
 جامعة بوليتكنك فلسطني
 م3/8/2016: التاريخ

 إعـــالن هـــــــــام 
 االمتحان التكميلي

و، ٔانزٌٍ رًذ 2015/2016 انصٍفًعٍزى ػقذ االيزذبَبد انزكًٍهٍخ نهغهجخ انزٌٍ رغٍجٕا ػٍ االيزذبَبد انُٓبئٍخ نهفصم 

ًُجٍُّخ أعًبؤْى أدَبِ،انًٕافقخ نٓى -فً واد انهرٌت صباحًا 10:00 { (و8/8/2016+7 )الثٍٍُ وااألحذورنك أٌاو :   ٔان

، أيا طهبت كهٍت انعهىو اإلدارٌت وَظى انًعهىياث فضتمعذ ايتحاَاتهى حضب انبرَايج انًرفك(B301) لاعت ،Bيبُى

 .فً يبُى أبىرياٌ فً َفش انًىاعٍذ
انرصىو  يالحظاث انرلى  صىاال انتخصص انًضاق انًذرس

 ثذٌٔ سعٕو 100رصذٍخ يٍ 

 يقبٔيخ يٕاد إٌُبط ؽٌٕكً

 ُْذعخ يذٍَخ
 ػالء َضبل يذًٕد دشٔة

 
 يذًذ عّ عٍذ أدًذ  .1

 1رذهٍم إَؾبءاد

 

 نغخ ػشثٍخ يذًذ عهٓت

ثذٌٔ سعٕو  100رصذٍخ يٍ 

صْذي عهٓت  أعبنٍت ثذش 

ُْذعخ يغبدخ  يذًذ ػبٌذ انفقٍّ   ٔجٍّ انؼذسح   .2 اعزخذاو فؼبل 

يبنك ؽبٔس انزًًًٍ  إداسح انًؾبسٌغ 

ثذٌٔ سعٕو  100رصذٍخ يٍ  ُْذعخ يؼًبسٌخ  أعبنٍت ثذش صْذي عهٓت أؽشف َبجخ انٓؾهًٌٕ  3.  
ثذٌٔ سعٕو  100رصذٍخ يٍ  عٍف انزكشٔسي  إداسح ٔاقزصبد  ُْذعخ يؼًبسٌخ  عجى صٕانذخ  4.  
ثذٌٔ سعٕو  100رصذٍخ يٍ  يذًٕد عٓجٕة  إداسح ٔاقزصبد  ُْذعخ يجبًَ  عًبح قٍغٍخ  5.  
ثذٌٔ سعٕو  100رصذٍخ يٍ  يذًٕد عٓجٕة  إداسح ٔاقزصبد  ُْذعخ يجبًَ  ًّبس انضسٔ  ػ 6.  
ثذٌٔ سعٕو  100رصذٍخ يٍ  خهٍم انغالًٌخ  يجبًَ  2فٍضٌبء دًضح ٌٕعف كبيم  7.  
ثذٌٔ سعٕو  100رصذٍخ يٍ  إٌُبط ؽٌٕكً  اعزبرٍكب  ادًذ انشججً  4ف/يجبًَ 8.  
ثذٌٔ سعٕو  100رصذٍخ يٍ  عذش عهغبٌ  ػجذانقبدس انؼًهخ  3ف/يٍكبرشَٔكظ 1نغخ إَجهٍضٌخ 9.  
ثذٌٔ سعٕو  100رصذٍخ يٍ  إداسح يؾبسٌغ   انزًًًٍيبنك ؽبٔس ُْذعخ يغبدخ  إعالو أثٕػشقٕة  10.  

ثذٌٔ سعٕو  100رصذٍخ يٍ  ثبعى ادؾٍّؼ " كًٍٍبء  فهغغٍٍ ربسٌخ ػغبء ؽجبَخ  11.  

  

يغ سعٕو  100رصذٍخ يٍ  يٕعى ػجٕح  ربسٌخ فهغغٍٍ 
ُْذعخ عبقخ 

كٓشثبئٍخ 
ٌضٌ فبٌض ػهً قذًٌبد  12.  

يغ سعٕو  100رصذٍخ يٍ  جالل انغالًٌخ 
إداسح انصٍبَخ 

 (يٕاضٍغ خبصخ)

يغ سعٕو   ٔجٍّ انؼذسح  ُْذعخ يغبدخ  انفؼبل االعزخذاو ػًش يذًذ دًذاٌ  13.  

