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 :ىلمستوا
  أولى

 )فصلين( كهرباء :لتخصصا

 /2021 6 6/ معلن بتاريخ
 

 االمتحان تاريخ الفترة المستوى كود المقرر المقرر اسم

 االحد 20/ 6/ 2021 األولى 10:00 - 1:00 أولى BAS 122 (4)رياضيات 
 

 

 

 2021 6/ 24/ الخميس األولى 10:00 - 1:00 أولى ELC 124 اإللكترونية اسس الهندسة
 

 االحد 27/ 6/ 2021 األولى 10:00 - 1:00 أولى ELC 121 (2)برمجة حاسب 
 

 

 

 2021 6/ 29/ ءالثالثا األولى 10:00 - 1:00 أولى ELC 122 () كهربية قياس قياسات وأجهزة
 

 

 

 االحد 4/ 7/ 2021 األولى 10:00 - 1:00 أولى ELC 112 () كهرومغناطيسية مجاالت
 

 2021 7/ 6/ ءالثالثا 3:30 - 1:30        الثانية أولى HUM 121 )ءكهربا( اخالقيات المهنه والقانون
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( ) 

 العالي المعهد عميد

 بالعبور والتكنولوجيا للهندسة

 

 

 )فصلين( كهرباء :لتخصصا ثانية :ىلمستوا

 /2021 6 6/ معلن بتاريخ
 

 االمتحان تاريخ الفترة المستوى كود المقرر المقرر اسم

 2021 6/ 23/ ءاألربعا األولى 10:00 - 1:00 ثانية ELC 221 (2)دوائر إلكترونية 
 

 

 

 السبت 26/ 6/ 2021 األولى 10:00 - 1:00 ثانية ELC 223 () إلكترونية قياسات
 

 2021 6/ 28/ االثنين األولى 10:00 - 1:00 ثانية ELC 213 الدقيق والمعالج تنظيم الحاسبات
 

 

 

 2021 7/ 3/السبت  األولى 10:00 - 1:00 ثانية ELC 225 () مجاالت نظرية
 

 

 

 2021 7/ 7/ ءاألربعا األولى 10:00 - 1:00 ثانية ELC 224 () إتصاالت كهربية
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( ) 

 العالي المعهد عميد

 بالعبور والتكنولوجيا للهندسة

 

 

)فصلين(  كهرباء :لتخصصا ثالثة :ىلمستوا

 /2021 6 6/ معلن بتاريخ
 

 االمتحان تاريخ الفترة المستوى كود المقرر المقرر اسم

 االحد 20/ 6/ 2021 األولى 10:00 - 1:00 ثالثة ELC 322 ()نبائط إلكترونية 
 

 

 

 2021 6/ 24/ الخميس األولى 10:00 - 1:00 ثالثة ELC 324 () إنتشار الموجات
 

 االحد 27/ 6/ 2021 األولى 10:00 - 1:00 ثالثة ELC 321 2) (كهربية  اتصاالت نظم
 

 

 

 2021 6/ 29/ ءالثالثا األولى 10:00 - 1:00 ثالثة ELC 323 البيانات ونقل شبكات الحاسب
 

 

 

 االحد 4/ 7/ 2021 األولى 10:00 - 1:00 ثالثة ELC 314 () آلي تحكم
 

 2021 7/ 6/ ءالثالثا األولى 10:00 - 1:00 ثالثة ELC 412 () التناظرية الدوائر المتكاملة تصميم
 

 

 


