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 جــــــــــدول  
  (  صباحيتن) انفترة ا امتحان مقرراث انفرقت اإلعداديت 

انفصم اندراسي األول انعاو                                        (2007)الئحت              

                   و    2017/  2016انجامعي 
 

 الٌوم
 التارٌخ                       

 الوقت لطالباعدد  المقرر

 إلى من 

 1 10 800 ( 1مٌكانٌكا )  م 4/1/2017ربعاء اال

 1 10 800 كٌمٌاء هندسٌة م 11/1/2017 ربعاءاأل

 1 10 800 (1رٌاضٌات هندسٌة ) م 15/1/2017  حداال

 1 10 800 تكنولوجٌا الحاسبات م 18/1/2017 ربعاءاأل

 1 10 800 (1فٌزٌاء هندسٌة ) م 22/1/2017 حداأل

              عمٌد الكلٌة                        وكٌل الكلٌة لشئون الطالب                  رئٌس القسم                مراجع        شئون الطالب          

     

   أ . د / محمود محمد نعمه هللا                       ابو السعود أ.د.م / ماهر مصطفى                                                                               
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 جــــــــــدول 

                          و2017/  2016انفصم اندراسي األول نهعاو انجامعي(  جميع انشعبامتحان مقرراث انفرقت األونً ) 

 القسم                           
 الٌوم والتارٌخ

 عمارة  ميكانيكا  كهرباء   مدني

 (1نظرٌات العمارة ) هندسة كهربٌة والكترونٌة دوائر كهربٌة والكترونٌة (1خواص واختبار المواد ) م2/1/2017ثنٌن  اال

 1إلى  10من 49 1إلى  10من 110 1إلى  10 من   180 1إلى     10من   320 الوقتعدد الطالب  :  

( 2رٌاضٌات هندسٌة )  (2ندسٌة)رٌاضٌات ه م5/1/2017الخمٌس   (2رٌاضٌات هندسٌة )   مبادئ التصمٌم المعماري 

 2إلى 10 من 49 1إلى  10من 110 1إلى  10 من   180 1إلى     10من   320 الوقتالطالب  :  عدد 

 إنشاء معماري نظرٌة اإلنشاءات هندسة قوى مٌكانٌكٌة المهندس والبٌئة م9/1/2017االثنٌن  

 2إلى 10 من 49 1إلى  10من 110 1إلى  10 من   180 12إلى     10من    320 الوقتب  :  الطالعدد 

 فلزات ( 2فٌزٌاء هندسٌة )  اإلنشاء المعماري م12/1/2017الخمٌس  
الدراسات البصرٌة 

 ونظرٌة األلوان

 1إلى  10من 49 1إلى  10من 110 1إلى  10 من   180 1إلى     10من   320 الوقتالطالب  :  عدد 

 مساحة مستوٌة م16/1/2017االثنٌن  
هٌاكل البٌانات 
 والخوارزمٌات

 المساحة ( 1هندسة اإلنتاج ) 

 1إلى  10من 49 1إلى  10من 110 1إلى  10 من   180 1إلى     10من   320 الوقتالطالب  :  عدد 

   دوائر منطقٌة  م19/1/2017الخمٌس  

     1إلى  10 ن  م 180   الوقتالطالب  :  عدد 

 (1تارٌخ العمارة ) ----- هندسة مدنٌة (1تحلٌل إنشاءات ) م23/1/2017االثنٌن  

 1إلى  10من 49 ----- ----- 12إلى10من   180 1إلى     10من   320 الوقتالطالب  :  عدد 

            عمٌد الكلٌة                  وكٌل الكلٌة لشئون الطالب        رئٌس القسم                     مراجع                   شئون الطالب            

       

 أ.د.م / ماهر مصطفى ابو السعود            أ . د / محمود محمد نعمه هللا                                                                                                
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 ــــدول جــــــ

                         و2017/  2016) جميع انشعب ( انفصم اندراسي األول نهعاو انجامعي ثانيتامتحان مقرراث انفرقت ان

 القسم                                        
 

 الٌوم والتارٌخ

 مدني

 عمارة ميكانيكا كهرباء

 2007 2007 2004 2007 انمعدنت   2007

 مٌكانٌكا التربة واألساسات تهاداتحلٌل اج تحوٌل طاقة دوائر منطقٌة (1) التحكم اآللً مٌكانٌكا الموائع م31/12/2016  السبت
 12إلى 10من 44 1إلى 10من 105 1إلى 10من 1 1إلى 10من 1 1إلى  10من 146 1إلى  10من 310 عدد الطالب   :     الوقت

 (1التصمٌمات التنفٌذٌة) هندسة كهربٌة (أ3رٌاضٌات هندسٌة ) (3رٌاضٌات هندسٌة ) (3اضٌات هندسٌة )رٌ إحصاء تطبٌقً م3/1/2017الثالثاء  

 2إلى 10من 44 1إلى 10من 105 1إلى 10من 1 1إلى 10من 1 1إلى  10من 146 12إلى  10من 310 عدد الطالب   :     الوقت

