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اوالت النهائيةرنامج االمتحانات اإلستدراكية و المدب  
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 معهد تسيير التقنيات الحضرية

 

 قسم تسيير المدن و التعمير: -1
 

 االمتحبنبت االستدراكية:

 0808ًىفوبر  80 إلى 80هي   * الطٌة الثاًية ليطاًص جطيير الوذى:

  0808ًىفوبر  20 إلى 80هي  هاضحر جطيير الوذى : أولى* الطٌة 

 

 المداوالت النهبئية:

 

 .إشراف د.فؤاد بىزحسحجحث  -  ضا صباحا08على الطاعة  0808 ًىفوبر 80طٌة الثالثة ليطاًص جطيير الوذى * ال

 .عويرظ جىفيقإشراف أ.جحث  - ضا صباحا20على الطاعة   0808 ًىفوبر 00* الطٌة الثاًية ليطاًص جطيير الوذى 

 .ضىكي حبيبةجحث إشراف  ضا صباحا28 على الطاعة  0808 ًىفوبر 00* الطٌة الثاًية هاضحر جطيير الوذى 

 . اشرارد صبريٌةجحث إشراف  ضا صباحا28على الطاعة   0808 ًىفوبر 01  هاضحر جطيير الوذى أولى* الطٌة 

 

 قسم التقنيبت الحضرية و البيئة: -2
 

 االمتحبنبت االستدراكية:

 

 0808ًىفوبر  00 إلى 80ليطاًص : هي  أولى* الطٌة 

 0808ًىفوبر  00 إلى 80طاًص هٌذضة حضرية : هي * الطٌة الثاًية لي

 0808ًىفوبر  20 إلى 80هي   هذى وصحة: أقالينهاضحر  أولى* الطٌة 

 0808ًىفوبر  20 إلى 80هي  : هٌذضة حضريةهاضحر  أولى* الطٌة 

 

 المداوالت النهبئية:

 

 .لعياضي عبذ الطالمجحث إشراف  - ضا صباحا20على الطاعة  0808ضبحوبر  80  * الطٌة الثالثة هٌذضة حضرية

 .هذور وليذجحث إشراف  ضا صباحا80على الطاعة  0808 ًىفوبر 20  هذى وصحة أقالين* الطٌة الثاًية هاضحر 

 .جحث إشراف لعياضي عبذ الطالم ضا صباحا 22على الطاعة  0808 ًىفوبر 20  هٌذضة حضرية )جويع الحخصصات(ة هاضحر ي* الطٌة الثاً

 .بىعىد هحوذجحث إشراف  - ضا صباحا28على الطاعة  0808 ًىفوبر 21   ليطاًص أولى* الطٌة 

 .بىًعاش عبذ هللاجحث إشراف  - ضا صباحا28على الطاعة  0808 ًىفوبر 21  * الطٌة الثاًية ليطاًص هٌذضة حضرية

 .ًايلي اًاشف جحث إشرا - ضا صباحا22على الطاعة  0808 ًىفوبر 21  هاضحر أقالين هذى وصحة أولى* الطٌة 

 لعياضي عبذ الطالم.جحث إشراف  - ضا صباحا28على الطاعة  0808ًىفوبر  21  هٌذضة حضريةهاضحر  أولى* الطٌة 

 

 

 

 .ًهائي: هاضحر جطيير هطحذام للٌفايات جن اإلًحهاء هي الوذاوالت للوطحىييي بشكل 80 هالحظة
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