
في قسم هندسة االتصاالت  الثاني الدور االوللكورس الدراسي ل لكافة المراحل النهائية والحضورية االلكترونية جدول االمتحانات
 2022-2021للعام الدراسي 

 
 الحظات مهمة م

 بالنسبة لالمتحان االلكتروني  ظهرا  12:00ولغاية الساعة  صباحا  09:00الساعة ا.   يبدأ االمتحان   -  1

 بالنسبة لالمتحان الحضوري  ظهرا 12:00ولغاية الساعة صباحا  09:00  الساعةب.                       

 االمتحان.  ألداءعلى الطالب تهيئة الهوية الرسمية وااللتزام بالزي الرسمي اثناء االمتحان وتهيئة المستلزمات االساسية  -  2

 بالنسبة لالمتحان االلكتروني.  الجامعي حصرا باإليميلتكون االجابة  -  3

 وال تعتبر عدم قراءتها وجهلها عذرا مشروعا.  التعليمات االمتحانية والتقيد بها قراءة على الطالب   -  4

 في حال الغش في اي مادة.   2021/2022يعتبر الطالب راسبا للعام الدراسي  -  5

 . الملفات التي يتم تحميلها لالمتحان االلكتروني في  تكون االجابة بالقلم الجاف حصرا -  6

 كتابة االسم الرباعي للطالب على ورقة االجابة والتوقيع عليها قبل التقاط الصورة لالجابة.  -  7

 من استالم اجاباتك من قبل عضو اللجنة االمتحانية. التأكدتغادر الصف االلكتروني والجوجل ميت مالم يتم  ال –  8

 االلكترونية. نصف ساعة من وقت بدأ االمتحان للجوجل ميت الخاص بالقاعة االمتحانية الدخول قبل  -  9

 في حال وجود عطلة يوم االمتحان فان المادة تتأجل الى بعد اخر امتحان في الجدول   -10

 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة  لثانيةالمرحلة ا االولىالمرحلة  الوقت  اليوم والتاريخ  ت

1.  
    االحد

12/6 /2022 
9:00-12:00   

Electronic 
circuit 2 

Wave propagation  

2.  
   االثنين

13/6 /2022 
9:00-12:00  

Mathematics 
2 

  
Microwave 

Engineering 2 

3.  
   الثاءالث
14/6 /2022 

9:00-12:00   Analog Comm. 
Detection and 

Estimation theory 
 

4.  
   االربعاء

15/6 /2022 
9:00-12:00  Physics 2   

Multimedia 
communication 

5.  
   الخميس

16/6 /2022 
9:00-12:00   

Automatic 
control theory 

Image processing  

6.  
    الجمعة

17/6 /2022 
     

7.  
   السبت

18/6 /2022 
9:00-12:00   Electric circuit2  

Telecom switching 
system 

8.  
    االحد

19/6 /2022 
9:00-12:00  Electr.Eng.2  Information Theory  

9.  
   االثنين

20/6 /2022 
9:00-12:00   

Applied 
Mathematics  2 

 GPS 

10.  
   الثالثاء

21/6 /2022 
9:00-12:00  

Digital 
techniques 2 

 Comm.Elect.2  

11.  
   االربعاء

22/6 /2022 
9:00-12:00   

Numerical 
methods 

  

12.  
   الخميس

23/6 /2022 
9:00-12:00    Radar systems 

Television and 
Broadcasting 

13.  
    الجمعة

24/6 /2022 
     

14.  
   السبت

25/6 /2022 
9:00-12:00  

Computer 
Programming 

Electromagnetic 
field 2 

Computer networks  

15.  
    االحد

26/6 /2022 
9:00-12:00  Arabic    

16.  
   االثنين

27/6 /2022 
9:00-12:00  Democracy 2 

Neural Networks 
Eng 

Digital Comm.2  