 مجاالت كهرومغناطٌسٌة غناطٌسٌةمجاالت كهروم (2خواص اختبار المواد ) م10/1/2017الثالثاء 
مجاالت 

 كهرومغناطٌسٌة
 نظرٌة اإلنشاءات مٌكانٌكا الموائع

 1إلى 10من 44 1إلى 10من 105 1إلى 10من 1 1 إلى10من 1 1إلى10من 146 2إلى  10من 310 عدد الطالب   :     الوقت

 م14/1/2017السبت  
تصمٌم منشات خرسانٌة مسلحة 

(1) 
 (2نظرٌات العمارة ) أمن صناعً هندسة مدنٌة (1ائر الكترونٌة )دو هندسة الكترونٌة

 1إلى 10من 44 12إلى 10من 105 1إلى 10من 1 1إلى 10من 1 1إلى  10من 146 2إلى  10من 310 عدد الطالب   :     الوقت

 أمن صناعً أمن صناعً هٌدرولوجٌا م17/1/2017الثالثاء 
هندسة القوى 

 (1الكهربٌة )
 (1لتصمٌم المعماري )ا نظرٌة آالت

 4إلى 10من 44 1إلى 10من 105 1إلى 10من 1 12إلى 10من 1 12إلى 10من 146 1إلى  10من 310 عدد الطالب   :     الوقت

 ----- ----- هندسة مٌكانٌكٌة هندسة قوى مٌكانٌكٌة نظم المشغالت الدقٌقة ----- م21/1/2017السبت 

 ----- ----- ----- ----- 1إلى 10من 1 1إلى 10من 1 1إلى  10من 146 ----- ----- عدد الطالب   :     الوقت

(2تحلٌل إنشاءات ) م24/1/2017الثالثاء   (2دٌنامٌكا حرارٌة ) ----- (1اختبارات كهربٌة ) نظم إدارة قواعد البٌانات 
 أنظمة التقنٌة فً المبانً:

     الصوتٌات            -أ
 اإلضاءة -ب

 2إلى 10من 44 1إلى 10من 105 ----- ----- 1إلى 10من 1 1إلى  10من 146 1إلى  10من 310 الوقت    عدد الطالب   : 

               عمٌد الكلٌة                  رئٌس القسم                  وكٌل الكلٌة لشئون الطالب           مراجع                   شئون الطالب         

 أ.د.م / ماهر مصطفى ابو السعود            أ . د / محمود محمد نعمه هللا                                                                                              
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 جــــــــــدول

                           و2017/  2016امتحان مقرراث انفرقت انثانثت ) جميع انشعب ( انفصم اندراسي األول نهعاو انجامعي

 القسم                    
 

 الٌوم والتارٌخ       

 2007مدني

 2007 ميكانيكا 2007كهرباء 
 2007عمارة

 انتاج  قىي  حاسباث قىي كهربيت اتصاالث

 (1مقرر اختٌاري) تشرٌعات وعقود آالت هٌدرولٌكٌة وسائط متعددة نقل وتوزٌع الطاقة الكهربٌة االجهزة االلكترونٌة هٌدرولٌكا م2/1/2017االثنٌن  

 1إلى  10من 48 12إلى  10من 16 1إلى  10من 45 1إلى  10من 20 1إلى  10من 117 1إلى  10من 13 1إلى  10من 316 عدد الطالب  :  الوقت

 (2مقرر اختٌاري ) (4سٌة )رٌاضٌات هند (4رٌاضٌات هندسٌة ) (4رٌاضٌات هندسٌة ) تصمٌم منشآت معدنٌة م5/1/2017الخمٌس  
نظرٌة وتكنولوجٌا 

 تشكٌل المعادن
التصمٌم المعماري والتصمٌم 

 الداخلً

 4إلى  10من 48 1إلى  10من 16 1إلى  10من 45 1إلى  10من 20 1إلى  10من 117 1إلى  10من 13 1إلى  10من 316 عدد الطالب  :  الوقت

 م9/1/2017االثنٌن  
تصمٌم منشآت خرسانٌة 

 (2ة )مسلح
 (3نظرٌات العمارة) تحكم آلً تحكم آلً (2التحكم اآللً ) التحكم اآللً (1نظم اتصاالت )

 1إلى  10من 48 1إلى  10من 16 1إلى  10من 45 1إلى  10من 20 1إلى  10من 117 1إلى  10من 13 2إلى  10من 316 عدد الطالب  :  الوقت

 هندسة النقل والمرور م12/1/2017الخمٌس  
جات الدقٌقة المعال

 وتطبٌقاتها
 (2التصمٌمات التنفٌذٌة) اجهزة قٌاس نظرٌة احتراق المترجمات اإلدارة والتسوٌق

 2إلى  10من 48 1إلى  10من 16 1إلى  10من 45 12إلى  10من 20 12إلى  10من 117 1إلى  10من 13 1إلى  10من 316 عدد الطالب  :  الوقت

 نظرٌة إنشاءات م16/1/2017االثنٌن  
اختبارات وقٌاسات 

 (1الكترونٌة )
 تصمٌم اآلالت تصمٌم مٌكانٌكً تصمٌم وتحلٌل الخوارزمات (1الكترونٌات القوى )

