
 

 جــــــــــدول
                           و6102/  6102نهعاو انجامعي صم اندراسي انثانيجميع انشعب ( انفامتحان مقرراث انفرقت انثانثت ) 

 القسم                    
 

 الٌوم والتارٌخ       

 6112مدني

 6112ميكانيكا  6112كهرباء 
 6112عمارة

 انتاج  قىي  حاسباث قىي كهربيت اتصاالث

 التخطٌط العمرانً واإلسكان نظرٌة اهتزازات  نظرٌة اهتزازات  التحكم الرقمً نظم اتصاالت البٌانات (0دوائر الكترونٌة ) (0تصمٌم أعمال الري) م02/5/0202السبت 

 عدد الطالب   :     الوقت
 05 0إلى  02من 505

 0إلى02من
002 

 0إلى  02من 06 00إلى 02من 44 0إلى  02من 02 0إلى  02من
 0إلى  02من 44

 م05/5/0202الثالثاء 
تصمٌم منشآت خرسانٌة 

 (0مسلحة)
اختبارات وقٌاسات 

 (0الكترونٌة )
 ماكٌنات تشغٌل وتشكٌل  دراسات بٌئٌة هندسة البرمجٌات هندسة الجهد العالً

التصمٌم المعماري والتصمٌم 
 الداخلً

 عدد الطالب   :     الوقت
 05 0إلى  02من 505

 0إلى02من
002 

 0إلى  02من 06 00لى إ02من 44 0إلى  02من 02 0إلى  02من
 4إلى  02من 44

 (0مقرر اختٌاري ) تصمٌم منشآت معدنٌة  م02/5/0202السبت 
تحلٌل نظم القوى 

 (0الكهربٌة)
 (0مقرر اختٌاري ) تصمٌم االالت دٌنامٌكا الغازات اتصاالت رقمٌة

 عدد الطالب   :     الوقت
 05 0إلى  02من 505

 0إلى02من
002 

 0إلى  02من 06 0إلى  02من 44 0ى إل 02من 02 0إلى  02من
 0إلى  02من 44

 م52/5/0202الثالثاء  
إدارة المشروعات 

 والتشٌٌد
 هندسة القوى الكهربٌة  نظم التشغٌل (0آالت كهربٌة ) ( 0نظم اتصاالت )

نظرٌة وتكنولوجٌا 
 تشغٌل المعادن 

 (0التصمٌمات التنفٌذٌة)

 0إلى  02من 44 0إلى  02من 06 0إلى  02من 44 0إلى  02من 02 0إلى  02من 002 0إلى02من 05 0إلى  02من 505 عدد الطالب   :     الوقت

 (0مقرر اختٌاري ) (5مقرر اختٌاري ) النمذجة والمحاكاة (0مقرر اختٌاري ) إلكترونٌات ضوئٌة  (0هندسة األساسات ) م5/6/0202السبت  
 (0هندسة إنشائٌة)

 الخرسانة المسلحة -أ
 ءات معدنٌةإنشا-ب      

 00إلى 02من 44 0إلى  02من 06 0إلى  02من 44 0إلى  02من 02 0إلى  02من 002 0إلى02من 05 0إلى  02من 505 عدد الطالب   :     الوقت

 مواصفاتالكمٌات وال االدارة والتسوٌق  اإلدارة والتسوٌق بنٌة الحاسبات (0اختبارات كهربٌة ) ادارة مشروعات  ----- م6/6/0202الثالثاء 

 عدد الطالب   :     الوقت
----- ----- 05 

 00إلى02من
002 

 00إلى 02من 06 0إلى  02من 44 0إلى  02من 02 0إلى  02من
 00إلى 02من 44

 ----- ----- (0آالت احتراق داخلً ) ----- ----- ----- ----- م02/6/0202السبت  

 ----- ----- ----- --- 0إلى  02من 44 ----- --- ----- --- ----- ----- ----- ----- عدد الطالب   :     الوقت

 


