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 السنـــــــــــة الرابعة السنــــــــة الثالثــــــة و العبور السنــــــــة الثانيــــــة و العبور و العبور السنــــــــة االولى التاريخ اليوم

 ------------ الهندسة الجزيئية ------------ 23/5/2018 االربعاء
 

 تكرير النفط

 ------------  IIمدخل الى الهندسة الكيمياوية  24/5/2018 الخميس
   المادة انتقال عمليات

 (عبور)المادة انتقال 
------------ 

 ------------  IIموازنة المادة و الطاقة  ------------ 26/5/2018 السبت

 ------------ الطاقة  و الوقود ------------ IIالبرمجة للمهندسين  27/5/2018 االحد

 الوحدات الصناعية ------------ IIالبرمجة  ------------ 28/5/2018 االثنين

 ------------ 6 + اللغة االنكليزية1 اللغة االنكليزية ------------ IIالرياضيات  29/5/2018 الثالثاء

 سيطرة العمليات ------------ الهندسة الكهربائية ------------ 30/5/2018 االربعاء

 ------------ الكيمياء العضوية 31/5/2018 الخميس
 I I الحرارة انتقال عمليات

 (عبور)الحرارة انتقال
------------ 

 تطبيقات الحاسبة  IIالرياضيات الهندسية المتقدمة  ------------ 2/6/2018 السبت

 ------------ علم السكون و مقاومة المواد 3/6/2018 االحد
 التلوث

 )عبور(االمثلية و الطرق العددية
 

 ------------  4 + اللغة االنكليزية1 اللغة االنكليزية ------------ 4/6/2018 االثنين

 ------------ Iالهندسة الكيميائية االحيائية  5/6/2018 الثالثاء
 الكيمياوي الثرموداينمك

 (عبور)الثرموداينمك 
------------ 

 تصميم المعدات ------------ IIالهندسة الكيميائية االحيائية   6/6/2018 االربعاء

 ------------ 2اللغة االنكليزية  7/6/2018 الخميس
  IIمختبرات الهندسة الكيمياوية 

 )عبور(االدارة الصناعية  
------------ 

 الصناعات البتروكيمياوية  SPSSاالحصاء باستخدام   9/6/2018 السبت

 10/6/2018 االحد
 السالمة و االمن الكيميائي 

 البايولوجي و االشعاعيو
 

  البايوكيميائية المفاعالت تصميم
 (عبور)المفاعالت تصميم 

 )عبور(الصناعات الكيمياوية
 



 

 

 التعليمات االمتحانية:

 في القاعات االمتحانية وعلى الطلبة التواجد قرب القاعة االمتحانية قبل نصف ساعة من بدء االمتحان. التاسعة صباحا الساعةفي  ات االمتحان تبدأ .1

 االنتباه الى مواعيد امتحانات مواد العبور للطلبة العبور. .2

 االمتحانية المثبتة في ظهر الدفتر االمتحاني و التقيد بمضمونها.على الطالب قراءة جميع التعليمات  .3

 قرطاسية وغيرها( ويمنع استعارتها من اللجنة االمتحانية او من اي طالب في القاعة االمتحانية. -جلب جميع المستلزمات االمتحانية )حاسبةعلمية .4

 يثبت شخصية الطالب و هي هوية الطالب. جلب ما .5

 ات او الكتب او ما يتعلق بالمادة االمتحانية او غيرها الى داخل القاعة االمتحانية.يمنع ادخال المحاضر .6

 يمنع دخول الموبايل او الحاسبة المبرمجة او اي وسيلة برمجة اخرى  الى داخل القاعة االمتحانية. .7

 ال يسمح التدخين او ادخال علبة سكائر داخل القاعة االمتحانية. .8

 .االمتحان عطلة رسمية , يؤجل االمتحان الى ما بعد االمتحانات ويترك تحديد موعده الى اللجنة االمتحانيةفي حال مصادفة يوم  .9

 تر االمتحاني.ختم اللجنة االمتحانية على الدف التأكد من وجود .10

 ال يعتبر جهل التعليمات اعاله عذرا للمخالفين. .11

 

 

 أ.م.د. صالح عبد الجبار صالح                                                                                                                     كنعان محمد موسى.م        
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