
هندسة الغزل والنسج هندسة القوي المٌكانٌكٌة هندسة معمارٌة
هندسة الري 

والهٌدرولٌكا
هندسة األشغال العامة الهندسة اإلنشائٌة الهندسة الكهربٌة

هندسة الحاسبات 

والنظم

هندسة اإللكترونٌات 

واالتصاالت

(4)هندسة غزل ونسج (6)هندسة صناعٌة (11)هندسة انتاج (10)تصمٌم مٌكانٌكً (99)هندسة قوي مٌكانٌكٌة (22)الهندسة المعمارٌة 
هندسة ري 

(4)وهٌدرولٌكا
(56) هندسة أشغال عامة  (125)هندسة إنشائٌة (65)هندسة قوى وآالت الكهربٌة  (100)هندسة تحكم آلى  (151)هندسة اتصاالت كهربٌة

تمهٌدي رٌاضٌات 

(4)هندسٌة

تؤهٌلً فٌزٌاء 

(1)هندسٌة

تؤهٌلً رٌاضٌات 

(12)هندسٌة
التارٌخ الٌوم

(4)طرق حدٌثة فً الغزل
تخطٌط المصانع 

(6)انتاجٌة
(9)تصمٌم عدد وضبعات (5)تصمٌم ماكٌنات انتاج

 + (2)انتقال حرارة باالشعاع + (3)انتقال حرارة بالحمل

اداء +(18)انتقال حرارة ومادة+ (14)انتقال حرارة متقدم

(23)طاقة شمسٌة + (7)المحركات

(16)تطبٌقات حاسب (4)هٌدرولٌكا متقدمة
هندسة صحٌة +(16)مساحة تصوٌرٌة جوٌه

(14)متقدمة 
(40) إدارة مشروعات متقدمة 2014 ٌولٌو 16 األربعاء

(41)تحلٌل شبكات قوى كهربٌة
تصميم وتحليل دوائر 

(71)تحكم
(67)بصريات الكترونية (4)نظرٌة التقرٌب (1)فٌزٌاء الجوامد (10)تحليل دالي 2014 ٌولٌو 17 الخمٌس

(4)تطبٌقات حاسب (6)تطبٌقات حاسب (9)تطبٌقات حاسب (7)تطبٌقات حاسب

مٌكانٌكا موائع +(30)مٌكانٌكا موائع متقدمة

محطات قوى +(23)اقتصادٌات محطات قوى+(4)حسابٌة

(16)حدٌثة

المدارس الحدٌثة للتصمٌم 

المعماري فً القرن 

(15)العشرٌن

(4)مٌكانٌكا موائع متقدمة

خواص واختبارات  + (15)نظرٌة األخطاء

معالجة مخلفات المدن +(23)التربة

(14)والمصانع

منشآت خرسانٌة سابقة 

نظرٌات اتزان + (36)التجهٌز

(79)المشآت

2014 ٌولٌو 20 األحد

 
تشغٌل أمثل لنظم القوي +(19)تحوٌل طاقة

(11)الكهربٌة
(26)نظم تحكم عشوائى (110)معالجة إشارات رقمٌة (10)فٌزٌاء رٌاضٌة 2014 ٌولٌو 21 اإلثنٌن

اقتصاديات  +(19)نظم طاقة متجدده

(5)محطات كهربية

نظم حاسبات 

(61)صغيرة

نظم وتطبيقات حاسبات 

(13)صغيره

برامج غير 

(4)خطية

فيزياء 

(1)رياضية

احتماالت 

(10)واحصاء
2014 يوليو 24 الخميس

(4)حلقة بحث (6)ضبط جودة اإلنتاج (9)دراسة وقٌاس العمل (5)2تكنولوجٌا مواد 
دٌنامٌكا غازات +(7)احتراق+ (35)مبادالت حرارٌة

(2)متقدمة

التؤثٌرات البٌئٌة علً 

(16)التصمٌم المعماري 
(4)موانً ومالحة داخلٌة (15)كٌمٌاء صحٌة+(15)جٌودٌسٌة هندسٌة

تؤثٌر االهتزازات فى 

(22)المنشآت
2014 أغسطس 3 األحد

نظم التحكم فى  + (19)الكترونٌات القوى 

(1)المحركات 
(3)الكترونٌات الكم 2014 أغسطس 4 اإلثنٌن

(4)طرق حدٌثة فً النسج (6)عالقات صناعٌة (9)تكنولوجٌا اللحام (8)مٌكانٌكا مرونة ولدونة (96)تطبٌقات حاسب (14)انشاء بلدٌات+(15)جٌودٌسٌة تطبٌقٌة

منشآت خرسانٌة ساٌقة 

أساسات + (41)االجهاد

(29)متقدمة

2014 أغسطس 6 األربعاء

  
تحلٌل +(16)نمذجة دٌنامٌكٌة لنظم القوي الكهربٌة

(1)آالت كهربٌة متقدمة 

نظم تحكم 

(26)بالحاسبات

نظرٌة ونظم اتصاالت 

(16)رقمٌة
(4)تطبيقات حاسب (1)ميكانيكا الكم (11)ميكانيكا تحليلية 2014 أغسطس 7 الخمٌس

