
    
 

 

 7102-7102جدول امتحانات نياية الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي 
 استاذ المادة مكان االمتحان وقت االمتحان زمن االمتحان عدد الطالب المستوى اسم المقرر التاريخ اليوم 
  ا 74 -ا 72مدرج  00:11 -01:11 سبعتبٌ 021 111 حقوق انسان 72/4/7102 االحد

 الثالثاء
2/1/7102 

 ا.د/ لميس الجيزاوي المعامل-صاالت عمارة بجوار المكتبة 00:11 -0:11 سبعبث 3 722 711 تصميم معماري
 ا.م.د/ عادل جبر ا 74 -ا 72مدرج  00:11 -0:11 سبعتبٌ 027 411 (2ىندسة جوتقنية )
 ا.د/ يذًذ عبذ انعظيى 202قاعة  00:11 -0:11 سبعتبٌ cie 011 01نظى دعى انقبس   

 
 2/1/7102 االربعاء

 د/ ساره البيمول المعامل-صاالت عمارة بجوار المكتبة 00:11 -0:11 سبعبث 3 020 111 رسم ىندسي
 ا.م.د/ محمد جمال عبد اهلل المعامل-صاالت عمارة بجوار المكتبة 0:11-0:11 سبعبث 3 711 011 رسم مدني

 د/ وليد السقيمي 701قاعة  00:11 -0:11 سبعتبٌ 2 411 (4ىندسة جوتقنية )
 

 01/1/7102 الخميس
 د/ شعبان سميم ا  74مدرج  00:11 -0:11 سبعتبٌ 33 011 (0تذهيم انشبئي )

 د/ محمد عطيو 701قاعة  -ا 72مدرج  00:11 -0:11 سبعتبٌ 051 011 دساسبث في يجبل انينذست االنشبئيت

 07/1/7102 السبت
 ا.د/ محمد الجمل ا 74 -ا 72مدرج  00:11 -0:11 سبعتبٌ 722 011 تفاضل وتكامل متعدد المتغيرات

 ىنذست صذيت 701قاعة  00:11 -0:11 سبعتبٌ 04 211 ىنذست صذيت
 ا.د/ يجذي انعزة 700قاعة  00:11 -0:11 سبعتبٌ 31 011 سيبضيبث غيش يتصهت

 األحد
 02/1/7102 

 ا.د/ حامد نور 701قاعة  -ا 72مدرج  00:11 -0:11 سبعتبٌ 064 111 (7ميكانيكا ىندسية )
 د/ جالل بغدادي  0:11 -00:11 سبعتبٌ mte 111 77(  0ميكانيكا ىندسية )

 ا.د/ ثروت سرحان ا 74مدرج  00:11 -0:11 سبعتبٌ 27 411 ىندسة المواني والمالحة
 االثنين
 04/1/7102 

 حسام الدين مصطفيا.م.د/  ا 74 -ا 72مدرج  00:11 -0:11 سبعتبٌ 706 711 بحوث عمميات
 ضبط ًتبكيذ انًنشبث انخشسبنيت 707-712-700-701قاعة  00:11 -0:11 سبعتبٌ 001 011 ضبط ًتبكيذ انًنشبث انخشسبنيت

 
 01/1/7102 الثالثاء

 د/ شعبان سميم 707-700-701قاعة  00:11 -0:11 سبعتبٌ 010 011 (0تحميل انشائي )

 ا.و.د/ ادًذ صبنخ ا 74 -ا 72مدرج  00:11 -0:11 سبعتبٌ 021 211 تحميل نتائج

 االربعاء
 06/1/7102 

 ا/ نيفين الحسيني ا 74 -ا 72مدرج  00:11 -0:11 سبعتبٌ 741 111 (7لغة انجميزية )
 ا.م.د/ ىشام االتربي 707-700قاعة -701قاعة  00:11 -0:11 سبعتبٌ 20 411 تركيبات فنية وصحية

 الخميس
02/1/7102 

 د/ وليد السقيمي 701قاعة  00:11 -0:11 سبعتبٌ 04 711 (0قنية )ىندسة جوت
 ا.د/ يذًذ يسشي انشيخ ا72مدرج  00:11 -0:11 سبعتبٌ                                                                                                                                                           15 311 يقذيت تكنٌنٌجيبث انجذيذة

 ا.د/ يذًذ يسشي انشيخ 701قاعة  0:11 -00:11 سبعتبٌ 72 211 (2خواص ومقاومة )

 02/1/7102 السبت
 ا.د/ محمود الموافي 707قاعة  –ا  74 -ا 72مدرج  00:11 -0:11 سبعتبٌ 712 011 المساحة المستوية

 ا.د/ محمد يسري الشيخ 700قاعة  -701قاعة  00:11 -0:11 سبعتبٌ 42 411 تقييم مشروعات
 األحد
 71/1/7102 

 ا.د/ محب ابو المعاطي 701قاعة  -ا 72مدرج  00:11 -0:11 سبعتبٌ 042 111 (7فيزياء )
 ا.د/ محب ابو المعاطي ا 74مدرج  0:11 -00:11 سبعتبٌ 44 111 (0فيزياء )

 ا.د/ يذًذ جًبل ييذي 700قاعة  -ا 74مدرج  00:11 -0:11 سبعتبٌ 035 011 خرسانة في االجواء الحارة

