
إلى من

9.004.00التصمٌم باستخدام الحاسب االلىالثالث مدن9/5/2017ًالثالثاء

39.3011.30مواد بناء الثانى مدنى

9.3012.30انشاء معماري مدنىالثالث مدنً

21.004.00منشآت خرسانٌة خاصة الرابع مدنً

49.3012.30تصمٌم المنشآت الخرسانٌة الثالث مدنً

21.004.00تصمٌم المنشآت الخرسانٌة الثانى مدنى

31.004.00تصمٌم المنشآت الخرسانٌةالثالث مدنً

9.3012.30رسم هندسى مدنىاالول مدنً

1.003.00ادارة مشروعاتالرابع مدنً

19.3012.30تصمٌم المنشآت المعدنٌة الثالث مدنً

1.003.00اصالح و تجدٌد المبانًالرابع مدنً

19.3012.30مٌكانٌكا التربة الثانى مدنى

29.3012.30مٌكانٌكا التربة الثانى مدنى

1.003.00مٌكانٌكا الموائع االولى مدنى

1.003.00فحص وصٌانة المنشآتالرابع مدنً

9.3011.30االمثلٌة االنشائٌةالثالث مدنً

21.003.00مساحة الثانى مدنى

1.004.00  2تصمٌم المنشآت المعدنٌة الثالث مدنً

محمد نادر دٌاب /د .     أالسٌد سلٌط/ د.أ

13/5/2017السبت

17/5/2017االربعاء

18/5/2017الخمٌس

عمٌد المعهد وكٌل المعهدإدارة شئون التعلٌم 

هناء ٌوسف/ أ

14/5/2017االحد 

15/5/2017االثنٌن

16/5/2017الثالثاء

وزارة التعلٌم العالً 

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا 

ادارة شئون التعلٌم 

2017/2016الفصل الدراسً الثانى 

جدول امتحانات نهاٌة الفصل الدراسى الثانى لشعبة الهندسة المدنٌة

المادة الشعبة - الفرقة التارٌخالٌوم
التوقٌت 

القاعة



إلى من

29.3012.30تحلٌل االنشاءات االولى مدنى

39.3011.30مساحة الثانى مدنى

11.004.00تحلٌل االنشاءات االولى مدنى

1.003.00هندسة الطرق والمطاراتالرابع مدنً

39.3011.30رٌاضة االول  مدنى

9.3011.30هندسة االساساتالثالث مدنً

1.003.00دٌنامٌكا الموائعالثانى مدنى

19.3012.30تصمٌم المنشآت الخرسانٌة الثانى مدنى

9.3011.30تصمٌم منشؤت الرى الكبرىالرابع مدنً

41.003.00رٌاضة االول  مدنى

9.3011.30التفكٌر العلمى الثانى مدنى

1.003.00التصمٌم الكهربى لالنشاءاتالثالث مدنً

19.3012.30منشآت خرسانٌة خاصة الرابع مدنى 

1.003.00جٌولوجٌا هندسٌةاالولى مدنى

1.003.00تموٌل وتقٌٌم المشروعاتالثالث مدنً

19.3011.30مساحة االول مدنً

49.3012.30تحلٌل االنشاءات الثانى مدنى

1.003.00تخطٌط ومراقبة  جودة المشروعات الثالث مدنً

عمٌد المعهد وكٌل المعهدإدارة شئون التعلٌم 

محمد نادر دٌاب /د .     أالسٌد سلٌط/ د.أهناء ٌوسف/ أ

القاعة

20/5/2017السبت

23/5/2017الثالثاء

24/5/2017االربعاء

وزارة التعلٌم العالً 

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا 

ادارة شئون التعلٌم 

2017/2016الفصل الدراسً الثانى 

جدول امتحانات نهاٌة الفصل الدراسى الثانى لشعبة الهندسة المدنٌة

المادة الشعبة - الفرقة التارٌخالٌوم
التوقٌت 

22/5/2017االثنٌن

25/5/2017الخمٌس

21/5/2017االحد 



إلى من

9.3011.30هندسة الزالزلالرابع مدنى

12.002.00تسوٌق االول مدنً

9.3011.30هندسة صحٌة وبٌئٌة الرابع مدنى

12.002.00اقتصادالثانً مدنً

19.3011.30مواد بناء االول مدنً

9.3011.30تخطٌط الطرق والنقلالرابع مدنً

212.002.00مواد بناء االول  مدنى

12.002.00دراسات بٌئٌة الرابع مدنً

9.3011.30هٌدرولٌكا القنوات المكشوفةالثانى مدنى

9.3011.30تصمٌم اعمال الرىالرابع مدنً

12.002.00المدخل المنظومى للهندسةالثانى مدنى

9.3011.30تارٌخ الهندسة والتكنولوجٌااالول مدنً

9.3011.30دٌنامٌكا االنشاءاتالرابع مدنً

12.002.00اخالقٌات المهنة والقانونالثالث مدنً

عمٌد المعهد وكٌل المعهدإدارة شئون التعلٌم 

محمد نادر دٌاب /د .     أالسٌد سلٌط/ د.أهناء ٌوسف/ أ

29/5/2017االثنٌن

30/5/2017الثالثاء

31/5/2017االربعاء

وزارة التعلٌم العالً 

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا 

ادارة شئون التعلٌم 

2017/2016الفصل الدراسً الثانى 

جدول امتحانات نهاٌة الفصل الدراسى الثانى لشعبة الهندسة المدنٌة

المادة الشعبة - الفرقة 
التوقٌت 

القاعة

27/5/2017السبت

28/5/2017االحد 

التارٌخالٌوم


