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المستوى : أولى    )فصلين( رةعما :لتخصصا

 /2021 6 6/ معلن بتاريخ
 

 االمتحان تاريخ الفترة المستوى كود المقرر المقرر اسم

 االحد 20/ 6/ 2021 األولى 10:00 - 12:00 أولى HUM 111 )عمارة( الفنية التقارير كتابة
 

 

 

 2021 6/ 24/ الخميس األولى 10:00 - 1:00 أولى ARC 122 (2)ونظريات العمارة  تاريخ
 

 االحد 27/ 6/ 2021 األولى 10:00 - 4:00 أولى ARC 121 (2)المعمارى  التصميم
 

 

 

 2021 6/ 29/ ءالثالثا األولى 10:00 - 3:00 أولى ARC 123 (2)البصرى  التعبير وسائط
 

 

 

 االحد 4/ 7/ 2021 األولى 10:00 - 1:00 أولى CIV 126 () تحليل المنشآت
 

 2021 7/ 6/ ءالثالثا األولى 10:00 - 2:00 أولى ARC 124 (1) العمارة فى األلى الحاسب تطبيقات
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)فصلين(  رةعما :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 ARC 223 معماري تصميم تقنيات
 

 

 

 السبت 26/ 6/ 2021 األولى 10:00 - 4:00 ثانية ARC 221 (4)المعماري  التصميم
 

 2021 6/ 28/ االثنين األولى 10:00 - 1:00 ثانية ARC 225 ة وصوتياتءنظم إضا
 

 

 

 2021 7/ 3/السبت  األولى 10:00 - 1:00 ثانية CIV 224 () مسلحة خرسانة
 

 

 

 2021 7/ 5/ االثنين األولى 10:00 - 2:00 ثانية ARC 224 الداخلي التصميم
 

 2021 7/ 7/ ءاألربعا األولى 10:00 - 3:00 ثانية ARC 222 (1) التصميمات التنفيذية
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 العالي المعهد عميد

 بالعبور والتكنولوجيا للهندسة

 

 

)فصلين(  رةعما :لتخصصا ثالثة :ىلمستوا

 /2021 6 6/ معلن بتاريخ
 

 االمتحان تاريخ الفترة المستوى كود المقرر المقرر اسم

 االحد 20/ 6/ 2021 األولى 10:00 - 12:00 ثالثة HUM 322 )عمارة( اعمال ادارة
 

 

 

 2021 6/ 24/ الخميس األولى 10:00 - 1:00 ثالثة ARC 324 المستقبل عمارة
 

 االحد 27/ 6/ 2021 األولى 10:00 - 4:00 ثالثة ARC 321 (6)المعمارى  التصميم
 

 

 

 2021 6/ 29/ ءالثالثا األولى 10:00 - 3:00 ثالثة ARC 322 (3)التنفيذية  التصميمات
 

 

 

 االحد 4/ 7/ 2021 األولى 10:00 - 1:00 ثالثة CIV 326 ()المعدنية  المنشآت تصميم
 

 2021 7/ 6/ ءالثالثا األولى 10:00 - 2:00 ثالثة ARC 323 ()عمراني  تصميم
 

 

 


