
 

جامعة تكريت/وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي  

قسم الهندسة املدنية /لكية الهندسة   

 اللجنة الامتحانية

Ministry of Higher Education & 
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 ( 2020- 2019النهائية ) جدول االمتحانات االلكترونية 

 

 ةثالمرحلة الثال المرحلة الثانية المرحلة األولى التاريخ اليوم
 المرحلة الرابعة

 
 االحد 

 
 هيدرولوجي  لغة انكليزية  لغة انكليزية  - 5-7-2020

 االثنين

 
 - ري وبزل  - جيولوجي  6-7-2020

 الثالثاء

 
 طرق - مساحة هندسية  - 7-7-2020

 األربعاء

 
  مرور  - IIمواد انشاء   8-7-2020

 الخميس 

 
 - انشاء مباني  - 9-7-2020

 منشآت هيدروليكية 

 

 السبت 

 
 - انشاءات  - IIرسم هندسي  11-7-2020

 االحد 

 
 تخمين وطرق انشاء  - موائع  - 12-7-2020

 االثنين

 
 - خرسانة مسلحة  - - 13-7-2020

 الثالثاء

 
 صحية - حاسبات  - 14-7-2020

 األربعاء

 
 - إدارة  - - 15-7-2020

 الخميس 

 
 - - - ميكانيك هندسي  16-7-2020

 السبت 

 
 اساسات  - رياضيات  - 18-7-2020

 االحد 

 
 - تحليالت هندسية  - II حاسبات   19-7-2020

 االثنين

 
 - - خرسانة  - 20-7-2020

 الثالثاء

 
 تصاميم خرسانية  - - - 21-7-2020

 األربعاء

 
 - تربة  - IIرياضيات   22-7-2020

 الخميس 

 
 تصاميم حديد  - مقاومة  - 23-7-2020

                                                

           

 

 اللجنة االمتحانية          



 

  (2019/2020للعنم الدراس ي ) ول /لدور لا ا النهنئية / تمحانان لا جدول 

 ةالرابعالمرحلة  ةالثالثالمرحلة  ةالثانيالمرحلة  ىاالولالمرحلة  التاريخ اليهم

  IIمحطات قدرة    2رياضيات  3/5/0202 االحد

    وعددية تحليالت هندسية    IIرياضيات  4/5/0202 االثنين

 تكييف وتثليج  II  مبادئ ديناميك الحرارة  5/5/0202 الثالثاء

   II مكائن تصميم   IIرسم هندسي  6/5/0202 االربعاء

  II مكائن تصميم   II  مقاومة مهاد  7/5/0202 الخميس

  نظرية مكائن    IIعلم الدكهن  11/5/0202 الدبت

 مكائن كهربائية    المداحيق ميتالهرجيا  10/5/0202 االحد

   IIعمليات تصنيع    II فيزياء 11/5/0202 االثنين

 اهتزازات    غاطيةضالموائع الالن ميكانيك  12/5/0202 الثالثاء

   IIميكانيك مهائع    IIهندسة كهربائية  13/5/0202 االربعاء

  II مهاد هندسية    المعان بالحاسهبرسم ال  14/5/0202 الخميس

  انتقال حرارة    حاسبات برمجة 17/5/0202 االحد

 سيطرة واجهزة قياس    2تطبيقات حاسهب   02/5/0202 االثنين

   IIمكائن احتراق داخلي    Iلغة انكليزية  01/5/0202 الثالثاء

  IIهندسة صناعية  IIميكانيك هندسي  مهارات ورش 00/5/0202 االربعاء

  امثلية لغة انكليزية 0الهندسة الهصفية 01/5/0202 الخميس

 

 مالحظات امتحانيه مهمة: 
 يتم ادتخدم منصة (Google Classroom) حيث ديتم تحميل االدئلة رلى المنصة الخاصة لكل مرحلة ربر رابط  ،اداء االمتحانات في

ثم يقوم  خاصة تحمل ذعار الكلية وادم وتوقيع الطالب والمرحلة والمادة االمتحانية( A4)رلى ورق باإلجابة خاص ويقوم الطالب 
 منصة. رن طريق الهاتف او جهاز الحادوب واردالها الى ال( pdf)بتجميع االوراق رلى ذكل ملف 

 ( 10:00يبدء االمتحان الدارة )ولمدة ثالث دارات فقط. ص 

 فقط. الدخول الى المنصة يكون ربر البريد االلكتروني الجامعي 

 رئيس القدم                                                                                                                              اللجنة االمتحانية

 وزارة الحعليم العنلي والباث العلمي         

 جنتمعة تكريت                        

 قسم الهندسة امليكنايكية - كلية الهندسة

Type text here





 0202 - 0291 /الدور األول / قسم الهندسة الكيمياوية  –نهائية جدول االمتحانات ال

 الرابعة الثالثة الثانية االولى التاريخ / المرحلة

 حداال

3/5  /0202 
 تكرير نفط - جريان موائع -

 االثنين

4 /5  /0202 
 - أنتقال حرارة - مقاومة مواد

 الثالثاء

5 /5  /0202 
 - - خواص مواد -

 االربعاء

6 /5  /0202 
- - - - 

 الخميس

7 /5  /0202 
 - أنتقال مادة - لغة أنكليزية

 السبت

11 /5  /0202 
- - - - 

 االحد

10 /5  /0202 
 مفاعالت - رياضيات -

 االثنين

11 /5  /0202 
 - تحليالت هندسية - 0هندسة كيمياوية  مبادئ

 الثالثاء

12 /5  /0202 
- - -  

 االربعاء

13 /5  /0202 
 - عمليات صناعية - 0ورش 



  

