
ندسة  لية ال   جامعة القادسية / 

ندسة املدنية    قسم ال

نة االمتحانية للدراسات    األوليةال

  

ائية ل جدول  ي االمتحانات ال ندسة املدنيةلدور الثا   )2022-2021الدرا (  للعام لقسم ال

خ   اليوم  عة   املرحلة الثالثة   املرحلة الثانية  املرحلة االو   التار ا   املرحلة الر

س م   1/9/2022  ا

ند   ) I  )43+2 إحصاء 

  ) 11:00 –  9:00حضوري ( 

ند   ) II  )29+0 إحصاء 

 ) 30:1 –  30:11( حضوري 

ي شاء املبا   ) I  )39+17 ا

  ) 00:11 –  00:9( حضوري 

  ) 14+16(  جيوماتك

  ) 30:1 –  30:11( حضوري 

ع (    ) 7+12+57إدارة املشار

  ) 00:11 –  00:9( حضوري 

ية   ) 7+2(  خدمات 

  ) 30:1 –  30:11( حضوري 

معة   -  -  - -  2/9/2022  ا

ت    3/9/2022  الس

  ) 0+1مبادئ حاسبات ( 

  ) I  )26 +0برمجة 

  ) 11:00 –  9:00حضوري ( 

ندسية (    ) 0+22جيولوجيا 

  ) 30:1 –  30:11( حضوري 

ع ا انيك املو  ) I  )27+12 +1 مي

  ) 00:11 –  00:9( حضوري 

ع انيك املوا  ) II  )19+7 مي

  ) 30:1 –  30:11( حضوري 

ة    ) I  )15+5خرسانة مس

  ) 11:00 –  9:00حضوري ( 

ة    ) II  )27+5خرسانة مس

  ) 30:1 –  30:11( حضوري 

ديد    ) I  )8+7 تصاميم ا

  ) 00:11 –  00:9( حضوري 

ديد    ) II  )13+8تصاميم ا

  ) 30:1 –  30:11( حضوري 

  4/9/2022  االحد 

ند    ) I  )30+2+2رسم 

  ) 00:11 –  00:9( حضوري 

ند   ) II  )43+4+3رسم 

  ) 30:1 –  30:11( حضوري 

- 

ئة (    ) 2+18ندسة الب

  ) 11:00 –  9:00حضوري ( 

  ) 3+24ندسة املياه ( 

  ) 30:1 –  30:11( حضوري 

رسانة    ) I  )8+6تصاميم ا

  ) 00:11 –  00:9( حضوري 

  ) 14+11مواضيع مختارة ( 

  ) 30:1 –  30:11( حضوري 

ن  -  5/9/2022  االثن

اضيات    ) III  )17+15ر

  ) 30:1 –  30:11( حضوري 

اضيات    ) IV  )17+15ر

  ) 00:11 –  00:9( حضوري 

اسوب   ) I  )37+9تطبيقات ا

  ) 00:11 –  00:9( حضوري 

زل (    ) 12+48ري و

  ) 30:1 –  30:11( حضوري 

ن ومواصفات (    ) 1+2تخم

  ) 0+4تكنولوجيا االسفلت ( 

رسانة    ) II  )4+0تصاميم ا

  ) 00:11 –  00:9( حضوري 

يدروليكية شآت    ) 2+1(  م

  ) 30:1 –  30:11( حضوري 

  6/9/2022  الثالثاء 

ند انيك    ) I  )50+4 +4 مي

  ) 11:00 –  9:00حضوري ( 

ند انيك   ) II  )49+4 +8 مي

  ) 30:1 –  30:11( حضوري 

ي شاء املبا   ) II  )1+1 ا

  ) 00:11 –  00:9( حضوري 

شاءات   ) I  )51+15+3ا

  ) 11:00 –  9:00حضوري ( 

شاءات   ) II  )37+7 +2ا

  ) 30:1 –  30:11( حضوري 

-  

عاء    7/9/2022  االر
ندسة (    ) 0+2مبادئ 

  ) 11:00 –  9:00حضوري ( 

