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ةالمرحلة الثالث المرحلة الرابعة ةالمرحلة الثاني  المرحلة  

 األولى

 اليوم التاريخ

1- تطبيقات الليزر 1- الليزر  1-مجاالت    DC-1 27 /8 السبت 

FM 

لكترونيات األ

2 -البصرية  

1-تفريغ    

 الكتروني

2  - الكترونيك الورش  

1الهندسية   

 

 األحد 8 / 28

1الكواشف   

األلكترونيات 

1-البصرية  

1-الحالة الصلبة 1-الكترونيك   اللغة  

–اإلنكليزية 

 الكتروني

 اإلثنين 8/ 29

2-تطبيقات الليزر  1-الرياضيات    AC –الرياضيات  2   -

1ك  

 الثالثاء 9 /30

1- اإلتصاالت 2-الرياضيات   2 -بصريات  الفيزياء  

1-الجامعية   

 األربعاء 31/8

2-اإلتصاالت  2-الصلبة    Ac -1  الرسم

1-الهندسي   

 الخميس 9 /1

أشباه الموصالت 

1 

1-تصميم الليزر 1-التحليل الطيفي   1-بصريات  1الميكانيك    السبت 3/9 

2-تصميم الليزر  2-التحليل الطيفي   2 -الرياضيات  2ميكانيك    األحد 4/9 

1-أنظمة الليزر 2-الكترونيك قدرة  2-الليزر   اإلثنين 9 /5  

2- أنظمة الليزر 2-الليزر    -1-القياسات 

 الكتروني

1مختبرات   

 

 الثالثاء 6/9

2- الكواشف  1- الرياضيات   

 

1حاسوب   األربعاء 9 /7 

IR 

1 - الكتروني  

2-تحليالت 2مجاالت   2مختبرات    

 

 الخميس 9/ 8

الكترونيك القدرة 

1 

IR 

2-الكتروني  

2-القياسات   حقوق  

1اإلنسان   

 السبت 9/ 10

1 الكتروني  اسباتح  

1الليزر   بحث التخرج  االحد 9/ 11  

-الكتروني -حاسبات

2 
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 تنسى :  لبتنا األعزاء الط

ساعه  أاإلمتحانات اإللكترونية تبد و صباحا وللدراستين صباحي ومسائي التاسعة الساعة   تبدأ ات الحضورية اإلمتحان -1

 (  عصراً  5 ( ظهراً وتنتهي ساعة ) 2) 

 يجب جلب المستلزمات الخاصة باإلمتحانات ) قرطاسية وألة الحاسبة ( وال يسمح بتبادل المستلزمات بين الطالب -2

 اإللتزام بالزي الرسمي وفي حال مخالفتك الزي الرسمي تعرض نفسك للحرمان من اإلمتحان  -3

 جلب هوية الطالب الخاصة بك  -4

 الى القاعة اإلمتحانية تجنباً لحرمانك من اإلمتحان أو الساعات الذكية  عدم إدخال جهاز الموبايل  -5

 اإلجابة بالقلم األزرق أو األسود فقط  -6

 بكافة أنواعه . تعرض نفسك ومستقبلك للخطر وتجنب الغش  ال -7

سيكون إمتحان ذلك اليوم بعد اليوم  موافقة اإلمتحان ليوم عطلة رسميةفي حالة  -8

  متحاناتاالخير لإل


