
                       
 جبهعت الوٌىفيت         

 كليت الهٌدست اإللكتروًيت بوٌىف 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      إدارة شئىى التعلين والطالة    

 0202/0201يٍ انؼبو انجبيؼي  انثبَيجذول ايخحبَبث انفصم انذراسي 
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01 

فترة صببحيت  

 01هي 

فترة صببحيت  هي 

01 

 َظى حشغيم انحبسببث َظى انخحكى انصُبػيت أَظًت انزادار ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ 5/6/0201انسبج 

 7/6/0201االثُيٍ 
شبكبث انحبسببث  انالخطيت َظى انخحكى  انكخزوَيبث بصزيت

 انًخقذيت
 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 بزيجت انشبكبث (4حطبيقبث َظى انخحكى ) هندسة األقمار الصناعٌة ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ 8/6/0201انثالثبء 

    (4يقزر اخخيبري) 0حطبيقبث َظى انخحكى َظى احصبالث انًخحزكبث 12/6/0201انخًيس 

 انُظى انذفيُت َظى انخحكى انذكيت (6يقزر اخخيبري ) ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ 10/6/0201انسبج 

 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ هُذست انبزيجيبث االنكخزوَيبث انصُبػيت دوائز االحصبالث 14/6/0201االثُيٍ 

 (6يقزر اخخيبري ) حطبيقبث انك انصُبػيت حخطيط انشبكبث ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ 15/6/0201انثالثبء 

 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ (3يقزر اخخيبري ) انزوبوحبث (3يقزر اخخيبري) 17/6/0201انخًيس  

 هُذست انبزيجيبث (6يقزر اخخيبري ) َظى احصبالث يخقذيت ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  19/6/0201انسبج 

 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ انًؼبنجبث انًخواسيت انخحكى انزقًي هُذست انًوجبث انًخُبهيت انقصز 01/6/0201االثُيٍ 

 اقخصبد هُذسي وحشزيؼبث اقخصبد هُذسي وحشزيؼبث اقخصبد هُذسي وحشزيؼبث ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ 00/6/0201انثالثبء 

 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ َظى حشغيم انحبسببث (3يقزر اخخيبري) (4يقزر اخخيبري ) 04/6/0201انخًيس 

 حكًهت انًشزوع ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  06/6/0201انسبج 

 يؼبنجت اإلشبراث انزقًيت 08/6/0201االثُيٍ 

 
 

 (0يقزر اخخيبري )

 
 

 االثُيٍوو يُبقشت انًشزوع ي يؼبنجت انصور

 06/7/0201انًوافق  
 

   يؼخًذ،،  ػًيذ انكهيت                     وكيم انكهيت نشئوٌ انخؼهيى وانطالة            يذيز اإلدارة           االيخحبَبث 

                           

 أيًٍ انسيذ أحًذ انسيذ ػًيزِأ.د/ فخحي انسيذ ػبذ انسًيغ                         أ.د/                                                                                    
 

        
 
 
 



 
 
 
 
 جبهعت الوٌىفيت  

 كليت الهٌدست اإللكتروًيت بوٌىف 
                                                                                   إدارة شئىى التعلين والطالة    

                ********** ******                                                                           
 الثانٌة  –األولى  –لطالب الفرقة اإلعدادي  0202/0202للعام الجامعً   الثانًجدول امتحانات الفصل الدراسً 

 الفرقت الثبًيت ولىالفرقت األ الفرقت اإلعدادي 

 ص 22من الساعة  ص 22من الساعة  ص 22من الساعة 

 5/6/0201انسبج 
 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

ٌات ) ٌاض  (6ر

ٌات ) 6/6/0201األحذ  ٌاض  ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  (0ر

 ـــــــــــــــــــــــ 7/6/0201االثُيٍ 
ـاضـــــة )  (4رٌـــ

 ـــــــــــــــــــــــ

 8/6/0201انثالثبء 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 كتابة التقارٌر الفنٌة ـــــــــــــــــــــــ

 تارٌخ العلوم الهندسٌة 9/6/0201األربؼبء 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ

  المشروعات إدارة ـــــــــــــــــــــــــــ 12/6/0201انخًيس 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 10/6/0201انسبج 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 آالت كهربٌة

 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ حقوق االنسان 13/6/0201األحذ 

ــــة ـــــــــــــــــــــــــــ 14/6/0201االثُيٍ   ـــــــــــــــــــــــ قـــــوي كـــــهـــــربــــٌـ

 الحاكمات الدقٌقة ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ 15/6/0201انثالثبء 

 ـــــــــــــــــــــــ  مٌكانٌكــــــــــــــــــــــــــــا 16/6/0201األربؼبء 

 17/6/0210انخًيس 
 تنـــظٌـــم الــــحـــــاســــبات ـــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ

  ن قواعد البٌانات والمعلومات ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ 19/6/0201انسبج 

 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ هندســــــــة إنتــــــــاج 02/6/0201األحذ 

 01/6/0201االثُيٍ 
ـهربـــــٌة قٌاسات  ـــــــــــــــــــــــ  كـــ

 ـــــــــــــــــــــــ

 00/6/0201انثالثبء 
 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 دوائر الكترونٌة

 03/6/0201األربؼبء 
 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ (0رسم هندسً وإسقاط )

 04/6/0201انخًيس 
 ـــــــــــــــــــــــ حكُونوجيب انكخزوَيبث دقيقت ـــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ 06/6/0201انسبج 
 هندسة االتصاالت ـــــــــــــــــــــــ

زٌاء )  07/6/0201األحذ   (0ٌف
 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ 08/6/0201االثُيٍ 
ـات )  ـــــــــــــــــــــــ ( 0إلكترونٌـــــــــــــــــــــ

 لغات الحاسب 32/6/0201األربؼبء 
 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ



 ٌعتمد،،  عمٌد الكلٌة                     لكلٌة لشئون التعلٌم والطالبوكٌل ا              مدٌر اإلدارة           االمتحانات      
       

 أ.د/ أٌمن السٌد أحمد السٌد عمٌره               أ.د/ فتحً السٌد عبد السمٌع                                                                        
                                                                                       



                                                                                                                                                        


