جدول امتحانات النهائية للدراسات األولية/الدور االول
جامعة الفرات االوسط التقنية
الخميس
االربعاء
الخميس
االربعاء
الثالثاء
االثنين
االحد
السبت
الخميس
06/08/2020
05/08/2020 30/07/2020 29/07/2020 28/07/2020 27/07/2020 26/07/2020 25/07/2020 23/07/2020

الجامعة:

الكلية التقنية
الهندسية النجف

قسم هندسة تقنيات
االتصاالت

المراحل
األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة

الكلية التقنية
الهندسية النجف

قسم هندسة تقنيات
الطيران

المراحل
األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة

الكلية التقنية
الهندسية النجف

قسم هندسة تقنيات
ميكانيك القوى

المراحل
األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة

الكلية التقنية
الهندسية النجف

قسم هندسة تقنيات
اليزر

الكلية التقنية
الهندسية النجف

قسم هندسة تقنيات
الكترونيات الطيران

الكلية التقنية
الهندسية النجف

قسم هندسة تقنيات
البناء واالنشاءات

حقوق انسان

دوائر كهربائية
نظرية معلومات
تصميم دوائر

الكترونيك

مباديء رقمية
حاسبة 2/

حاسبة 3/
شبكات الحاسبات

حاسبة

ميكانيك هندسي
مقاومة مواد
كهربائية طائرات
تصميم

سيطرة

ميكانيك هندسي
مقاومة مواد
سيطرة وقياسات

حاسبة 2/

نظرية سيارات

ديناميك المركبات

المراحل
األولى
الثانية

إنتشار الموجات

الثالثة

الكترونيات
القدرة

حاسبة

اطياف مواد

حقوق انسان
دوائر الكترونية

نظم اتصاالت

تحليالت هندسية

الخميس
30/07/2020

االربعاء
05/08/2020

رسم هندسي
اللغة االنكليزية

اللغة االنكليزية

مجاالت

االربعاء
05/08/2020

الخميس
30/07/2020

االربعاء
05/08/2020

االربعاء
12/08/2020

اللغة االنكليزية

ديناميك الغازات

طرق تصنيع
تصميم

هياكل طائرات

صيانة طائرات

االحد
السبت
09/08/2020 08/08/2020

االثنين
10/08/2020

حاسبة 1

الخميس
13/08/2020
خواص مواد
اوتوكاد
نظرية مكائن

انظمة دفع
الثالثاء
11/08/2020

االربعاء
12/08/2020

اللغة االنكليزية

االحد
السبت
09/08/2020 08/08/2020

الخميس
06/08/2020

االثنين
10/08/2020

حاسبات

الثالثاء
11/08/2020

الخميس
13/08/2020

فيزياء الليزر

االحد
السبت
09/08/2020 08/08/2020

االثنين
10/08/2020

تحليالت هندسية
الخميس
06/08/2020

االحد
السبت
09/08/2020 08/08/2020

هوائيات
االثنين
10/08/2020

الثالثاء
11/08/2020

اللغة االنكليزية
اللغة االنكليزية
السبت
15/08/2020

االربعاء
12/08/2020

رياضيات 2

ثرموداينمك

اتصاالت ال سلكية

اللغة االنكليزية

تطبيقات حاسبة

الخميس
13/08/2020

السبت
15/08/2020

االحد
16/08/2020
حاسبة
ثرمودانمك
معالج دقيق

حاسبة
تراكيب طائرات
استقرارية طائرات
االربعاء
12/08/2020

األولى

حقوق انسان مباديء حاسبة

ميكانيك هندسي

يبدء االمتحان الساعة  12:30مساء وينتهي الساعة  3:30مساء

هندسة وصفية

رسم هندسي

مواد انشائية

اللغة االنكليزية

رياضيات

االحد
16/08/2020
رسم هندسي

الخميس
13/08/2020

السبت
