جدول االمتحانات النهائية للفصل الدراسي خريف2017/2016

جامعة مصراتة /كلية الهندسة

الفترة الصباحية ()12:00 – 9:00
اليوم

السبت
2017/01/14

العام
الرسم اهلندسي
اهلندسة الوصفية

الكهربي
نظم حتكم اآللي 2
ادارة و اقتصاد هندسي
نظم حتكم 1

ميكانيكا

األحد
2017/01/15

الميكانيكا

علم المواد

رسم االت
هندسة انتاج1
هندسة انتاج2

مبادئ هندسة النفط
علم حلام املعادن

اقتصاد هندسي
ميكانيكا االت1

هندسية1

هندسة قوى كهربائية1

ميكانيكا االت2

ميكانيكا

شبكات االتصاالت

املقاييس وأجهزة القياس

هندسية2

الديناميكا احلرارية للمعادن

لغة اجنليزية1

دوائر الكرتونية 2

اهتزازات ميكانيكية

لغة اجنليزية2

حتليل نظم قوى1

توربينات

االتصاالت اخللوية

الثالثاء
2017/01/17
األربعاء
2017/01/18

معاجلة اإلشارة الرقمية
لغة عربية1
لغةعربية2
كتابة تقارير

هندسة النقل

قوانني مباني

هندسة طرق1

تكيف اهلواء والرتكيبات

هندسة طرق2

امليكانيكية

تكنولوجيا التشكيل

نظريات العمارة

إدارة الصيانة

هندسة صحية2

كيمياء حتليلية

هندسة اتصاالت

مساحة1

تاريخ عمارة 3

حتليل وتصميم نظم
حماكاة النظم الصناعية

هندسة صحية1

مضخات وضواغط

نظم محاية كهربائية

المدني

ميكانيكا موائع

إنتاج املعادن غري احلديدية

برجمة حاسوب

طرق االسرتداد اإلضايف
آليات حفر وإنتاج

دوائر الكرتونية 1

االثنين
2017/01/16

النفط

ادارة هندسية

إنتاج احلديد و الصلب

التحكم الرقمي يف أآلت التصنيع

إدارة هندسية

تقنية اآلبار األفقية

منشآت فوالذية1

اجنليزي3

منشآت فوالذية2

حتليل الضغوط العابرة

رسم مدني

هندسة الغاز الطبيعي للمكمن
جيولوجيا نفط واستكشاف
سريان املوائع يف األوساط

العمارة

المياه
والبيئة

الصناعية

خواص وحتسني الرتبة -
هيدرولوجيا املياه اجلوفية

خرسانة مسلحة 1

كيمياء بيئية

ميكانيكا موائع

هندسة السالمة الصناعية

إدارة املوارد البشرية

صناعة احلديد والصلب
إدارة صناعية

تصميم منشآت فوالذية

التخطيط والتحكم يف اإلنتاج
شبكات وتكنولوجيا
تاريخ ونظريات التخطيط

املعلومات
التحكم الرقمي يف أآلت التصنيع

آالت كهربائية 1

مقاومة املواد

جيولوجيا هندسية

تصميم أجزاء آالت

آالت كهربائية 2

حتليل االجهادات

انتقال حرارة

آالت دقيقه وحتكم

اقتصاد هندسي

هندسة البيئة الصناعية

آالت كهربائية 3

تصميم االت1

موازنة املادة و الطاقة

مقرر اختياري

مساحة2

نظم خطية

تصميم االت2

إضاءة وصوتيات

مقاييس وأجهزة قياس

إدارة مشاريع

رياضة2

الخميس
2017/01/19

رياضة3
رياضة4

نظم اتصاالت

التآكل يف الصناعات النفطية

هندسة مركبات

ختطيط واقتصاديات النقل

مواد بناء

مقدمة يف هندسة

خرسانة مسلحة 2

البيئة

نظم صناعية

حتليل عددي

السبت
2017/01/21

إحصاء
رياضة1

خواص املواد الكهربائية،
الكرتونات قوى "ك ت ص"،

األحد
2017/01/22

حتكم الي

اهلندسة البيئية

قوى كهربائية
معاجلات دقيقة 1

ثقافة إسالمية

ميكانيكا تربة1

نظم رقمية1
هندسة اجلهد العالي
االتصاالت الالسلكية

خواص موائع املكمن

ميكانيكا تربة2

مساحة

التحكم يف اجلودة اهلندسية

هندسة إنتاج 1

هندسة أساسات

كميات ومواصفات

إدارة اجلودة الشاملة

منشآت خرسانية 3
انتقال حرارة1
انتقال حرارة2
اقتصاديات حمطات القوى

حتليل إنشائي1
املعاجلات احلرارية

كتابة تقارير ختصصية

حتليل إنشائي2

علم فيزياء املعادن 2

خاصية تقييم النفط

تشييد مباني

التحكم البيئي

جيولوجيا هندسية،
حتليل إنشائي

تكنولوجيا خرسانة2

تكنولوجيا التشغيل
مقاومة مواد
اسرتاتيجية العمل والسوق

دوائر كهربائية 1

االثنين
2017/01/23

فيزياء1
فيزياء2

دوائر كهربائية 2

هندسة كهربائية وإلكرتونية

نظرية اتصاالت 1

االت كهربائية

نظرية اتصاالت 2

ختطيط الصيانة

اخلواص الكهربائية للمواد

استكمال وصيانة اآلبار

ترميم املباني األثرية

السبائك اهلندسية

هندسة حفر

هندسة صحية

مناولة مواد
حبوث عمليات
هندسة كهربائية وإلكرتونية

حمطات قوى كهربية
نظرية املعلومات والتشفري

الثالثاء
2017/01/24
األربعاء
2017/01/25
الخميس
2017/01/26

كهرومغناطيسية 1
كهرومغناطيسية 2
كيمياء عامة
ديناميكا حرارية

التحريك والتحكم يف
احملركات
اهلوائيات وانتشار املوجات

ورش

قياسات و أجهزة كهربائية

ميكانيكية

اتصاالت بصرية

إدارة مكامن

مقاومة مواد- 1

خواص املواد

مقدمة علم املواد

جيولوجيا عامة

تكنولوجيا خرسانة -

علم املعادن

اخلواص امليكانيكية للمواد

خواص صخور املكمن

منشآت خرسانية- 1

تسجيالت آبار

منشآت خرسانية2

ديناميكا حرارية2

مقاومة مواد

السالمة وهندسة البيئة

تكييف وتربيد

صناعة اإلمسنت

جيولوجيا تركيبية

ميكانيكا موائع1

التآكل و احلماية منه

ميكانيكا موائع

هندسة كهربية

ميكانيكا موائع2

كيمياء فيزيائية

هندسة إنتاج 2

والكرتونية منشآت

حمركات احرتاق داخلي

مواضيع خمتارة

تطبيقات هندسة املكامن

هيدروليكية هيدروليكا

تكنولوجيا اللحام

خواص و اختبارات املواد

إنشاء معماري - 2

علم املياه و الري

إنشاء معماري- 3

ختطيط منشآت صناعية

إدارة وتنفيذ مشروعات

صناعة اخلزف

هندسة املرور

علم املواد واختباراتها
التحليل اإلنشائي

مساحة

نظم مراقبة خمزون
االقتصاد اهلندسي

قسم الدراسة واالمتحانات
2016/12/28

جامعة مصراتة /كلية الهندسة
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