
نهُظبو  2020-2012نمسى هُذست انطرق وانُمم نهؼبو انذراسً  انُهبئٍتجذاول االيخحبَبث 

 انسُىي و انُظبو انفصهً

 

 انُظبو انسُىي/ األيخحبَبث انُهبئٍتجذول 

 2020-2012انؼبو انذراسً 

 انًرحهت انرابؼت انًرحهت انثهثت انًرحهت انثبٍَت انًرحهت األونى انخبرٌخ انٍىو 

  22/7/2020 األحذ
 يمبويت انًىاد

 )ححًٍم سُىي(
 هُذست األسس ---

 ----  27/7/2020 األثٍٍُ
  يٍكبٍَه انخربت

 +انًحًهٍٍ
--- 

  22/7/2020 انثالثبء
 يٍكبٍَه انًىائغ

 )ححًٍم سُىي(
---- 

طرائك األَشبء 

 وانًسح انكًً

   22/7/2020 األربؼبء

ادارة انًشبرٌغ 

واأللخصبد 

 انهُذسً

انخصًٍى 

 انهُذسً نهطرق 

 ػطهت ػٍذ األضحى انًببرن

   5/2/2020 األربؼبء
حصبيٍى انًُشبث 

 انخرسبٍَت
 حصبيٍى انحذٌذ 

   2/2/2020 انخًٍس

انهٍذرونىجً 

وانخصرٌف فً 

 انطرق

برايجٍبث هُذست 

 انطرق

   2/2/2020 انسبج
انخصًٍى األَشبئً 

 نهطرق

هُذست وحخطٍط 

 انُمم

 ---- ----   2/2/2020 األحذ

 حصبيٍى انجسىر هُذست انًرور   10/2/2020 األثٍٍُ

   11/2/2020 انثالثبء

انخحهٍالث 

+  انهُذسٍت

 انًحًهٍٍ

---- 

 صٍبَت انطرق ----   12/2/2020 األربؼبء

 13/2/2020 انخًٍس
انرٌبضٍبث 

 )ححًٍم سُىي(
 

هُذست انًطبراث 

 وانسكه

انًشروع 

 انهُذسً

 كافة المراحل الدراسية :طلبتنا األعزاء في 

انخهٍئت نذخىل انًُصت صببحب بأرٌ هللا. ٌجب  انؼبشرةسٍكىٌ يىػذ األيخحبٌ انسبػت  .1

 سبػت ػهى األلم. بُصفلبم انًىػذ األنكخروٍَت نأليخحبٌ 

 ٌجب األنخزاو ببرحذاء انزي انًىحذ. .2

 ٌجب األنخزاو بكبفت انخؼهًٍبث األيخحبٍَت . .3
 

 / الفصل الثاني/النظام الفصليجدول األمتحانات النهائية 



   2019/2020   العام الدراسي 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانٌة المرحلة األولى التارٌخ الٌوم 

 23/7/2020 الخمٌس

الرسم الهندسً 

بالحاسوب + 

محملٌن الرسم 

  2الهندسً 

  اللغة االنكلٌزٌة 

 المٌكانٌن الهندسً 26/7/2020 األحد

 الساكن
 تثبٌت السدة الترابٌة --- مماومة المواد الهندسٌة

  27/7/2020 األثنٌن
تطبٌمات مٌكانٌن 

 الموائع
 ---- جٌو تمنٌات الطرق

 هندسة النمل العام انظمة التبلٌط المستدام اللغة األنكلٌزٌة الجٌولوجٌا الهندسٌة 28/7/2020 الثالثاء

 سالمة الطرق التحلٌالت الهندسٌة المساحة الهندسٌة   29/7/2020 األربعاء

 عطلة عٌد األضحى المبارن

 --- الرٌاضٌات التطبٌمٌة    IIالرٌاضٌات   5/8/2020 األربعاء
التصمٌم األنشائً 

 للجسور الخرسانٌة

 ---- تصامٌم منشآت الخرسانة بٌئة هندسة الطرق  6/8/2020 الخمٌس

 الهندسٌةالورش  8/8/2020 السبت
تصمٌم الخلطات 

 األسفلتٌة  
---- 

تصمٌم الجسور 

 الحدٌدٌة

 التصمٌم األنشائً للطرق مبادئ الدٌممراطٌة  9/8/2020 األحد
برامجٌات تصمٌم 

 التبلٌط

 اللغة العربٌة 10/8/2020 األثنٌن
تكنلوجٌا الخلطات 

 الخرسانٌة
 تحدٌد مسار الطرٌك -----

 ---- التصاد هندسة الطرق والوعً البٌئًالثمافة   11/8/2020 الثالثاء

 هندسة السكن تطبٌمات األوتوكاد  12/8/2020 األربعاء
استٌعابٌة واداء 

 الطرق

 13/8/2020 الخمٌس

 مواد البناء+

 مواد التحمٌل : 

المٌكانٌن الحركً+ 

 الرٌاضٌلت السنوي(

 المشروع الهندسً تطبٌمات هندسة المرور  ----

 ----- نظام تصرٌف الطرق ------ ----- 15/8/2020 السبت

 طلبتنا األعزاء فً كافة المراحل الدراسٌة :

صباحا بأذن هللا. ٌجب التهٌئة لدخول المنصة  تاسعةالسٌكون موعد األمتحان الساعة  .1
 األلكترونٌة لألمتحان لبل الموعد بنصف ساعة على األلل.

 ٌجب األلتزام بارتداء الزي الموحد. .2
 بكافة التعلٌمات األمتحانٌة .ٌجب األلتزام  .3

 


