
  نسخة نهائية                                               حديث نظام                                                   
   ١١/٢٠١٩/ ٢٨ ة ولغاي ٢٠١٩/ ١١ /٢٤  من  ٢٠١٩-٢٠١٨لعام الدراسي ل الدورة التكميليةلتأهيل والتخصص ) لطالب الدراسات العليا ( ماجستير ا النظريبرنامج االمتحان 

 معالجة مياه الصرف الصحي  الري والصرفهندسة   هندسة النقل والمرور  ميكانيك التربة واألساسات  تصميم وتأهيل المنشآت  السنة  اليوم
  GIS نظم المعلومات الجغرافية  وإعادة استخدامها

  حداأل
  

٢٤/١١  

  األولى
  التصميم المتقدم للمنشآت الفوالذية

  
  د. صبح

يك التربة دراسة ميكان
  والصخور

  حمود   د. ملحمد. 

  هندسة المطارات

  د. مسوتي

 منشآت مائية في مشاريع الري
  والصرف

  
  د. الحسين د. قيس د. فركوح

  بيئةال وبيولوجيا كيمياء
  

  د. مراد  د. بالل

  نظم المعلومات الجغرافية 
  

  د.دحدل

  الثانية
  المنشآت البيتونية الخاصة

  
  د. محمود  د. االطرش

الخواص الهندسية  قياس
  لية للتربقالمخبرية والح

  د. حمود             

دراسات متقدمة في السكك 
  الحديدية والمرافئ

  د. الوادي

تنفيذ واستثمار مشاريع الري 
  والصرف
  د. الخاطر

إدارة أنظمة الصرف 
  الصحي وتشغيلها

 المفتي د. حديد د. الحدادد. 

النمذجة والتحليل في نظم 
  رافيةالمعلومات الجغ
 د. دحدل

  األثنين
٢٥/١١  

  االولى
التحليل اإلنشائي المتقدم والعناصر 

   المحدودة 
  د. البشير  د. الصفدي

 التربة تثبيت طرائق
  خواصها وتحسين

  
  د. حمود  د. ملحم

إدارة  تخطيط واستثمار و
  منشآت النقل

  د. داؤد

  الصرف الزراعي أنظمة
  

  د. عساف

شبكات دراسة وتصميم 
  صحيالصرف ال

  د. حداد  د.وهبة

  المتقدمة وطرق التعديل المساحة
  

  د. رضوان

  الثانية
  تصميم المنشآت المركبة

  د. جراد  د. درويش
  

دراسات متقدمة في هندسة المرور 
  والسالمة المرورية

  د. داؤد
     

  الثالثاء
  

٢٦/١١  

  األولى
   يةالبيتون لمنشآتل المتقدم التصميم

  
  د. شرف

  دراسة متقدمة في مواد البناء  
  د. اسعد د. اسماعيل

      

    الثانية
  نظرية المرونة

  
  د. منصوري

  
تخطيط وإدارة مشاريع الري 

  والصرف
  د. ونوس  د. رانيا

معالجة الحمأة وإعادة 
  استخدامها نواتج المعالجة

  د. حديد  د. عبود

  المساحة التصويرية الرقمية
  

 د. الشوا

  األربعاء
  

٢٧/١١  

  ولىاأل
  وإصالحها تأهيل وتقوية المنشآت

  
  د. كيخيا  د. المما

  هندسة األساسات المتقدمة
  

  د. المقداد

 منشآت تأهيل وإعادة صيانة
  )عباراتو أنفاق –جسور(النقل

  د. يعقوب د. ادلبي

  هيدروجيولوجياوهيدرولوجيا 

  د. شبالق  د. منصور

معالجة مياه الصرف 
  والصناعي الصحي

  بشار د. حديد د. عبود د.

  االستشعار عن بعد
  

  د. العبد هللا

             الثانية

  الخميس
  

٢٨/١١  

  األولى
  والهندسة الزلزاليةديناميك المنشآت 

  
  د.  شديد  د. جبور

الرياضيات المتقدمة 
  والعناصر المحدودة 

  
  د. البشير

مواضيع متقدمة في هندسة  
  الطرق وإعادة تأهيلها

  د. خضر  د. داالتي

  أنظمة الري
  

  الخاطر  د. قيس د.

لمياه المعالجة المتقدمة 
  الصرف الصحي والصناعي

  د. مراد  د. حداد د. عبود

  جيوديزيا األقمار الصناعية
  

  د. الشوا

  ١:٠٠ – ١٠:٠٠يجري االمتحان في الساعة   الثانية

  شعبة الدراسات العليا        

  

 نائب عميد الكلية للشؤون العلمي

األحمد الكوساألستاذة الدكتورة ميادة ا  

 عميد كلية الهندسة المدنية

 األستاذ الدكتور محمد هاجم الوادي


