
 اندور االول – انثاَيانفصم اندراسي  – انقدرة وانًكائٍ انكهربائيتهُدست قسى   –في جايـــــعت ديانــــى   نُهائيت نطالب اندراساث االونيتااليتحاَاث اجدول 

0202-0200 

 املالحظات املادة املرحلة  القسم  الوقت التاريخ  اليوم  الكلية ت
 حضوري II اسس كهرابئية  االوىل القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 12-06-2022 االحد اهلندسة 1
 حضوري IIقدرة كهرابئية  الثالثة القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 12-06-2022 االحد اهلندسة 2
 حضوري IIرايضيات تطبيقية  الثانية القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 13-06-2022 االثنني اهلندسة 3
 حضوري II حتليل منظومات القدرة  الرابعة القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 13-06-2022 االثنني اهلندسة 4
 حضوري الطرق العددية اهلندسية الثالثة القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 14-06-2022 الثالاثء اهلندسة 5
 حضوري )حموالت(II مكائن  الثانية واملكائن الكهرابئيةالقدرة  AM 9:00 15-06-2022 االربعاء اهلندسة 6
 حضوري التأريض الرابعة القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 15-06-2022 االربعاء اهلندسة 7
 حضوري II رايضيات  االوىل القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 16-06-2022 اخلميس اهلندسة 8
 حضوري IIنظرية السيطرة  الثالثة القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 16-06-2022 اخلميس اهلندسة 9

 حضوري II جماالت كهرومغناطيسية  الثانية القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 18-06-2022 السبت اهلندسة 11
 حضوري السواقات الكهرابئية الرابعة القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 18-06-2022 السبت اهلندسة 11
 حضوري فيزايء الكرتونية االوىل القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 19-06-2022 االحد اهلندسة 12
 حضوري II مكائن كهرابئية  الثالثة القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 19-06-2022 االحد اهلندسة 13
 حضوري II دوائر كهرابئية  الثانية القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 20-06-2022 االثنني اهلندسة 14
 حضوري االقتصاد اهلندسي الرابعة القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 20-06-2022 االثنني اهلندسة 15
 حضوري برجمة االوىل القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 21-06-2022 الثالاثء اهلندسة 16
 حضوري IIالكرتونيات القدرة  الثالثة القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 21-06-2022 الثالاثء اهلندسة 17
 حضوري II الكرتونيك  الثانية القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 22-06-2022 االربعاء اهلندسة 18
 حضوري استخدامات الطاقة املتجددة الرابعة القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 22-06-2022 االربعاء اهلندسة 19



 املالحظات املادة املرحلة  القسم  الوقت التاريخ  اليوم  الكلية ت
 حضوري II تقنيات رقمية  االوىل القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 32-06-2022 اخلميس اهلندسة 20
 حضوري هندسة الضغط العايل الثالثة القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 32-06-2022 اخلميس اهلندسة 21
 حضوري حمطات قدرة الثانية القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 25-06-2022 السبت اهلندسة 22
 حضوري التصميم الكهرابئي الرابعة القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 32-06-2022 السبت اهلندسة 23
 الكرتوين II يك هندسينميكا االوىل القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 32-06-2022 االحد اهلندسة 24
 الكرتوين املتحكم الدقيق الثالثة القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 32-06-2022 االحد اهلندسة 25
 الكرتوين تطبيقات برامج هندسية الثانية القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 32-06-2022 االثنني اهلندسة 26
 الكرتوين اخالقيات املهنة اهلندسية الرابعة واملكائن الكهرابئيةالقدرة  AM 9:00 32-06-2022 االثنني اهلندسة 27
 الكرتوين لغة عربية االوىل القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 32-06-2022 الثالاثء اهلندسة 28
 الكرتوين نظم االتصاالت الثالثة القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 32-06-2022 الثالاثء اهلندسة 29
 الكرتوين حقوق انسان االربعاء القدرة واملكائن الكهرابئية AM 9:00 32-06-2022 االربعاء اهلندسة 31

 

 بالتوفيق لجميع طلبتنا االعزاء

 

 :اثيالحظ

 .( صباحا  20:22االنكتروَيت انساعت )و انحضىريت االيتحاَاث تبدأ -2

 يىعد جديد ناليتحاٌ بعد اَتهاء االيتحاَاث.في حانت وجىد عطهت رسًيت في احد االياو االيتحاَيت يتى تحديد  -0

 

اللجنة االمتحانية                                                                                                                 

القدرة والمكائن الكهربائيةهندسة قسم                                                                                                                 


