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 :ىلمستوا
  أولى

 )فصلين ( مدنى :لتخصصا

 /2021 6 6/ معلن بتاريخ
 

 االمتحان تاريخ الفترة المستوى كود المقرر المقرر اسم

 االحد 20/ 6/ 2021 األولى 10:00 - 1:00 أولى CIV 122 (2) خواص المواد واختباراتها
 

 

 

 2021 6/ 22/ ءالثالثا األولى 10:00 - 12:00 أولى HUM 111 )مدني( الفنية كتابة التقارير
 

 2021 6/ 24/ الخميس األولى 10:00 - 1:00 أولى CIV 125 () جيولوجيا هندسية
 

 

 

 االحد 27/ 6/ 2021 األولى 10:00 - 1:00 أولى CIV 121 (2) منشأت تحليل
 

 

 

 2021 6/ 29/ ءالثالثا األولى 10:00 - 1:00 أولى CIV 124 (2)مدنى  رسم
 

 االحد 4/ 7/ 2021 األولى 10:00 - 1:00 أولى CIV 123 (2) المساحة
 

 

 

 2021 7/ 6/ ءالثالثا األولى 10:00 - 1:00 أولى BAS 121 المدني فى الهندسة وتطبيقاتة تحليل عددى
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 بالعبور والتكنولوجيا للهندسة

 

 

 )فصلين( مدنى :لتخصصا ثانية :ىلمستوا

 /2021 6 6/ معلن بتاريخ
 

 االمتحان تاريخ الفترة المستوى كود المقرر المقرر اسم

 2021 6/ 23/ ءاألربعا األولى 10:00 - 1:00 ثانية CIV 226 (2)الموائع  ميكانيكا
 

 

 

 السبت 26/ 6/ 2021 4:30 - 1:30        الثانية ثانية CIV 225 (2)هندسة جيوتقنية 
 

 2021 6/ 28/ االثنين األولى 10:00 - 1:00 ثانية CIV 221 (4) منشات تحليل
 

 

 

 2021 7/ 3/السبت  األولى 10:00 - 1:00 ثانية CIV 222 (4) خواص المواد واختباراتها
 

 

 

 2021 7/ 5/ االثنين األولى 10:00 - 1:00 ثانية CIV 224 (2) مسلحة خرسانة
 

 2021 7/ 7/ ءاألربعا األولى 10:00 - 1:00 ثانية ARC 220 () معمارى ءانشا
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 العالي المعهد عميد

 بالعبور والتكنولوجيا للهندسة

 

 

)فصلين( مدنى  :لتخصصا ثالثة :ىلمستوا

 /2021 6 6/ معلن بتاريخ
 

 االمتحان تاريخ الفترة المستوى كود المقرر المقرر اسم

 االحد 20/ 6/ 2021 األولى 10:00 - 1:00 ثالثة CIV 325 هندسة جيوتقنية و أساسات
 

 

 

 2021 6/ 22/ ءالثالثا األولى 10:00 - 1:00 ثالثة CIV 322 المدني الهندسة في االلي الحاسب تطبيقات
 

 2021 6/ 24/ الخميس األولى 10:00 - 12:00 ثالثة HUM 322 )مدني(اعمال  ادارة
 

 

 

 االحد 27/ 6/ 2021 األولى 10:00 - 1:00 ثالثة CIV 323 (2)منشأت معدنية 
 

 

 

 2021 6/ 29/ ءالثالثا األولى 10:00 - 1:00 ثالثة CIV 327 والمالح الشواطئ الموانى وحماية هندسة
 

 االحد 4/ 7/ 2021 األولى 10:00 - 1:00 ثالثة CIV 324 (4) مسلحة خرسانة
 

 

 

 2021 7/ 6/ ءالثالثا األولى 10:00 - 1:00 ثالثة CIV 321 () والمطارات الطرق هندسة
 

 

 