  .14 ؽشف انذٌٍ أدًذ ػهً يخغٕة ُْذعخ يذٍَخ 2يٍكبٍَكب رشثخ  َجٍم انجٕالًَ يغ سعٕو 

  .15 ؽزا يذًذ دغٍ ؽذبرٍذ ُْذعخ يذٍَخ ثشيجخ دبعٕة ٌٕعف صالح يغ سعٕو 

  .16 يبْش يذًذ انؼًهّ ُْذعخ أرًزخ  2دٔائش كٓشثبئٍخ  ػهً ػًشٔ يغ سعٕو 

 نغخ ػشثٍخ يذًذ عهٓت يغ سعٕو 
ُْذعخ ركُٕنٕجٍب 

 انجٍئخ

 أعٍم َبصش أثٕ ػصجّ

 
 نغخ ػجشٌخ صٌٍ ؽجبَخ يغ سعٕو   .17

 1نغخ إَجهٍضٌخ  عذش عهغبٌ يغ سعٕو 

 إداسح ٔاقزصبد يذًٕد عٓجٕة يغ سعٕو 
ُْذعخ أجٓضح 

 عجٍخ
  .18 أيٍُخ ٌٕعف يذًٕد ججشاٌ

يغ سعٕو    إٌبد انٓؾهًٌٕ
يٍكبٍَكب رغجٍقٍخ 

 (دٌُبيٍكب)

ُْذعخ انزكٍٍف 

ٔانزجشٌذ 
نقًبٌ يٍُش ػجذ اهلل ؽخغٕس  19.  

يغ سعٕو   ثٍم انجٕالًَ ٌ ُْذعخ يذٍَخ  2يٍكبٍَكب رشثخ  يؼبر َؼًبٌ عٍُُّ  20.  

يغ سعٕو   ُْذعخ يذٍَخ  1رذهٍم إَؾبءاد  يذًذ عّ عٍذ أدًذ دغٍ ػجذ انذكٍى دغٍ فٌُٕ  21.  

يغ سعٕو   يبْش ػًشٔ  ُْذعخ يذٍَخ  2خشعبَخ يغهذخ داَب أدًذ دًبسؽخ  22.  

يغ سعٕو   يبْش ػًشٔ  ُْذعخ يذٍَخ  2خشعبَخ يغهذخ خهٍم ٌٕعف أدًذ ػبثذ  23.  

يغ سعٕو    ثشيجخ دبعٕة ٌٕعف صالح
ُْذعخ ركٍٍف 

 ٔرجشٌذ
  .24 أدًذ إثشاٍْى انججذبنً

يغ سعٕو   دغٍ صٕانذخ 
أخالقٍبد يُٓخ 

انُٓذعخ 

ُْذعخ 

يٍكبرشَٔكظ 
نٍش يذًذ ػضانذٌٍ  25.  

يغ سعٕو   ػهً ػًشٔ  ْذٌم ٔنٍذ إثشاٍْى دهٍغً  ُْذعخ عبقخ 2دٔائش كٓشثبئٍخ 26.  

يغ سعٕو   يجذي صنٕو  أَظًخ رذكى  ُْذعخ عٍبساد  ػجذ انٓبدي أدًذ انقٕاعًً  27.  

يغ سعٕو   َبفز َبصش انذٌٍ  رشيٍى يجبًَ 
ُْذعخ يجبًَ  يُبس فٕصي أثٕ دذٌذ  28.  

يغ سعٕو   َجٍم انجٕالًَ   2يٍكبٍَكب رشثخ 

يغ سعٕو   يبنك انزًًًٍ  إداسح يؾبسٌغ  ُْذعخ يؼًبسٌخ  ثشاءح يذًذ اعهًٍٍخ  29.  

يغ سعٕو   خهٍم ػًشٔ 
انزًٍُخ فً انٕعٍ 

انؼشثً 
ُْذعخ يغبدخ  عٍف ٌٕعف ػجذ انقبدس ػًشٔ  30.  

أَظًخ  ُْذعخ ججش خغً ػبٌذ ػجذ انغًُ يغ سعٕو    .31 يذًذ ػٍغى أثٕ ػشقٕة



 دبعٕة

  .32 دٍٍُ جٕدِ ؽذذِ قفٍؾّ أدٍبء رغجٍقٍخ 1رفبضم ٔركبيم  ْجّ جٕاػذِ يغ سعٕو 

 َجٍم ػشيبٌ يغ سعٕو 
رصًٍى ٔرذهٍم 

 انخٕاسصيٍبد
  .33 يذًذ عبْش يذًذ ػٍذ ؽشٌف ػهى انذبعٕة

 سثٍخعانهغخ ال صشٔد ثذس يغ سعٕو 
  .34 يذًذ أدًذ األقشط ُْذعخ دٌكٕس

 انهغخ اإلَجهٍضٌخ إدغبٌ انًذزغت يغ سعٕو 

يغ سعٕو   ْجّ جٕاػذِ  رذهٍم ػذدي  ػهى انذبعٕة  ٔئبو يبجذ عٌٕغً  35.  

يغ سعٕو   فٕاص انُٕاجؼخ  ثشيجخ ٌٔت  ٔعبئظ يزؼذدِ  ْبسٌٔ ثالل انؾٌٕكً  36.  

