
   

 

 
 8102/  2    /  88   ابتداء يٍ  8102/8102 ينهعبو انجبيع  األولانجدول اندراسي نهفصم  

  
 األوليالفترة 

8330 – 10300 
 الفترة الثانية

10310 – 11340 
 الفترة لثالثة

11350 – 1320 
 الفترة الرابعة

1340 – 3310 
 الفترة الخامسة

3315 – 4345 

ت
سب

 ال

300  2خرسانة مسلحة  المادة 300  2خرسانة مسلحة   300  2خرسانة مسلحة   300  2خرسانة مسلحة     

1م  210محاضرة  النوع/ المكان 1م  210تمارين   2م  210محاضرة   2م  210تمارين     

  ا.د/ احمد يوسف ا.د/ احمد يوسف ا.د/ احمد يوسف ا.د/ احمد يوسف المحاضر

400مشروع ادارة   المادة 200 (  2تحليل انشائي )  100ادارة نظم معلومات    100ادارة نظم معلومات      

304محاضرة     النوع/ المكان 1م  304محاضرة        1فصل  1معمل افتراضي  م  تمارين   
فصل  1معمل افتراضي  م  تمارين

2  

  م/  م/  د/ دمحم طنطاوي ا.د/ عماد البلتاجي المحاضر

100( 1تحليل انشائي ) المادة 100( 1شائي )تحليل ان  100( 1تحليل انشائي )     

1م  315محاضرة    النوع/ المكان 2م  315محاضرة     3م  315محاضرة        

   ا.د/ دمحم نجيب ا.د/ دمحم نجيب ا.د/ دمحم نجيب المحاضر

100برمجة بالحاسب      المادة 100برمجة بالحاسب       200   1هندسة جوتمنية   200   1هندسة جوتمنية   200   1هندسة جوتمنية    

1فصل  3تمارين افتراضي م النوع/ المكان 2فصل  3تمارين افتراضي م  1م    304تمارين         2م    315تمارين         3م    315تمارين          

 م/ المناوي م/ المناوي م/ المناوي   المحاضر

300التسويك   المادة 300التسويك    300التسويك     300ويك  التس   

3م  203محاضرة   النوع/ المكان 4م 203محاضرة   1م  203محاضرة     2م  203محاضرة     

 ا.د/ سمير ابو الفتوح ا.د/ سمير ابو الفتوح  ا.د/ سمير ابو الفتوح ا.د/ سمير ابو الفتوح المحاضر

300    2هندسة جوتمنية  المادة 400    3هندسة جوتمنية   300    2هندسة جوتمنية      

2م   1012محاضرة   النوع/ المكان 1م      1012محاضرة       1012محاضرة        

   ا.م.د/ عادل جبر ا.م.د/ عادل جبر ا.م.د/ عادل جبر المحاضر

300    2هندسة جوتمنية   المادة 400    3هندسة جوتمنية   300    2هندسة جوتمنية     

2م          2012تمارين       النوع/ المكان 1م      2012تمارين            2012تمارين          

  م/ المناوي م/ عامر م/ المناوي  المحاضر

حد
أل
ا

 

200(   2تحليل انشائي ) المادة 200(   2تحليل انشائي )  400اعمال المسح   400اعمال المسح     

2م  406محاضرة       النوع/ المكان 3م  406محاضرة        1م    210   محاضرة  1م    405تمارين       

  م/ اوسامي د/ اثر الشيخ د/ دمحم طنطاوي د/ دمحم طنطاوي المحاضر

200   1هندسة جوتمنية  المادة 200   1هندسة جوتمنية    200   1هندسة جوتمنية     

3م  210محاضرة      النوع/ المكان 2م     315 محاضرة        1م    315  محاضرة         

  د/ ايمن الطهراني د/ ايمن الطهراني  د/ ايمن الطهراني المحاضر

300المواصفات     المادة 300المواصفات     300   1منشات معدنية      

2م  203محاضرة     النوع/ المكان 1م  203محاضرة     1م   210محاضرة       

سالما.م.د/ فكري  ا.د/ احمد حسانين ا.د/ احمد حسانين  المحاضر   

100معادالت تفاضلية   المادة 100معادالت تفاضلية    100معادالت تفاضلية    100معادالت تفاضلية      

1م   211محاضرة   النوع/ المكان 1م   211تمارين    2م   211محاضرة    2م   211تمارين      

