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 المدنية  دائرة الهندسة 
 

 2022/ 2021 الثانيالدراسي  برنامج االمتحانات النهائية للفصل

 

 

 

 

 

 

 رقم المساق  المساقات  الفترة  اليوم والتاريخ 
عدد   التخصص 

 رقم القاعة  الطلبة 
مدرس 

 المساق

 األحد
15/05/2022 

 أولى 
 4ف مساحة 5451 ميكانيكا الموائع 

21 B+(105,106)  د. اعتصام 
 8بنى تحتية ف 5206 دسة االساسات هن 

26 B+(105,106)  د.نبيل 

 ثانية 
مباني+بنى   4182 2تحليل انشاءات

 5تحتية ف

29 B+(105) 

 د.ماهر

     
 

 االثنين 
16/05/2022 

 

 أولى 
 8مباني ف 4311 هندسة صحية 

61 B+(105,106,109) حد.سما 

 ال نضأ. B+(105,106,109) 32 4مباني ف 8193 الجيولوجيا وعلوم األرض

 ثانية 
 6ف  مساحة 4176 1ميكانيكا تربة

33 B+(105) ل د.نبي 

   
  

 

 الثالثاء 
17/05/2022 

 

 أولى 

 4583 هندسة نقل ومرور
6مباني ف  19 B+(105,106) 

 أ.مصعب

 5167 متقدمة  مساحة
4ف مساحة  15 B+(105) 

 ي ضي. فأ

البنية التحتية المستدامة 
 8بنى تحتية ف 5925 الخضراء و 

13 B+(106) 

 د. اعتصام 

       

 األربعاء 
18/05/2022 

 أولى 

 د.نصر B+(105,106,109) 33 8ي فمبان 5203 2خرسانه مسلحه 

 د.غادي  B+(105,106) 17 6فحة  مسا 5173 للمساحةالجيوديسيا والفلك 

 أ.نضال  B+(105,106,109) 34 4باني فم 4627   1مساحة 

 ثانية 
 إيناسأ. B+(105,106) 51 10مباني ف 4180 دارة المشاريعط وإتخطي 

      

 الخميس
19/05/2022 

      أولى 
 

 ثانية 
العقود والمواصفات وحساب  

 الكميات
5199 

 B+(105,106) 60 8حة فسام

 أ.حمدي

     
 

 نهائيةنسخة 

28/04/2022 
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 2022/ 2021 الثانيبرنامج االمتحانات النهائية للفصل الدراسي 

 

 

 

 

 
 

   مالحظات:
 11:00  :تبدأ الساعةالفترة المسائية )الثانية(   08:30 األولى( تبدأ الساعة رة الصباحية ) الفت :االمتحاناتمواعيد  .1
 لك.فس اليوم مراجعة سكرتير الدائرة لترتيب ذ جلسة أو ثالثة امتحانات في نال نفس انين في على من يوجد عنده امتح .2

 مساقات لا ترة الف 34
رقم  

 ساقالم

عدد   التخصص 

 مدرس المساق رقم القاعة  طلبة ال

 حداأل
22/05/2022 

 

 
 د.محمد عوض  B+(105,106) 34 6باني فم 8196 ديناميكا وانتقال الحرارة 

 أ.مصعب B+(105,106) 19 6مساحة ف 4584 هندسة الطرق 

       ثانية 

 االثنين 
23/05/2022 

 

      أولى 
 

 ثانية 
 أ.فيضي B+(105,106,109) 54 8مباني ف 4198 قوانين وانظمة البناء 

 ي د.غاد B+(105,106,109) 22 8حة فسام 4605 التصوير الرقمي مساحة 

 الثالثاء 
24/05/2022 

 
 أولى 

10مباني ف 5204 3خرسانه مسلحه   33 B+(105,106) د.نصر 

6مساحة ف 8204 2الجبر ونظرية االخطاء   16 B+(105,106) غادي د. 

      

 األربعاء 
 أولى  25/05/2022

 5200 1خرسانه مسلحه
+ أ.حمدي B+(105,106,109) 61 8حة فسام

 ع سميعبد ال.د

 د.نصر B+(105,106,109) 18 6مباني ف 4181 1تحليل االنشاءات 
 د.ماهر B+(105,106,109) 34 4مباني ف 5450 مقاومة المواد

 االنارة و التمديدات الكهربائية 
4961+

5162 
 B+(105,106,109) 46 8باني فم

 غالسة د..ماهر م

 الخميس
26/05/2022 

 أولى 
 أ.مصعب  B+(105,106) 19 بنى تحتية  5435 صميم الرصفاتتحليل وت 

 د.نبيل  B+(105,106) 39 6مباني ف 4185 2ميكانيكا التربة 

 ؤي د.ل B+(105) 27 8مباني ف 8195 بيقية كهرباء تط ثانية 

 هائيةنخة نس

28/04/2022 

 


