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 جــــــــــدول 

 م1028/  1027للعام الجانعي ثاني( الفصل الدراسي ال جهيع الشعث)  راةعحانذحان نقرراخ الفرقح ال

 القسم                     
 
 

 الٌوم والتارٌخ
 

 عهارج  نيكانيكا  كهرةاء  ندني 

 نيكانيكا قوى   انذاجنيكانيكا  1007اخ حاست 1007ادصالاخ  1007قوى كهرةيح 

 هوائٌات  (4آالت كهربٌة ) كباري معدنٌة م21/5/2018االثنٌن  
نظم الحاسب 

 الموزعة
عدد ومستلزمات االنتاج 

 وتطبٌقاتها
 ----- (5مقرر اختٌاري )

 ----- ----- 1:  10 33 1:  10 15 1:  10 22 1:  10 13 1:  10 108 1 : 10 303 عدد الطالب   :     الوقت

 تحلٌل إنشاءات بالحاسب م24/5/2018الخمٌس  
الكترونٌات القوى 

(2) 
اختبارات وقٌاسات 

 (2الكترونٌة )
 األثر البٌئً للمشروعات االثر البٌئً للمشروعات تحكم الذكٌةنظم ال

القوانٌن والتشرٌعات 
 المعمارٌة والتخطٌطٌة

 12 : 10 43 12 : 10 33 12:  10 15 1:  10 22 1:  10 13 1:  10 108 1 : 10 303 عدد الطالب   :     الوقت

 أمن شبكات (4مقرر اختٌاري ) (4مقرر اختٌاري ) (2مقرر اختٌاري ) م28/5/2018االثنٌن  
ادارة مشروعات 

 وتسوٌق 
 الممارسة المهنٌة (2محطات قوى حرارٌة )

 12 : 10 43 1:  10 33 12:  10 15 12:  10 22 1:  10 13 1:  10 108 1 : 10 303 عدد الطالب   :     الوقت

 هندسة السكة الحدٌد م31/5/2018الخمٌس 
اختبارات كهربٌة 

(3) 
 (3مقرر اختٌاري ) (2آالت احتراق داخلً ) (4مقرر اختٌاري ) نظم التحكم بالحاسب امن شبكات 

 1:  10 43 1:  10 33 1:  10 15 1:  10 22 12:  10 13 1:  10 108 1 : 10 303 عدد الطالب   :     الوقت

 (1مقرر اختٌاري ) م4/6/2018االثنٌن  
الوقاٌة والقطع فً 
 نظم القوى الكهربٌة

 (4مقرر اختٌاري ) شبكات االتصاالت 
ماكٌنات تشغٌل بالتحكم 

 العددي 
 (4مقرر اختٌاري ) تبرٌد وتكٌٌف الهواء

 1:  10 43 1:  10 33 1:  10 15 1:  10 22 1:  10 13 1:  10 108 1 : 10 303 عدد الطالب   :     الوقت

 ----- تنظٌم صناعً ----- (3مقرر اختٌاري ) (5مقرر اختٌاري ) ----- كمٌات ومواصفات م3/6/2018الخمٌس 

 ----- ----- 12 : 10 33 ----- ----- 1:  10 22 1:  10 13 ----- ----- 1 : 10 303 عدد الطالب   :     الوقت

              عمٌد الكلٌة                  رئٌس القسم                  وكٌل الكلٌة لشئون الطالب           مراجع                   شئون الطالب          
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