بسم هللا الرحمن الرحيم

جــامعة كــرري – كلية الهندسة
قسم هندسة الطيران
جدول إمتحانات إزالة الرسوب – سبتمبر  2020م

التخصص

الخامس
(حربيين)
ميكانيكا+نظم

الرابع
(حربيين+مدنيين)
ميكانيكا+نظم

الثالث
(حربيين+مدنيين)
ميكانيكا+نظم

الثاني
(حربيين+مدنيين)
عام

المستوى
الثالثاء
2020/09/29م

التحكم الرقمي
ميكانيكا مواد مركبة

إنتقال حرارة
الكترونيات قدرة
معالجة رقمية لإلشارة
دينامية هوائية
دينامية هوائية II
مدخل منظومة اتصاالت

إهتزازات ميكانيكية

ميكانيكا الهندسة II
حسبان3
برمجة حاسوب

منظومات اتصاالت
السلكية في الطائرة

نظرية تحكم آلي
نظم مدمجة
مقدمة عناصر محددة

عمليات تصنيع
طرائق عددية
دينامية حرارية II
تحويل كهروميكانيكي
ميكانيكا المواد
دوال مركبة
تحليل إشارات ونظم

مقدمة علوم مواد

األربعاء
 2020/ 09/30م
الخميس
2020 /10/01م







ميكانيكا اآلالت II

دينامية حرارية I
رسم هندسي ميكانيكي
مقاومة المواد
ميكانيكا اآلالت I
معادالت تفاضلية

تبدأ جميع األمتحانات الساعة العاشرة والنصف صباحا
ال يسمح بدخول الطالب لقاعة اإلمتحان بعد مضي نصف ساعة من زمن بداية اإلمتحان.
يمنع الطالب من إدخال أي أوراق لقاعة اإلمتحان .
الخروج ممنوع للطالب من قاعة اإلمتحان قبل مضي نصف زمن اإلمتحان المكتوب على ورقة
اإلمتحان.
على الطالب كتابة أرقام الجلوس على كراسات اإلجابة والتوقيع على قائمة الحضور.

مقدم د .مهـــــندس

عمــــــيد د .مهـــــندس

الخضر تاي هللا يوسف

عثمان حســــــن عبد هللا

رئـيـس قســـــم هندسة الطيران

رئيس لجنة اإلمتحانات

بسم هللا الرحمن الرحيم

جــامعة كــرري – كلية الهندسة
قسم الهندسة الميكانيكية
جدول إمتحانات إزالة الرسوب – سبتمبر  2020م
المستوى
التاريخ التخصص

الخامس
قدرة

الرابع
قدرة
إنتاج

الثالث
قدرة
إنتاج

الثاني
عام

الثالثاء
2020/09/29م

محطاة قدرةI

إنتقال حرارة
تكنولوجيا اللدائن

إهتزازات ميكانيكية
تصميم هندسي
ميكانيكا الموائعII
عمليات تصنيع

ميكانيكا الهندسة II
حسبان3

األربعاء
 2020/ 09/30م
الخميس
2020 /10/01م







تصميم عناصر اآللة
تبريد وتكييف
الهواءII

منظومات
التحكم اآللي

مواد
هندسيةII

ميكانيكا المواد

مقدمة علوم المواد
تطبيقات الحاسوب
رسم هندسي ميكانيكي
مقاومة المواد
ميكانيكا اآلالت I

تبدأ جميع األمتحانات الساعة العاشرة والنصف صباحا
ال يسمح بدخول الطالب لقاعة اإلمتحان بعد مضي نصف ساعة من زمن بداية اإلمتحان.
يمنع الطالب من إدخال أي أوراق لقاعة اإلمتحان .
الخروج ممنوع للطالب من قاعة اإلمتحان قبل مضي نصف زمن اإلمتحان المكتوب على ورقة
اإلمتحان.
على الطالب كتابة أرقام الجلوس على كراسات اإلجابة والتوقيع على قائمة الحضور.

عقـــــــــــــــيد د .مهـــــندس ركن

عمــــــيد د .مهـــــندس

عبدالناصر محمد زين عبدالرحمن

عثمان حســــــن عبد هللا

رئـيـس قســـــم الهندسة الميكانيكية

رئيس لجنة اإلمتحانات

ﺑﺴﻢ ا

اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺮري

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ  -إدارة اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺟﺪول اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت إزاﻟﺔ اﻟﺮﺳﻮب –ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ– 2020م
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﻫﻨﺪﺳﺔ  -اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺪﻧﻲ
اﻟﻴﻮم

اﻟﻤﺎدة

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

اﻟﺜﻼﺛﺎء

2020/9/29م

ﺣﺴﺒﺎن I

اﻷرﺑﻌﺎء

2020/9/30م

ﺣﺴﺒﺎن  +IIﻛﻴﻤﻴﺎء ﻋﺎﻣﺔ  +ﺟﺒﺮ ﺧﻄﻲ  +ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ
ﻫﻨﺪﺳﺔ

اﻟﺨﻤﻴﺲ

2020/10/1م

ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ  +ﻟﻐﺔ إﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ II

ًﺎ
*ﺗﻨﺒﻴﺔ* ﺗﺒﺪأ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ ﺻﺒﺎﺣ
ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺔ )(8
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﻣﺔ  -اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺪﻧﻲ
أ.اﻟﺠﻴﻠﻲ ﻋﺒﺪ ا

اﻟﺤﺴﻦ
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