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 المدنية دائرة الهندسة 
 

 2021/2022 األولالدراسي  برنامج االمتحانات النهائية للفصل

 

 

 

 

 التخصص رقم المساق المساقات الفترة اليوم والتاريخ

عدد 

 رقم القاعة الطلبة
مدرس 

 المساق

 األحد
19/12/2021 

 أولى
 5مساحة+ عمارة ف 5450 مقاومة المواد

51 B+(105 ,106,111,211) ماهرد. 

 7ف مباني 5203  2خرسانة مسلحة 
46 B+(105 ,106,111) د.نصر 

 ثانية
 9مساحة ف 5191 االستشعار عن بعد

18 B+105  نضالم. 

   
  

 

 االثنين
20/12/2021 

 

 أولى
 جميع التخصصات 5184+5555 ة الهندسةأخالقيات مهن

113 B+(105 ,106,111,011) م. فيضي 

   
  

 

 ثانية

 مساحة 8364+4178 تكنولوجيا مواد بناء
98 B+(105 ,106,111,011) د.معتز 

 5مباني ف 4176 1ميكانيكا تربة
30 B+(105 ,106) د.نبيل 

   
  

 

 الثالثاء
21/12/2021 

 

 7مساحة ف 8207 1التصوير الجوي واألرضي أولى
22 B+(105) مصعبم. 

 ثانية

 9مباني ف 4230+8195 الكهرباء التطبيقية
68 B+(109 ,106,111,011) .غاندي+ د

 د.صالح

 5مساحة ف 8205 هندسة مساحة
19 B+(111,011) د.معتز 

قوانين وتشريعات في 
 9مساحة ف 5178 المساحة واالفراز

18 B+(109 ,106) 

 د.غادي

 7بنى تحتية ف 5924 هيدروليكا
2 B+(109) د. اعتصام 

 األربعاء
22/12/2021 

 أولى
 + 9مساحة ف+مباني 4180 مشاريع تخطيط وادارة

106 B+(105 ,106 

,111,011,002,003) 
د.نافد+ 
 م.إيناس

 م.مصعب B+(105 ,106,111) 47 5مساحة ف 4583 مرور نقل هندسة 

 5ف مباني 5451 ميكانيكا الموائع ثانية
25 B+(011) د. اعتصام 

 الخميس
23/12/2021 

 أولى
 7ي فمبان 5200 1خرسانة مسلحة

40 B+(111 ,011) د.نصر 

   
  

 

 7مساحة ف 4311 هندسة صحية ثانية
28 B+(111) د.سماح 

 هائيةننسخة 

13/12/2021 
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 2021/2022 األولبرنامج االمتحانات النهائية للفصل الدراسي 

 

 

 

 

 

 
 

   مالحظات:
 11:00 :الفترة المسائية )الثانية( تبدأ الساعة  08:30 الفترة الصباحية )األولى( تبدأ الساعة :مواعيد االمتحانات .1
 فس اليوم مراجعة سكرتير الدائرة لترتيب ذلك.ن الجلسة أو ثالثة امتحانات فينفس على من يوجد عنده امتحانين في  .2

 التخصص رقم المساق المساقات الفترة اليوم والتاريخ

عدد 

 رقم القاعة الطلبة
مدرس 

 المساق

 األحد
26/12/2021 

 أولى

 5مباني ف 5201 انشاء مباني
29 B+(105 ,106,111) د. سماح 

 9مباني ف 5204 3خرسانة مسلحة 
45 B+(105 ,106,111) د. نصر 

   
  

 

  م.حمدي B+(105 ,106) 64 جميع التخصصات 5199 عقود وحساب كميات ثانية

 االثنين
27/12/2021 

 

 أولى
 3مباني+بنى تحتية ف 5449 استاتيكا

78 B+(105 ,106,111) .إيناسم 

   
  

 

 ثانية
 7بنى تحتية ف 4188 انشاءات معدنية

97 B+(105 ,106,111,109) د. هيثم 

 3مساحة ف 4627 1مساحة 
16 B+(105 ,106) م.مصعب 

 الثالثاء
28/12/2021 

 

 أولى

 3مساحة ف 5160+8193 الجيولوجيا
 5بنى تحتية ف

26 B+(105 ,106) 

 م.نضال

GPS 5188 17 7مساحة ف B+(111) د.معتز 

 نبيلد. B+(111) 11 9بنى تحتية ف 5926 الجودة والصحة والسالمة والبيئة

 5مباني ف 4189 2المساحة

31 B+(105 ,106) 

 م. فيضي

مساحة التصوير الرقمي  ثانية
 9مسحة ف 5179 ومعالجة الصور

21 B+(105) 

 د.غادي

 األربعاء
29/12/2021 

 7بنى تحتية ف 5206 ة االساساتهندس أولى
30 B+(011) نبيلد. 

 5مباني+بنى تحتية ف 4181 1تحليل انشاءات ثانية
46 B+(011 ,003) .ماهر د 

 الخميس
30/12/2021 

 أولى
 9مباني ف 5164+8197 تكييف وتبريد وانظمة صحية

69 B+(105 ,106,111,011) د.كاظم 

 5مساحة ف 5171 1ر ونظرية األخطاءالجب
27 B+(105 ,106,111) د.غادي 

    ثانية
  

 

 هائيةننسخة 

13/12/2021 

 