  ) II  )14 +16برمجة 

  ) 00:11 –  00:9( حضوري 

  ) III  )4+7برمجة 

  ) 30:1 –  30:11( حضوري 

  ) 1+9+37(  تصاميم الطرق 

  ) 00:11 –  00:9( حضوري 

  ) 1+8+36ندسة املرور ( 

  ) 30:1 –  30:11( حضوري 

  ) 6+1(  تصميم الرصف

  ) 00:11 –  00:9( حضوري 

س م   8/9/2022  ا

اضيات    ) I  )17+1ر

  ) 11:00 –  9:00حضوري ( 

اضيات   ) II  )21+0+2ر

  ) 30:1 –  30:11( حضوري 

-  

بة  انيك ال  ) I  )28+7+2مي

  ) 00:11 –  00:9( حضوري 

بة  انيك ال  ) II  )49+11+1مي

  ) 30:1 –  30:11( حضوري 

  )2+3يدرولو ( 

  ) 00:11 –  00:9( حضوري 

اسوب    ) II  )4+2تطبيقات ا

  ) 30:1 –  30:11( حضوري 

معة   -  - -  -  9/9/2022  ا



ندسة  لية ال   جامعة القادسية / 

ندسة املدنية    قسم ال

نة االمتحانية للدراسات    األوليةال

  

ائية ل جدول  ي االمتحانات ال ندسة املدنيةلدور الثا   )2022-2021الدرا (  للعام لقسم ال

ت    10/9/2022  الس

  ) 0+16خواص املواد ( 

  ) 11:00 –  9:00حضوري ( 

  ) 0+ 29مواد البناء ( 

  ) 30:1 –  30:11( حضوري 

 ) I  )30+16 +14 مقاومة املواد

  ) 00:11 –  00:9( حضوري 

 ) II  )26+14 +10مقاومة املواد 

  ) 30:1 –  30:11( حضوري 

-  

 ) I  )16+16ندسة االسس 

  ) 00:11 –  00:9( حضوري 

 ) II  )13+9ندسة االسس 

  ) 30:1 –  30:11( حضوري 

 -  11/9/2022  االحد 

رسانة    ) I  )13+4تكنولوجيا ا

  ) 00:11 –  00:9( حضوري 

رسانة    ) II  )39+17تكنولوجيا ا

  ) 30:1 –  30:11( حضوري 

ندسية (    ) 8+49تحليالت 

  ) 00:11 –  00:9( حضوري 

  ) 12+43(  تحليالت عددية

  ) 30:1 –  30:11( حضوري 

ند (    )0+1مشروع 

 ) 00:11 –  00:9( حضوري 

ن   -  12/9/2022  االثن

ندسية    ) I  )9+8مساحة 

  ) 00:11 –  00:9( حضوري 

ندسية    ) II  )15+16+2مساحة 

  ) 30:1 –  30:11( حضوري 

ند   ) 8+14+55(  اقتصاد 

  ) 00:11 –  00:9( حضوري 
- 

  

  

  التعليمات االمتحانية//

  ع ع جميع الطلبة التواجد  القاعة االمتحانية قبل ل مادة  ر دول ل ت  ا ساعة من وقت االمتحان واملث

 . امتحانية

  ام ة االمتحان.   بإجراءاتاالل ية وارتداء الكمامات طيلة ف   الوقاية ال

  ) قرطاسيه، حاسبة،جلب جميع مستلزمات االمتحان  (   . االستعارة داخل القاعة االمتحانية وعدم ..... ا

  اضرات يمنع إدخال األوراق والكتب   إ القاعة االمتحانية. وا

 اتف النقال زة ال ونية يمنع إدخال أج   إ القاعة االمتحانية.  والساعات االلك

  ة االمتحانات ديد لالمتحان حال وجود عطلة رسمية أثناء ف خ املوعد ا تم تبليغكم عن تار   . س

