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 دائرة الهندسة الكهربائية
 3202/2202األول  برنامج االمتحانات النهائية للفصل الدراسي

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

 احد 
18/12/2022 

 أولى 

ة   ا ومغ  5221 كه
12 

B514  ة رد. غاندي مناص 

ة    سة ال ع خاصة اله اض و أ B514 9 5222 م  . علي ع

ة   ائ ه ة الق ال ل أن ل  د. ن اق B514 8 5597 ت

رة  ات الق ون  د. سمير حنا  قاعة مكانيك 4 4206 ال

      ثانية 

 اثنين 
19/12/2022 

 أولى 

ة (  ائ ه وائ ال  4106 )1ال
50 

B416,B414 + احمدد. د.نسيم 

ع خاصة  اض  أ. ايمن وزوز  B416,B414 9 4127 م

 ثانية 

ة   اس   أ. علي عمرو  B414 14 4391 أدوات 

قاته  د وت ل الع ل  د. نسيم اقطيط  B414 15 8213 ال

 ثالثاء 
20/12/2022 

ة ت   أولى   د. صالح التكروري  B516 20 5220 أن

      ثانية 

 اربعاء
21/12/2022 

 أولى 

ة  ائ ه اقة ال اد ال  د. فؤاد الزرو  B416 9 5505 اق

ح  B414 9 4795 هندسة اتصاالت  اد ص  د. م

ة  ائ ه  داودد. عبد الكريم  B414 20 5107 1ادة 

ة  ا ال ان  د. رمزي القواسمة  B416 17 5262 ال

 ثانية 

دة  اقة ال ة ال  سمير حنا د.  B414 8 5600 أن

ات B414 9 8509 برمجة متقدمة   د. اح ق

 د. غاندي مناصرة  B414 11 4101 )2الدوائر الكهربائية (

 خميس 
22/12/2022 

 أولى 

اقة  ش ال ق وت رو  B516 10 5963 ت اد ال  د. ف

دة  اقة ال ادر ال ة   B516 17 5504 م  د. ماه مغال

 ثانية 

ي أس ال   ق  التكروري د. صالح  B514 11 4693 ال

ه ة ال وال ال  أ. علي عمرو  B514 16 5383 أن
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 مدرس المساق  رقم القاعة  عدد الطلبة  رقم المساق  المساقات  الفترة  اليوم والتاريخ 

 اثنين 
26/12/2022 

 أولى 

ات (  ون  د. عبدهللا عرمان  B416,B414 26 4103 )1اإلل

ة  ا ة ال ة وأن ائ ه ات ال ي   رو د. فؤاد الز 4B41 11 5624 ال

ه   هاالن ه ال ه و العالج ون  د. رمزي القواسمة B416,B414 13 5116 االل

ة و انارة  ائ ه ات  ي  د. فؤاد الزرو  B416 9 5618 ت

 ثانية 

ة  ا ة ال قات في األت  د. لؤي شاهين B414 8 5623 ت

ات (  ون  د. عبدهللا عرمان  B414 21 4104 )2اإلل

 الثالثاء 
27/12/2022 

 أولى 

ة (  ائ ه  د. عبد الكريم داود B516 20 5589 )1آالت 

سة  ة لله ائ ه  د. عبد الكريم داود B516 8 5736 آالت 

      ثانية 

 االربعاء
28/12/2022 

 

انات   د. غاندي مناصرة  B416,B414 25 4706 اشارات ونقل ب

ق  عالج و ال ال  أ. ايمن وزوز   B416 14 5591 ال

ات   د. عبدهللا عرمان  B414 16 4691 اسات وم

 ثانية 

ة  ا ت ان  أ. زهير وزوز B414 18 5109 م

ح   اء وال ائف األع  علي عمرو  أ. B414 11 5114 و

 