ملا.د/ دمحم الج ا.د/ دمحم الجمل ا.د/ دمحم الجمل ا.د/ دمحم الجمل المحاضر   

300   1منشات معدنية   المادة 300   1منشات معدنية    200احتمال واحصاء      200احتمال واحصاء        

1فصل  1م   304تمارين    النوع/ المكان 1فصل  3م   304تمارين         2214تمارين      2214محاضرة  

م/ سمر -م/ خالد مجاهد المحاضر م/ سمر-م/ خالد مجاهد  هالل  د/ شيماء    د/ شيماء هالل  

300   1منشات معدنية   المادة 300   1منشات معدنية    400طرق ومطارات          

2فصل  1م   203تمارين    النوع/ المكان 2فصل  3م   315تمارين     203محاضرة        

م/ مصطفي-م/ احمد عبد الحميد المحاضر م/ مصطفي-م/ احمد عبد الحميد  بدويا.د/ شريف ال     

100(  1تحليل انشائي ) المادة 100(  1تحليل انشائي )  100(  1تحليل انشائي )     

1فصل  2م   2216تمارين     النوع/ المكان 1فصل  3م   2216 تمارين  1فصل  1م      2217 تمارين     

      المحاضر

100(  1تحليل انشائي ) المادة 100(  1تحليل انشائي )  100(  1) تحليل انشائي     

2فصل  2م   2214تمارين   النوع/ المكان 2فصل  3م      2214   تمارين  2فصل  1م     2215تمارين       

      المحاضر

200رسم مدني ومعماري بالحاسب  المادة   رسم مدني ومعماري بالحاسب  رسم مدني ومعماري بالحاسب  رسم مدني ومعماري بالحاسب  

1فصل  1محضرة     م النوع/ المكان 1فصل  3محضرة    م  2فصل  1محضرة     م  2فصل 3محضرة     م    

د/ احمد العدوي -د/ سامي المحاضر د/ احمد العدوي -د/ سامي  د/ احمد العدوي -د/ سامي  د/ احمد العدوي -د/ سامي    

300ممدمة التكنولوجيا    المادة 300ممدمة التكنولوجيا     300  3خواص ومماومة   300  3خواص ومماومة     

405محاضرة    النوع/ المكان 405تمارين     الماعة االكاديميةمحاضرة      الماعة االكاديمية تمارين    

  ا.د/ دمحم يسري ا.د/ دمحم يسري ا.د/ دمحم يسري ا.د/ دمحم يسري المحاضر
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 ا

300   1منشات معدنية   المادة 300   1منشات معدنية    200لانون ادارة     200لانون ادارة       

2م   210محاضرة    النوع/ المكان 3م   210محاضرة     3م    406محاضرة      4م    406ضرة    محا    

  د/ بسمة امين د/ بسمة امين ا.م.د/ فكري سالم ا.م.د/ فكري سالم المحاضر

300المواصفات    المادة 300المواصفات     400مشروع ادارة   اعمال المسح وتمدير اسعار    برمجة بالحاسب   

3م  203محاضرة    النوع/ المكان 4م  203محاضرة     2م 203 محاضرة      203محاضرة      3م 210محاضرة     

 د/ لبيب دمحم د/ اثر الشيخ د/ اثر الشيخ ا.د/ احمد حسانين ا.د/ احمد حسانين المحاضر

400تصميم منشات للزالزل   المادة 400تصميم منشات للزالزل    100برمجة بالحاسب    100ادارة نظم معلومات    100ادارة نظم معلومات     

406ضرة   محا النوع/ المكان 406تمارين     1م 210محاضرة    3م  304محاضرة    4م  304محاضرة     

 د/ عمرو ثابت د/ عمرو ثابت د/ لبيب دمحم احمد يوسف احمد يوسف المحاضر

200رياضيات غير متصلة     المادة 200رياضيات غير متصلة      200رياضيات غير متصلة       
رياضيات غير متصلة    

200  

1م  315محاضرة   / المكانالنوع 1م  315تمارين    2م  315محاضرة    2م  315تمارين      

  د/ شيماء د/ شيماء د/ شيماء د/ شيماء المحاضر

100ادارة نظم معلومات   المادة 100ادارة نظم معلومات    100برمجة بالحاسب       100برمجة بالحاسب         

1فصل  2ي  ممعمل افتراض  تمارين النوع/ المكان 2فصل  2معمل افتراضي  م  تمارين  1فصل  2تمارين افتراضي م   
فصل  2تمارين افتراضي م

