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 2012/  2    /  22   ابتداء يٍ  2012/2012 ينهعبو انجبيع  األولنهفصم   000نًستىي  انجدول اندراسي

 بزَبيج هُدسة انبُبء وانتشييد

  
 األوليالفترة 

8330 – 10300 
 الفترة الثانية

10310 – 11340 
 الفترة لثالثة

11350 – 1320 
 الفترة الرابعة

1340 – 3310 
 الفترة الخامسة

3315 – 4345 

ت
سب

 ال

000( 1فيزياء ) المادة 000( 1فيزياء )  000( 1فيزياء )  000( 1فيزياء )    

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

  ا.د/ محب ابو المعاطي ا.د/ محب ابو المعاطي ا.د/ محب ابو المعاطي ا.د/ محب ابو المعاطي المحاضر

000سلوك وظيفي   المادة 000سلوك وظيفي    000سلوك وظيفي    000سلوك وظيفي      

2م 307محاضرة  النوع/المكان 4م 307محاضرة   3م 307محاضرة   1م 307محاضرة     

  ا.م.د/ دمحم جمال ا.م.د/ دمحم جمال ا.م.د/ دمحم جمال ا.م.د/ دمحم جمال المحاضر

000كيمياء    المادة 000 كيمياء    000كيمياء        

3م  405محاضرة   النوع/المكان 2م  405محاضرة    1م  405محاضرة       

   ا.د/ احمد الصروي ا.د/ احمد الصروي ا.د/ احمد الصروي المحاضر

حد
أل
 ا

000( 1فيزياء ) المادة 000( 1فيزياء )  000( 1فيزياء )  000( 1فيزياء )    

1معمل فيزياء  م النوع/المكان 2مل فيزياء  ممع  3م  406محاضرة    3م  406  تمارين    

  ا.د/ محب ابو المعاطي ا.د/ محب ابو المعاطي م/ مروة م/ مروة المحاضر

000كيمياء    المادة 000كيمياء     000(   1تفاضل وتكامل )  000كيمياء       

3معمل    الكيمياء م النوع/المكان 3معمل    الكيمياء م  1م  405تمارين    1م  304تمارين      

  د/ وليد عزمي د/ رضا عبده د/ وليد عزمي د/ وليد عزمي المحاضر

ن
الثني

ا
 

000( 1فيزياء ) المادة 000كيمياء         

3معمل فيزياء  م النوع/المكان 2معمل    الكيمياء م      

   د/ وليد عزمي  م/ مروة المحاضر

000(   1تفاضل وتكامل ) المادة 000(   1وتكامل )تفاضل       

2م  304محاضرة   النوع/المكان 1م  304محاضرة        

عباس حسند/  المحاضر عباس حسند/       

000( 1ميكانيكا هندسية ) المادة 000( 1ميكانيكا هندسية )   000( 1ميكانيكا هندسية )    

1م قاعة اكاديميةمحاضرة   النوع/المكان 3م قاعة اكاديميةمحاضرة     2م قاعة اكاديميةحاضرة  م    

  د/ وليد البشبيشي د/ وليد البشبيشي  د/ وليد البشبيشي المحاضر

الثاء
 الث

000كيمياء    المادة 000( 1ميكانيكا هندسية )  000( 1ميكانيكا هندسية )  000( 1ميكانيكا هندسية )    

3م  405تمارين   النوع/المكان 1م 405تمارين    3م 405تمارين    2م 405ين  تمار    

  د/ وليد البشبيشي د/ وليد البشبيشي د/ وليد البشبيشي د/ وليد عزمي المحاضر

000كيمياء     المادة 000كيمياء     000(   1تفاضل وتكامل )    

2معمل    الكيمياء م  النوع/المكان 1معمل    الكيمياء م  3م  304محاضرة      

  د/ رضا عبده د/ وليد عزمي د/ وليد عزمي  المحاضر

ألربعاء
 ا

000كيمياء    المادة 000(  1انجليزية )  000(  1انجليزية )     

2م  407تمارين   النوع/المكان 1م  407محاضرة    2م  407محاضرة       

   ا/ نيفين الحسيني ا/ نيفين الحسيني د/ وليد عزمي المحاضر

000(   1تفاضل وتكامل )  المادة 000(   1تفاضل وتكامل )     

2م  203تمارين    النوع/المكان 3م  203تمارين       

رضا عبدهد/   المحاضر عباس حسند/      

000كيمياء      المادة    

1معمل    الكيمياء م   النوع/المكان    

   د/ وليد عزمي   المحاضر
        

 

 

 

 

 

 

 

     قبئى بعًم وكيم انكهية نشئىٌ انتعهيى وانطالة                  تُفيذي نهبزَبيجانًديز ان        نجُة إعداد انجدول  

 


