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 دائرة الهندسة الكهربائية 
 2021/2022الثاني  برنامج االمتحانات النهائية للفصل الدراسي

 مدرس المساق  رقم القاعة  عدد الطلبة  رقم المساق  المساقات  الفترة  اليوم والتاريخ 

 االثنين 
16/5/2022 

 أولى 

ق  عالج و ال ال  أ.أ وزوز  B416 22 5591 ال

ة دوائ  ائ ات  B403,B404 31 4106 1ه  د.اح ق

ة  ائ ه ات  B403,B404 22 4101 2دوائ   د.اح ق

ة الق  ل أن ل رو  B416 8 5596 1ت اد ال  د.ف

 ثانية 

اد ال   5115 عل ال
11 

B416  ة اس  د.رم الق

ة  اس   4392 2أدوات 
17 

B416  ة اس  د.رم الق

 األربعاء
18/5/2022 

 أولى 

س  ه ات لل  5593 راض
20 

B403  ة اص  د.غان م

ة  ائ ه  د.ن اق B404,B403 18 5594 2آالت 

ال   د.ع ال داود B404 10 5620 رص االع

 ثانية 

ة الق  ة أن ا  8 5962 ح
B416 د.رائد عمرو 

ات   18 4691 اسات وم
B416 د.لؤي شاهين 

 االحد 
22/5/2022 

 أولى 

رة  ات ق ون  4206 ال
15 

614B ا  د.س ح

مج  قى م  5614 1م م
9 614B  ور  د.صالح ال

ائع  ا م ان  د.زه وزوز 614B 8 5595 م

 االثنين 
23/5/2022 

 أولى 

ة  ة رق  4694 ت أن
15 B416  أ.أ وزوز 

ة ت  ات  B416 15 5220 ان  د.اح ق

 ثانية 

ة اإلشارات  و  B416 21 4761 معال  ا.علي ع

دة  ارع وال وب  B416 10 5622 ادارة ال هللا ال  ا.ع

 الثالثاء  
24/5/2022 

ة  أولى  ات ذ  د.ن اق B145B,414 8 5967 ش

 االربعاء
25/5/2022 

 أولى 

ات ون مان  B416,B414 27 4103 1ال  د.ع هللا ع

ة  ا ومغ  5221 كه
34 B414,B416  ة اص  د.غان م

 ثانية 
ة  ة  ة وان  أ.علي ع  B416 20 5384 ت اجه

ة انارة  ائ ه ات  ي رو  B416 7 5618 ت اد ال  د. ف
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 مدرس المساق  رقم القاعة  عدد الطلبة  رقم المساق  المساقات  الفترة  اليوم والتاريخ 

 الخميس  
25/5/2022 

 أولى 

ة  ة رق ة  B403 19 5587 أن اص  د.غان م

ة ادة  ائ  د.ع ال داود B404 9 5255 2ه

ات ون  4104 2ال
13 B404  مان  د.ع هللا ع

ة  ائ ه  د.ع ال داود B403 8 5617 ادة 

      ثانية 

 


