
 قسم الهندسة الميكانيكية

 )الدور األول( الفصل الثاني / 2020-2019 النهائية للعام الدراسي تمحاانا االجدول 

 الرابع حفر الرابع تكييف الرابع عام الثالث حفر الثالث تكييف الثالث عام الثاني األول الحاريخ اليوم

 اهحزازا  --- اهحزازا  نظرية المكائن نظرية المكائن نظرية المكائن رسم تميكانيكي لغة عربية 23/07/2020 الخميس

 25/07/2020 السبت
 رسم ووصفية

 --- --- --- تاليال  تاليال  تاليال  ---
 (عبورتمعادن )

 سيطرة سيطرة سيطرة --- --- --- رياضيا  --- 26/07/2020 األحد

 --- --- --- تكييف بيئيةهندسة  يةهيدروليك وعي بيئي فيزياء 27/07/2020 اإلثنين

 تمكائن تسوية  .م. تكييف CAD/CAM --- --- --- لغة انكليزية --- 28/07/2020 الثالثاء

 --- --- -- تمعدا  النقل تغير الطور تصاتميم --- هـ.كهربائية 29/07/2020 األربعاء

 تكنولوجيا الافر انظمة تثليج ثليجت --- --- --- د. حرارة علم نفس 30/07/2020 الخميس

 عطلة العيد

 تصاتميم تماطا  تصاتميم ديناتميك الحربة تصاتميم اححراق داخلي تموائع --- 05/08/2020 األربعاء

 --- --- --- لغة انكليزية لغة انكليزية لغة انكليزية --- انحاج 06/08/2020 الخميس

 تمكائن ثقيلة باوث العمليا  باوث العمليا  --- --- --- تمقاوتمة المواد --- 08/08/2020 السبت

 --- --- --- هيدروليكية انحقال الارارة انحقال الارارة --- رياضيا  09/08/2020 األحد

 تمكائن حفر طاقا  تمحجددة تماطا  --- --- --- تميكانيك هندسي --- 10/08/2020 اإلثنين

 --- --- --- جيولوجي  د.غازا  د. غازا  --- لغة انكليزية 11/08/2020 الثالثاء

 المشروع المشروع المشروع --- --- --- برتمجة --- 12/08/2020 األربعاء

 --- --- --- هندسة النفط تمنظوتما  تثليج عمليا  تصنيع حقوق االنسان حاسوب 13/08/2020 الخميس

 المالحظا :

 (صباحا  09:00يبدأ اإلتمحاان في الساعة الـ ). 

  األولى هو للطلبة العبور فقطاتمحاان )تمادة المعادن( في المرحلة. 

 الزي الموحدالتام بإرتداء  اإللحزام. 

   في الدورين كل من يثبت غشه أو محاولة الغش. يعحبر راسبا 

 

 

 

 

 



 قسم الهندسة الميكانيكية

 / النظام السنوي )الدور األول( 2020-2019النهائية للعام الدراسي  تمحاانا االجدول 

 الرابع حفر الرابع تكييف الرابع عام الثالث حفر الثالث تكييف الثالث عام الثاني األول الحاريخ اليوم

 اهحزازا  --- اهحزازا  --- --- نظرية المكائن رسم تميكانيكي --- 23/07/2020 الخميس

 --- --- --- --- --- تاليال  --- تميكانيك هندسي 25/07/2020 السبت

 سيطرة سيطرة سيطرة --- --- --- رياضيا  --- 26/07/2020 األحد

 وعي بيئي --- 27/07/2020 اإلثنين
هيدروليكية 

 توربينيةو
--- --- --- --- --- 

 تمكائن تسوية  .م. تكييف CAD/CAM --- --- --- لغة انكليزية --- 28/07/2020 الثالثاء

 --- --- -- --- تصاتميم تصاتميم --- هـ.كهربائية 29/07/2020 األربعاء

 تكنولوجيا الافر انظمة تثليج تكييف --- --- تمواد هندسية د. حرارة برتمجة)تمطالب( 30/07/2020 الخميس

 عطلة العيد

 تصاتميم تماطا  تصاتميم --- --- اححراق داخلي تموائع --- 05/08/2020 األربعاء

 --- --- --- --- --- لغة انكليزية --- --- 06/08/2020 الخميس

 ثقيلة .تمكادارة و هندسة صناعية ادارة صناعية --- --- --- تمقاوتمة المواد --- 08/08/2020 السبت

 --- --- --- --- --- انحقال الارارة --- رياضيا  09/08/2020 األحد

 تمكائن حفر طاقا  تماطا  --- --- --- تميكانيك هندسي --- 10/08/2020 اإلثنين

 --- --- --- --- --- د.غازا  --- --- 11/08/2020 الثالثاء

 المشروع المشروع المشروع --- --- --- برتمجة --- 12/08/2020 األربعاء

 --- اهحزازا  وكاد --- --- --- عمليا  تصنيع حقوق وحرية --- 13/08/2020 الخميس

 المالحظا :

 (صباحا  09:00يبدأ اإلتمحاان في الساعة الـ ). 

  تمطالب( هو لطلبة المراحل عدا األول المطالبين بمادة البرتمجة .. اتما طلبة المرحلة األولى فهم يؤدون اتمحاان تمادة )الااسوب( فقط.المحاان )برتمجة / 

 الزي الموحدالتام بإرتداء  اإللحزام. 

   في الدورين كل من يثبت غشه أو محاولة الغش. يعحبر راسبا 

 

 

 


