
ندسة  لية ال   جامعة القادسية / 

ندسة املدنية    قسم ال

نة االمتحانية للدراسات العليا    ال

ندسة املدنية   جدول امتحانات الدراسات العليا لقسم ال

ي الدور   – )2022-2021الدرا ( للعام    الثا

خ   اليوم  ي  التار ئة – دبلوم عا / مد شاءات  ب   ماجست / ا

س  م   تحليالت عددية متقدمة   1/9/2022  ا

ات  ة الصفائح والقشر   نظر

رسانة    متقدم تكنولوجيا ا

ة متقدم   تصميم خرسانة مس

  --- --- ---- ---  4/9/2022  االحد 

ن   مواد اسفلتية متقدم   5/9/2022  االثن
ش ة امل   ت آاستقرار

  طرق عناصر محددة

  ---- ---  ---- ---  6/9/2022  الثالثاء

عاء   ---- ---  ---- ---  7/9/2022  االر

س  م شداينمك   إدارة نفايات صلبة   8/9/2022  ا   ت آامل

اديمية  ---- ---  11/9/2022  االحد  ية ا ل   Iلغة إن

ن  ية بحث   ---- ---  12/9/2022  االثن   من

  التعليمات االمتحانية//

  التاسعةتبدأ االمتحانات الساعة  
ً
ذا الوقت.  صباحا  وع جميع الطلبة التواجد  القاعة االمتحانية قبل 

  .خالفه يتحمل الطالب مسؤولية مخالفة ذلك ة الطالب و و  التأكد من جلب 

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

  اتف النقال و يمنع ادخال زة ال اضرات ا القاعة االمتحانيةاالوراق والكتب و اج  . ا

  

 

اظمد .م.أ دي عبد ال دي    د.أ.م.                                                                     . مناف عبد امل يعالء م ا ي   ا

نة االمتحانية               س ال ندسة املدنية                                                    لدراسات العليا         ل رئ س قسم ال   رئ



 جامعة القادسية / كلية الهندسة  

 قسم الهندسة الميكانيكية

 الدراسات العليا

 2022-2021الثاني الدور  / النهائية متحاناتاالجدول 

 

 ئاسة القسمر                        اللجنة االمتحانية                                          

 

 / تطبيقي ميكانيكماجستير  ميكانيك ماجستير  التاريخ اليوم

 نظام التحكم والقياسات  تحليالت عددية متقدمة 01/09/2022 الخميس 

 لدونه  موائع متقدم  03/09/2022 السبت

 تحليالت عددية  + رياضيات متقدم  متقدمة توربينيةمكائن  04/09/2022 االحد

 (1ية )نكليزلغة إ 05/09/2022 االثنين
 إنكليزيةرياضيات متقدمة + لغة 

(1) 

 ترايبولوجي  داخلي متقدم احتراقمحركات ة + طاقة شمسي 06/09/2022 الثالثاء

 (2) إنكليزيةلغة  ديناميك الحرارة المتقدم  07/09/2022 االربعاء

 مرونة   08/09/2022 الخميس

 اجهادات تحليل   10/09/2022 السبت 

 



 جامعة القادسية                                                                                   

 كلية الهندسة 

 قسم الهندسة الكيمياوية                                                              

 دراسة الماجستير /والثانيالدراسي االول  فصللل النهائيةجدول االمتحانات 

 / الدور الثاني  2120-2220العام الدراسي 

 

 
   التعليمات االمتحانية

 متحانات في الساعة التاسعة صباحا.تبدأ اال .1
 االنتباه الى وقت االمتحان وحسب الجدول اعاله.يجب  .2
 (أقالم جاف ازرق وغيرها ,قرطاسية , علمية جلب جميع مستلزمات االمتحان )حاسبة .3
 .ممنوع دخول األوراق والكتب والدفاتر إلى القاعة االمتحانية .4
  .ممنوع دخول أجهزة الهاتف النقال والحاسبات الى القاعة االمتحانية .5
ة قراءة التعليم ات أالمتح اني ل ألمهبت ل على اهر ال دفتر أالمتح اني ب دق ل على جميع الطلب  .6

 والتقيد بها وااللتزام بمضمونها.
في حال وجود عطلة رس مية اهناء فترة االمتحانات فانل س وف يتم اداء امتحان كلا اليوم   .7

 بعد نهاية االمتحانات.
 
 

 رئيس قسم الهندسة الكيمياوية                                   مقرر الدراسات العليا               

 حسن عيسى داود أ.د                                             صالح عبد الجبار صالحد. .أ           

 المادة التأريخ  اليوم ت

 متقدم  الفصلعمليات  1/9/2022 الخميس  1

 انتقال حرارة متقدم  3/9/2022 السبت 2

 انتقال موائع متقدم  4/9/2022   حداال 3

 انتقال مادة متقدم  5/9/2022 االثنين  4

 هندسة ثرمودينامك متقدم  6/9/2022 الثالثاء 5

 إحصاء وتصميم تجارب  7/9/2022 االربعاء  6

 سيطرة عمليات متقدم  8/9/2022 الخميس  7

 هندسة عوامل مساعدة متقدم  10/9/2022 السبت 8



 

 

 

 

 

هندسة الطرق و النقل  ماجستير   – جدول امتحانات الدراسات العليا لقسم هندسة الطرق و النقل   

الثاني ( / الدور 2022-2021الدراسي ) العام  

 اليوم التاريخ اسم المادة
01/09/2022 مواد تبليط متقدم   الخميس 

03/09/2022 تصميم انشائي متقدم للطرق   السبت 

2اللغة األنجليزية   04/09/2022  األحد 
05/09/2022 تخطيط نقل )مادة مقاصة( مع األولية   األثنين  

06/09/2022 أحصاء ومنهجية بحث   الثالثاء 
--- 07/09/2022  األربعاء  

08/09/2022 تثبيت التربة   الخميس 
--- 11/09/2022  األحد 

12/09/2022 صيانة الطرق )مادة مقاصة( مع األولية   األثنين  

--- 13/09/2022  الثالثاء 

14/09/2022 هندسة المطارات  )مادة مقاصة(  مع األولية   األربعاء  

15/09/2022 التصميم الهندسي المتقدم للطرق   الخميس 

 
 //االمتحانية  التعليمات

  االمتحانية   القاعة  في   التواجد   الطلبة  جميع   وعلى   التاسعة صباحا  الساعة  االمتحانات   تبدأ •
 . الوقت هذا قبل 

 للطالب   يسمح   ال   و   االمتحان   فترة   طيلة   الكمامات   وارتداء   الصحية   باإلرشادات   االلتزام •
 . القاعة دخول  المخالف

 . ذلك مخالفة  مسؤولية  الطالب يتحمل  وبخالفه  الطالب هوية  جلب من التأكد •

 .االمتحانية القاعة  داخل االستعارة  وعدم االمتحان مستلزمات  جميع جلب •

 . االمتحانية القاعة الى والمحاضرات والكتب  واالوراق  النقال الهاتف اجهزة ادخال نعيم •

عة القادسية جام  

كلية الهندسة    

 قسم هندسة الطرق و النقل 

 اللجنة األمتحانية للدراسات العليا

 

 م.د. سيف عماد عكوبي 

 رئيس اللجنة األمتحانية للدراسات العليا

 همسه عباس نايف م.د. 

 رئيس قسم هندسة الطرق و النقل 
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