  

  

  

دي    د.أ.م.                                                                                           أ.م.د. ع عبد هللا عبد   يعالء م ا ي   ا

نة االمتحانية                                                                                                           س ال ندسة املدنيةرئ س قسم ال   رئ



القادسية جامعة   

 كلية الهندسة  

 قسم الهندسة الميكانيكية

 2021/2022للعام الدراسي  ثانيال دورلل النهائية متحاناتاالدروس جدول 
 

 اليوم التاريخ االولىالسنة  الثانيةالسنة  السنة الثالثة الرابعهالسنة 

 2اهتزازات 
(09:00-11:00) 

 2نظرية مكائن 
(11:30-01:30) 

 تحليلالت عددية 
(09:00-11:00) 

 
 *2رياضيات 

 عبور
(09:00-11:00) 

 الخميس 2022\09\01

 
 ديناميك الغازات *

 عبور
(09:00-11:00) 

 3رياضيات 
(09:00-11:00) 

 1رياضيات 
(09:00-11:00) 

 السبت 2022\09\03

 تكييف
(09:00-11:00) 

 1نظرية مكائن 
(11:30-01:30) 

 *2موائع 

 عبور
(09:00-11:00) 

 2كهرباء 
(09:00-11:00) 

 االحد 2022\09\04

 مكائن كهربائية 
(09:00-11:00) 

 1تصميم مكائن 
(09:00-11:00) 

 1رسم ميكانيكي 
(09:00-11:00) 

 *1ميكانيك سكون 

 عبور
(09:00-11:00) 

 االثنين 2022\09\05

 1تصميم اجزاء الماكنة
(09:00-11:00) 

 2محركات احتراق داخلي 
(09:00-11:00) 

 4رياضيات 
(09:00-11:00) 

 2حاسبات 
(09:00-11:00) 

 ثاءالثال 2022\09\06

 طاقة متجددة
(09:00-11:00) 

 مكائن توربينية*

 عبور
(09:00-11:00) 

 1ميكانيك حركة 
(09:00-11:00) 

 1رسم هندسي 
(09:00-11:00) 

 االربعاء  2022\09\07

 1اهتزازات 
(09:00-11:00) 

 4تصنيع 
(09:00-11:00) 

 2رسم ميكانيكي 
(09:00-11:00) 

 2معادن 
(09:00-11:00) 

 يسالخم 2022\09\08

 سيطرة
(09:00-11:00) 

 1محركات احتراق داخلي 
(09:00-11:00) 

 1مقاومة 
(09:00-11:00) 

 1تصنيع 
(09:00-11:00) 

 السبت 2022\09\10

 1محطات قدرة 
(09:00-11:00) 

 3تصنيع 
(09:00-11:00) 

 3حاسبات
(09:00-11:00) 

 2رسم هندسي 
(09:00-11:00) 

 االحد 2022\09\11

 2تصميم اجزاء الماكنة 
(09:00-11:00) 

 1انتقال حرارة 
(09:00-11:00) 

 1ديناميك الحرارة 
(09:00-11:00) 

 1معادن 
(09:00-11:00) 

 االثنين 2022\09\12

 اجهزة وقياسات
(09:00-11:00) 

 2تصميم مكائن 
(09:00-11:00) 

 2ديناميك الحراة 
(09:00-11:00) 

 2تصنيع 
(09:00-11:00) 

 الثالثاء 2022\09\13

 1مواد هندسية 
(09:00-11:00) 

CAE 1* 

 عبور
(11:30-01:30) 

CAE 2 

 
(09:00-11:00) 

 1موائع 
(09:00-11:00) 

 مبادئ حاسوب 
(09:00-11:00) 

 االربعاء 142022\09\

 تثليج
(09:00-11:00) 

 2انتقال حرارة 
(09:00-11:00) 

 *2ميكانيك حركة 

 عبور
(09:00-11:00) 

