
   

 

 

 

 7102/  7    /  3   ابتداء من  7102/7102 يللعام الجامع  الثانيالجدول الدراسي للفصل  

  
 األوليالفترة 

03:8 – 08388 
 الفترة الثانية

08308 – 00318 
 الفترة لثالثة

00318 – 03:8 
 الفترة الرابعة

0318 – :308 
 الفترة الخامسة

:301 – 1311 

ت
سب

ال
 

88:بحوث عمليات    المادة 88:بحوث عمليات     88:بحوث عمليات     88:(  0هندسة جوتقنية )  88:(  0هندسة جوتقنية )   

0م     83:محاضرة    النوع/ المكان :م     83:محاضرة     83:محاضرة       :م   83: محاضرة   83:تمارين       

 م/ محمد عامر د/ وليد السقيلي د/ حسام الدين مصطفي د/ حسام الدين مصطفي د/ حسام الدين مصطفي المحاضر

88:رياضيات غير متصلة   المادة 188مشروع اداة    088(  0تحليل انشائي )  088(  0تحليل انشائي )  188ادارة مخاطر      

81:محاضرة   النوع/ المكان 81:محاضرة     81:محاضرة   :0:تمارين    :م  81:تمارين      

البلتاجي ا.د/ عماد ا.د/ مجدي العزب المحاضر  م/ رنا شاكر م/ رنا شاكر د/ محمد الطنطاوي 

188ادارة مخاطر     المادة 188ادارة مخاطر        

:م  :8:محاضرة     0م 08:محاضرة    النوع/ المكان    

   د/ اثر الشيخ د/ اثر الشيخ  المحاضر

188( :هندسة جوتقنية )   المادة  
( :هندسة جوتقنية )

188  

0م 184تمارين     لمكانالنوع/ ا :م   81:تمارين     

  م/ محمد عامر م/ محمد عامر   المحاضر

88:(  0خرسانة مسلحة ) المادة 88:(  0خرسانة مسلحة )  88:(  0خرسانة مسلحة )  88:(  0خرسانة مسلحة )    

:م   سعيد عاشورمحاضرة     النوع/ المكان :م    سعيد عاشورتمارين    1م           عاشور سعيدمحاضرة     
          سعيد عاشورتمارين   
1م    

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

88:بحوث عمليات    المادة 88:بحوث عمليات     88:بحوث عمليات        

:فصل  :م    83:تمارين    النوع/ المكان 0فصل   0م     83:تمارين    0فصل  :م    83:تمارين        

   م/ ياسمين م/ ياسمين م/ ياسمين المحاضر

88:الطرق الكمية لضبط الجودة  المادة 88:الطرق الكمية لضبط   88:ادارة مشروعات التشييد   88:ادارة مشروعات التشييد    

:م   184تمارين    النوع/ المكان 0م   184تمارين     0م  08:محاضرة       :م  08:ضرة     محا   

 ا.د/ عماد البلتاجي ا.د/ عماد البلتاجي م/ االء م/ االء المحاضر

حد
أل
ا

 

88:تقارير فنية    المادة 88:احتمال واحصاء    88:احتمال واحصاء    88:تقارير فنية       

:م    81:محاضرة     النوع/ المكان 0م     81:محاضرة       :م     81:محاضرة       1م    81:   محاضرة     

  د/ محمد عطيه د/ شيماء د/ شيماء  د/ محمد عطيه المحاضر

088تفاضل وتكامل متعدد   المادة 088تفاضل وتكامل متعدد    088تفاضل وتكامل متعدد    088تفاضل وتكامل متعدد      

:م   00:محاضرة  النوع/ المكان :م   00:تمارين   1م   00:محاضرة   1م   00:تمارين     

   ا.د/ محمد الجمل  ا.د/ محمد الجمل المحاضر

88:معدات تشييد  المادة 88:معدات تشييد   88:معدات تشييد   88:معدات تشييد   188ادارة مخاطر      

1م  01:محاضرة   النوع/ المكان :م  01:محاضرة    1م  01:تمارين    :م  01:تمارين    0م  00:تمارين      

