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  أخي الطالب/ أختي الطالبة

 تحية طيبة وبعد،، 

 حتمم و   .مح يمما واي ي يمما و ال يمما ؛نحممج ةامعممة مت يممدي أااوع يمما و   يمماضمم س يممعي ةامعممة محتممة لتحهيمم     ت مما        
هنديممممة  ألنمممماما ومممممالج  ج لمممم  تهيممممي  اهممممالس اايممممتبانة   ت ممممد  تمممت مس مممممس تطممممج أل األامي مممما ا ااوع يمممة،

ال ك مي ممجا الط بمة ال  تحهمميس نممو و ممفمي ةامعممة محتمة، الممال  ت مم  أ وطايممة ميمانيميمة/يج  حألا  مة
التكمأل  وهممألا ي  نألةمج، لمالا ألك ل بألنماما ممس خممالج ااةاومة  مس اايمتبانة. و   نما معألفمة  أعمت وتهمد فيم 

يتبانة وم  ويمة و ناعمة وممس ام  اةةاومة  ن ما ومم  التع ي ات الخاصة واايتياوة     ك  ةد  مس اا
 البحث الع  ي فهط .   غألاضذ يتستخد    ،وأمانةصدق 

ااةبا  مة  ما اليد  الثاني فيتكجن مس مسايات التخصصيانات ال خصية، أو تكجن اليد  ااوج مس الب
 ة ال تع همة و حتمج  يئ  مي ج ة مس ال سايات  دوا مس ا ل  ةانب كوااختيا  ة ل بألناما، ويتيد  
يمئ ة   م  ال هيما  ال تمد ل لكم  يمحاج و مم  من صم  ممس ة  س هالس ا هالس ال سايات، الألةا  اةةاو

 خالج وضع اشا ي )        ( في الع جو الال  ع ث  تهد ألك . 
 

 شااأل س لك  حسس تعاونك                                                        
                          

 الهس  ا وج : مع جمات شخصية 
 في ال ألبع الال  ع ث  مع جماتت ال خصية × (  ي ) ضع  شا

 
 الينس :

 

  أنث                ذكأل             

 ال عدج التألاا ي :
 

 فا      80   80 79_ 70         فأقل  60      

 ال عدج في الثانج ة 
 

 فا     70       60-69        59 -55       
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 ال سايات والخبألات الهس  الثاني :       
  

 :والنسبة ل  سايات التي و يت ا .   ضع  شا ي )          ( في ال ألبع الال   الئ   أعت 1  
مد  ال حتج  الال  عغطي   محتجاس النظأل  والع  ي أه يت  ل ع   في ال ستهب  ال ساق

 ال ساق

 و ةة الصعجبة

متجيط  م  
 ااه ية

ي ي  
 ااه ية

نظأل  
غيأل 
ياا  
 ل تطبي 

نظأل  
لكن  
ياا  
 ل تطبي 

نظأل  
مع 

ن اطات 
 تطبيهية

ي ي   وايع
 و  ي 

متجا ن 
مس حيث 
الع   
 وااتساا

متجيط  صعب
 الصعجبة

 ي  

             ھندسة كھربائیة

             دینامیكا

             مشاغل ھندسة متقدمة

             رسم االت 

             مقاومة مواد

             مختبر مقاومة مواد

١دینامیكا حراری  ھ)  )              

             علم المواد الھندسیة

             احتماالت واحصاء ھندس  

             طرق عددیھ

             ١تحلیل ھندس  

             تكنولوجیا قطع المعادن

             ١میكانیكا موائع / 

             مختبر دینامیكا حراری  ھ

             ١انتقال حراره/ 

  
             التدریب المیدان 

             مختبر التصنیع وقطع المعادن

ازات میكانیكیھ              اھب  

             تحكم ال  

             ١تصمیم میكانیك  / 

             نظریة اآلت

ازات وتحكم ال  مختبر               اھب  

             مختبر میكانیكا موائع

وع تخرج              مشر

وع تخرج              مشر

             استاتیكا

             ٢ديناميكا حراريه/ 

             ٢ )تحليل هندس   )

             ٢تصميم ميكانيك  / 

             مختبر انتقال حراره

             تدفئة وتهوية وتكييف

اق داخل                محركات احب 

يبولوجر     الب 
             مقدمه ف 

انظمة نيوماتيكية 
 وهيدروليكية

            

٢ميكانيكا موائع)  )              
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مد  ال حتج  الال  عغطي   محتجاس النظأل  والع  ي أه يت  ل ع   في ال ستهب  ال ساق
 ال ساق

 و ةة الصعجبة

متجيط  م  
 ااه ية

ي ي  
 ااه ية

نظأل  
غيأل 
ياا  
 ل تطبي 

نظأل  
لكن  
ياا  
 ل تطبي 

نظأل  
مع 

ن اطات 
 تطبيهية

ي ي   وايع
 و  ي 

متجا ن 
مس حيث 
الع   
 وااتساا

متجيط  صعب
 الصعجبة

 ي  

مختبر ميكانيكا موائع 
 وحراريات متقدم

            

             ٢ )انتقال حرارة  )

اق  محركات االحب  مختبر
 الداخل  والسيارات

            

             أنظمة الطاقة المتجددة

             تحويل طاقة

بحوث العمليات لطلبة 
 ١الهندسة) 

            

             قياسات هندسية

             هندسة سيارات

             العنارص المتناهية

             الصيانهادارة 

             االت توربينية وغازية

تطبيقات عددية عل الموائع 
 والحراريات

            

يد              تبر

ان              علوم الطبر

             تصميم االنظمة الحرارية

             طاقة حراريه شمسية

             كفاءة الطاقة

    
 
 : والنسبة ل  سايات التي و يت ا.  ل  أ  مد  ت  ايتخدا  ك  مس أياليب التد  س التالية 2

 اادا ناو ا احيانا غالبا وائ ا أي جب التد  س

      ال حاضألي  فهط

      ال حاضألي مع ال ناي ة 

      مناي ة ص ية

      مناي ة ض س مي ج ات 

       ألض ويائ  ي عية وبصأل ة وأفال 

      طأل هة أو أي جب ال  ألوا

       ألض أو الهيا  اد و  ن جذةية .
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      ايتخدا  ال ختبألات 

 
 . التهيي   3
 

 غير مستخدمة قليلة االستخدام شائعة االستخدام شائعة جدا في االستخدام إجراءات التقييم المستخدمة

     االختبارات الموضوعية

     المكتوبةاختبارات األسئلة المقالية 

     االختبارات الشفوية

     المشروع

     البحث في موضوع معين مع عرضه

     البحث في موضوع معين بدون عرضه

 

 . العاليات مع أ ضا  ال يئة التد  سية4
 ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق أوافق بشدة الفقرة

يتقبل أعضاء هيئة التدريس الطلبة 
 ويحترمونهم 

    

يتواجد أعضاء هيئة التدريس في مكاتبهم 
 بشكل كاف ويمكن الوصول إليهم 

    

يهتم أعضاء الهيئة التدريسية بالصعوبات 
 التي يواجهها الطلبة 

    

 


