
 2016صيف  - 1/2جدول امتحانات التدريب الصناعي 

 المقرر البرنامج م.
عدد الطالب 

 المتوقع
 القاعة الساعة التاريخ يوم االمتحان

1 
AET 

 1التدريب الصناعي 
 اإلثنين 47

 الثالثاء
سبتمبر 91  

 سبتمبر 20
ص  1  

 أ20304
 ب20304 – أ20304

 2التدريب الصناعي  2
 الثالثاء 73

 األربعاء
سبتمبر 02  

 سبتمبر 21
ص  1  

 أ20704
 أ20304

3 
CCE-C 

 1التدريب الصناعي 
 األحد 74

 اإلثنين
سبتمبر 91  

سبتمبر 91  
 

 قسم هندسة الحاسبات -قاعة المكتبة 
 قسم هندسة الحاسبات -قاعة المكتبة 

 2التدريب الصناعي  7
 األحد 26

 اإلثنين
سبتمبر 91  

سبتمبر 91  
 

 قسم هندسة الحاسبات -مكتب رئيس القسم 
 قسم هندسة الحاسبات -مكتب رئيس القسم 

5 CCE-E  سبتمبر 91 االثنين 25 1التدريب الصناعي  مبنى هندسة االتصاالت –قاعة السيمنار  ظ 1 

سبتمبر 00 الخميس 22 2التدريب الصناعي  6  مبنى هندسة االتصاالت –قاعة السيمنار  ظ 1 

4 CEM  األحد 41 1التدريب الصناعي 

 اإلثنين

 الثالثاء

سبتمبر 91  

سبتمبر 91  

سبتمبر 02  

ص  1  

14201 
14201 
14201 

4 
 األحد 52 2التدريب الصناعي 

 اإلثنين

 الثالثاء

سبتمبر 91  

سبتمبر 91  

سبتمبر 02  

ص  1  

14202 
14202 
14202 

2 EEE  سبتمبر 91 االثنين 30 1التدريب الصناعي ص  1   حجرة مجلس قسم القوى واالالت الكهربية 

سبتمبر 02 الثالثاء 36 2التدريب الصناعي  10 ص  1   حجرة مجلس قسم القوى واالالت الكهربية 

11 MDE  سبتمبر 00 الخميس 22 1التدريب الصناعي ص  1   ميكانيكا الجديدمبني  -القاعة الزرقاء  

سبتمبر 09 األربعاء  15 2التدريب الصناعي  12 ص  1   مبني ميكانيكا الجديد -القاعة الزرقاء  

13 PPC-C  سبتمبر 02 الثالثاء 35 1التدريب الصناعي ص  1   مبنى الهندسة الكيميائية - 33310قاعة  

سبتمبر 09 األربعاء  25 2التدريب الصناعي  17 ص  1   مبنى الهندسة الكيميائية - 33310قاعة  

15 PPC-P  ص  1 سبتمبر 14 األحد    23 1التدريب الصناعي  3الدور  -مبنى تعدين  -معمل هندسة األستكشاف  

سبتمبر 09 األربعاء 27 2التدريب الصناعي  16 ص  1   3الدور  -مبنى تعدين  -معمل هندسة األستكشاف  

14 STE  سبتمبر 02 الثالثاء 75 1التدريب الصناعي ص  1   14301 

سبتمبر 02 الثالثاء 37 2التدريب الصناعي  14 ص  1   14303 

12 WEE  سبتمبر 09 األربعاء 16 1التدريب الصناعي  قاعة دبلوم الموارد المائية ص92 

سبتمبر 00 الخميس 12 2التدريب الصناعي  20  قاعة دبلوم الموارد المائية ص92 