البدويا.م.د/ شريف  المحاضر  م/ رنا شاكر   ا.م.د/ شريف البدوي 

088( :خواص ومقاومة ) المادة 088( :خواص ومقاومة )  088( :خواص ومقاومة )  088( :خواص ومقاومة )  88:( :منشات معدنية )   

0م   08:محاضرة      النوع/ المكان 0م   08:تمارين       :م   08:محاضرة       :م   08:تمارين       :م    08:   تمارين   

  ا.د/ احمد طهويه ا.د/ احمد طهويه ا.د/ احمد طهويه ا.د/ احمد طهويه المحاضر

88:( :منشات معدنية )    188هندسة المواني والمالحة  المادة 88:( :منشات معدنية )    

0م  184محاضرة    النوع/ المكان :م    :80:       محاضرة   1م       :180      محاضرة     

  ا.د/ احمد بدر ا.د/ احمد بدر  ا.د/ ثروت سرحان المحاضر

88:مقدمة تكنولوجيات جديدة       المادة   مقدمة تكنولوجيات جديدة       مقدمة تكنولوجيات جديدة       مقدمة تكنولوجيات جديدة       

0محاضرة   القاعة االكاديمية    م النوع/ المكان 0مية    مالقاعة االكادي تمارين   :القاعة االكاديمية    م محاضرة    
القاعة االكاديمية     تمارين   

:م   

  ا.د/ محمد يسري ا.د/ محمد يسري ا.د/ محمد يسري ا.د/ محمد يسري المحاضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 7102/  7/      3ابتداء من     7102/7102 يللعام الجامع  الثانيالجدول الدراسي للفصل  

  
 ولياألالفترة 

03:8 – 08388 
 الفترة الثانية

08308 – 00318 
 الفترة لثالثة

00318 – 03:8 
 الفترة الرابعة

0318 – :308 
 الفترة الخامسة

:301 – 1311 

ن
الثني

ا
 

88:معدات تشييد  المادة 88:معدات تشييد   88:معدات تشييد   88:معدات تشييد     

:م  08:محاضرة   النوع/ المكان 0م  08:محاضرة    0م  81:تمارين    :م  81:تمارين      

    ا.م.د/ شريف البدوي ا.م.د/ شريف البدوي المحاضر

088( :خواص ومقاومة ) المادة 088( :خواص ومقاومة )  088( :خواص ومقاومة )  088( :خواص ومقاومة )    

1م   01:محاضرة      النوع/ المكان 1م   01:تمارين       :م   01:محاضرة       :م   01:مارين     ت    

  ا.د/ احمد طهويه ا.د/ احمد طهويه ا.د/ احمد طهويه ا.د/ احمد طهويه المحاضر

188خرسانة في االجواء الحارة   المادة 088المساحة المستوية    088المساحة المستوية    088المساحة المستوية      

:م   184محاضرة        184محاضرة  النوع/ المكان 1م   :8:    تمارين  0م   184محاضرة        

  ا.د/ محمود الموافي  ا.د/ محمود الموافي ا.د/ محمد المهدي المحاضر

88:تقارير فنية    المادة 88:تقارير فنية     088نظم دعم القرار       088نظم دعم القرار       

0م    81:محاضرة     النوع/ المكان :م    81:محاضرة      :م   08: محاضرة      :م   08:محاضرة       

  د/ محمد عطيه د/ محمد عطيه المحاضر
د/  -د/ مصطفي الحسيني

 جون
 -د/ مصطفي الحسيني

جوند/   

88:الطرق الكمية للجودة    المادة 088المساحة المستوية    88:ادارة مشروعات     88:الطرق الكمية للجودة       

0م   :8:محاضرة    النوع/ المكان :م   :8:ارين    تم  :م  184تمارين     :م   :8:محاضرة       

  ا.د/ عبده عبد الفتاح م/ رنا  ا.د/ عبده عبد الفتاح المحاضر

188( :هندسة جوتقنية ) المادة 188( :هندسة جوتقنية )  188( 1هندسة جوتقنية )  188( 1هندسة جوتقنية )    

0محاضرة  سعيد عاشور م النوع/ المكان :سعيد عاشور م  محاضرة  08:محاضرة        :80:تمارين     

