
2023/1/4االربعاء 

2023/1/9االثشين 

2023/1/11االربعاء 

2023/1/15االحد 

2023/1/18االربعاء 

2023/1/22االحد 

2023/1/25االربعاء 

                                                                                                                                            
            عسيد الكمية

محسهد احسد بكري                                                                                  . د. م.    أ

(سمسى عبد العال. د.م.أ)تاريخ اليشدسة والطاقة 

(عادل عبد الفييم. د+ حامد .د) - 1رياضيات 

2023جدول امتحانات الفرقة اإلعدادية دور يشاير 

اليهم التاريخ 
(62)الفرقة اإلعدادية  

(B401)

(نعسات /د+مروة / د)كيسياء ىشدسية  

(ىذام سيد. د) - 1رسم ىشدسي 

(د جسال عبد الرحيم.أ) - 1فيزياء 

(وليد عبد الفزيل. د) - 1ميكانيكا ىشدسيو 

. تبدأ االمتحانات الساعة العاشرة صباحا

    وكيل الكمية لذئهن الطالب والتعميم

(د عاطف)- لغة انجميزية  



(B319 ) (29=5+24)شبكات  (B219 ) (18=9+9)محطات 

  (محسهد احسد بكري . د )ترسيم ماكيشات     (محسهد احسد بكري . د. م.أ) 1-ترسيم ماكيشات 2023/1/5الخسيس 

(بركات. د.أ)-رياضو ىشدسيو  (بركات. د.أ)-رياضو ىشدسيو2023/1/12الخسيس 

(حدام عمي. د)- تقارير فشية (حدام عمي. د)- تقارير فشية 2023/1/14الدبت 

(ايات عمي صالح. د )– رسم تخرري  (دمحم محسهد سالم . د)- رسم ميكانيكي2023/1/17الثالثاء 

  (دمحم عبد العظيم . د )- السيتالهرجيا الفيزيقية  (دمحم عبد العظيم . د )- السيتالهرجيا الفيزيقية2023/1/19الخسيس 

(احسد الشهبي. د )– خهاص السهاد الكيربية  (طارق مراد.د.م.أ)-مبادئ ىشدسة كيربية2023/1/23االثشين 

                                                                                                                                            
            عسيد الكمية

محسهد احسد بكري                                                                                  . د. م.    أ

. تبدأ االمتحانات الساعة العاشرة صباحا

اليهم التاريخ 
األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

    وكيل الكمية لذئهن الطالب والتعميم

 2023جدول امتحانات الفرقة األولى نظام الداعات السعتسدة دور يشاير 



(B319 )  (42=11+31)شبكات   (B219 ) (16=2+14)محطات 

(دمحم عبد الهىاب. د)- -أساسيات اليكترونيات  (وليد أنيس/م.د.أ)-  ميكانيكا السهائع  2023/1/4االربعاء 

(محسهد حدين. د.م.أ)- آالت كيربيو   (محسهد حدين. د.م.أ)- آالت كيربيو  2023/1/11االربعاء 

(احسد ركابي .  د)- أمن صشاعي   (احسد ركابي .  د)- أمن صشاعي  2023/1/15االحد 

(د دمحم شعبان)-  ميكانيكا السهائع  (دمحم عمي خميل .  د.أ) (أ) 2ترسيم ماكيشات 2023/1/18االربعاء 

(دمحم رشدي. د)- تحميل عددي    (دمحم رشدي. د)- تحميل عددي  2023/1/22االحد 

(سعيد. د)1نظريو مجاالت كيربيو  (دمحم عبد العظيم . د )- مهاد ىشدسيو  2023/1/25االربعاء 

                                                                                                                                            
            عسيد الكمية

محسهد احسد بكري                                                                                  . د. م.    أ

 2023جدول امتحانات الفرقة الثانية نظام الداعات السعتسدة دور يشاير 

اليهم التاريخ 
الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة

    وكيل الكمية لذئهن الطالب والتعميم

. تبدأ االمتحانات الساعة العاشرة صباحا



  (A203 ) (21=4+17)شبكات  (A203 ) (23=3+20)محطات 

 (أحسد عريس. د)- آالت كيربيو  (1)ت .خ.م (احسد محسهد عبد الغشي/ د+ احسد رضا . د)- انتقال حرارة و كتمو2023/1/5الخسيس 

(دمحم متهلي. د)  - 1ىشدسو الجيد العالي (سالمة عبد اليادي. د.أ)تهليد بخار  (1)ت .خ.م2023/1/12الخسيس 

(دمحم فتحي.د.م.أ)  -   (الشظم الحرارية لمطاقة) (1)ىـ .خ.م(عرام حارس . د)-  اىتزازات ميكانيكيو 2023/1/14الدبت 

(طارق حدن . د.م.أ)- تحكم الى  (طارق حدن. د.م.أ)- تحكم إلى  2023/1/17الثالثاء 

 (هبة الديد تهفيق. د)- عمم نفس صشاعى  (هبة الديد تهفيق. د)- عمم نفس صشاعى 2023/1/19الخسيس 

(اسساء فهزي. د)   - (1)الكترونيات واتراالت (دمحم عمي خميل .  د.أ)  - (ترايبهلهجيا) (1)ىـ .خ.م2023/1/23االثشين 

                                                                                                                                            
            عسيد الكمية

محسهد احسد بكري                                                                                  . د. م.    أ

الثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــة

    وكيل الكمية لذئهن الطالب والتعميم

اليهم التاريخ 

. تبدأ االمتحانات الساعة العاشرة صباحا

 2023جدول امتحانات الفرقة الثالثة نظام الداعات السعتسدة دور يشاير 



(24)    (A203 )شبكات(18)   (A203 )محطات

  (عبد السؤمن. د.م.أ)- قهى كيربية واآلت   (احسد رضا. د)-  تبريد وتكييف  2023/1/9االثشين 

(حسدي رضهان. د- اسامة خالد .  د.م.أ)-تطبيقات الجيد العالى (دمحم محسهد سالم. د- طارق عبد السالك .د.أ)-آالت ىيدروليكية وحرارية 2023/1/15االحد 

(عرام حافظ . د.م.أ)-  مكهنات نظم التحكم (عرام حارس. د)-  اقتراديات السذروعات  2023/1/18االربعاء 

 (احسد رشهان. د) (تكشهلهجيا أشباه السهصالت ) 3ىـ.خ.م(دمحم حفشي. د )-  اآلالت الحرارية 3ت.خ.م2023/1/22االحد 

(ابراهيم مختار. د) (محهالت ومهلدات) 3ت.خ.م(عبد االخر الديد. د) (الحاكسات السقابمة لمبرمجة ) 3ىـ.خ.م2023/1/25االربعاء 

                                                                                                                                            
            عسيد الكمية

محسهد احسد بكري                                                                                  . د. م.    أ

    وكيل الكمية لذئهن الطالب والتعميم

. تبدأ االمتحانات الساعة العاشرة صباحا

 2023جدول امتحانات الفرقة الرابعة نظام الداعات السعتسدة دور يشاير 

اليهم التاريخ 
الرابــــــــــــــــــعــــــــــــــــة



اليهم التاريخ 

)معسل القهي السيكانيكية وليد عبد الفزيل. د )
2تحميل نظم القهى 

                                                                                                                                            
            عسيد الكمية

محسهد احسد بكري                                                                                  . د. م.    أ

. تبدأ االمتحانات الساعة العاشرة صباحا

2023/1/15االحد 

    وكيل الكمية لذئهن الطالب والتعميم

مهاد تخمف 

2023جدول امتحانات مدجمين في مهاد تخمف دور يشاير 


