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 انسُـــــــــــت انرابعت انسُــــــــت انثبنثــــــت  انسُــــــــت انثبٍَــــــت   انسُــــــــت االونى انٍىو و انتبرٌخ انٍىو

 8/6/2222- االربعاء االول
 -IIيقذيت انى انهُذست انكًٍٍبوٌت

 )حضىري(
 

 عًهٍبث انفصم

 )حضىري(
 

  9/6/2222-الخميس  الثاني
  -II يىازَت انًبدة وانطبقت

 )حضىري(
 

 -IIتكرٌر انُفط

 )حضىري(

 11/6/2222-السبت الثالث
 انساليت و االيٍ انكًٍٍبئً و انببٌىنىجً 

 )انكتروًَ(
   

  12/6/2222- االحد الرابع
 انهُذست انكهرببئٍت

 )حضىري(
 

 انعًهٍبث انكًٍٍبوٌتتصًٍى 

 )حضىري(

 31/6/2222 -االثنين الخامس
 -IIالبرمجة للمهندسين

 )حضىري(
 

 تصًٍى انًفبعالث انببٌىكًٍٍبئٍت

  )حضىري(

  41/6/2222 -الثالثاء  السادس
 SPSS اإلحصبء ببستخذاو برَبيج

 )حضىري(
 

 -IIIيختبراث انهُذست انكًٍٍبوٌت

 )حضىري(

 15/6/2222 -األربعاء  السابع
 انكًٍٍبء انعضىٌت

 )حضىري(
 

 -IIانهُذست انكًٍٍبوٌت ثيختبرا

  )حضىري(

 16/6/2222 -الخميس  الثامن
 2 -انهغت االَكهٍسٌت

 )انكتروًَ(

 4 -انهغت االَكهٍسٌت

 )انكتروًَ(

 6 -انهغت االَكهٍسٌت

 )انكتروًَ(

 8 -انهغت االَكهٍسٌت

 )انكتروًَ(

     18/6/2222 -  السبت التاسع

  19/6/2222 -   االحد العاشر 
 انهُذست انجسٌئٍت

 )حضىري(
 

 II-ظىاهر االَتقبل

 )حضىري(

 20/6/2222 –االثنين    الحادي عشر
 عهى انسكىٌ ويقبويت انًىاد

 )حضىري(
 

 انكًٍٍبويانثريىداًٍَك 

  )حضىري(

  21/6/2222 -الثالثاء    الثاني عشر
 4-انحبسىة 

 )انكتروًَ(
 

 IIدٌُبيٍكب انعًهٍبث و انسٍطرة 

 )حضىري(

 22/6/2222 -األربعاء  الثالث عشر
 -I انهُذست انكًٍٍبئٍت االحٍبئٍت

 )حضىري(
 

 انتهىث

 )حضىري(
 

  23/6/2222  -الخميس  الرابع عشر
 II  انهُذست انكًٍٍبء االحٍبئٍت

 )حضىري(
 

 اإلدارة انصُبعٍت

 )حضىري(

     25/6/2222-السبت  الخامس عشر

 26/6/2222-االحد السادس عشر 
 2-انحبسىة 

 )انكتروًَ(

 

 
 -IIعًهٍبث اَتقبل انحرارة

 )حضىري(
 

  27/6/2222-االثنين السابع عشر
 -II انرٌبضٍبث انهُذسٍت انًتقذيت

 )حضىري(
 

 تكُىنىجٍب انبىنًٍراث

 )حضىري(

 28/6/2222-الثالثاء الثامن عشر
 IIانرٌبضٍبث 

 )حضىري(
 

 انطبقتانىقىد و 

 )حضىري(
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 : أوال"/ االمتحانات الحضورية

 وجبة واحدةتكون االمتحانات الحضورٌة بواقع  .1

 (صباحا" 00099الى  0099مدة االمتحان ساعتٌن. )من  .2

 وتمنع االستعارة. (وغٌرها قرطاسٌة -حاسبة علمٌة) االمتحانٌة المستلزمات تهٌئة الطالب على ٌجب .3

على الطالب االنتباه الى توجٌهات التدرٌسً الممتحن و لجنة وعصرا"(  لكل المراحل 0099ظهرا" الى  0099: مدة االمتحان ساعتٌن ))من  االلكترونيةثانيا"/ االمتحانات 

 االشراف على االمتحان.

 ٌكون الطالب متواجد بزٌه الرسمً و فً مكان مستقل. .4

 دوء و تجنب وسائل الغش السمعٌة و المرئٌة و كل ما ٌثٌر الرٌبة و الشك لحٌن االنتهاء من االمتحان.على الطالب المحافظة على جو االمتحان و االلتزام باله .5

 قرطاسٌة وغٌرها( فً المكان الذي ٌمتحن به. -ٌجب على الطالب تهٌئة المستلزمات االمتحانٌة )حاسبةعلمٌة .6

 االمتحان بهما.ٌمكن للطالب من استخدام الموباٌل او الحاسبة االلكترونٌة لتادٌة  .7

  ال ٌعتبر جهل التعلٌمات اعاله عذرا للمخالفٌن. .8
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