 2ميكانيك سكون 
(09:00-11:00) 

 الخميس 2022\09\15

 2محطات قدرة 
(09:00-11:00) 

 تحليالت هندسية
(09:00-11:00) 

 2مقاومة 
(09:00-11:00) 

 1كهرباء 
(09:00-11:00) 

 السبت 2022\09\16

 
 -امتحانية: تعليمات 

 .في حالة مصادفة يوم عطلة في يوم االمتحان فسوف يكون االمتحان في اليوم الذي يليه 

 دأ االمتحانات عند الساعة التاسعة صباحاً.تب 

 ( حاسبة، قرطاسية،جلب جميع مستلزمات االمتحان.) 

 .ممنوع دخول االوراق والكتب والدفاتر الى القاعة االمتحانية 

 .ممنوع دخول اجهزة الهاتف النقال الى القاعة االمتحانية 

 االمتحان يوم هويته احضار الطالب على 

 

 أ.م.د. نبيل شالل ثامر

 رئيس فسم الهندسة الميكانيكية

 /  8/ 2022 

 م.د وسام جاسم كاظم

 رئيس اللجنة االمتحانية

  /08/2022  



 قسم الهندسة الكيمياوية  -كلية الهندسة  -جامعة القادسية 

 ( والمسائية )الصباحية2022- 2120للعام الدراسي   -الدور الثاني -االول والثاني فصل الدراسيلل  ية لنهائجدول االمتحانات ا           

 
 

 

  تعليمات

 أوال" / االمتحانات الحضورية     

 تكون االمتحانات الحضورية بواقع وجبتين  .1

 .  و يشمل المرحلة الثانية والرابعة ( بعد الظهر    1:30-11:30(صباحا" يشمل المرحلة االولى والثالثة . الوجبة الثانية )من 11:00الى  9:00مدة االمتحان ساعتين.الوجبة االولى )من  .2

 وتمنع االستعارة.  (وغيرها قرطاسية  -حاسبة علمية) االمتحانية المستلزمات تهيئة الطالب على يجب .3

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

 1تصميم العمليات الكيمياوية/ك 1االساسي/ك الثرموداينمك   1ك /-I ة موازنة المادة والطاق 1ك /-Iالى الهندسة الكيمياوية مدخل  1/9/2202  -الخميس  االول

 1ك /Iديناميكا العمليات والسيطرة  1ك/Iعمليات انتقال الحرارة  1ميكانيكا الموائع/ك 1ك/Iالرياضيات  3/9/2022 -  السبت الثاني 

 1ك/طاقات متجددة  1باستخدام ماتالب/كالطرق العددية  1ك/ البرمجة باستخدام ماتالب 1الفيزياء للمهندسين/ك 4/9/2022 -   االحد الثالث 

 
 الرابع

 5/9/2022 –االثنين    

 
 1ك/ Iالرياضيات الهندسية المتقدمة 1ك/ I-البرمجة للمهندسين

 1ك/)الكتروني(  5اللغة االنكليزية 
 1ك/ Iتكرير نفط 

 1ك/هندسة التفاعالت

 1ك/ I ظواهر انتقال 1ك/انتقال مادة  1اقتصاديات الهندسة الكيمياوية/ك 1ك/ Iالكيمياء للمهندسين  6/9/2022 -الثالثاء    الخامس 

 2ك/IIديناميكا العمليات والسيطرة  1ك/ Iمختبرات الهندسة الكيمياوية  1ك/ الكيمياء الفيزياوية 1ك/الرسم الهندسي 7/9/2022 -األربعاء  السادس 

  2ك/ الكيمياويالثرموداينمك    2ك /IIمدخل الى الهندسة الكيمياوية   8/9/2202  -الخميس  السابع

 2ك / الكيمياوية  المعداتتصميم  2ك/IIعمليات انتقال الحرارة 2ك/ IIموازنة المادة والطاقة  IIالرياضيات  10/9/2022 -  السبت الثامن 

