بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعة كرري ـ كلية الهندسة
قسم الهندسة الكيميائية
جدول امتحانات الفصل الدراسي األول – الدور األول  /ديسمبر 2020م
اليوم

التاريخ

المستوي الخامس

المستوي الرابع

المستوي الثالث

المستوي الثاني

األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

2020/12 / 6م
2020/12 / 7م
2020/12 / 8م
2020/12 / 9م
2020/12 /10م

تلوث الهواء

إدارة مشاريع هندسية

دوال مركبة

معادالت تفاضلية

هندسة الكيمياء الحيوية

معالجة مياه

طرائق عددية

دراسات إسالمية III

تصميم منشأت صناعية

قياس وتحكم I

ديناميكا حرارية I

مقدمة علوم مواد

األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

2020/12 /13م
2020/12 /14م
2020/12 /15م
2020/12 /16م
2020/12 /17م

تصميم معدات العمليات II

حركيات وتصميم مفاعالت I

رسم هندسي تخصصي

ميكانيكا هندسة II

هندسة تكرير نفط

إنتقال حرارة I

برمجة حاسوب

عمليات إنتقال مادة II

أساسيات إنتقال المادة

رسم هندسي

األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

2020/12 /20م
2020/12 /21م
2020/12 /22م
2020/12 /23م
2020/12 /24م

كيمياء نووية

كيمياء عضوية صناعية

تقنية هندسة كهربائية وإلكترونية

ميكانيكا موائع

مبادئ هندسة كيميائية I

بتروكيماويات

مناقشة المشاريــــــــــع

ملحوظات:





2020/11/25م.
امتحان معمل هندسة كيميائية ( Iالمستوى الرابع) خارج الجدول يوم االربعاء
تبدأ جميع االمتحانات الساعة 10:30 :بالقاعة المخصصة لالمتحانات بقسم الهندسة الكيميائية  -على الطالب الحضور قبل  15دقيقة من زمن بداية االمتحان.
على جميع الطالب إحضار البطاقة عند الجلوس لالمتحان.
امتحان الرسم الهندسي التخصصي بمعمل الحاسوب رقم (  ) 2بمجمع الكليات بخور عمر.
عقيد د .مهندس /التجاني الطاهر هجو
رئيس قسـم الهندســــة الكيميائيـــــــة

عميد د .مهندس /عثمان حسن عبد هللا
رئيس لجنة األمتحــــــــــــــــــــــــــانات

بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعة كرري ـ كلية الهندسة
قسم الهندسة المدنية
جدول امتحانات الفصل الدراسي األول – الدور األول – ديسمبر 2020م
اليوم

التاريخ

المستوي الخامس

المستوي الرابع

المستوي الثالث

المستوي الثاني

األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

2020/12 / 6م
2020/12 / 7م
2020/12 / 8م
2020/12 / 9م
2020/12 /10م

تصميم منشآت خرسانية III

تصميم منشآت فوالذية II

دوال مركبة

معادالت تفاضلية

هندسة طرق ومرور

طرائق عددية

دراسات إسالمية III

تقانة هندسة تشييد

مقدمة علوم مواد

األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

2020/12 /13م
2020/12 /14م
2020/12 /15م
2020/12 /16م
2020/12 /17م

ميكانيكا تربة I

ميكانيكا هندسة II

مواد بناء

برمجة حاسوب
رسم هندسي

األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

2020/12 /20م
2020/12 /21م
2020/12 /22م
2020/12 /23م
2020/12 /24م

تقنية هندسة كهربائية وإلكترونية

تصميم منشآت خاصة

مساحة هندسية

هندسة طرق ومطارات

تحليل إنشائي III

تصميم منشآت هيدرولوكية

هندسة بيئية II

ميكانيكا مواد

إدارة تشييد

هيدروليجيا

تصميم منشآت فوالذية I

مناقشة المشاريــــــــــع

تصميم منشآت خرسانية II

تحليل إنشائي I

مساحة I

ملحوظات:
 تبدأ جميع االمتحانات الساعة 10:30 :بالقاعة المخصصة لالمتحانات بقسم الهندسة المدنية  -على الطالب الحضور قبل  15دقيقة من زمن بداية االمتحان.
 على جميع الطالب إحضار البطاقة عند الجلوس لالمتحان.