 (2هندسة إنشائٌة)
 الخرسانة المسلحة -أ
 إنشاءات معدنٌة-ب

 12إلى  10من 48 2إلى  10نم 16 1إلى  10من 45 1إلى  10من 20 1إلى  10من 117 1إلى  10من 13 2إلى  10من 316 عدد الطالب  :  الوقت

    إدارة المشروعات (2اختبارات كهربٌة )   م19/1/2017الخمٌس  

       12إلى  10من 20 1إلى  10من 117     عدد الطالب  :  الوقت

 (2مٌكانٌكا التربة ) م23/1/2017االثنٌن  
التموجات 

 الكهرومغناطٌسٌة
 بنٌة الحاسبات (1آالت كهربٌة )

ارٌة محطات قوى حر
(1) 

 التخطٌط االقلٌمى وتخطٌط المدن منشآت طاقة

 1إلى  10من 48 1إلى  10من 16 1إلى  10من 45 1  إلى 10من 20 1إلى 10من 117 1إلى  10من 13 1إلى  10من 316 عدد الطالب  :  الوقت

                عمٌد الكلٌة                     رئٌس القسم                    وكٌل الكلٌة لشئون الطالب                          مراجع                                         شئون الطالب         

 و السعود            أ . د / محمود محمد نعمه هللا              أ.د.م / ماهر مصطفى اب                                                                                                                            
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 جــــــــــدول 

                           و2017/  2016( انفصم اندراسي األول نهعاو انجامعي جميع انشعب)  رابعتامتحان مقرراث انفرقت ان

 القسم                     
 
 

 الٌوم والتارٌخ
 

 مدني

 انيكا ميك كهرباء 

قىي كهربيت  عمارة

2007 

قىي كهربيت 

2004 

ميكانيكا قىي  2007حاسباث   1997قىي كهربيت

2007 

 ----- (3آالت كهربٌة ) ( 2تصمٌم أعمال الري )  م31/12/2016السبت  
مقرر اختٌاري خارج 

 (2التخصص )
 (2تصمٌم معماري ) تبرٌد وتكٌٌف الهواء (2مقرر اختٌاري )

 2إلى  10من 39 1إلى  10من 69 1إلى  10من 14 1إلى  10من 1 ----- ----- 1إلى  10من 59 2إلى  10من 227 :     الوقت عدد الطالب  

 ----- (3اختبارات كهربٌة ) هندسة الطرق م3/1/2017الثالثاء  
دراسات الجدوى 

 للمشروعات
 (3التصمٌمات التنفٌذٌة) مروحٌةآالت  شبكات الحاسب

 1إلى  10من 39 1إلى  10من 69 1إلى  10من 14 12إلى  10من 1 ----- ----- 1إلى  10من 59 1إلى  10من 227 الوقت    عدد الطالب   : 

منظومات القدرة  الروبوتاتنظم  تطبٌقات الكترونٌات القوى ----- (2مقرر اختٌاري ) هندسة صحٌة م10/1/2017الثالثاء 
 الهٌدرولٌكٌة

 البحوث ووضع البرامج

 12إلى  10من 39 1إلى  10من 69 1إلى  10من 14 1إلى  10من 1 ----- ----- 1إلى  10من 59 1إلى  10من 227 طالب   :     الوقتعدد ال

 ----- م14/1/2017السبت  
تحلٌل نظم القوى 

 (2الكهربٌة )
تطبٌقات الحاسب فً نظم 

 القوى الكهربٌة
 نظرٌات العمارة والنقد نابٌباالخطوط وشبكات  الذكاء االصطناعً آالت كهربٌة خاصة

 1إلى  10من 39 1إلى  10من 69 1إلى  10من 14 1إلى  10من 1 1إلى  10من 1 1 إلى10من 59 ----- ----- عدد الطالب   :     الوقت

 م17/1/2017الثالثاء 
تصمٌم منشآت خرسانٌة 

 (3مسلحة )
 (2مقرر اختٌاري) (4مقرر اختٌاري ) (1مقرر اختٌاري ) اختبارات وقٌاسات كهربٌة أ ----- أمن شبكات

 1إلى  10من 39 1إلى  10من 69 1إلى  10من 14 1إلى  10من 1 ----- ----- 12إلى 10من 59 2إلى  10من 227 عدد الطالب   :     الوقت

 وقاٌة نظم القوى الكهربٌة ----- (3مقرر اختٌاري ) (2هندسة األساسات) م21/1/2017السبت 
 نظم قواعد بٌانات

 متقدمة
 ----- (2محطات قوى حرارٌة )

 ----- ----- 1إلى  10من 69 1إلى  10من 14 1إلى  10من 1 ----- ----- 1إلى  10من 59 1إلى  10من 227 عدد الطالب   :     الوقت

             عمٌد الكلٌة                  ب       رئٌس القسم                  وكٌل الكلٌة لشئون الطال    مراجع                   شئون الطالب          

     أ.د.م / ماهر مصطفى ابو السعود            أ . د / محمود محمد نعمه هللا                                                                                             