 2ك/تكنلوجيا البوليمرات  2ك/الوقود والطاقة 2ك/ الجزيئيةالهندسة   2ك/ IIالبرمجة للمهندسين  11/9/2022 -   االحد التاسع

 2ك/IIظواهر انتقال  2تصميم المفاعالت البيوكيمياوية/ك 2ك/ IIهندسة الكيمياء االحيائية  2ك/الكيمياء العضوية 12/9/2022 –االثنين     العاشر  

 2ك/ االدارة الصناعية 2ك/عمليات الفصل 2ك /IIالرياضيات الهندسية المتقدمة   2ك /Iهندسة الكيمياء االحيائية  13/9/2022 -الثالثاء    الحادي عشر

  2ك/ التلوث SPSSاالحصاء باستخدام    14/6/2022 -األربعاء  الثاني عشر 

 2كIIتكرير نفط  1ك/الرياضيات التطبيقية 2ك/الهندسة الكهربائية 2علم السكون ومقاومة المواد/ك  2202/ 15/9  -الخميس  الثالث عشر 



 قسم الهندسة الكيمياوية  -كلية الهندسة  -جامعة القادسية 

 ( والمسائية )الصباحية2022- 2120للعام الدراسي   -الدور الثاني -االول والثاني فصل الدراسيلل  ية لنهائجدول االمتحانات ا           

 
 

 دقيقة من بدأ االمتحان الى القاعة.   15على الطالب الحضور قبل -4

 االمتحان .وفي حال عدم جلبها يحرم من على الطالب جلب هويته الجامعية  -5

 تكون االجابة بالقلم الجاف االزرق وتمنع  الكتابة بالقلم الرصاص وتعتبر غش . -6

 .( عصرا". وكما مبين في جدول االمتحانات اعاله5:00الى3:00: تكون االمتحانات االلكترونية بواقع وجبة واحدة وتكون )من  ثانيا"/ االمتحانات االلكترونية

 االنتباه الى توجيهات التدريسي الممتحن و لجنة االشراف على االمتحان.على الطالب  .4

 يكون الطالب متواجد بزيه الرسمي و في مكان مستقل. .5

 . اننتهاء من االمتح على الطالب المحافظة على جو االمتحان و االلتزام بالهدوء و تجنب وسائل الغش السمعية و المرئية و كل ما يثير الريبة و الشك لحين اال .6

 قرطاسية وغيرها( في المكان الذي يمتحن به. -يجب على الطالب تهيئة المستلزمات االمتحانية )حاسبةعلمية .7

 يمكن للطالب من استخدام الموبايل او الحاسبة االلكترونية لتادية االمتحان بهما.  .8

 االلتزام ال يسمح للطالب بأداء االمتحان االلكتروني . يجب وضع صورة رسمية للطالب في حساب االيميل االلكتروني وفي حالة عدم  .9

 ال يعتبر جهل التعليمات اعاله عذرا للمخالفين 

                             

 حسن عيسى داود أ.د                                        م. عبدالرزاق عبدزيد حسين                                                                                                                         

 رئيس قسم الهندسة الكيمياوية                                                                                                                اللجنة االمتحانية                       رئيس                       

 



 هندسة المواد قسم -الهندسة  كلية-جامعة القادسية 

  الدور الثاني/ جدول االمتحانات النهائية

0200 - 0202ة السنة الدراسي  
  

 

 رابعةالمرحلة ال المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى اليوم والتاريخ

2/9الخميس    

 سكون –ميكانيك هندسي 

9:00 

 2رسم هندسي 

11:30 

 Iمقاومة المواد

9:00 

 Iرسم ميكانيكي

11:30 

 Iفحص المواد الهندسية 

9:00 

 المواد المتراكبة

9022 

3/9السبت   

 حركي -ميكانيك هندسي

9:00 

 IIرسم هندسي 

11:30 

 IIمقاومة المواد

9:00 

 IIرسم ميكانيكي

11:30 

 التصرف الميكانيكي للمواد

9022 

 السيراميك

22032 

 ميكانيك المواد المتراكبة

9022 

4/9االحد   

 Iميتالورجيا االستخالص 

9:00 

 

