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 جـامعــة البلقـاء التطبيقيــة

 

  كلــــية الهندســــة 

 

 1/5/020/هـ/02: الرقم

  9/5/0202 :التاريخ

 .المحترممدير وحدة القبول والتسجيل الدكتور

,,,تحية طيبة وبعد  

بخصوص اعداد مواعيد االمتحانات النهائية للمختبرات  WhatsApp خاللالمعمم من كم بناءا على كتاب

 .ادناهواالمتحانات النظرية التحريرية ارفق لكم الجدول العملية متعددة الشعب 

 

 سم الهندسة المدنيةق: اوالً 

عدد  وقت االمتحان عدد الطالب طريقة عقد االمتحان 

 الشعب

التاريخ/اليوم المادة  

Moodle  

االتوكاد ويسلم عملي على 

 من خالل المودل 

50 10:22-15:22   

0 

الرسم 

الهندسي 

باستخدام 

 الحاسوب

 السبت 

71/5/0202  

Moodle  

 اختيار من متعدد

66 16:22-10:22 مختبر خواص  0 

 خرسانة
 االحد

71/5/0202  

Moodle  

 اختيار من متعدد

61 16:22-10:22 مختبر هندسة  0 

 جيوتقنية

 االثنين

71/5/0202  

Moodle  

 اختيار من متعدد

48 10:22-14:22   

8 

مختبر هندسة 

 بيئة
 الثالثاء

79/5/0202  

Moodle  

 اختيار من متعدد

52 10:22-14:22 مختبر هندسة  0 

 مائيات

 االربعاء

02/5/0202  

Moodle  

 اختيار من متعدد

06 16:22-10:22  الخميس مختبر مساحة 0 

07/5/0202  

Moodle  

 اختيار من متعدد

120 10:22-14:22 مختبر هندسة  8 

 طرق ومرور

كما ارجو تعديل مدة االمتحان النهائي للرسم الهندسي ليصبح ساعتين وذلك لكون طبيعة الماده عملي على  * 

من  0202-5-16 السبتبرنامج االتوكاد وتحتاج لمدة اطول بحيث يكون موعد امتحان الرسم الهندسي يوم 

 . 15:22-10:22الساعه 

 Moodle سيكون االمتحان النهائي تحريري على منصة التعليم االلكتروني 0مادة انشاءات  **
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 Moodleتحريري على منصة التعليم االلكتروني سيكون  امتحان مادة هندسة المائيات *** 

 

 

 

 هندسة العمارة: ثانياً 

عدد  الوقت نظام التقديم

 الشعب

التاريخ/اليوم سم المادة  

E learning 10-18   (2) الرسم الحر 6 

 السبت 

71/5/0202  

E learning 10-18 مدخل الى التصميم  1 

 (1) المعماري

E learning 15-10 مدخل الى التصميم  6 

 االحد (2) المعماري

71/5/0202  Teams 10-14  (0)تصميم معماري  5 

Teams 10-14  (6)تصميم معماري  6 

E learning 15-17 6 ااالثنين الرسم المعماري 

71/5/0202  Teams 10-14  (8)تصميم معماري 6 

E learning 18-16  االربعاء التصميمات التنفيذية 8 

02/5/0202  

E learning 15-10  الخميس (0)الرسم بالحاسوب  0 

07/5/0202  

/ 14-10بتاريخ الخميس االربعاء ويومي  كما ارجو العلم بانه سيتم مناقشة مشاريع التخرج النهائية للطلبة   *

وذلك بعد انتهاء االمتحانات النهائية  لطلبة  القسم  وذلك لخصوصية المشاريع  علما بان المناقشات  6/0202

 . Microsoft Teams ستكون على برنامج

 .سميا على موقع الجامعةتزام بما ورد في جدول االمتحانات المعلن رلاما فيما يتعلق في المواد النظرية فسيتم اال -**

 
   

 

 

 قسم هندسة الطاقة : ثالثاً  

طريقة عقد االمتحان   عدد  

 الطالب

عدد  وقت االمتحان

 الشعب

التاريخ/اليوم المادة  

Moodle 

 اختيار من متعدد

 السبت  مختبر التحكم 0 4:00-3:00 16

71/5/0202  

Moodle  

 اختيار من متعدد
10 10:22-1:22 

1 
(0)ربائية مختبر قوى كه  

 االحد

 

71/5/0202  Moodle 

 اختيار من متعدد
50 5:00-4:00 

مختبر القياسات  0

 الكهربائية وااللكترونية

Moodle  

 اختيار من متعدد
89 0:20-6:20 

0 
 مختبر االتصاالت

 االثنين
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Moodle  

 اختيار من متعدد
08 5:00-4:00 

0 
 مختبر الكترونيات

71/5/0202  

Moodle  

من متعدداختيار   

00 6:30-5:30 0 

 

 الثالثاء مختبر االت كهربائية

79/5/0202  

Moodle 

 اختيار من متعدد

22 5:00-8:00  

0 

 مختبر حماية

Moodle  

 اختيار من متعدد
85 5:00-4:00 

مختبر التمديدات  0

 الكهربائية
 االربعاء

 

02/5/0202  Moodle  

 اختيار من متعدد
00 6:30-5:30 

0 
ونيات القدرةمختبر الكتر  

Moodle  

 اختيار من متعدد
40 5:00-8:00 

5 
 مختبر الدارات كهربائية

 الخميس

 