  م/ فيروز د/ وليد السقيلي ا.د/ عادل جبر ا.د/ عادل جبر المحاضر

88:تخطيط مدن     المادة 88:( :منشات معدنية )  88:( :منشات معدنية )    

:م   محاضرة قاعة سعيد عاشور    181محاضرة    النوع/ المكان 0م    عاشورمحاضرة قاعة سعيد     

  ا.د/ احمد بدر ا.د/ احمد بدر د/ صالح قاعود  المحاضر

0م   088نظم دعم القرار      المادة     

0فصل  النوع/ المكان :فصل   :فصل       

    م/ هناء المحاضر

1م     88:تصميم معماري    المادة :م     88:تصميم معماري         :م  88:تصميم معماري 0م     88:تصميم معماري    

محاضرة صاالت عمارة           تمارين        صاالت عمارة البحرية    تمارين        صاالت عمارة البحرية النوع/ المكان  محاضرة صاالت عمارة       

م/ ايه-م/ ايناس-م/ مروة المحاضر م/ ايه -م/ ايناس-م/ مروة  زاويا.د/ لميس الجي ا.د/ لميس الجيزاوي   

الثاء
الث

 

88:احتمال واحصاء   المادة 88:احتمال واحصاء    88:ادارة مشروعات     88:ادارة مشروعات     88:ادارة مشروعات      

0م     81:تمارين      النوع/ المكان :م     81:تمارين       0م  81:تمارين     :م  81:تمارين     1م  81:تمارين      

اءد/ شيم د/ شيماء المحاضر  م/ رنا م/ رنا م/ رنا 

88:ادارة مشروعات    المادة 88:ادارة مشروعات     88:ادارة مشروعات     88:ادارة مشروعات       

:م  08:محاضرة    النوع/ المكان 0م  08:محاضرة     :م  08:محاضرة     1م  08:محاضرة       

لشيخد/ اثر ا د/ اثر الشيخ د/ اثر الشيخ د/ اثر الشيخ المحاضر   

088نظم كهربية    المادة 088نظم كهربية     088نظم كهربية     088نظم كهربية       

0م   01:محاضرة    النوع/ المكان :م   01:محاضرة     0م   :8:تمارين     :م   :8:تمارين       

    ا.د/ مجدي السعداوي ا.د/ مجدي السعداوي المحاضر

088المساحة المستوية   المادة 088لمساحة المستوية  ا  188تركيبات فنية وصحية     188تركيبات فنية وصحية       

:م   184محاضرة     النوع/ المكان 1م   184محاضرة      0م  184محاضرة     :م  184محاضرة       

  ا.م.د/ هشام االتربي ا.م.د/ هشام االتربي ا.د/ محمود الموافي ا.د/ محمود الموافي المحاضر

88:رياضيات غير متصلة   دةالما 88:( :منشات معدنية )  188ضبط وتاكيد المنشات   188ضبط وتاكيد المنشات     

181تمارين   النوع/ المكان :م    :8:تمارين     :م 01:محاضرة    0م 01:محاضرة      

  ا.د/ محمد مهدي ا.د/ محمد مهدي  ا.د/ مجدي العزب المحاضر

88:( :منشات معدنية ) المادة :م    088نظم دعم القرار           

0م    :8:تمارين    النوع/ المكان 0فصل   :فصل   :فصل      

   م/ يارا  المحاضر

     188هندسة المواني والمالحة    188هندسة المواني والمالحة   المادة

:م     :80:تمارين     النوع/ المكان  
:80:تمارين       

0م        

   م/ سالي م/ سالي  المحاضر

:م     88:تصميم معماري       1م  88:تصميم معماري :م     88:تصميم معماري    المادة 0م     88:تصميم معماري      

محاضرة صاالت عمارة        النوع/ المكان ة البحريةتمارين        صاالت عمار    تمارين        صاالت عمارة البحرية محاضرة صاالت عمارة            

م/ ايه-م/ ايناس-م/ مروة ا.د/ لميس الجيزاوي ا.د/ لميس الجيزاوي المحاضر م/ ايه-م/ ايناس-م/ مروة   
 
 

    
  

 



   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 7102/  7/      3ابتداء من     7102/7102 يللعام الجامع  الثانيالجدول الدراسي للفصل       