 

 

 الخميس

14 /5  /0202 
- - - - 

 السبت

16 /5  /0202 
 سيطرة عمليات - كيمياء فيزياوية -

 االحد

17 /5  /0202 
 - طرق عددية - كيمياء تحليلية

 االثنين

02 /5  /0202 
 - - لغة انكليزية -

 الثالثاء

01 /5  /0202 
 - لغة أنكليزية - 0حاسبات 

 االربعاء

00 /5  /0202 
 وحدات صناعية - مبادئ هندسة كيمياوية  -

 الخميس

01 /5  /0202 
 - ديناميك الحرارة  رسم هندسي )أوتوكاد(

 السبت

03 /5  /0202 
 تصميم معدات - تلوث البيئة -

 االحد

04 /5  /0202 
 مناقشة مشاريع التخرج أحصاء وأقتصاد - 0رياضيات 



 جامعة تكريت / كلية الهندسة / قسم هندسة البيئة
 (2019 – 2020)لعام الدراسي ل /األول الدور  / النهائية متحاناتجدول اإل

 

 

 :وص اإلمتحاناتمالحظات مهمة بخص

 ( يتم استخدام منصةGoogle Classroomفي أداء اإلمتحان )، لكل مرحلة الخاصة على المنصة  حيث سيتم تحميل األسئلة

والمادة اسم وتوقيع الطالب والمرحلة و شعار الكلية تحمل خاصة (A4) ةويقوم الطالب باإلجابة على ورق خاص عبر رابط

 .( عن طريق الهاتف او جهاز الحاسوب وارسالها إلى المنصةpdfاإلمتحانية ثم يقوم بتجميع األوراق على شكل ملف )

 ولمدة ثالث ساعات فقط (ص 01:11) يبدأ اإلمتحان الساعة. 

 .الدخول الى المنصة يكون عبر البريد األلكتروني الجامعي فقط 

  سيكون هناك قاعات امتحانية( افتراضية على برنامجGoogle Meet تضم مراقبين ومجموعة من الطلبة مقسمين وفق )

طلب من كل طالب فتح الكاميرا قبل بدء اإلمتحان واثناء اداءه وفق أوامر تصدر عن مدير القاعة تقسيمات خاصة ومنظمة وسيُ

 القسم واللجنة اإلمتحانية والسادة المراقبين.واليُعتَدّ بإجابة أي طالب مخالف للتوجيهات الصادرة من 

 
 اللجنة اإلمتحانية                                                                                     

 اليوم والتاريخ
 المرحلة األولى

 )صباحي ومسائي(

 المرحلة الثانية

 )صباحي ومسائي(

 المرحلة الثالثة

 )صباحي ومسائي(
 المرحلة الرابعة

 --- مايكروبايولوجي --- IIالرياضيات  5/7/0101األحد 

 هإعادة استخدام الميا --- IIاألحصاء الهندسي  --- 6/7/0101اإلثنين 

 --- IIالرسم الهندسي  7/7/0101الثالثاء 
هيدروليكية القنوات 

 المفتوحة
--- 

 --- IIميكانيك الموائع  --- 8/7/0101األربعاء 
إدارة المشاريع 

 واإلقتصاد الهندسي

 --- علم البيئة 9/7/0101الخميس 
والمياة تلوث التربة 

 الجوفية
--- 

 --- IV الرياضيات  --- 00/7/0101السبت 
األنظمة المبسطة 

 لمعالجة مياة الفضالت

 --- التحليالت الهندسية --- IIالميكانيك الهندسي  00/7/0101األحد 

 التحليالت العددية --- II  هندسة إسالة المياه --- 01/7/0101اإلثنين 

 --- هندسة البيئةمبادئ  01/7/0101الثالثاء 
النفايات الصلبة 

 والتلوث االشعاعي
--- 

 إدارة ومعالجة الخبث --- الهندسة الوصفية --- 05/7/0101األربعاء 

 --- برمجة الحاسوب 06/7/0101الخميس 
اإلدارة النوعية 

 للموارد المائية
--- 

 --- IIالِمساحة الهندسية  IIاللغة العربية  08/7/0101السبت 
ومعالجة مياه إدارة 

 المخلفات الصناعية

 الديمقراطية وحقوق اإلنسان الورش الصحية 09/7/0101األحد 
أنظمة معالجة مياه 

 الفضالت
--- 

 مواضيع بيئية منتخبة اللغة اإلنكليزية IIتطبيقات الحاسبة  IIاللغة االنكليزية  01/7/0101اإلثنين 

 --- --- 00/7/0101الثالثاء 
شبكات اإلسالة 

 والصرف الصحي
--- 


