
وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم
العام األكاديمي 2021 / 2022

الجدول النهائي المتحانات نهاية الفصل الدراسي األول

اسم المقرر كود المقررالفترة المستوىتاريخ االمتحان


 )التخصص:  � (فصل��

أو!المستوى: مد�

معلن بتاريخ 2/ 1 /  2022 

تحليل منشات (1) CIVاألولى 111 أولى9:30 - 12:30السبت 15/  1/  2022

احصاء ونظم احصائية BASاألولى 114 أولى9:30 - 12:30الثالثاء 18/  1/  2022

خواص المواد واختباراتها (1) CIVاألولى 112 أولى9:30 - 12:30السبت 22/  1/  2022

اقتصاد هندسى (مدني) HUMاألولى 114 أولى9:30 - 11:30الثالثاء 25/  1/  2022

المساحة (1) CIVاألولى 113 أولى9:30 - 12:30السبت 29/  1/  2022

رسم مدنى (1) CIVاألولى 114 أولى9:30 - 12:30الثالثاء 1/  2/  2022

Page 2 of 16

مدير شئون التعليم
أ. هناء يوسف

 (                         )

وكيل المعهد
لشئون التعليم والطالب
أ.د. سعيد حسن ابراهيم
 (                         )

أ.د. مجدي عبد العزيز زهو
 (                       )

عميد المعهد العالي
 للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

يعتمد ،،،



وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم
العام األكاديمي 2021 / 2022

الجدول النهائي المتحانات نهاية الفصل الدراسي األول

اسم المقرر كود المقررالفترة المستوىتاريخ االمتحان


 )التخصص:  � (فصل��

ثان%ةالمستوى: مد�

معلن بتاريخ 2/ 1 /  2022 

اخالقيات المهنه والقانون (مدني) HUMاألولى 121 ثانية9:30 - 11:30الخميس 13/  1/  2022

خرسانة مسلحة (1) CIVاألولى 214 ثانية9:30 - 12:30السبت 15/  1/  2022

هندسة جيوتقنية (1) CIVاألولى 215 ثانية9:30 - 12:30الثالثاء 18/  1/  2022

تحليل منشات (3) CIVاألولى 211 ثانية9:30 - 12:30السبت 22/  1/  2022

ميكانيكا الموائع (1) CIVاألولى 216 ثانية9:30 - 12:30الثالثاء 25/  1/  2022

المساحة (3) CIVاألولى 213 ثانية9:30 - 12:30السبت 29/  1/  2022

خواص المواد واختباراتها (3) CIVاألولى 212 ثانية9:30 - 12:30الثالثاء 1/  2/  2022

Page 3 of 16

مدير شئون التعليم
أ. هناء يوسف

 (                         )

وكيل المعهد
لشئون التعليم والطالب
أ.د. سعيد حسن ابراهيم
 (                         )

أ.د. مجدي عبد العزيز زهو
 (                       )

عميد المعهد العالي
 للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

يعتمد ،،،



وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم
العام األكاديمي 2021 / 2022

الجدول النهائي المتحانات نهاية الفصل الدراسي األول

اسم المقرر كود المقررالفترة المستوىتاريخ االمتحان


 )التخصص:  � (فصل��

ثالثةالمستوى: مد�

معلن بتاريخ 2/ 1 /  2022 

تحليل منشأت (5) CIVاألولى 311 ثالثة9:30 - 12:30السبت 15/  1/  2022

ادارة مشروعات التشييد CIVاألولى 315 ثالثة9:30 - 12:30الثالثاء 18/  1/  2022

خرسانة مسلحة (3) CIVاألولى 314 ثالثة9:30 - 12:30السبت 22/  1/  2022

تطبيقات الحاسب االلي في الهندسة المدنية  CIVاألولى 312 ثالثة9:30 - 12:30الثالثاء 25/  1/  2022

منشأت معدنية (1) CIVاألولى 313 ثالثة9:30 - 12:30السبت 29/  1/  2022

هندسة المرور والنقل CIVاألولى 316 ثالثة9:30 - 12:30الثالثاء 1/  2/  2022
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مدير شئون التعليم
أ. هناء يوسف

 (                         )

وكيل المعهد
لشئون التعليم والطالب
أ.د. سعيد حسن ابراهيم
 (                         )

أ.د. مجدي عبد العزيز زهو
 (                       )

عميد المعهد العالي
 للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

يعتمد ،،،



وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم
العام األكاديمي 2021 / 2022

الجدول النهائي المتحانات نهاية الفصل الدراسي األول

اسم المقرر كود المقررالفترة المستوىتاريخ االمتحان


 )التخصص:  � (فصل��

را+عةالمستوى: مد�

معلن بتاريخ 2/ 1 /  2022 

منشأت معدنية (3) CIVاألولى 413 رابعة9:30 - 12:30السبت 15/  1/  2022

شبكات المياه والصرف الصحي CIVاألولى 412 رابعة9:30 - 12:30الثالثاء 18/  1/  2022

خرسانة مسلحة (5) CIVاألولى 414 رابعة9:30 - 12:30السبت 22/  1/  2022

هيدرولوجيا CIVاألولى 411 رابعة9:30 - 12:30الثالثاء 25/  1/  2022

تخطيط ومراقبة جودة المشروعات () CIVاألولى 415 رابعة9:30 - 12:30السبت 29/  1/  2022

تصميم المباني ذات الحوائط الحاملة CIVاألولى 416 رابعة9:30 - 12:30الثالثاء 1/  2/  2022
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مدير شئون التعليم
أ. هناء يوسف

 (                         )

وكيل المعهد
لشئون التعليم والطالب
أ.د. سعيد حسن ابراهيم
 (                         )

أ.د. مجدي عبد العزيز زهو
 (                       )

عميد المعهد العالي
 للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

يعتمد ،،،


