
 

ــ�لي ــــــــة املنصــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــور ا�جامعــــــــ  ة ـــــــــــــــــــــــــــــ

           الهندسة املدنية قسم 

 2022-2021لعام الدرا��ي ل –األول الدور  – الثا�ي��اية الكورس متحانات جدول ا
 

ا�عة  االمتحان نوع   اليوم  التار�خ  املرحلة االو��  املرحلة الثانية املرحلة الثالثة  املرحلة الر

 االحد  2022-6-5 2برمجة الحاسوب   2انشاء المباني ھندســــــة المرور  المنشـــأت الھیدرولیكیة  الك��و�ي

ـــــــــــــ  الك��و�ي ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  االثن�ن  2022-6-6 األنكلیزي التقنیة  2المساحة   االقتصاد الھندسي  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــ  2تصمیـــــــــــم الحدید  حضوري ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ میكانیك المواد   2 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  الثالثاء 2022-6-7 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــ   حضوري ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  الطرق العددیة  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ الریاضیات   2 ــــــــــــــــــــــــــــــــ  االر�عاء 8-6-2022 

ـــــــــــــ  4تصمیم الخرسانة المسلحة  حضوري ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ میكانیك الموائع   2 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ا�خميس  2022-6-9 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــ  2ھندســـــة المواصالت حضوري ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  السبت 2022-6-11 2الرسم الھندسي ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــ  الك��و�ي + حضوري ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  (حضوري)  2نظریة االنشاءات  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  االحد  2022-6-12 (الكتروني)  2مواد البناء ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ 2 والبیئیةالھندسة الصحیة   حضوري ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  4الریاضیات    ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  االثن�ن  2022-6-13 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــ  حضوري ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ 2میكانیــــك التربة  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  الثالثاء 2022-6-14 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــ  2ھندســـــــــــة االسس  حضوري  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  2تكنولوجیا الخرسانة ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  االر�عاء 2022-6-15 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــ  حضوري ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  2تصمیم الخرسانھ المسلحة ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ 2المیكانیك الھندسي ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا�خميس  16-6-2022 

 السبت 2022-6-18 2الجیولوجیا الھندسیة  أالحصاء الھندسي  الموارد المائیـــــة 2تطبیقات الحاســــــوب الك��و�ي

 

 (مدة األمتحان  9:00 يبدأ األمتحان ا�حضوري الساعة
ً
 ). ساعات 3صباحا

 (مدة األمتحان  10:00يبدأ األمتحان األلك��و�ي الساعة 
ً
 ). ساعات  3صباحا

 .الطلبة ا�حملون مع اقرأ��م من املرحلة السابقة وحسب ا�جدول املعلنيمتحن 



 

ــ�لي ــــــــة املنصــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــور ا�جامعــــــــ  ة ـــــــــــــــــــــــــــــ

 الهندسة املدنية  قسم

 2022-2021للعام الدرا��ي  - الدور االول  –الدراسية  السنة ��ايةمتحانات جدول ا
 

ا�عة  االمتحان نوع   اليوم  التار�خ  املرحلة الر

 االحد  2022-6-5 ید یالمسح الكمي وطرق التش   الك��و�ي

ـــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  االثن�ن  2022-6-6 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثالثاء 2022-6-7 تصمیم الحدید   حضوري

ـــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ءاالر�عا 2022-6-8 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا�خميس  2022-6-9 2تصمیم الخرسانة المسلحة  حضوري

 السبت 2022-6-11 ھندسة المواصالت   حضوري

ـــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  االحد  2022-6-12 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االثن�ن  2022-6-13 الھندسة الصحیة والبیئیة   حضوري

ـــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  الثالثاء 2022-6-14 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االر�عاء 2022-6-15 ھندسة االسس   حضوري 

ـــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ميس ا�خ 2022-6-16 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السبت 2022-6-18 ھیدرولوجي  الك��و�ي

 

  9:00 الساعة األمتحان ا�حضورييبدأ 
ً
 ). ساعات 3(مدة األمتحان  صباحا

 (مدة األمتحان  10:00الساعة يبدأ األمتحان األلك��و�ي 
ً
 ). ساعات  3صباحا

 .ا�جدول املعلن وحسبيمتحن الطلبة ا�حملون مع اقرأ��م من املرحلة السابقة 
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