
 2017-2016عام الدراسي ال        الجامعة التكنولوجیة
 االولالفصل الدراسي       قسم ھندسة البناء واالنشاءات

 كافة االختصاصات :ماجستیر        الدراسات العلیا
 

 2017-2016 الدراسي للعام )االوللفصل ا(جدول االمتحانات النھائیة 
 االختصاص المادة الدراسیة التاریخ الیوم

 كافة االختصاصات Technical Writing 12/1/2017 الخمیس
  ھندسة انشائیة Advanced Applied Mechanics 16/1/2017 االثنین
  الھندسة الصحیة والبیئیة Control of Air Pollution 16/1/2017 االثنین
  الموارد المائیة Quality control of material construction 16/1/2017 االثنین
  ھندسة الطرق والنقل Advanced Pavement Materials 18/1/2017 االربعاء
  ھندسة الجیوتكنیك Advanced Soil Mechanics 18/1/2017 االربعاء
  ھندسة انشائیة Advanced Numerical Analysis 21/1/2017 السبت
  الھندسة الصحیة والبیئیة Advance Water Treatment-1 21/1/2017 السبت
  الموارد المائیة Advanced hydrology 21/1/2017 السبت
  ھندسة الجیوتكنیك Flow through Porous Media 21/1/2017 السبت
  ھندسة الطرق والنقل Advanced Traffic Engineering 23/1/2017 االثنین
  ھندسة انشائیة Advanced Structural Analysis 25/1/2017 االربعاء
  الھندسة الصحیة والبیئیة Advance water networks 25/1/2017 االربعاء
  الموارد المائیة Sediment transport 25/1/2017 االربعاء
  ھندسة الطرق والنقل Railway Engineering 25/1/2017 االربعاء
  ھندسة الجیوتكنیك Advanced Foundation Engineering–I (Open) 25/1/2017 االربعاء
  ھندسة انشائیة Advanced Analysis of Plasticity 28/1/2017 السبت

 28/1/2017 السبت

-Advance numerical analysis 
-Environmental hydrology 

-Application of R.S. Technologies in 
Environmental Eng. 

  الھندسة الصحیة والبیئیة

  الموارد المائیة Advanced numerical 28/1/2017 السبت
  ھندسة الطرق والنقل Airport Engineering 28/1/2017 السبت
  ھندسة الجیوتكنیك Advanced Soil Mechanics Lab. (Open) 28/1/2017 السبت
  ھندسة انشائیة Advanced Reinforced Concrete I 1/2/2017 االربعاء
  الھندسة الصحیة والبیئیة Chemistry Biology of Water 1/2/2017 االربعاء
  ھندسة الطرق والنقل Earth Structures 1/2/2017 االربعاء

 Site Investigations (Open) & Engineering 1/2/2017 االربعاء
Geophysics 

  ھندسة الجیوتكنیك

  الموارد المائیة Water Conveyance 2/2/2017 الخمیس

 
 



 2017-2016عام الدراسي ال        الجامعة التكنولوجیة
 االولالفصل الدراسي       قسم ھندسة البناء واالنشاءات

 كافة االختصاصات : دكتوراه        الدراسات العلیا
 

 2017-2016 الدراسي للعام االول)لفصل (اجدول االمتحانات النھائیة 

 االختصاص المادة الدراسیة التاریخ الیوم
 كافة االختصاصات Technical Writing 12/1/2017 الخمیس

  الموارد المائیة Advanced fluid mechanics 14/1/2017 السبت

 Computational Techniques in Structural 16/1/2017 االثنین
Analysis 

  انشائیةھندسة 

  الموارد المائیة Water Resources Management 18/1/2017 االربعاء
  ھندسة الجیوماتیك Photogrammetry 18/1/2017 االربعاء
  ھندسة مواد البناء Advanced Engineering Materials 18/1/2017 االربعاء
  انشائیةھندسة  Stability 21/1/2017 السبت

  الموارد المائیة Applied Hydrology 23/1/2017 االثنین
  ھندسة الجیوماتیك Geodesy 23/1/2017 االثنین
  ھندسة مواد البناء Supplementary Cementitious Materials 23/1/2017 االثنین
  ھندسة انشائیة Plates and Shells II 25/1/2017 االربعاء
  ھندسة انشائیة Advanced Reinforced Concrete II 28/1/2017 السبت
  الموارد المائیة Earth structures 28/1/2017 السبت
  ھندسة الجیوماتیك Spatial Database 28/1/2017 السبت

 .Assessment & Rehabilitation of R.C 28/1/2017 السبت
Structures 

  ھندسة مواد البناء

  ھندسة انشائیة Variational Mathematics 1/2/2017 االربعاء
  ھندسة الجیوماتیك Engineering Aspects of Remote Sensing 1/2/2017 االربعاء
  ھندسة مواد البناء Mechanics of Composite Materials 1/2/2017 االربعاء
  الموارد المائیة River engineering 2/2/2017 الخمیس

 

 
 



 2017-2016عام الدراسي ال       الجامعة التكنولوجیة
 االولالفصل الدراسي      قسم ھندسة البناء واالنشاءات

 كافة االختصاصات الدبلوم العالي:        الدراسات العلیا
 

 2017-2016للعام الدراسي  االول)لفصل جدول االمتحانات النھائیة (ا

 االختصاص المادة الدراسیة التاریخ الیوم
 كافة االختصاصات Technical Writing 12/1/2017 الخمیس
  ھندسة األثر البیئي Environmental Pollution-1 18/1/2017 األربعاء
  ھندسة الطرق والنقل Advanced Pavement Materials 18/1/2017 األربعاء
  GIS دبلوم Fundamental of GIS 18/1/2017 األربعاء
  ھندسة األثر البیئي Ecology science 21/1/2017 السبت
  GISدبلوم  GIS applications 21/1/2017 السبت
  ھندسة الطرق والنقل Advanced Traffic Engineering 23/1/2017 االثنین
  ھندسة األثر البیئي Health, economic, social impact assessment 25/1/2017 االربعاء
  ھندسة الطرق والنقل Advanced Engineering Statistics 25/1/2017 االربعاء
  ھندسة الطرق والنقل Airport Engineering 28/1/2017 السبت
  GISدبلوم  Cartography 28/1/2017 السبت
  األثر البیئيھندسة  Fundamental of EIA 30/1/2017 االثنین
  ھندسة األثر البیئي Ethic of Research 1/2/2017 االربعاء
  ھندسة الطرق والنقل Engineering Survey & GIS 1/2/2017 االربعاء
  GISدبلوم  Remote sensing 1/2/2017 االربعاء

 

 
 