15/08/2020

المراحل
جيولوجيا
هندسية

االحد
16/08/2020

اللغة االنكليزية

ميكانيك هندسي
احتمالية

منهجية بحث

السبت
15/08/2020

دوائر كهربائية

ميكانيك كمي

اللغة االنكليزية
رياضيات

االربعاء
12/08/2020

الخميس
13/08/2020

بصريات هندسيه

الثالثاء
11/08/2020

اللغة االنكليزية
هندسة صناعية
CAD

رسم هندسي
ديناميك
اللغة االنكليزية

تكنولوجيا كهرباء

لغة انكليزية
اجهزه وقياسات

السبت
15/08/2020

االحد
16/08/2020

اللغة االنكليزية

تكنولوجيا محركات
رياضيات2/
تكنولوجيا مركبات
تصميم ميكانيكي
الكترونيات السيارات
تكنولوجيا مركبات متقدم
حاسبة 4 /
ادارة هندسية

رياضيات

DSP

الثالثاء
11/08/2020

اللغة االنكليزية

مكائن كهربائية
اللغة االنكليزية
صيانة

معالجة اشارة رقمية
سيطرة

ديناميك الموائع

مبادئ ليزر

تطبيقات رقمية

سيطرة

حاسبة 1

تحليالت هندسية
وعددية

الكترونيك

االربعاء
الثالثاء
االثنين
االحد
السبت
الخميس
29/07/2020 28/07/2020 27/07/2020 26/07/2020 25/07/2020 23/07/2020

الخميس
06/08/2020

الكترونيك

الخميس
30/07/2020

االحد
السبت
09/08/2020 08/08/2020

االثنين
10/08/2020

الرياضيات ()1

معالج مايكروي

تطبيقات رقمية

كهربائية سيارات

تشخيص اعطال متقدم

مجاالت
كهرومغناطيسية

االربعاء
الثالثاء
االثنين
االحد
السبت
الخميس
29/07/2020 28/07/2020 27/07/2020 26/07/2020 25/07/2020 23/07/2020
المراحل
األولى
الثانية
الثالثة

محركات احتراق داخلي

تصميم ميكانيكي 2/

اللغه االنكليزيه

الخميس
06/08/2020

قياسات كهربائية

هوائيات

ادارة هندسية

رياضيات

فيزياء جامعية

اشباه موصالت

دوائر كهربائية

الخميس
30/07/2020

انتقال حرارة

حقوق انسان

صيانة 1/

تحليالت هندسية

االربعاء
05/08/2020

دوائر الكترونية

رياضيات

اهتزازات

ميكانيك موائع

االربعاء
الثالثاء
االثنين
االحد
السبت
الخميس
29/07/2020 28/07/2020 27/07/2020 26/07/2020 25/07/2020 23/07/2020
ميكانيك هندسي

برمجة

ثرمو ديناميك

نظرية مكائن

الخميس
06/08/2020

اللغة االنكليزية

نظم اتصاالت

رياضيات

استقرارة طائرات

مواد هندسية

حاسبة 3/

الخميس
30/07/2020

انتقال حرارة

االربعاء
الثالثاء
االثنين
االحد
السبت
الخميس
29/07/2020 28/07/2020 27/07/2020 26/07/2020 25/07/2020 23/07/2020
حقوق انسان

االربعاء
05/08/2020

نظرية طيران
محركات طائرات

رياضيات2/

انظمة متقدمة

ثرمو ديناميك

ثرمو ديناميك

حاسبة 1

تحليالت هندسية

امن االتصاالت

كهربائية

ديناميك الهواء

نظم اتصاالت
معالج دقيق

االربعاء
الثالثاء
االثنين
االحد
السبت
الخميس
29/07/2020 28/07/2020 27/07/2020 26/07/2020 25/07/2020 23/07/2020
حقوق انسان

رياضيات

مجاالت
نظم اتصاالت 2/

االحد
السبت
09/08/2020 08/08/2020

االثنين
10/08/2020

الثالثاء
11/08/2020

االربعاء
12/08/2020

الخميس
13/08/2020

السبت
15/08/2020

االحد
16/08/2020

مساحة مستوية

االحد
16/08/2020

