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 قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة ميسان 

 ةالدراسي من السنةالثاني  فصل الدراسيجدول االمتحانات النهائيه لل

2021/2022  

ةلثالمرحلة الثا  اليوم التاريخ المرحلة االولى المرحلة الثانية 

   II أنتقال الحرارة 
الميكانيك الهندسي 

 الحركي
05/06/2022  االحد 

II  06/06/2022ديناميك الحرارة    االثنين 

 II المكائن الكهربائية 
 )الكتروني(

 II 07/06/2022 الرياضيات  الثالثاء 

08/06/2022  مقاومة  المواد   االربعاء  

II تصنيعات العملي  
 )الكتروني(

برمجة حاسبوب متقدمة 
باستخدام برنامج 

)الكتروني( الماتالب  

 II اللغة االنكليزية    
 )الكتروني(

09/06/2022  الخميس 

مكائن التوربينيةال   II 12/06/2022 الهندسة الكهربائية  االحد  

 II 13/06/2022  الرياضيات الهندسية  االثنين 

  
 الفيزياء

14/06/2022  الثالثاء  

 II ي الرسم الميكانيك   15/06/2022  االربعاء 

  نظرية المكائن

 
برمجة حاسوب 
C++ أستخدام ب   
 )الكتروني(

16/06/2022  الخميس 

II  التحليالت العددية ي الرسم الهندس  19/06/2022  االحد 

 II 20/06/2022  المعادن الهندسية  االثنين 
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  II 21/06/2022 مبادئ هندسة االنتاج  الثالثاء 

   22/06/2022  االربعاء 

محركات أحتراق 
 IIداخلي 

ميكانيك الموائع 
 المتحركة

 23/06/2022  الخميس 

 مالحظات:

  في حالة أعالن عطلة رسمية في أحد أيام االمتحانات يتم تأجيل االمتحان في ذلك اليوم الى

 .نهاية االمتحانات وتستمر االمتحانات االخرى كما معلن

  توجيهات اللجنة االمتحانية تعليمات وعلى الطلبة االلتزام بتعليمات االمتحانات النهائية و

 والجامعة.في القسم والكلية 

 االلتزام بالزي الموحد وأحضار ما يثبت هويته كطالب كهوية الطالب  البعلى الط

 وابرازها لمراقب القاعة االمتحانية الحضورية ولمراقب الصف االلكتروني.

  تم تحديد االمتحانات النهائية الحضورية وااللكترونية بناءا على تصويت مجلس القسم بعد

 لوزارية بهذا الخصوص.االطالع على االعمامات ا

 االمتحانات الحضورية:

 .يبدأ االمتحان الحضوري الساعة التاسعة صباحا ولمدة ثالث ساعات 

  حسب خارطة جلوس  10وقاعة رقم  7تقام جميع االمتحانات الحضورية في قاعة رقم

للمرحلة األولى والرسم  IIبأستثناء أمتحاني مادتي الرسم الهندسي الطلبة في القاعتين 

 للمرحلة الثانية حيث سيقامان في المرسم. IIالميكانيكي 

  على الطالب الجلوس في المكان المخصص له حسب خارطة أسماء الطلبة في القاعة

 االمتحانية.

  على الجميع )الطلبة والمراقبين والزائرين( االلتزام بالتدابير الوقائية لحماية أنفسهم

ليمات التي اصدرتها لتزام بالتعوعوائلهم من خطر االصابة بفايروس كورونا المستجد واال

وااللتزام بقرارات اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية  أثناء الحضور وزارة الصحة 

 لألمتحانات بما يضمن أقصى درجات الوقاية الصحية.
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 االمتحانات االلكترونية:

 اءايبدأ االمتحان االلكتروني الساعة الواحدة مساءا وينتهي الساعة الرابعة مس 

 ( على الطلبة الدخول لحسابهم عبر منصةmoorCs lC llgooG)  باستخدام حساباتهم

 التي جهزها لهم القسم العلمي.

 ( أرسال االجوبة بملفFDP واحد وبنفس صيغة التسمية التي تم االتفاق عليها في ورش )

 التدريبية البنائنا الطلبة االعزاء. العمل

  عبر منصة الكوكل كالس رووم ) وتدار تجرىعلما ان االمتحانات االلكرونيةmoorCs 

lC llgooG:وعبر الصفوف االتية ) 

                               رابط صف المرحلة االولى:

https://classroom.google.com/c/NDMxMzUyODE1NzA3 

                             :لثانيةرابط صف المرحلة ا

google.cohttps://classroom.google.com/c/NDMxMzUyOhttps://classroom.

DU3MDgw  

                             :لثالثةرابط صف المرحلة ا

https://classroom.google.com/c/NDMxMzUyODg4NTk5 

 

وتتابع وتدار وتراقب ويسمح ألستفسارات الطلبة أثناء االمتحان عبر غرفة متابعة االمتحانات 

 :(moorCs gssGالخاصة باللجنة االمتحانية عبر كوكل ميت )

 آمنياتنا للجميع بالسالمة ودوام التوفيق والنجاح

Join with Google Meet 
https://meet.google.com/baj-
xphw-ivm 

Join by phone 
(US) +1 413-398-0121  
PIN: 396 023 384 # 

https://classroom.google.com/w/Mjc5NTQ3NDA4OTM0/t/all
https://classroom.google.com/w/Mjc5NTQ3NDA4OTM0/t/all
https://meet.google.com/omk-xfzp-jbh?authuser=2&hs=122
tel:+1-413-398-0121

