الثالثاء 2019/07/02

كهٍح انهُذطح انطثٍح
برنامـج االمتحان النهائي للدورة الثالثة من العام الدراسي  8102ـ 8102
انظُح وانرىقٍد
انٍىو وانرارٌخ
انجًعح 3001/00/01
انظثد 3001/00/30
األحذ 3001/00/30
األثٍٍُ 3001/00/33
انثالثاء 3001/00/38

انظـُح األونـى
00:00 – 03:80

انظُح انثانثح
00:00 – 03:80

انظُح انثاٍَح
03:00 – 00:80

انظُح انزاتعح
00:00 – 03:80

انظُح انخايظح
03:00 – 00:80

انًٍكاٍَك انهُذطً ــ ف3

انذاراخ انًركايهح ــ ف3

انزٌاضٍاخ  0ــ ف3

انًعانجـــاخ انًٍكزوٌح ــ ف0

االذصاالخ انالطهكٍح فً انطة ـ ف3
َظى األياٌ وانظاليح انصحٍح  -ف3

انفٍشٌاء  0ــ ف0

َظزٌح انحقىل انكهزويغُاطٍظٍح ـ ف 0

يٍكاٍَك انظىائم انحٍىٌح ــ ف3

انحىاطـــة فً انطـــــة  0ــ ف3

يصطهحاخ طثٍح  0ــ ف0

انًٍكاٍَك انحٍىي ـ ف 0

انذاراخ االنكرزوٍَح  0ــ ف3

انرطثٍقاخ انشعاعٍح فً انطة -ف3

انحىاطة فً انطة 3ـ ف 0
صٍاَح األجهشج انطثٍح 3ـ ف 3

األرتعاء 3001/00/30
انخًٍض 3001/00/32

انجًعح 3001/00/32
انظثد 3001/00/30
األحذ 3001/00/33
األثٍٍُ 3001/00/31
انثالثاء 3001/00/80

انزٌاضٍاخ  0ــ ف0
انىرشاخ انرخصصٍح ــ ف3
انزطى انهُذطً  +االوذىكاد ــ ف* 0
انهُذطح انىصفٍح ــ ف0

انكهزصىذـــٍـــاخ ـ ف 3
انذاراخ انًُطقٍح ـ ف0

ذحهٍم انذاراخ انكهزتائٍح ــ ف0
أطض انهُذطح انطثٍح انحٍىٌح ــ ف3

انرحكــــى اَنـــــً ــ ف0
انهغح االَكهٍشٌح انركًٍهٍح  - 0ف 3

انكًٍٍاء انحٍىٌح  -ف 0
االنكرزوٍَاخ انطثٍح انحٍىٌح  0ـ ف 3

يصطهحاخ انهُذطح انطثٍح  -0ف0
انرٍزيىدٌُايٍك ـــ ف0

انقٍاطاخ انطثٍح انحٍىٌح ــ ف0
األطزاف واألعضاء االصطُاعٍح ــ ف3

انرحكى انطـــثً انحٍــــــىي  0ـ ف0
َظى االظهار انطثٍح ـ ف3
انرحكى انطـــثً انحٍــــــىي  8ـ ف3

األرتعاء 3001/00/80
انخًٍض 3001/03/00

انجًعح 3001/03/03
انظثد 3001/03/08
األحذ 3001/03/00
األثٍٍُ 3001/03/02
انثالثاء 3001/03/02

يصطهحاخ طثٍح ( – )3ف3
انكًٍٍاء – ف0

انذاراخ االنكرزوٍَح 3ـ ف 0
انًٍكاٍَك انذقٍق ـ ف 3

انزٌاضٍاخ ( )3ـ ف 3
يهاراخ انحاطىب  3ـ ف3

يصطهحاخ انهُذطح انطثٍح  3ـ ف 0
انقٍاطاخ انكهزتائٍح وأجهشج انقٍاص ـ ف3

انثزيجح وانخىارسيٍاخ  0ــ ف0

انًُذجح وانًحاكاج ـ ف 3

انهغح االَكهٍشٌح انركًٍهٍح  - 3ف 0

انزٌاضٍاخ  8ــ ف0

انًىاد انطثٍح انحٍىٌح ـ ف 0

يعانجح انصىرج انطثٍح ـ ف0

انثزيجح وانخىارسيٍاخ  3ــ ف3

االنكرزوٍَاخ انطثٍح انحٍىٌح  3ــ ف0

انطـــــــة انُــــىوي ـ ف3

األرتعاء 3001/03/00
انخًٍض 3001/03/03

انجًعح 3001/03/01
انظثد 3001/03/00

انفٍشٌاء  3ــ ف3
يهاراخ انحاطىب  0ــ ف0

االحصاء انحٍىي ــ ف3
انرشزٌح وانفٍشٌىنىجٍا ــ ف0

انفٍشٌاء انحذٌثح ــ ف0
يقاويح انًىاد ــ ف3

يعانجح االشارج انحٍىٌح ــ ف0

صٍاَح األجهشج انطثٍح 0ـ ف0

عهى انطانة:
 الحضور قبل بدء االمتحان.الدخول إلى قاعة اإلمتحان بموجب البطاقة الجامعية أو البطاقة الصحية وإبرازها في كل امتحــــان.
 التقيد التـــــــــام بالقـــــاعة وأمــــاكن الجلــــــوس بحســـب التوزيــــــع المحدد و الملصق على أبواب قاعــــات االمتحــــان .
 الكتابة بالقلم األزرق الناشف حصرا اصطحاب أقالم الرصاص في المقررات الؤتمته .

*مالحظة  :يحدد مكان وموعد امتحان مقرر *الرسم الهندسي و المشاريع *الحقا في لوحة إعالنات االمتحانات .
االمتحـــانات
الهيئة االدارية
د .حســـان حســن

عميــد كليـة الهندسـة الطبيـة
د .م .أحمد سليمان أحمد

