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 القسم                           
 الٌوم والتارٌخ

 عهارة  نيكانيكا  كهرةاء  ندني 

 (2دٌنامٌكا حرارٌة) دوائر كهربٌة والكترونٌة جٌولوجٌا هندسٌة م02/5/0228 حداأل
( 2هندسة إنشائٌة )

 خواص واختبار المواد

 20إلى 22من 03 2إلى  22من 202 2إلى  22 من   002 20إلى   22من   022 عدد الطالب   :     الوقت

 (2تحلٌل إنشا ات ) م00/5/0228 رباا األ
 قٌاسات وأجهزة قٌاس

 كهربٌة
 مبادئ التصمٌم الماماري رسم ماكٌنات

 0إلى 22 من 03 2إلى  22من 202 2إلى  22 من   002 2إلى   22من   022 عدد الطالب   :     الوقت

 إنشا  ماماري (0رٌاضٌات هندسٌة ) (0رٌاضٌات هندسٌة) (0هندسٌة ) رٌاضٌات م02/5/0228 حداأل

 0إلى  22من 03 2إلى  22من 202 2إلى  22 من   002 2إلى   22من   022 عدد الطالب   :     الوقت

 م02/5/0228  رباا األ
هندسة التركٌبات والمادات 

 الكهرومٌكانٌكٌة
 الظل والمنظور (0فٌزٌا  هندسٌة) كتابة تقارٌر فنٌة

 0لى إ 22من 03 2إلى 22من 202 20إلى 22من   002 2إلى   22من   022 عدد الطالب   :     الوقت

 (0تارٌخ الامارة ) هندسة واختبار المواد دوائر منطقٌة مساحة مستوٌة م0/2/0228  حداال
 2إلى  22من 03 2إلى  22من 202 2إلى  22 من   002 2إلى   22من   022 عدد الطالب   :     الوقت

 فً المبانًالتحكم البٌئً  كتابة تقارٌر فنٌة برمجة الحاسبات رسم مدنً م2/2/0228 رباا األ

 20إلى  22من 03 20إلى  22من 202 2إلى  22 من   002 0إلى   22من   022 عدد الطالب   :     الوقت

 ----- (0مٌكانٌكا ) ------ ------ م22/2/0228  حداأل

 ------ ----- 2إلى  22من 202 ----- ----- ------ ----- عدد الطالب   :     الوقت

            عمٌد الكلٌة                  رئٌس القسم                  وكٌل الكلٌة لشئون الطالب           مراجع                       شئون الطالب        
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