
المجموعالعددالمرحلة الرابعةالعددالمرحلة الثانيةالعددالمرحلة االولىالتاريخاليومت
الكتروني1342تقنية هندسة األسس29الميكانيك الهندسي6/12/2022االحد1

حضوري3232مقاومة المواد6/13/2022االثنين2

1342الرسم االنشائي29الجيولوجيا الهندسية6/14/2022الثالثاء3

32اللغة اإلنكليزية32إنشاء المباني6/15/2022االربعاء4

329تطبيقات الحاسبة اللغة اإلنكليزية29الورشة الميكانيكية والمدنية6/16/2022الخميس5

6/17/20220الجمعة6

32ميكانيك موائعاللغة اإلنكليزية6/18/2022السبت7

1342تصميم المنشآت الفوالذية29مواد االنشاء6/19/2022االحد8

13232تقنية الخرسانة 6/20/2022االثنين9

1342اآليزو29الرسم الهندسي والهندسة الوصفية6/21/2022الثالثاء10

3232الرياضيات المتقدمة 6/22/2022االربعاء11

1313التخمين والمواصفات والعقودالرياضيات التطبيقية6/23/2022الخميس12

6/24/20220الجمعة13

23232المساحة والديمقراطية االنسان حقوق6/25/2022السبت14

1342البيئية الهندسة129مساحة 6/26/2022االحد15

3232االنشائية المواد صناعة تقنيةاللغة العربية6/27/2022االثنين16

21313 المسلحة الخرسانية المنشآت وتصميم تحليل1 الحاسبة تطبيقاتمبادئ حاسبة6/28/2022الثالثاء17

6/29/20220االربعاء18

6/30/20220الخميس19
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 كوكل) الطالب حساب في الموضوعة الصورة تكون ان التأكيد مع Google Classroom حساب في الطالب صورة تثبيت مع  العربية باللغة و الرباعي الطالب اسم كون من والتاكد حسابه من التحقق طالب كل على

ً الطالب يعتبر بخالفه و الطالب هوية برفع الحضور تسجيل ويكون  10:30 الى 9 ساعة من (دقيقة 90) االمتحان وقت غائبا

. انقطاع دون االمتحان اداء لضمان االلكتروني االمتحان خالل يحتاجه ما كل تهيئة الطالب على

 يتضمن والذي االجابة ورقة نموذج اتباع ضرورة مع الطالب باسم الملف تسمية تتم و صور برفع يسمح وال فقط pdf كملف وترفع حصرا االزرق او االسود الجاف بالقلم تكون ورقة على االجابة تتطلب التي االسئلة

التوقيع مع االجابة اوراق كل في الصفحة رقم و المادة اسم و الرباعي الطالب اسم كتابة

9.30 الساعة بعد النهائي االمتحان وأداء الطلبة بدخول اليسمح

 طول خالل بذلك المطالبة حال في الكاميرا لفتح االستعداد و الرسمي الزي ارتداء من والتأكد المراقبين و االمتحانية اللجنة توجيهات الى لالستماع االمتحان اثناء و قبل google meet الى االنضمام الطلبة على

البرنامج اعلى في الظاهر الوقت على االعتماد وعدم المذكور الوقت قبل اإلجابة تسليم ضرورة الى الطلبة ننوه هنا و 12:00 الساعة في االمتحان ينتهي

 مهمة مالحظات

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

كلية مدينة العلم الجامعة
2022-2021جدول االمتحانات النهائية للعام الدراسي   

خالله من االمتحان أداء على التدرب الطلبة جميع على و (Google Classroom) الكلية في المتبعة االلكتروني التعليم منصة خالل من االمتحان يكون

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات
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رائد مناف م.م بالرد المخول (07902846385) تقنية مشاكل مواجهة عند االمتحانات خالل الطلبة لمساعدة المخصص الهاتف رقم10

( الطلبة بين تناقلها يتم التي الواحدة اإلمتحانية للورقة االسماء تغيير ) فقط االسم وتغيير واحدة ورقة كتعميم واحد شخص من المنقولة االجابات تطابق بمعنى اي والفصل بالرسوب الغش حاالت معاملة يتم