عقيد د .مهندس /معتصم عطا المنان النور
رئيس قسـم الهندســــة المدنيـــــــــــــــــة

عميد د .مهندس /عثمان حسن عبد هللا
رئيس لجنة األمتحــــــــــــــــــــــــــانات

بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعة كرري ـ كلية الهندسة
قسم هندسة المساحة
جدول امتحانات الفصل الدراسي األول – الدور األول – ديسمبر 2020م
اليوم

التاريخ

المستوي الخامس

المستوي الرابع

المستوي الثالث

المستوي الثاني

األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

2020/12 / 6م
2020/12 / 7م
2020/12 / 8م
2020/12 / 9م
2020/12 /10م

جيوديسيا أقمار إصطناعية I

إدارة مشاريع هندسية

دوال مركبة

معادالت تفاضلية

جوديسيا هندسية I

طرائق عددية

دراسات إسالمية III

نظم معلومات جغرافية I

طبوغرافيا

مقدمة علوم مواد

األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

2020/12 /13م
2020/12 /14م
2020/12 /15م
2020/12 /16م
2020/12 /17م

إستشعار عن بعد I

كارتوغرافيا

ميكانيكا هندسة II

نظرية االخطاء والضبط II

تقانة هندسة تشييد

برمجة حاسوب

مساحة هندسية II

مساحة III

رسم هندسي

األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

2020/12 /20م
2020/12 /21م
2020/12 /22م
2020/12 /23م
2020/12 /24م

مساحة تصويرية II

فلك حقلي

تقنية هندسة كهربائية وإلكترونية

جيوديسيا حركية
تطبيقات الحاسوب في المساحة

مساحة تصويرية III

خرائط رقمية

مساحة I

مناقشة المشاريــــــــــع

ملحوظات:
 تبدأ جميع االمتحانات الساعة 10:30 :بالقاعة المخصصة لالمتحانات بقسم هندسة المساحة  -على الطالب الحضور قبل  15دقيقة من زمن بداية االمتحان.
 على جميع الطالب إحضار البطاقة عند الجلوس لالمتحان.

أستاذ /قمر األنبياء عثمان حاج علي
رئيس قسـم هندســــة المساحــــــــة

عميد د .مهندس /عثمان حسن عبد هللا
رئيس لجنة األمتحــــــــــــــــــــــــــانات

بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعة كررى – كلية الهنسة
قسم الهندسة الميكانيكية
جدول إمتحانات الفصل الدراسي األول  -الدور األول ديسمبر 2020م
المستوى  +التخصص
التاريخ
االحد 2020/12/6
الثالثاء 2020/12/8
الخميس2020/12/10
االحد 2020/12/13
الثالثاء 2020/12/15
الخميس2020/12/17

المستوى الخامس

قدرة
إنتاج
رقابة جودة محركات إحتراق
داخلي حديث
وإعتمادية I
ترايبولوجي
تكنولوجيا
تكنولوجيا
سيارات
تحكم رقمي
تخطيط ورقابة تبريد وتكييف
الهواء II
إنتاج II
نظم تصنيع I
التجميع
محطات قدرة I
واألتمتة

الخميس2020/12/24

المستوى الرابع

إنتاج

قدرة

بحوث عمليات

إدارة مشاريع هندسية

مواد هندسية II

آالت موائع II

إدارة صيانة
تصميم عناصر اآللة

إنتاج

قدرة

دوال مركبة
طرائق عددية
تكنولوجيا عمليات
تصنيع
تصنيع I
ميكانيكا آالت II

تطبيقات حاسوب
تصميم لإلنتاج

محركات إحتراق
داخلي I

نظرية تحكم آلي

االحد 2020/12/20
األثنين 2020/12/22

المستوى الثالث

المستوى الثانى

ميكانيكا عام
معادالت تفاضلية
دراسات إسالمية III

مقدمة علوم مواد
ميكانيكا هندسة II
برمجة حاسوب

ميكانيكا مواد

رسم هندسي

ميكانيكا موائع II

تقنية هندسة كهربائية
وإلكترونية

مناقشة المشاريع
إنتقال حرارة

دينامية حرارية II

دينامية حرارية I

* زمن بداية االمتحانات الساعة العاشرة والنصف صباحاً.
* اليسمح بدخول الطالب لقاعة االمتحان بعد مضى نصف ساعة من زمن بداية االمتحان.
* يمنع الطالب من ادخال الهواتف المحموله لقاعة االمتحان وتعتبر حالة غش.
* يمنع الطالب من ادخال اى اوراق لقاعة االمتحان.
* الخروج ممنوع للطالب من قاعة االمتحان قبل مضى نصف زمن االمتحان المكتوبه على ورقة االمتحان.
* على الطالب كتابة ارقام جلوسهم على كراسات االجابة والتوقيع على قائمة الحضور.

