
 قسم الهندسة المدنية

 2019/2020االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني والنظام السنوي للعام دول ـــج

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى اليوم والتاريخ  

  لغة انكليزية   IIرسم هندسي 2020/ 26/7االحد
 +  IIتصاميم الخرسانة 

 تصاميم الخرسانة سنوي

 رسم بالحاسوب  2020/ 27/7االثنين
 + IIانشاءات 

 انشاءات سنوي 
 

   II ت. الخرسانة  IIمواد بناء  2020/ 28/7الثالثاء
هندسة الصرف الصحي 

 + صحية سنوي والبيئة 

  2020/ 29/7االربعاء
+  IIرياضيات 

 رياضيات سنوي 
  

 2020/ 7/ 30الخميس
 +  IIبرمجة 

 برمجة سنوي  
 اخالقيات المهنة  

 + تبليط الطرق

 سنوي مواصالت 

لـــــة العيـــــــــــــــــدـــطــع     

 2020/ 8/ 5األربعاء
 + IIميكانيك هندسي

 ميكانيك سنوي
 

طرق عددية +  

 تحليالت سنوي 
 

  8/2020/ 6الخميس
 + IIمقاومة 

 مقاومة سنوي 
 

+  IIتصاميم حديد 

 تصاميم حديد سنوي 

     

 2020/ 8/ 8السبت
+  IIرياضيات 

 رياضيات سنوي 
 

 + IIخرسانة 

 خرسانة سنوي  
 

  IIميكانيك موائع   2020/ 8/ 9األحد 
+ IIهندسة االسس  

 سس سنويهندسة اال

 IIثقافة ووعي بيئي كيمياء  2020/ 10/8األثنين
خدمات كهربائية + 

 مرور سنوي
  تطبيقات الحاسوب

  لغة االنكليزية  IIمساحة هندسية   2020/ 11/8الثالثاء

 ديمقراطية  جيولوجي  2020/ 12/8األربعاء
 هيدرولوجي + 

 سنوي وبزل ري  

   IIنشآت هيدروليكية م

 سنوي  هيدرولوجي+ 

 انشاء مباني  لغة انكليزية  2020/ 8/ 13الخميس
 االقتصاد + 

ادارة سنوي   

+  التخمين والمواصفات

 تخمين سنوي ال

     

   2020/ 15/8السبت 
 +   II  تربة 

 تربة سنوي 
 المشروع  

 



 : المالحظات 

من ساعة واحدة الى لمدة تتراوح أ االمتحانات الساعة التاسعة صباحا وتستمر تبد -1

 .ةفي بداية االسئل حددت ساعتين

في صفوف  (Google Classroomسيكون االمتحان من خالل المنصة االلكترونية ) -2

ول للصفوف الدخ الطلبةوعلى بادارة اعضاء اللجنة االمتحانية  ل مرحلةخاصة لك

 .من بدء االمتحان قبل مدة معينةلكترونية اال

ر ادوات االمتحان من شحن جهاز الحاسوب او الموبايل الحرص على توفيعلى الطلبة  -3

االمتحان واالستفادة من الخدمات التي تقدمها فترة والتأكد من وجود االنترنت خالل 

 شركات االتصاالت.

ئلة الخيارات سمن خالل ا  (Google Formتجرى االمتحانات بالصيغة االلكترونية )س -4

التأكد من ملئ  الطلبةوعلى  (True and Falseطأ )والخوالصح   (MCQالمتعددة )

القسم  ضمنة لئسيع االواجابة جمالقسم االول  منضيق بشكل دقالمعلومات الشخصية 

 ارسالوالتأكد من ضمن القسم الثالث  هويةالالثبات  لوبةطالمورفع المعلومات الثاني 

 .أكيدتالاستالم رسالة بة وجاالا

الب في اي مادة فسيتم حجب الطوفي حال ثبوت غش  غشاي محاولة للتجنب  لى الطلبةع -5

  ك.الالزمة بذلاالدارية  جابته واتخاذ االجراءاتا

 

 