07/5/0202  Moodle  

 اختيار من متعدد
80 6:30-5:30 

0 
 نمذجة ومحاكاة

 .01/5ولغاية  16/5خالل الفترة من  Microsoft teamبخصوص المشاريع سيتم مناقشتها من خالل *

وموعدة يوم السبت ( كة الكهرباء الوطنية رش)هو خارج الجامعه ( 0)مختبر قوى كهربائية  بخصوص **

 .وهو وحيده الشعب ولكن ليس له موعد في الجدول

 

 

 هندسة الحاسوب:  رابعاً 

 المدرس موعد االمتحان عدد الشعب المختبر تاريخ االمتحان

 0202/ 5/   71السبت
مختبر أنظمة المعالج 

 الدقيق
 عيسى قيقيه. د 12:00-11:00 5

 0202/ 5/  71االحد  
مختبر تصميم المنطق 

 الرقمي
4 0:22-8:22 

 +مي أبو بقر .م

 رزان حياصات.م

 عمر الدباس.د 8:22-0:22 2 مختبر معمارية الحاسوب 0202/ 5/  71  االثنين

 0202/  5/  79الثالثاء 
مختبر أنظمة التحكم 

 المثالية
 حياريعبيرال. د 0:22-8:22 2

 8:22-0:22 2 مختبر االنظمة المضمنة 0202/ 5/  02االربعاء 
 + ابتهال مشعل. م

 نور الحاج. م

من الساعة  ٠٣/٥/٠٣٠٣يصبح موعد امتحان مادة تركيب البيانات والخوارزميات يوم السبت الموافق *

 .كونها مادة مشتركة لمادة تركيب البيانات ٠٠:٣٣ - ٠٣:٣٣

ان مادة موضوعات خاصه في هندسه نظم الحاسوب يوم السبت الموافق يصبح موعد امتح  **

كونها مادة مشتركة لمادة موضوعات خاصه في هندسه  ٠٠:٣٣ – ٠٥:٣٣من الساعة  ٠٣/٥/٠٣٠٣

 .الحاسوب

كما احيطكم علما بان الدكتور عمر سليمان عربيات يرجو ان يكون امتحان النهائي لمادة موضوعات  ***

لحاسوب و مادة موضوعات خاصة في هندسة نظم الحاسوب  تحريري على تطبيق خاصة في هندسة ا

Microsoft Team .  
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 هندسة المواد: خامساً 

 المختبر تاريخ االمتحان
عدد 

 الشعب
 عدد الطابة موعد االمتحان

 طريقة عقد االمتحان

 0202/ 5/  16السبت

 ٣٠ ٠٥:٣٣ – ٠٠:٣٣ 8 الرسم الهندسي

Moodle 

عملي على 

وتوكاد ويسلم اال

 من خالل موودل

 0 المشاغل الهندسيه
٠٣:٣٣ – ٠٠:٣٣ 

٠٥١ 
Moodle 

 اختيار من متعدد

 00 ٠٣:٣٣– ٠٠:٣٣ 0 مختبر علم البلورات 0202/ 5/  10االحد  
Moodle 

 اختيار من متعدد

ساعتين و ذلك لكون طبيعة  كما ارجو التكرم بتعديل مدة االمتحان النهائي للرسم الهندسي في قسم هندسه المواد ليصبح*

 السبتاعتماد موعد المتحان الرسم الهندسي يوم  لذا ارجو  المادة عملي على برنامج االوتوكاد وتحتاج لمده اطول

 ٠٥:٣٣ – ٠٠:٣٣من الساعه  ٠٣٠٣-٥-٠٠ قالمواف

ه النهائي لمادة مقاومة المواد تحريري يرجو بأن يكون امتحانكما احيطكم علما بان األستاذ الدكتور ناصر الكلوب **

 .Moodle ولكن على منصه التعليم االلكتروني 

  

 

 

 قسم هندسة المساحة والجيوماتكس

موعد عقد  تاريخ االمتحان

 االمتحان

 اسم المدرس عدد الشعب اسم المختبر يوم االمتحان

المساحة التصويرية  األحد 15-16 10/5/0202

 ليالتحليلية والرقمية عم

 مهند ذنيبات 0

 سماء حياصات 0 عملــي( 0)مساحة  االثنين 15-16 14/5/0202

 منال مساعفة

مساحة الطرق والمساحة  الثالثاء 15-16 19/5/0202

 االنشائية عملـي

 أروي أبو شوشة 0

 هدي الشقور

المساحة الجيوديزية ونظام  األربعاء 15-16 02/5/0202

 المالحة العالمي عملي

 و شوشةأروي أب 0

( 1)االستشعار عن بعد  الخميس 15-16 01/5/0202

 عملــي

 هدي الشقور 0

 منال مساعفة

 سماء حياصات

كما أرجو التكرم بالعلم بأن الدكتور عمر البياري يرجو ان تكون امتحاناته النهائية للمواد التالية امتحان تحريري علي منصة *

 :Moodleالتعليم االلكتروني 

 القمار الصناعيةالقياس بواسطة  -1
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 المساحة الجيوديزية ونظام المساحة العالمي -0

 شبكات الجيوماتكس -0

 واالسقاطات الجغرافيةالرياضي علم الخرايط  -8

 

 ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 عميد كلية الهندسة

 الدكتور ماهر قاقيش األستاذ

9/5/0202 

 

 


