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 جــــــــــدول

                           م1028/  1027للعام الجانعي جهيع الشعث ( الفصل الدراسي الثانيانذحان نقرراخ الفرقح الثالثح ) 

 القسم                    
 

 الٌوم والتارٌخ       
 1007ندني

 1007كانيكا ني 1007كهرةاء 
 1007عهارج

 انذاج  قوى  حاستاخ قوى كهرةيح ادصالاخ

 التخطٌط العمرانً واإلسكان نظرٌة اهتزازات  نظرٌة اهتزازات  التحكم الرقمً نظم اتصاالت البٌانات (0مقرر اختٌاري ) (0تصمٌم أعمال الري) م02/3/0202األحد 

 0إلى  02من 22 0إلى  02من 01 00إلى 02من 77 0إلى  02من 00 0إلى  02من 022 0إلى02من 02 0إلى  02من 100 عدد الطالب   :     الوقت

 م01/3/0202األربعاء 
تصمٌم منشآت 
 (0خرسانٌة مسلحة)

اختبارات وقٌاسات 
 (0الكترونٌة )

 دٌنامٌكا الغازات النمذجة والمحاكاة هندسة الجهد العالً
نظرٌة وتكنولوجٌا 

 تشغٌل المعادن 
 لمعماري والتصمٌم الداخلًالتصمٌم ا

 2إلى  02من 22 0إلى  02من 01 0  إلى02من 77 0إلى  02من 00 0إلى  02من 022 0إلى02من 02 0إلى  02من 100 عدد الطالب   :     الوقت

 (0آالت احتراق داخلً ) اتصاالت رقمٌة (0آالت كهربٌة ) (0دوائر الكترونٌة ) تصمٌم منشآت معدنٌة  م07/3/0202األحد 
ماكٌنات تشغٌل 

 وتشكٌل 
 (0مقرر اختٌاري )

 0إلى  02من 22 0إلى  02من 01 0إلى  02من 77 0إلى  02من 00 0إلى  02من 022 0إلى02من 02 0إلى  02من 100 عدد الطالب   :     الوقت

 م12/3/0202األربعاء  
إدارة المشروعات 

 والتشٌٌد
 إلكترونٌات ضوئٌة 

تحلٌل نظم القوى 
 (0الكهربٌة)

 (0التصمٌمات التنفٌذٌة) (0مقرر اختٌاري ) (1مقرر اختٌاري ) نظم التشغٌل

 0إلى  02من 22 0إلى  02من 01 0إلى  02من 77 0إلى  02من 00 0إلى  02من 022 0إلى02من 02 0إلى  02من 100 عدد الطالب   :     الوقت

 تصمٌم االالت هندسة القوى الكهربٌة  هندسة البرمجٌات (0ختٌاري )مقرر ا ( 0نظم اتصاالت ) (0هندسة األساسات ) م1/4/0202االحد  
 (0هندسة إنشائٌة)

 الخرسانة المسلحة -أ
 إنشاءات معدنٌة-ب      

 00إلى 02من 22 0إلى  02من 01 0إلى  02من 77 0إلى  02من 00 0إلى  02من 022 0إلى02من 02 0إلى  02من 100 عدد الطالب   :     الوقت

 الكمٌات والمواصفات االدارة والتسوٌق  اإلدارة والتسوٌق بنٌة الحاسبات (0اختبارات كهربٌة ) ادارة مشروعات  ----- م4/4/0202األربعاء 

 00إلى 02من 22 00إلى 02من 01 0إلى  02من 77 0إلى  02من 00 0إلى  02من 022 00إلى02من 02 ----- ----- عدد الطالب   :     الوقت

 ----- ----- دراسات بٌئٌة ----- ----- ----- ----- م02/4/0202األحد  

 ----- ----- ----- --- 00إلى  02من 77 ----- --- ----- --- ----- ----- ----- ----- عدد الطالب   :     الوقت

                عمٌد الكلٌة                     وكٌل الكلٌة لشئون الطالب                           رئٌس القسم                   مراجع                                         شئون الطالب         
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