 
 70/1/7102 االثنين

 ا.د/ احمد يوسف ا 74 -ا 72مدرج  00:11 -0:11 سبعبث 3 742 711 (0خرسانة مسمحة )
 ا.د/ احمد يوسف  701قاعة  00:11 -0:11 سبعبث 3 71 211 (7خرسانة مسمحة )

 ا.د/ حامد عسكر 700قاعة  00:11 -0:11 سبعبث 3 72 411 (4خرسانة مسمحة )

 عًيذ انكهيت       ررر 
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 7102-7102جدول امتحانات نياية الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي 

 استاذ المادة مكان االمتحان وقت االمتحان زمن االمتحان عدد الطالب المستوى اسم المقرر التاريخ اليوم 

 ا.د/ يجذي انسعذاًي ا 74 -ا 72مدرج  00:11 -0:11 سبعتبٌ 701 011 نظم طاقة كيربية 77/1/7102 الثالثاء

 72/1/7102 االربعاء
 ا.د/ سمير ابو الفتوح ا 74-ا  72مدرج  00:11 -0:11 سبعتبٌ 747 111 نظم مالية

   00:11 -0:11 سبعتبٌ 70 011 برمجة بالحاسب   برامج اخري
 الخميس

74/1/7102 
 ا.د/ احمد طيويو ا 74-ا  72مدرج  00:11 -0:11 سبعتبٌ 061 411 خرسانةمتانة ال

 ا.د/ محمد يسري الشيخ 700قاعة  -701قاعة  00:11 -0:11 سبعتبٌ 62 011 (0خواص ومقاومة )
   00:11 -0:11 سبعتبٌ cie 211 0التسويق   

 76/1/7102 السبت
 ا.د/ احمد طيويو ا 74-ا  72مدرج  00:11 -0:11 سبعتبٌ 707 011 (7خواص ومقاومة )

 د/ عوض المنسي 701قاعة  00:11 -0:11 سبعتبٌ 02 411 خرسانة سابقة االجياد
 
 األحد

72/1/7102 

 د/ سمير شمس 701قاعة  00:11 -0:11 سبعتبٌ 26 111 (0تفاضل وتكامل )
 ر شمسد/ سمي 700-ا  72مدرج  00:11 -0:11 سبعتبٌ 016 111 (7تفاضل وتكامل )

   00:11 -0:11 سبعتبٌ cie 011 7معادالت تفاضمية  
 ا.د/ عماد البمتاجي 700-701قاعة  -ا 74-ا  72مدرج  0:11 -00:11 سبعتبٌ 712 211 ادارة مشروعات التشييد

 االثنين
72/1/7102 

 د/ آثر الشيخ 700قاعة  -701قاعة  00:11 -0:11 سبعتبٌ 17 711 اقتصاد ىندسي
 ا.م.د/ شريف البدوي ا 74-ا  72مدرج  00:11 -0:11 سبعتبٌ 022 711 تشييد معدات

 ا.د/ عبذه عبذ انفتبح 700-701قاعة  -ا 74-ا  72مدرج  00:11 -0:11 سبعتبٌ 722 211 الطرق الكمية لضبط الجودة 72/1/7102 الثالثاء

 
 21/1/7102 االربعاء

 ا.م.د/ محمد جمال عبد اهلل 700-ا  72درج م 00:11 -0:11 سبعتبٌ 041 111 اساسيات ىندسية
 د/ صالح قبعٌد 701قاعة  00:11 -0:11 سبعتبٌ 00 311 تخطيط يذٌ

 الخميس
20/1/7102 

 د/ شيًبء ىالل ا 72مدرج  00:11 -0:11 سبعتبٌ 11 011 ادتًبل ًادصبء

 ا.د/ احمد طيويو 701قاعة  00:11 -0:11 سبعتبٌ 22 411 خرسانة خاصة
 د/ اثر الشيخ ا 74 -ا 72مدرج  00:11 -0:11 سبعتبٌ 724 711 ادارة مشروعات 7/6/7102 السبت

 ا.د/ دبيذ عسكش ا 74-ا  72مدرج  00:11 -0:11 سبعبث 3 011 011 (3خشسبنت يسهذت )  2/6/7102 االحد

 د/ يذًذ عطيو 701قاعة –ا  74-ا  72مدرج  00:11 -0:11 سبعتبٌ 030 011 تقبسيش فنيت 4/6/7102 االثنين

 
 الثالثاء

1/6/7102 

 أ.و.د/ يصطفي انذسيني ا 72مدرج  00:11 -0:11 سبعتبٌ 10 011 نظى دعى انقشاس

 د/ ايمن الطيراني 701قاعة  00:11 -0:11 سبعتبٌ 40 211 (7ىندسة جوتقنية )
 ا.د/ احمد بدر 700قاعة  00:11 -0:11 سبعبث 3 24 211 (7منشات معدنية )

   00:11 -0:11 سبعتبٌ bme 111 7ء   كيميا
 ا.د/ لميس الجيزاوي ا 74-ا  72مدرج  00:11 -0:11 سبعتبٌ 020 411 تخطيط عمراني   6/6/7102 االربعاء
   00:11 -0:11 سبعتبٌ mte 711 0ادارة مشروعات    2/6/7102 الخميس
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