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  دائرة الهندسة الميكانيكية

 2022- 5- 07بتاريخ  نهائيةنسخة  2021/2022من العام الدراسي  لثاني االمتحانات النهائية للفصل الدراسي ا برنامج 

 االسبوع االول 

  الفترة   اليوم 
رقم   المساقات 

  المساق 
  مالحظات   القاعات   عدد الطالب 

 االحد 
15.5.2022  

  صباحي 

  4458  انظمة تحكم
4044  

38  B301 
B303 

  

    20  4468 السيارات ا جيتوجهات تكنولو

          

  مسائي 

الميكانيكية والصحية  االنظمة 
 في المباني 

8232  20  B303    

    5  4927  تكنولوجيا التكييف والتبريد 

         

 ثنين اال
16.5.2022  

  صباحي 
 B103  37  4030  عمليات تصنيع 

B104 
  

          

  مسائي 

  B304  13  8058 ياح انظمة طاقة الر
  

  

    12  4339  2تحكم 

         

 ثاء الثال
17.5.2022  

  صباحي 

 B414  60  4025  ديناميكا 
B514 

  

   B304  20  4453 ادارة واساليب الصيانه 

          

  مسائي 

 B103  37  4024 ا تيك ستا
B104  

  

الرياضيات والمحاكاه  
  للمهندسين 

4449  25    

         

 بعاء االر
18.5.2022  

  صباحي 

   B301  24  4457  ازات واهتزا االت  ميك دينا

وائية  االنظمة اله 
 ية والهيدروليك

4460  11  B303 
B304 

  

تطبيقات الميكاترونكس  
  الصناعية 

5239  13  B303   

          

  مسائي 

تكنولوجيا انظمة الوقود في  
 السيارات 

4467  26  B301    

 B303  41  4031  ميكانيكا الموائع 
B304 

  

         

 الخميس 
19.5.2022  

  صباحي 

   B301  13  8067  تحليل انظمة القدرة الكهربائية 

    14  4633 االت كهربائية وقيادة 

    5  8233  تصميم انظمة التكييف 

          

  مسائي 

    B304  25  4341 جسات مانظمة قياس و

   B608  20  5090  ائية  تحليل الدوائر الكهرب
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  االسبوع الثاني 

  

  ة الفتر   اليوم 
رقم   المساقات 

  المساق 
  مالحظات   القاعات   عدد الطالب 

 االحد 
22.5.2022  

  صباحي 

  PLC  5098 جةمرات المب المتحكم
5102  

14  B608   

  8243  انظمة االت كهربائية 
4928  

23  B714    

  مسائي 
واالساليب  الخطي  الجبر 

 العددية 
5087  40  B103 

B104  
  

         

 االثنين 
23.5.2022  

  صباحي 

الجانب   /2تصميم االت 
  الميكانيكي لطاقة الرياح 

 4058 
8069  

20  B301 
B303 

  

    36  5089  ي بالحاسوب انيكسم الميكالر

          

  مسائي 

 B301  35  4464 رات تكنولوجيا محركات السيا
B303  

  

   B301  9  8057  انظمة الخاليا الشمسية 
   B303  5  4919  2تبريد 

 الثالثاء 
24.5.2022  

  ي صباح

االحتماالت واالحصاء  
  للمهندسين 

4450  40  B414 
B514 

  

    8  8312 ي هربائشبكات التوزيع الك 

          

  مسائي 

االنظمة االلكترونية والتحكم  
 في السيارات 

4466  20  B608    

ليل الدوائر الكهربائية  تح
  وااللكترونيات 

4456  29  B514   

         

 االربعاء 
25.5.2022  

  ي صباح

 B301  45  4027  اد مقاومة مو
B303 

  

    20  4459 ق مقدمة في المتحكم الدقي

          

  مسائي 
 B301  47  4048 1االت  تصميم

B303  
  

         

 الخميس 
26.5.2022  

  صباحي 

   B303  29  4454  الطاقة وانتقال الحرارة 

 B403  16  8242  تصميم رقمي 
B404  

  

  مسائي 
    B301  30  4461 الديناميكا الحرارية التطبيقية 

         
 مالحظات: 

صباح يوم االمتحان ليتسنى ترتيب  ذلك, بحيث يقدم الطالب احد     دائرةبالغ الر من امتحان  في نفس الوقت ضرورة افي حال وجود اكث  .1
  سب ما تحدده الدائرة.ي الفترة المسائية حواالخر ف االمتحانات في الفترة الصباحية

  االقل. على دقائق )10(لمتحان قبل موعد االمتحان بـ ت ااعلى جميع الطلبة الحضور إلى قاعا  .2
  . وقتصف النتهاء ن يمنع خروج الطلبة قبل ا .3
  . الهواتف الخلوية قبل دخول القاعاتاغالق على جميع الطلبة  .4
  . االدوات خالل االمتحان ويمنع استعارة هذه حاسبة) ، آلة  قالم، مساحات، مسطرةأ( متحانلالعلى كل طالب إحضار ما يلزم  .5
 .ى كل طالب ضرورة إحضار البطاقة الجامعيةعل .6
 : مواعيد اإلمتحانات .7

   8:30:    باحيةالفترة الص
  11:00الفترة المسائية : 