2  

    م/  م/  المحاضر

400ترميم وتدعيم    المادة     اعمال المسح وتمدير اسعار  

3م  6015محاضرة    النوع/ المكان 2م 304تمارين           

    م/ اوسامي د/ عوض المنسي المحاضر

400خرسانة سابمة اجهاد     المادة     

6015محاضرة     النوع/ المكان     

    د/ عوض المنسي  المحاضر

الثاء
الث

 

200التصاد هندسي     المادة 200التصاد هندسي      200التصاد هندسي      200التصاد هندسي        

1م   210محاضرة     النوع/ المكان 2م   210محاضرة      3م   210محاضرة      4م   210محاضرة        

  د/ اثر الشيخ د/ اثر الشيخ د/ اثر الشيخ د/ اثر الشيخ المحاضر

100برمجة بالحاسب   المادة 100خواص ومماومة     100خواص ومماومة     100خواص ومماومة     100خواص ومماومة      

2م 315محاضرة   النوع/ المكان 1م  315محاضرة     1م  315تمارين     2م  315محاضرة     2م  315تمارين      

 ا.د/ دمحم يسري ا.د/ دمحم يسري ا.د/ دمحم يسري ا.د/ دمحم يسري د/ لبيب دمحم المحاضر

200لانون ادارة     المادة 200لانون ادارة     400طرق ومطارات      

1م    406محاضرة      النوع/ المكان 2م    406محاضرة      406تمارين       

 المحاضر
 م/ احمد صابر د/ بسمة امين د/ بسمة امين 

 

200(      2تحليل انشائي ) المادة 200(      2تحليل انشائي )  200(      2تحليل انشائي )  200احتمال واحصاء      200احتمال واحصاء       

1فصل  2م  304تمارين    النوع/ المكان 1فصل  3م  304تمارين     1فصل  1م  304تمارين        203تمارين      203محاضرة  

 د/ شيماء هالل  د/ شيماء هالل     المحاضر

200(      2تحليل انشائي ) المادة 200(      2تحليل انشائي )  200(      2تحليل انشائي )  300   1منشات معدنية      

2فصل 2م  203تمارين    النوع/ المكان 2فصل  3م  203 تمارين    2فصل  1م  203تمارين     1فصل  2م   304تمارين       

م/سمر -م/ خالد مجاهد     المحاضر  

400متانة الخرسانة  المادة 400متانة الخرسانة   400متانة الخرسانة   400متانة الخرسانة   300   1منشات معدنية     

2محاضرة  لاعة اكاديمية  م النوع/ المكان 2اعة اكاديمية  متمارين  ل  1محاضرة  لاعة اكاديمية  م  1تمارين  لاعة اكاديمية  م  2فصل 2م   210تمارين      

 ا.د/ احمد طهويه ا.د/ احمد طهويه ا.د/ احمد طهويه ا.د/ احمد طهويه المحاضر
م/ -م/ احمد عبد الحميد

 مصطفي

100ادارة نظم معلومات   المادة 100ادارة نظم معلومات    100ظم معلومات  ادارة ن  100ادارة نظم معلومات      

1فصل  3معمل افتراضي  م  تمارين النوع/ المكان 2فصل  3معمل افتراضي  م  تمارين  1فصل  4معمل افتراضي  م  تمارين   
 4معمل افتراضي  م  تمارين

2فصل    

  م/  م/  م/  م/  المحاضر

400تخطيط عمراني     المادة     

بعمارة 3محاضرة   لاعة   النوع/ المكان     

    د/ مروة  المحاضر

        400  4خرسانة مسلحة   المادة

6012محاضرة      النوع/ المكان     

    ا.د/ حامد عسكر  المحاضر

    



   

 

 
ألربعاء

ا
 

100خواص ومماومة    المادة 100خواص ومماومة     100خواص ومماومة     100  خواص ومماومة     

3م  315محاضرة    النوع/ المكان 3م  315محاضرة     4م  315محاضرة     4م  315محاضرة       

  ا.د/ دمحم يسري ا.د/ دمحم يسري ا.د/ دمحم يسري ا.د/ دمحم يسري المحاضر

400تمييم مشروعات    المادة 400تمييم مشروعات     400تمييم مشروعات     400تمييم مشروعات       

1م   406محاضرة    لنوع/ المكانا 2م   406محاضرة     3م   406محاضرة     4م   406محاضرة       

