
 كميــــة اليندســـة  –جــــامعة طنـــطا 
 قسم االمتحانات واالرشيف –ادارة شئون التعميم والطالب   

 
 0202/0202جدول امتحانات تخمفات الفصل الدراسى الثانى لمعام الجامعى 

 يعتمد  ،،، قائم بعمل أ.د/ عميد الكلية       / وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب    .دأ    مدير إدارة شئون الطالب            الطالب     رئيس قسم شئون      رئيس قسم االمتحانات واالرشيف        سئول الفرقة م

 
                                                                                                      

 (                                                                     د/ محمد حسين محمود2) أ                د/محمد حسين محمود (     2)  أ              ()أ. احمد حمدى سالم   جار(          لحميم الن)أ.ىيام عبدا         بى فرج () أ . بسمة عبدالن                       
 

 -يجب عمى جميع الطالب مراعاة مايمى : -تعميمات :
 ولن يسمح بدخول المجان بعد بداية األمتحان . –الحضور قبل انعقاد اإلمتحان بنصف ساعة  -2
 حيث أنو يعد عند ضبطو اداه غش  . –عدم اصطحاب التميفون المحمول داخل المجان  -3أحضار كارنية الكمية أو بطاقة الرقم القومى .              -0

 مقررات الفرقة االعدادية مقررات الفرقة االعدادية اليوم / التاريخ
 02/5/0202 الخميس

 
 ميكانيكا ىندسية

 8 2-22 الوقت / عدد الطالب

 ( ب2رياضيات ىندسية ) الرسم اليندسي واإلسقاط 00/5/0202 السبت

 25 2-22 4 0-22 الوقت / عدد الطالب
 ( ب2فيزيقا ىندسيـة ) األنسانحقوق  03/5/0202 االحد

 6 2-22 26 20-22 الوقت / عدد الطالب
 لغة إنجميزية فنية 04/5/0202 االثنين

 
 27 20-22 الوقت / عدد الطالب

 ىندسة االنتاج 05/5/0202 الثالثاء

 6 2-22 الوقت / عدد الطالب
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 مقررات أولى ميكانيكا مقررات أولى كيرباء مقررات أولى مدنى  اليوم / التاريخ
 (2ديناميكا حرارية ) (0برمجة الحاسب ) ( ب2تحميل إنشاءات ) 00/5/0202 السبت

 2 2-22 3 2-22 4 2-22 الوقت / عدد الطالب
  بنية الحاسب  03/5/0202 االحد

 3 2-22 عدد الطالبالوقت / 
لكترونية (0إلكترونيات ) ىندسة التركيبات والمعدات الكيروميكانيكيو  04/5/0202 االثنين  ىندسة كيربية وا 

 2 2-22 3 2-22 2 2-22 الوقت / عدد الطالب
 ميكانيكا تطبيقية (0دوائر كيربية ) ب 0رياضيات ىندسية  05/5/0202 الثالثاء

 2 2-22 20 2-22 3 2-22 الطالبالوقت / عدد 
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مقررات ثانية ميكانيكا  مقررات ثانية ميكانيكا إنتاج مقررات ثانية قوى كيربية مقررات ثانية حاسبات مقررات ثانية مدنى اليوم / التاريخ
 قوى

 2انتقال الحرارة  االت كيربية (2الكترونيات القوى ) ( ب3رياضيات ىندسية ) ( ب0تحميل إنشاءات ) 00/5/0202 السبت
 2 2-22 4 2-22 2 2-22 0 2-22 2 2-22 الوقت / عدد الطالب

 ىندسة الرى والصرف 03/5/0202 االحد

  

  
  0 2-22 الوقت / عدد الطالب

   04/5/0202 االثنين
  الطالبالوقت / عدد 

  محطات قوى ميكانيكية عمارة الحاسبات ( ب2تصميم منشآت خرسانية مسمحو ) 05/5/0202 الثالثاء
  2 2-22 2 2-22 5 0-22 الوقت / عدد الطالب

                                                              
 

  



 كميــــة اليندســـة  –جــــامعة طنـــطا 
 قسم االمتحانات واالرشيف –ادارة شئون التعميم والطالب   

 
 0202/0202جدول امتحانات تخمفات الفصل الدراسى الثانى لمعام الجامعى 

 يعتمد  ،،، قائم بعمل أ.د/ عميد الكلية       / وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب    .دأ    مدير إدارة شئون الطالب            الطالب     رئيس قسم شئون      رئيس قسم االمتحانات واالرشيف        سئول الفرقة م

 
                                                                                                      

 (                                                                     د/ محمد حسين محمود2) أ                د/محمد حسين محمود (     2)  أ              ()أ. احمد حمدى سالم   جار(          لحميم الن)أ.ىيام عبدا         بى فرج () أ . بسمة عبدالن                       
 

 -يجب عمى جميع الطالب مراعاة مايمى : -تعميمات :
 ولن يسمح بدخول المجان بعد بداية األمتحان . –الحضور قبل انعقاد اإلمتحان بنصف ساعة  -2
 حيث أنو يعد عند ضبطو اداه غش  . –عدم اصطحاب التميفون المحمول داخل المجان  -3أحضار كارنية الكمية أو بطاقة الرقم القومى .              -0

 
 مقررات ثالثة قوى كيربية مقررات ثالثة حاسبات مقررات ثالثة عمارة مقررات ثالثة انشائية اليوم / التاريخ

 (3آالت كيربية ) الذكاء االصطناعى والنظم الخبيرة (2تصميم عمرانى)  00/5/0202 السبت
 2 2-22 2 2-22 2 2-22 الوقت / عدد الطالب

 03/5/0202 االحد
 تحميل نظم القوي الكيربية ىندسة البرمجيات 

 2 2-22 2 2-22 عدد الطالبالوقت / 
   تصميمات تنفيذية وطرق البناء ب (ب0) محةتصميم منشآت خرسانية مس 04/5/0202 االثنين

 2 4-22 0 0-22 الوقت / عدد الطالب
 (2التحكم فى نظم القوى الكيربية ) التحكم الرقمى   05/5/0202 الثالثاء

 2 2-22 1 2-22 الوقت / عدد الطالب

 
                                                                                                               



 كميــــة اليندســـة  –جــــامعة طنـــطا 
 قسم االمتحانات واالرشيف –ادارة شئون التعميم والطالب   

 
 0202/0202جدول امتحانات تخمفات الفصل الدراسى الثانى لمعام الجامعى 

 يعتمد  ،،، قائم بعمل أ.د/ عميد الكلية       / وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب    .دأ    مدير إدارة شئون الطالب            الطالب     رئيس قسم شئون      رئيس قسم االمتحانات واالرشيف        سئول الفرقة م

 
                                                                                                      

 (                                                                     د/ محمد حسين محمود2) أ                د/محمد حسين محمود (     2)  أ              ()أ. احمد حمدى سالم   جار(          لحميم الن)أ.ىيام عبدا         بى فرج () أ . بسمة عبدالن                       
 

 -يجب عمى جميع الطالب مراعاة مايمى : -تعميمات :
 ولن يسمح بدخول المجان بعد بداية األمتحان . –الحضور قبل انعقاد اإلمتحان بنصف ساعة  -2
 حيث أنو يعد عند ضبطو اداه غش  . –عدم اصطحاب التميفون المحمول داخل المجان  -3أحضار كارنية الكمية أو بطاقة الرقم القومى .              -0

 جدول 
 امتحانات تخمفات مقررات الفصل الدراسى الثانى

 0202/0202لمعام الجامعى 
 