 Iميتالورجيا كيمياوية

9:30 

 

 سباكة

9022 

 Iتشغيل المواد الهندسية

11:30 

 

 االسطحهندسة 

9022 

 

5/9االثنين   

 Iاساسيات علم المواد 

9:00 

 

 هندسة البوليمرات

9022 

 

 تحليالت هندسية

9022 

 

 Iتصميم واختيار المواد 

9022 

 

6/9الثالثاء   

 Iالرياضيات 

9:00 

 

 هندسة المعادن

9022 

 

 تحوالت طورية

9022 

 عمليات تشكيل المواد الهندسية

9022 

7/9االربعاء   

 Iمبادئ هندسة االنتاج 

9:00 

 Iالبرمجة 

11:30 

 الثرموداينمك

9022 

 IIIالرياضيات 

11:30 

 هندسة التاكل

9022 

 

 النانو تكنولوجي

9022 

 المواد الحيوية

22032 

8/9الخميس   

 

 IIالرياضيات 

9022 

 

 VIالرياضيات 

9:00 

 IIتشغيل المواد الهندسية 

9:00 

 

 مواد هندسية متقدمة

9022 

22/9السبت   

 IIاساسيات علم المواد 

9:00 

 

 IIميتالورجيا كيمياوية

9:00 

 VIالبرمجة 

11:30 

 ميتالورجيا اللحام

9022 

 تحليالت عددية

22022 

 هندسة صناعية

9022 

 22/9االحد 

 االحصاء للمهندسين

9:00 

 )الكتروني(2اللغة االنكليزية

 ظهرا   2022

 تكنولوجيا البوليمرات

9032 

 الوقاية من التاكل

9022 

 

 

 مواد خزن وتحويل الطاقة

9022 

 

 20/9االثنين 

 Iالهندسة الكهربائية 

9:00 

 IIالهندسة الكهربائية 

11:30 

 مواد معدنية

9022 

 ميتالورجيا المساحيق

9022 

 IIفحص المواد الهندسية

22022 

 

 IIتصميم واختيار المواد   

9022 

 23/9الثالثاء 

 IIمبادئ هندسة االنتاج 

9:00 

 

 ميكانيك الموائع

9022 

 معامالت حرارية

9022 

 

 تصميم معان بالحاسب

9022 

 

 24/9االربعاء 
 IIميتالورجيا االستخالص 

9:00 

 

 انتقال الحرارة

9022 

 تحليل الفشل

9022 
 



 هندسة المواد قسم -الهندسة  كلية-جامعة القادسية 

  الدور الثاني/ جدول االمتحانات النهائية

0200 - 0202ة السنة الدراسي  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  الثاني الدور  –قسم هندسة الطرق والنقل  –الكورس الثاني –جدول االمتحانات النهائية 
 0200-0202للعام الدراسي 

 

 

 

 المرحله الرابعه المرحله الثالثه المرحله الثانيه المرحله االولى التاريخ اليوم

 1/9/2222 الخميس
 

 1ميكانيك هندسي 

11:30-1:30 

 ١المواد مقاومة 

9022-00022 

 

 I  التبليطتصميم 

 2التبليط تصميم

11:30-1:30 

 1تصميم الجسور الحديدية

9022-00022 

     2/9/2222 الجمعه

 السبت
 

3/9/2222 

 2الرياضيات 

11:30-1:30 

 2االسفلتية الخرسانة

 2برمجه

9022-00022 

 0تصاميم منشأت خرسانيه

11:30-1:30 

 