يغ سعٕو     .37 أعٍم دبرى ػجبسيخ كًٍٍبء أعبنٍت ثذش  صْذي عهٓت

يغ سعٕو   صشٔد ثذس  نغخ ػشثٍخ  رغٌٕق ٔيجٍؼبد  ساؽذ األعشػ  38.  

يغ سعٕو   َٕس انذٌٍ سثٍغ  يذًٕد يذًذ ْٕاسٌٍ  IT 2رفبضم ٔركبيم 39.  

 

 
 

 

يىاعٍذ االيتحاَاث انتكًٍهٍت 

 

.  ٌىو االيتحاٌعهى انطهبت دفع رصىو إعادة االيتحاٌ انتكًٍهً وإحضار انىصم (1:  هايتظتيالح

صتعمذ االيتحاَاث انتكًٍهٍت نطهبت كهٍت انعهىو اإلدارٌت وَظى انًعهىياث فً يبُى أبى رياٌ ( 2                   

  (انهُذصت، تكُىنىجٍا انًعهىياث، انعهىو انتطبٍمٍت، انًهٍ انتطبٍمٍت)طهبت بالً انكهٍاث ( 3                    

  B301لاعت /B يبُى–فضتعمذ ايتحاَاتهى فً واد انهرٌت ........................

  
 

 

 

 ُيُّغق انفصم انصٍفً

 سيضي انقٕاعًً.                                                                                                                                  د

        

 (كهٍت انعهىو اإلدارٌت)ايتحاَاث طهبت يبُى أبىرياٌ 

انمرار االيتحاٌ االصى انرلى 

 

 

 

 

 

 

دفع انرصىو 

 

انًذرس 

عهً لذًٌاث .أيىافمت انهغت انعبرٌت يحًىد انُتشت  1

هبت عٍضى  2
يمذيت فً َظى 

انًعهىياث 
رايً انذراوٌظ .ايىافمت 

عهً لذًٌاث .أيىافمت بحىث انعًهٍاث لصً يحًذ انفمٍه  3

يحًذ انشالنفت . أيىافمت يشكالث يحاصبٍت صفٍاٌ ٌىصف انهروط  4

َضال انعىاودة .أيىافمت لاَىٌ االعًال ثائر ابراهٍى دبابضت  5

رواٌ َبٍه انبكري  6
االصتراتٍجٍت 

واتخار انمرار 
ايجذ انُتشت .أيىافمت 

رايً انذراوٌظ .ايىافمت ادارة انًعرفت رجاء جًٍم انزرو  7

 عهً لذًٌاث.أ يىافمت انهغت انعبرٌت ضحى ٌاصر عاير رباٌُت 8

 دٌاَا صعٍذ انشرٌف 9
االصتخذاو انفعال 

 نهغت االَجهٍزٌت
 حضاو ابى عٍشت.أ يىافمت

يىافمت يشكالث يحاصبٍت نؤي يحًذ خهٍم رباٌعه  10
بذوٌ دفع 

 رصىو
 يحًذ انشالنفت. أ

اصى انًضاق يىعذ االيتحاٌ انرلى 

1.  
األحذ 

7/8/2016 
 رشيٍى يجبًَ/أخالقٍبد يُٓخ انُٓذعخ/(يٕاضٍغ خبصخ)إداسح انصٍبَخ/إداسح ٔاقزصبد ُْذعً/إداسح انًؾبسٌغ/ يقبٔيخ يٕاد/نغخ ػشثٍخ

2.  
 االثٍٍُ

8/8/2016 

/ 2يٍكبٍَكب رشثخ/ ربسٌخ فهغغٍٍ/1نغخ إَجهٍضٌخ/انهغخ اإلَجهٍضٌخ/اعزبرٍكب/2فٍضٌبء/اعزخذاو فؼبل نهغخ اإلَجهٍضٌخ/ أعبنٍت ثذش/ 1رذهٍم إَؾبءاد

/ ججش خّغً/انزًٍُخ فً انٕعٍ انؼشثً/أَظًخ رذكى /2خشعبَخ يغهذخ/(دٌُبيٍكب)يٍكبٍَكب رغجٍقٍخ/2دٔائش كٓشثبئٍخ/ثشيجخ دبعٕة

يؾكالد /ثذٕس انؼًهٍبد/يقذيخ فً َظى انًؼهٕيبد/ثشيجخ ٌٔت/رذهٍم ػذدي/رصًٍى ٔرذهٍم انخٕاسصيٍبد/2رفبضم ٔركبيم/1رفبضم ٔركبيم

يؾكالد يذبعجٍخ /انهغخ انؼجشٌخ/ إداسح انًؼشفخ/االعزشارٍجٍخ ٔارخبر انقشاس/قبٌَٕ األػًبل/يذبعجٍخ

 