  ا.د/ عماد البلتاجي ا.د/ عماد البلتاجي ا.د/ عماد البلتاجي ا.د/ عماد البلتاجي المحاضر

سب رسم مدني ومعماري بالحا رسم مدني ومعماري بالحاسب  رسم مدني ومعماري بالحاسب  المادة  
رسم مدني ومعماري 

  بالحاسب 

1فصل  2محضرة     م النوع/ المكان 2فصل  2محضرة     م  1فصل  4محضرة     م  2فصل  4محضرة     م    

د/ احمد العدوي -د/ سامي المحاضر د/ احمد العدوي -د/ سامي  د/ احمد العدوي -د/ سامي  د/ احمد العدوي -د/ سامي    

100  برمجة بالحاسب    المادة 100برمجة بالحاسب        100ادارة نظم معلومات     ادارة نظم معلومات   

1فصل  1تمارين افتراضي م النوع/ المكان 2فصل  1تمارين افتراضي م   1م  203محاضرة    2م  203محاضرة     

 د/ عمرو ثابت د/ عمرو ثابت    المحاضر

100معادالت تفاضلية   المادة 100معادالت تفاضلية    100معادالت تفاضلية    100معادالت تفاضلية      

4م   210محاضرة   النوع/ المكان 4م   210تمارين    3م   210محاضرة    3م   210تمارين      

  ا.د/ دمحم الجمل ا.د/ دمحم الجمل ا.د/ دمحم الجمل ا.د/ دمحم الجمل المحاضر

400ترميم وتدعيم    المادة 400ترميم وتدعيم      
سيات الحرارة والموائع   اسا

200 
اساسيات الحرارة والموائع 

    

2م  2012محاضرة    النوع/ المكان 1م  2012محاضرة     1م   304محاضرة     2م   304محاضرة       

د/ حسام –ا.م.د/ طارق شمعه  د/ عوض المنسي د/ عوض المنسي المحاضر  
د/ –ا.م.د/ طارق شمعه 

  حسام 

300الع تنسيك مو المادة 400تمييم مشروعات      400تمييم مشروعات     

عمارة 4محاضرة    لاعة  النوع/ المكان 1م 407تمارين       2م 407تمارين      

 م/ رنا م/ رنا   د/ هبه المحاضر

400تمييم مشروعات   المادة 400تمييم مشروعات     اساسيات الحرارة والموائع    
اساسيات الحرارة والموائع 

    

3م    304تمارين    النوع/ المكان 4م     304تمارين        2م   2012تمارين     1م   2012تمارين       

  م/ صبري م/ صبري م/ رنا م/ رنا المحاضر

 

س
خمي

ال
 

100انشاء معماري     المادة 100انشاء معماري      100انشاء معماري        

4متمارين    صاالت عمارة   النوع/ المكان 1تمارين    صاالت عمارة  م  2تمارين    صاالت عمارة  م    

     المحاضر

100انشاء معماري     المادة     

3تمارين    صاالت عمارة  م النوع/ المكان     

     المحاضر

300  2خرسانة مسلحة  المادة 300  2خرسانة مسلحة   300  2خرسانة مسلحة   300  2خرسانة مسلحة     

3م  210محاضرة  وع/ المكانالن 3م  210تمارين   4م  210محاضرة   4م  210تمارين     

  ا.د/ احمد يوسف ا.د/ احمد يوسف ا.د/ احمد يوسف ا.د/ احمد يوسف المحاضر

100انشاء معماري      المادة 100انشاء معماري       100انشاء معماري       100انشاء معماري         

1م   315ضرة   محا النوع/ المكان 2م   315محاضرة     3م   315محاضرة     4م   315محاضرة       

  د/ صالح لاعود د/ صالح لاعود د/ صالح لاعود د/ صالح لاعود المحاضر

300(   3تحليل انشائي  ) المادة 300(   3تحليل انشائي  )  300(   3تحليل انشائي  )  300(   3تحليل انشائي  )    

1م  203تمارين     انالنوع/ المك 1م  203محاضرة      2م  203محاضرة      2م  203تمارين        

  د/ شعبان سليم د/ شعبان سليم د/ شعبان سليم د/ شعبان سليم المحاضر
 
 
    

     وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالةقبئى بعًم         انًديز انتُفيذي نهبزَبيج لجنة إعداد الجدول        
 