 2الخرسانية تصميم المنشآت 

9022-00022 

 4/9/2222 االحد
 1 هندسي احصاء

11:30-1:30 

 0 ميكانيك الموائع

11:30-1:30 

 1 هندسة المرور

 تحليالت عدديه

11:30-1:30 

 2الحديدية الجسور تصميم

9022-00022 

 5/9/2222 االثنين
 مبادى هندسة طرق

11:30-1:30 

 0خرسانة اسمنتية 

9022-00022 

 

 0ميكانيك التربة

11:30-1:30 

 تخطيط النقل

9022-00022 

 6/9/2222 الثالثاء
 موادخواص ال

11:30-1:30 

 0الخرسانة االسفلتية

9022-00022 

 هندسة السكك

11:30-1:30 

 0للطرق الهندسي التصميم

9022-00022 

 7/9/2222 االربعاء

 1الهندسيالرسم 

9022-00022 

 2الهندسي الرسم 

11:30-1:30 

 2 اسمنتية خرسانة

9022-00022 

 التحليالت الهندسية

11:30-1:30 

 4 الحاسوب تطبيقات

9022-00022 

 8/9/2222 الخميس
 الجيولوجيا

11:30-1:30 

 4رياضيات

9022-00022 

 2 هندسة المرور

 2جيو ماتكس

11:30-1:30 

 2األسس هندسة

9022-00022 

     9/9/2222 الجمعه

 10/9/2222 السبت
 2 هندسي ميكانيك

11:30-1:30 

 2مقاومة المواد 

9022-00022 

 2ميكانيك التربة 

11:30-1:30 

 2التصميم الهندسي للطرق

9022-00022 

 01/9/2222 االحد
 مواد بناء

00012-0012 

 2ميكانيك الموائع 

9022-00022 

 االقتصاد الهندسي

11:30-1:30 

 تصميم الجسور الخرسانية

9022-00022 

 12/9/2222 االثنين
 2احصاء هندسي 

 الورش الهندسيه

00012-0012 

 2 المساحة الهندسية

9022-00022 

 نظرية االنشاءات

11:30-1:30 

 صيانة الطرق

9022-00022 

 13/9/2222 الثالثاء
 0برمجة  

9022-00022 

 )الكتروني (

  طرق االنشاء

 1برمجه 

9022-00022 

  هندسيةادارة 

9022-00022 

 
 تطبيقات الحاسوب

11:30-1:30 

 هيدرولوجي

9022-00022 

 14/9/2222 االربعاء
 0الرياضيات 

00012-0012 

 0المساحة الهندسية 

9022-00022 

 هندسة المطارات

11:30-1:30 

 1هندسة األسس

9022-00022 

 -------------- 15/9/2222 الخميس

 1رياضيات

9022-00022 

 

 I  ماتكسجيو 

11:30-1:30 
------------------ 



   الثانيالدور  –جدول االمتحانات النهائية   –قسم االلكترونيك واالتصاالت 

 امتحان المرحلة الثانية  لى وامتحان المرحلة اال التاريخ اليوم

1/9/2022 الخميس  ونيك  ياء االلكير ز  في 
ونيك تناظري  +  1الكير

 لغةعربية

ونية  3/9/2022 لسبت ا  3رياضيات   مواد الكير

 1ت الامج ورش  4/9/2022 االحد 

 + لغة انكليزية   1شبكات  2تكنلوجيا+برمجة 5/9/2022 االثنين 

ونيك  ميكانيك هندسي  6/9/2022 الثالثاء  1 رقم  الكير  

 خطوط نقل  1برمجة  7/9/2022 االربعاء 

 + ادارة   2مجاالت  2رياضيات   8/9/2022 الخميس 

 2 تناظري  2و    1+ رسم   1رياضيات  10/9/2022 السبت 

 2 شبكات   11/9/2022 االحد 

2رقم    12/9/2022 االثنين   

 3+ حاسوب   4رياضيات   13/9/2022 الثالثاء 

  1دوائر  14/9/2022 االربعاء 

  2دوائر  15/9/2022 الخميس 
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