
إلى من

9.0012.00 الحاسب االلى فى العمارةالثانً عمارة11/5/2017الخمٌس

29.301.30تصمٌمات تنفٌذٌة الثالث عمارة

1.003.00التركٌبات الكهربٌة فى المبانىالثانً  عمارة

9.3011.30الممارسة المهنٌة والتشرٌعاتالرابع عمارة14/5/2017االحد 

9.301.30 2 انشاء معماري االول عمارة

49.301.30انشاء معماري الثانى عمارة

9.301.30عمارة محلٌة تراثٌةالرابع عمارة

1.003.00ادارة مشروعاتالرابع عمارة

69.301.30تصمٌم معماري  الثالث عمارة16/5/2017الثالثاء

9.301.30تخطٌط عمرانًالرابع عمارة17/5/2017االربعاء

19.302.30تصمٌم معمارى االول عمارة

29.302.30تصمٌم معمارى االول عمارة

39.302.30تصمٌم معمارى الثانى عمارة

49.302.30تصمٌم معمارى الثانً عمارة

18/5/2017الخمٌس

عمٌد المعهد وكٌل المعهدإدارة شئون التعلٌم 

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

13/5/2017السبت

15/5/2017االثنٌن

وزارة التعلٌم العالً 

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا 

ادارة شئون التعلٌم 

2017/2016الفصل الدراسً الثانى 

جدول امتحانات نهاٌة الفصل الدراسى الثانى لشعبة الهندسة المعمارٌة

المادة الشعبة - الفرقة التارٌخالٌوم
التوقٌت 

القاعة



إلى من

9.301.30تنسٌق مواقعالثالث عمارة

9.301.30دراسة االثر البٌئى للمشروعاتالرابع عمارة

1.003.00 2نظرٌات منشآت االول عمارة

39.301.30تصمٌمات تنفٌذٌةالرابع عمارة

21.004.00تارٌخ عمارة  الثانى عمارة

1.003.00نظم تكٌٌف الهواء فى المبانىالثالث عمارة22/5/2017االثنٌن

9.3011.30التركٌبات الصحٌة فى المبانىاالول عمارة

9.3011.30التفكٌر العلمى الثانى عمارة

59.302.30تصمٌم معماري  الثالث عمارة

9.3012.30مستندات التنفٌذالرابع عمارة

21.004.00خرسانة مسلحة الثانى عمارة

9.301.30تركٌبات فنٌةالثالث عمارة

11.004.00تارٌخ عمارة االول عمارة

1.003.00تحكم بٌئىالثانى عمارة

السٌد سلٌط/ د.أ

23/5/2017الثالثاء

24/5/2017االربعاء

25/5/2017الخمٌس

المادة الشعبة - الفرقة التارٌخالٌوم
التوقٌت 

القاعة

وزارة التعلٌم العالً 

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا 

ادارة شئون التعلٌم 

2017/2016الفصل الدراسً الثانى 

محمد نادر دٌاب /د .     أ هناء ٌوسف/ أ

عمٌد المعهد وكٌل المعهدإدارة شئون التعلٌم 

20/5/2017السبت

21/5/2017االحد 

جدول امتحانات نهاٌة الفصل الدراسى الثانى لشعبة الهندسة المعمارٌة



إلى من

9.301.30منظور االولى عمارة

12.002.00منشآت معدنٌةالثالث عمارة

12.002.00اسكانالثالث عمارة

12.002.00اقتصادالثانى عمارة28/5/2017االحد 

412.002.00نظرٌات عمارة  الرابع عمارة29/5/2017االثنٌن

9.3011.30هندسة االساساتالثالث عمارة

12.002.00المدخل المنظومى للهندسةالثانى عمارة

312.002.00نظرٌات عمارة الثالث عمارة

9.3011.30خواص مواداالول عمارة

19.3012.30خرسانة مسلحة الثانى عمارة

31/5/2017االربعاء

عمٌد المعهد وكٌل المعهدإدارة شئون التعلٌم 

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

وزارة التعلٌم العالً 

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا 

ادارة شئون التعلٌم 

2017/2016الفصل الدراسً الثانى 

جدول امتحانات نهاٌة الفصل الدراسى الثانى لشعبة الهندسة المعمارٌة

المادة الشعبة - الفرقة التارٌخالٌوم
التوقٌت 

القاعة

30/5/2017الثالثاء

27/5/2017السبت


