
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:  أو!المستوى: عمارة (فصل��

معلن بتاريخ 2/ 1 /  2022 

التصميم المعماري (1) ARCاألولى 111 أولى9:30 - 3:30السبت 15/  1/  2022

خواص واختبار المواد CIVاألولى 110 أولى9:30 - 12:30الثالثاء 18/  1/  2022

انشاء معمارى (1) ARCاألولى 114 أولى9:30 - 1:30السبت 22/  1/  2022

تاريخ ونظريات العمارة (1) ARCاألولى 112 أولى9:30 - 12:30الثالثاء 25/  1/  2022

وسائط التعبير البصري (1) ARCاألولى 113 أولى9:30 - 1:30السبت 29/  1/  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:  ثان%ةالمستوى: عمارة (فصل��

معلن بتاريخ 2/ 1 /  2022 

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

التصميم المعماري (3) ARCاألولى 211 ثانية9:30 - 3:30السبت 15/  1/  2022

المساحة و القياس CIVاألولى 217 ثانية9:30 - 11:30الثالثاء 18/  1/  2022

إنشاء معماري (2) ARCاألولى 214 ثانية9:30 - 1:30السبت 22/  1/  2022

تاريخ ونظريات العمارة (3) ARCاألولى 212 ثانية9:30 - 12:30الثالثاء 25/  1/  2022

تحكم بيئي () ARCاألولى 213 ثانية9:30 - 12:30السبت 29/  1/  2022

تطبيقات الحاسب األلى فى العمارة (2) ARCاألولى 215 ثانية9:30 - 1:30االثنين 31/  1/  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:  ثالثةالمستوى: عمارة (فصل��

معلن بتاريخ 2/ 1 /  2022 

التصميم المعمارى (5) ARCاألولى 311 ثالثة9:30 - 3:30السبت 15/  1/  2022

التصميمات التنفيذية (2) ARCاألولى 312 ثالثة9:30 - 2:30الثالثاء 18/  1/  2022

ميكانيكا التربة واالساسات CIVاألولى 317 ثالثة9:30 - 12:30السبت 22/  1/  2022

التصميم الداخلى البيئي ARCاألولى 315 ثالثة9:30 - 1:30الثالثاء 25/  1/  2022

التركيبات الفنية فى المبانى (1) ARCاألولى 314 ثالثة9:30 - 11:30السبت 29/  1/  2022

تنسيق المواقع والحدائق ARCاألولى 313 ثالثة9:30 - 1:30الثالثاء 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:  را+عةالمستوى: عمارة (فصل��

معلن بتاريخ 2/ 1 /  2022 

التصميم المعماري (7) ARCاألولى 411 رابعة9:30 - 3:30السبت 15/  1/  2022

التركيبات الفنية فى المبانى (2) ARCاألولى 414 رابعة9:30 - 12:30الثالثاء 18/  1/  2022

تصميمات تنفيذية (4) ARCاألولى 412 رابعة9:30 - 2:30السبت 22/  1/  2022

ادارة المشروعات والمواقع ARCاألولى 415 رابعة9:30 - 12:30الثالثاء 25/  1/  2022

التخطيط العمرانى () ARCاألولى 413 رابعة9:30 - 3:30السبت 29/  1/  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 ،،،


