
    
 

 

 6104-6103جدول امتحانات نياية الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي 
 استاذ المادة مكان االمتحان وقت االمتحان زمن االمتحان عدد الطالب المستوى اسم المقرر التاريخ اليوم 

 01/2/6104 االحد
  601قاعة  00099-5099 سبعزيه  111-011 مواصفات -تركيبات

  601قاعة  0099-00099 سبعزيه  011-611 دمة تكنولوجياتمق -خرسانات خاصة 

 02/2/6104 االثنين
 ا.د/ لميس الجيزاوي  06011-6011 سبعبد 3 636 611 تصميم معماري

 د/ ىبو 002قاعة  06011-6011 سبعبد 3 65 011 تنسيق مواقع
 

 الثالثاء
03/2/6104 

 لبيمولد/ سارة ا  06011-6011 سبعبد 3 065 111 رسم ىندسي
 ا.د/ عادل المصري  1011-0011 سبعبد 3 611 011 رسم مدني

 ا.د/ عماد البمتاجي ب - ا 60مدرج  00011-6011 سبعزبن 056 011 ادارة مشروعات التشييد
 ا.د/ احمد يوسف 601قاعة  06011-6011 سبعبد 3 61 111 تصميم منشات مقاومة لمزالزل

 د/ مذمد انطىطبوي 601قاعة  00099-5099 سبعزبن 33 099 (0بئي )رذهيم اوش 04/2/6104 األربعاء

 
 05/2/6104 الخميس

  ب - ا 60مدرج  00099-09099 سبعزبن 606 111 اساسيات حرارة - حقوق انسان
 ا.م.د/ شريف البدوي ب - ا 60مدرج  3099-0099 سبعزبن 064 611 معدات تشييد

 د/ ونيد انسقيهي 601قاعة  00099-5099 سبعزبن 00 099 وظم سىد جواوت انذفز

 
 61/2/6104 السبت

 ا.م.د/ احمد طيويو ا 60مدرج  00099-5099 سبعزبن 41 011 (0خواص ومقاومة )
   00099-5099 سبعزبن cie 111 0سموك وظيفي 

 
 60/2/6104 األحد

 احمد طيويوا.م.د/  ب - ا 60مدرج  00099-5099 سبعزبن 601 011 (6خواص ومقاومة مواد )
 ا.د/ حامد عسكر 600قاعة  – 601قاعة  00099-5099 سبعزبن 33 111 ترميم وتدعيم المنشات الخرسانية

 66/2/6104 االثنين
 د/ جالل بغدادي ا 60مدرج  00099-5099 سبعزبن 25 611 احتمال واحصاء

 عزبا.د/ مجدي ال ب 60مدرج  00099-5099 سبعزبن 30 611 رياضيات غير متصمة
 

 60/2/6104 الثالثاء
 ا.د/ محب ابو المعاطي ب 60مدرج  00011-6011 سبعزبن 36 111 (0فيزياء )
 ا.د/ محب ابو المعاطي ب – ا 60مدرج  00011-6011 سبعزبن 006 111 (6فيزياء )

 ا.د/ سعد الدين مصطفي ب -ا  60مدرج 0011-06011 سبعبد 3 052 011 (6منشات معدنية )
 ا.د/ مجدي السعداوي 601قاعة -ب – ا 60مدرج  00099-5099 سبعزبن 630 011 نظم طاقة كيربية 61/2/6104 ءاألربعا
 

 الخميس
62/2/6104 

 ا.م.د/ محمد الزغيبي 114قاعة  00099-5099 سبعزبن 61 011 تحميل منشات بالحاسب
 مجدي العزبا.د/  014قاعة  00099-5099 سبعزبن bme-cie 011 66معادالت تفاضمية  

 د/ صالح انججالري 601قاعة  00099-5099 سبعزبن 03 399 (3رذهيم اوشبئي )

 ا.د/ حامد عسكر 610قاعة  00099-5099 سبعبد 3 61 111 (1خرسانة مسمحة )

 64/2/6104 السبت
 ا.د/ حامد نور ب 60مدرج  00099-5099 سبعزبن 10 111 (0ميكانيكا ىندسية )
 ا.د/ حامد نور ب  -ا 60مدرج  00099-5099 سبعزبن 034 111 (6) ميكانيكا ىندسية

 ا.د/ عبده عبد الفتاح ب - ا 60مدرج  0099-00099 سبعزبن 611 011 الطرق الكمية لضبط الجودة

 65/2/6104 االحد
 ا.د/ محمود الموافي 601قاعة  –ب  -ا 60مدرج  00099-5099 سبعزبن 630 011 المساحة المستوية

 ا.د/ محمد جمال ميدي ا 60مدرج  0099-00099 سبعزبن 31 111 ط وتاكيد الجودة في المنشات الخرسانيةضب
 