عقيد د .مهندس ركن
عبدالناصر محمد زين عبدالرحمن
رئيس قسم الهندسة الميكانيكية

بسم هللا الرمحن الرحمي
جامعة كررى – لكية الهندسة
قسم هندسة الطريان
جدول امتحاانت الفصل ادلراىس الاول  -مدنيني  -ديسمرب  2020م
المستوى الثانى – الدفعة ()9

المستوى الثالث  -الدفعة ()8

المستوى الرابع  -الدفعة ()7

المستوى الخامس  -الدفعة ()6

اليوم و التاريخ
اليوم

التاريخ

ميكانيكا طائرات

ميكانيكا طائرات

ميكانيكا طائرات

ميكانيكا طائرات

األحد

12 / 6

معادالت تفاضلية

دوال مركبه

ادارة مشاريع هندسية

ميكانيكا المواد المركبة

الثالثاء

12 / 8

دراسات إسالمية III

طرائق عدديه

دينامية هوائية II

الخميس

12 / 10

مقدمة علوم مواد

عمليات تصنيع

ميكانيكا طيران I

تصميم محركات الطائرات

األحد

12 / 13

ميكانيكا هندسة II

ميكانيكا االت II

نظرية محركات طائرات I

مرونة هوائية

الثالثاء

12 / 15

برمجة حاسوب

تطبيقات حاسوب

الخميس

12 / 17

رسم هندسي

ميكانيكا المواد

تحليل هياكل طائرات

تصميم طائرات I

األحد

12 / 20

تقنية هندسة كهربائية والكترونية

ميكانيكا موائع II

نظرية التحكم االلي

دينامية هوائية للمروحيات

الثالثاء

12 / 22

الخميس

12 / 24




مقدمة هندسة طيران
دينامية حرارية I

دينامية حرارية II

انتقال حرارة

مناقشة مشاريع التخرج

تبدأ جميع االمتحانات سعت 1030
على جميع الطالب الحضور قبل ربع ساعة من بداية اإلمتحانات و التأكد من حمل البطاقة.

مقدم د.همندس
اخلرض اتي هللا يوسف اخلرض
رئــيس قـسم هنــدسة الطريان

بسم هللا الرحمن الرحيم

جامعة كرري – كلية الهندسة
قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب

جدول امتحانات برنامج البكالوريوس  -الفصل الدراسي األول – الدور األول – ديسمبر 2020م
المســـــــــتوى
التخصص
التاريخ

الخامس (الدفعة ( )6مدنيين)
إتصاالت

قدرة وتحكم

االحد

12/6

الثالثاء

12/8

الخميس

12/10

االحد

12/13

نظرية المعلومات

الثالثاء

12/15

امن االتصاالت

الخميس

12/17

إرسال البيانات

االحد

12/20

الثالثاء

12/22

االربعاء

12/23

مناقشة المشاريـــــــــع

الخميس

12/24

مناقشة المشاريـــــــــع

الرابع (الدفعة ( )7مدنيين)
قدرة

التــــــــــــــــــــــحــــكــــم الرقــــــــــــــــــــــــــــــــــمي

إلكترونيات

تحـــــــكم في اآلالت الكهربائـــــــية

االتصاالت
نظم توزيع القدرة

نظم قدرة 3

الثالث (د ( )8مدنيين)

الثاني (د ( )9مدنيين)

عام

عام

دوال مركبــة

معادالت تفاضلية

معالجات متقدمة

اتصاالت تماثلية

نظم قدرة كهربائية I

طرائق عددية

دراسات إسالمية III

مدخل منظومة
اتصاالت

هندسة الموجات

مدخل منظومة اتصاالت

قياسات كهربائية

مقدمة علوم مواد

نظم الكترونية

إتصاالت

قدرة كهربائية

قدرة وتحكم

إدارة مشـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريع هندسية

الدقيقة

نظرية ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكم آلي

أسس اآلت كهربائية

ميكانيكا هندسة II

الكهربائية
نمزجه ومحاكاة
تحــــــــــــريك كـــــــــــهربائي

نظم مدمجة

قياسات إلكترونية
أنظمة هاتفية

تحويل كهروميكانيكى I

دوائر الكـترونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــة III
التــــــــحضير لمناقشة المشاريـــــــــع




برمجــة حاسوب
دوائر الكترونيةI

رســــم هندسي

ديناميكا حرارية وانتقال

أدوات الحالة الجامدة

حرارة

معمارية حاسوب

نــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــظم مدمجـــــــــــــــــــــــــــــــة

دوائر رقمية II

دوائر كهربائية I

تبدأ جميع االمتحانات سعت 1030ص .
قراءة تعليمات الجلوس لالمتحانات .
عقيد د.مهندس/
عمــــــــــر الفكي البـــــــــــشير
رئيس قسم الهندسة الكهربائية

عميد د.مهندس/
عثـــان حســـــــــــــــــــن عبد هللا
رئيس لجــنة االمتحـانات المركزية