            شفوى         

ضبط +(1)تراكٌب نسجٌة

ضبط جودة +(1)جوده نسج

(1)ترٌكو+(1)غزل

 تصمٌم امثل لوحدات 

(2)مٌكانٌكٌة
(2)نظرٌة الطبقة الحدٌة + (2)تكٌٌف هواء (20)التخطبط البٌئً

تصمٌم منشآت ري 

(4)كبري
(23)تصمٌم انشائً للطرق  (19)منشآت خرسانٌة مسلحة 2014 أغسطس 10 األحد

(25)اعتمادٌة شبكات قوي كهربٌة
رٌاضٌات هندسٌة 

(137)متقدمة
2014 أغسطس 11 اإلثنٌن

(4)مالبس جاهزة
نمذجة رٌاضٌة لمشكالت 

(6)2اإلنتاج 
(9)قٌاسات دقٌقة (8)ترٌبولوجٌا

+ (21)سرٌان موائع متعدد األطوار+ (16)تحوٌل طاقة

(18)دٌنامٌكا حرارٌة متقدمة +(9)آالت دوارة
(15)تكنولوجٌا المبانً (50)تطبٌقات حاسب (13)منشآت معدنٌة 2014 أغسطس 13 األربعاء

(25)تخطٌط نظم قوى كهربٌة
دوائر رقمٌة 

(65)ونبضٌة

تحليل عددي 

(4)متقدم
(1)فٌزٌاء نووٌة (10)تحليل مركب 2014 أغسطس 14 الخمٌس

(4)فٌزٌاء منسوجات
نمذجة رٌاضٌة لمشكالت 

(6)1اإلنتاج 
(9)تكنولوجٌا التشكٌل

تصمٌم منظومات 

(5)مٌكانٌكة
(15)طاقة متجددة+(33)قٌاسات دقٌقة (16)حلقة بحث

هٌدرولوجٌا المٌاة 

(4)الجوفٌة

معدات وتكنولوجٌا + (13) علم الخرائط

 (12)انشاء الطرق والمطارات

(6)مٌكروبولوجٌا المٌاه+

(78)دٌنامٌكا انشائٌة 2014 أغسطس 17 األحد

تحلٌل رقمى + (19)نمذجة النظم الكهربٌة

(1)للمجاالت الكهرومغناطٌسٌة 
(1)هوائٌات وانتشار موجات 2014 أغسطس 18 اإلثنٌن

(4)تجهٌز منسوجات
دراسة الجدوى 

(6)اإلقتصادٌة
(9)تكنولوجٌا السباكة

تحلٌل عددى 

(5)لإلجهادات

طرق حسابٌة فى +(8)انتقال حرارة بالتوصٌل+(4)تبرٌد

(26)علوم الطاقة

تصمٌم المناطق الترفٌهٌة 

(15)بالمدن

مواد رصف الطرق +(3)استشعار عن بعد

(15)والمطارات
(113)نظرٌة اللدونه 2014 أغسطس 20 األربعاء

(2)آالت كهربٌة خاصة +(25)نظم وقاٌة كهربٌة   (25)نظرٌة تحكم حدٌثة (74)نظرٌة معلومات وتشفٌر
تحلٌل رٌاضً 

(4)متقدم
(1)فٌزٌاء ذرٌة (12)جبر خطً 2014 أغسطس 21 الخمٌس

إدارة المشروعات 

(6)اإلنتاجٌة
(9)تكنولوجٌا التشغٌل (7)اهتزازات مٌكانٌكٌة

تصمٌم عمرانً لمراكز 

(15)الحضر
(4)تطبٌقات حاسب (21)تصمٌم هندسً للطرق  (113)تطبٌقات حاسب 2014 أغسطس 24 األحد

(52)تطبٌقات حاسب   (85)تطبٌقات حاسب (140)تطبٌقات حاسب
لغات البرامج 

(4)وترجمتها
(10)جبر مجرد 2014 أغسطس 25 اإلثنٌن

(4)لغة انجلٌزٌة (6)لغة إنجلٌزٌة (11)لغة انجلٌزٌة (9)لغة إنجلٌزٌة (81)لغة انجلٌزٌة (17)لغة انجلٌزٌة (4)لغة انجلٌزٌة (48)لغة انجلٌزٌة (109)لغة انجلٌزٌة 2014 أغسطس 27 األربعاء

(50)لغه اإلنجلٌزٌة (82)لغة انجلٌزٌة (134)لغة انجلٌزٌة (4)لغة انجلٌزٌة (1)فٌزٌاء تجرٌبٌة (10)تحليل عددي 2014 أغسطس 28 الخمٌس

(6)حلقة بحث (9)حلقة بحث (8)حلقة بحث (81)حلقة بحث (49)حلقة بحث (108)حلقة بحث 2014 أغسطس 31 األحد

(49)حلقة بحث (86)حلقة بحث (134)حلقة بحث (4)حلقة بحث 2014 سبتمبر 1 اإلثنٌن

قاسم صالح األلفى/ د0أ سلوى الجوهرى/ أ

تبدأ االمتحانات الساعه العاشره صباحاً

وكٌل الكلٌة للدراسات العهلٌا والبحوثمدٌر اإلدارةالمختص

2014/8/28 حتى 2014/7/15اعتباراً من 
هندسة االنتاج والتصمٌم المٌكانٌكىالرٌاضٌات والفٌزٌاء الهندسٌةالقسم العلمً

 لجميع األقسام العلمية2014/2013جدول امتحانات تمهيدى الماجستير للعام الدراسى 

قسم الدراسات العلٌا والبحوث