                                                                                                                                              وكيم انكهيخ نشئون انزعهيم وانطالة                                                                                             انمديز انزىفيذي نهجزوبمج                                                                                                         اعداد انجدول                                                                                                                           

 

 

 

 

                                                    عميد انكهيخ                                                                                                                                   وكيم انكهيخ نشئون انزعهيم وانطالة                                                                                                         

 عميد انكهيخ      



    
 

 6104-6103جدول امتحانات نياية الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي 
 

  مكان االمتحان وقت االمتحان زمن االمتحان عدد الطالب المستوى اسم المقرر التاريخ اليوم 
 ا.د/ احمد يوسف 601قاعة  -ب -ا 60مدرج  00099-5099 سبعبد 3 630 611 (0خرسانة مسمحة ) 66/2/6104 االثنين

 ا/ نيفين الحسيني 610-601قاعة  –ب  – ا 60مدرج  00099-5099 سبعزبن 665 111 (6لغة انجميزية ) 01/2/6104 لثالثاءا

 00/2/6104 االربعاء
 ا.م.د/ محمد عبد العظيم ب– ا 60مدرج  00099-5099 سبعزبن 003 011 نظم دعم القرار

 ا.د/ ثروت سرحان ب 60درج م 00099-5099 سبعزبن 40 111 ىندسة المواني والمالحة

 0/3/6104 الخميس
 د/ حسام الدين مصطفي ب  -ا 60مدرج  00099-5099 سبعزبن 614 611 بحوث عمميات

 د/ مذمد مذمود عجد انهطيف ا 61مدرج  00099-5099 سبعزبن mte 011 6التسويق 

 ا.م.د/ ىشام االتربي 601قاعة  00099-5099 سبعزبن 06 011 ىندسة صحية

 لسبتا
 

0/3/6104 
 

 د/ شيماء ب 60مدرج  00099-5099 سبعزبن 13 111 (0تفاضل وتكامل )
 د/ سمير شمس ب –ا  60مدرج  00099-5099 سبعزبن 020 111 (6تفاضل وتكامل )

 أ.د/ عبدل ججز 601قاعة  00099-5099 سبعزبن 03 399 (0هىدسخ جورقىيخ )

 1/3/6104 االحد
 ا.د/ محمد الجمل ب - ا 60مدرج  00099-5099 سبعزبن 616 011 لمتغيراتتفاضل وتكامل متعدد ا

 ا.د/ محمد يسري الشيخ 600قاعة  -601قاعة  00099-5099 سبعزبن 32 111 دراسات في مجال اليندسة االنشائية
 انشيخد/ آثز ا 601قاعة –ب  – ا 60مدرج  00099-5099 سبعزبن 634 611 ادارة مشروعات 2/3/6104 االثنين

 3/3/6104 الثالثاء
 ا.م.د/ احمد صالح ب 61مدرج  00099-5099 سبعزبن bme 011 06برمجة بالحاسب  

 د/ احمد متولي 601قاعة  00099-5099 سبعزبن 00 111 ىندسة الطرق والمطارات
 ا.م.د/ محمد جمال عبد اهلل ب - ا 60مدرج  00099-5099 سبعزبن 066 111 اساسيات ىندسية

 4/3/6104 ربعاءاال 
 ا.د/ حامد عسكر ا 60مدرج  00099-5099 سبعبد 3 012 111 (0خرسانة مسمحة )

 ا.د/ سميز اثو انفزوح 601قاعة  00099-5099 سبعزبن 33 099 ادارح وظم انمعهومبد

 ا.د/ احمد يوسف ا 60مدرج  00099-5099 سبعبد 3 31 011 (6خرسانة مسمحة ) 5/3/6104 الخميس

 سجذان

 

09/6/0903 

 

 ا.د/ سميز اثو انفزوح ب - ا 60مدرج  00099-5099 سبعزبن 000 999 وظم مبنيخ

 د/ آثز اانشيخ 601قاعة  00099-5099 سبعزبن 04 099 اعمبل انمسخ ورقديز اسعبر

 00/6/0903 االدد
 د/ وليد السقيمي 600قاعة – 113قاعة – 601قاعة –ب  – ا 60مدرج  00099-5099 سبعزبن 011 611 تقارير فنية

   00099-5099 سبعزبن cie 611 0اقتصاد ىندسي   

 د/ مذمد طىطبوي ا 60مدرج  00099-5099 سبعزبن 43 099 (0رذهيم اوشبئي ) 00/6/0903 االثىيه

 03/6/0903 انثالثبء

  111قاعة  00099-5099 سبعزبن mte 999 6كيميبء  

 د/ آثر الشيخ 601قاعة  00099-5099 سبعزبن 04 111 تقييم مشروعات

 ا.د/ عبدل ججز ب - ا 60مدرج  00099-5099 سبعزبن 039 099 (3هىدسخ جورقىيخ ) 01/3/6104 االربعاء
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