجاني
أ .علي ابوفلغة
فيزياء  1مج 7
رسم هندسي مج 3
برمجة حاسوب عملي مج 1
أ .مريم امليطان
فيزياء  1مج 1

كيمياء مج  1أ .حسن
رياضة  1مج  3أ .عبدالعزيز األسطى
رياضة  1مج  2أ .عمر المنصوري
رياضة  1مج 5أ .اسالم التريكي
رياضة  4مج  2أ .فاطمة الصور
ميكانيكا هندسية  1مج  5أ .عبدهللا شفتر
ميكانيكا هندسية  1مج  2أ .امحمد القط
فيزياء  2مج  4د .علي عبدالشاهد
فيزياء  2مج  2أ .عبد هللا الفرجاني
فيزياء  1مج  3أ .يوسف الفقيه
أ.بشير ابوفلغة
برمجة حاسوب عملي مج 2
فيزياء  1مج  4أ .مريم امليطان

رياضة  1مج 4

أ .عبدالعزيز األسطى

رياضة  1مج  6أ .اسالم التريكي
فيزياء  1مج  6أ .يوسف الفقيه
ميكانيكا هندسية  1مج  6أ .عبدهللا شفتر
ميكانيكا هندسية  1مج  3أ .امحمد القط
انجليزية 1مج  3أ .زهره
انجليزية  2مج 1
رسم هندسي مج 1

لغة عربية  1مج 2

المدرج

أ .نجالء اشنيبو

ورش
201

ديناميكا حرارية مج  3د .سالم البهلول

ثقافة اسالمية مج 3
لغة عربية  1مج 5
انجليزية 1مج  1أ .زهره
انجليزية  2مج 3

انجليزية  2مج 2
أ .ساره بعيو

لغة عربية  1مج  3أ .نجالء اشنيبو
ورش عملي B

ديناميكا حرارية مج  4د .سالم البهلول

202
203
204
ق1
ق2

ورش ميكانيكية نظري مج 1
أ .علي ابوفلغة
فيزياء  1مج 2
أ .أبوشعالة
احصاء واحتماالت مج 1
مساحة1

ورش ميكانيكية نظري مج 2
أ .علي ابوفلغة
فيزياء  1مج 5
مساحة1

ق3

الثالثاء

ق4
ق5

رياضة  4مج  3أ .فاطمة الصور
فيزياء  1مج  8أ .مريم مليطان

رياضة  4مج  4أ .فاطمة الصور

ق6
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انجليزية 2مج 2

انجليزية  2مج 1

انجليزية  2مج 4

مح1
مدرج ص
المدرج

ميكانيكا هندسية  2مج 2

المرسم

أ .سالم الشلتات
رسم هندسي مج 4

ميكانيكا هندسية  2مج 3
د.محمود الجعراني

أ .سالم الشلتات
ورش عملي C
معمل فيزياء مج 1

ورش
معمل
201

احصاء واحتماالت مج 2

أ .محمود أبوشعالة

ديناميكا حرارية مج  2د .سالم البهلول

معمل فيزياء مج 2

ديناميكا حرارية مج  1د .سالم البهلول

202
203
204
ق1
ق2

اإلربعاء

ق3
ق4
ق5
ق6
المرسم

رياضة  2مج  1أ.سالم الشلتات
تحليل عددي مج  1د .عمر ابوعلة
أ .هيثم الضراط
ميكانيكا هندسية  2مج 1
ميكانيكا هندسية  1مج  4أ .عبدهللا شفتر
ميكانيكا هندسية  1مج  1أ .امحمد القط
أ .عائشة باكير
رياضة  3مج 1
فيزياء  2مج  3د .علي عبدالشاهد
أ .علي ابوفلغة
فيزياء  1مج 7
رسم هندسي مج 5

رياضة  2مج  2أ.سالم الشلتات
تحليل عددي مج  2د .عمر ابوعلة

رياضة  2مج  3أ.سالم الشلتات
ثقافة اسالمية مج 4

ميكانيكا هندسية  1مج  5أ .عبدهللا شفتر
ميكانيكا هندسية  1مج  2أ .امحمد القط
رياضة  3مج  2أ .عائشة باكير
فيزياء  2مج  4د .علي عبدالشاهد
فيزياء  1مج  3أ .يوسف الفقيه
أ .بشير ا بوفلغة

ميكانيكا هندسية  1مج  6أ .عبدهللا شفتر
ميكانيكا هندسية  1مج  3أ .امحمد القط
انجليزية  2مج 3
انجليزية  2مج 4
فيزياء  1مج  6أ .يوسف الفقيه
لغة عربية 2مج 2

المدرج

لغة عربية  1مج 6

أ .نجالء اشنيبو

لغة عربية 2مج 3

أ .نجالء اشنيبو

مح1
ورش
معمل*

كيمياء معمل مج1

كيمياء معمل مج 3

كيمياء معمل مج 2

معمل*
201

ديناميكا حرارية مج  3د .سالم البهلول

ورش عملي D
كيمياء معمل مج 4
معمل فيزياء مج 3

معمل فيزياء مج 4

ديناميكا حرارية مج  4د .سالم البهلول

202
203

ميكانيكا هندسية  2مج 2

أ .سالم الشلتات

ميكانيكا هندسية  2مج 3

أ .سالم الشلتات

204
ق1

احصاء واحتماالت مج 1

أ .محمود أبوشعالة

ق2

الخميس

ق3

ورش ميكانيكية نظري مج 3

ق4

مساحة1
ورش ميكانيكية نظري
ورش ميكانيكية نظري

ق5
ق6

مج 4
مج 5

22/10/2017
كتابة تقارير مج 1

مص
المدرج
المرسم

كيمياء مج 3

أ .حسن
رسم هندسي مج 6

كيمياء مج  1أ .حسن
أ .ساره بعيو
معمل فيزياء مج 5
ورش عملي E

معمل*
ورش
معمل*

كتابة تقارير مج 2

كتابة تقارير مج 3

كيمياء معمل مج 5

كيمياء معمل مج 6
22/10/2017

أ .أحمد ديهوم
رئيس القسم العام