  
 األوليالفترة 

03:8 – 08388 
 الفترة الثانية

08308 – 00318 
 الفترة لثالثة

00318 – 03:8 
 الفترة الرابعة

0318 – :308 
 الفترة الخامسة

:301 – 1311 

ألربعاء
ا

 

88:ادارة مشروعات التشييد  المادة 88:ادارة مشروعات التشييد     هندسة صحية هندسة صحية 

:م  183محاضرة      النوع/ المكان 0م  181تمارين     :8:محاضرة     :8:تمارين      

 ا.م.د/ هشام االتربي ا.م.د/ هشام االتربي م/ عمرو ساهر  ا.د/ عماد البلتاجي المحاضر

088نظم كهربية    المادة 088نظم كهربية     88:الطرق الكمية للجودة     88:الطرق الكمية للجودة      

الطرق الكمية لضبط 
:88 

1م   01:محاضرة    النوع/ المكان :م   01:محاضرة     :م   183محاضرة     1م   183محاضرة     1م   184تمارين      

 م/ االء ا.د/ عبده عبد الفتاح ا.د/ عبده عبد الفتاح ا.د/ مجدي السعداوي ا.د/ مجدي السعداوي المحاضر

088نظم كهربية    المادة 088نظم كهربية     088رسم مدني   088رسم مدني   088 رسم مدني   

:م   181تمارين    النوع/ المكان 1م   181تمارين     :م    01:محاضرة   0م    01:محاضرة   0م    :تمارين   بلوك    

  ا.م.د/ محمد جمال ا.م.د/ محمد جمال   المحاضر

088تفاضل وتكامل متعدد   المادة 088تفاضل وتكامل متعدد    088تفاضل وتكامل متعدد    088عدد  تفاضل وتكامل مت  088رسم مدني    

0م   08:محاضرة  النوع/ المكان 0م   08:تمارين   :م   08:محاضرة   :م   08:تمارين   :م    :تمارين   بلوك    

   ا.د/ محمد الجمل  ا.د/ محمد الجمل المحاضر

88:بحوث عمليات    هندسة المواني والمالحة   المادة 88:بحوث عمليات     88:شييد ادارة مشروعات الت    

:م  81:محاضرة    النوع/ المكان :فصل  0م     81:تمارين     :م     81:تمارين     :م  181تمارين      

  م/ عمرو ساهر م/ ياسمين م/ ياسمين ا.د/ ثروت سرحان المحاضر

      المادة

      النوع/ المكان

      المحاضر

:م    088نظم دعم القرار       المادة 1م    088ظم دعم القرار      ن    

0فصل  النوع/ المكان :فصل   :فصل   0فصل   :فصل   :فصل     

  م/ يارا م/ يارا المحاضر

188تقييم مشروعات     المادة 188تقييم مشروعات      88:  :خواص ومقاومة   88:  :خواص ومقاومة     

اضرة سعيد عاشورمح تمارين سعيد عاشور محاضرة سعيد عاشور النوع/ المكان   تمارين  سعيد عاشور 

  ا.د/ محمد يسري ا.د/ محمد يسري ا.د/ محمد يسري ا.د/ محمد يسري المحاضر

 
س

خمي
ال

 

88:(  0خرسانة مسلحة ) المادة 88:(  0خرسانة مسلحة )  88:(  0خرسانة مسلحة )  88:(  0خرسانة مسلحة )    

0م   08:محاضرة  النوع/ المكان 0م   08:تمارين   :م   08:محاضرة   :م   08:تمارين     

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

88:الطرق الكمية لضبط  المادة 088رسم مدني   088رسم مدني   088رسم مدني     

:م   184تمارين    النوع/ المكان :م    184محاضرة   1م    184محاضرة   :م    :تمارين   بلوك     

الءم/ ا المحاضر    ا.م.د/ محمد جمال ا.م.د/ محمد جمال 

088المساحة المستوية    المادة 088المساحة المستوية    088رسم مدني     

0م   183تمارين      النوع/ المكان :م   183تمارين      1م    :تمارين   بلوك     

      المحاضر

88:( :منشات معدنية ) ادارة مشروعات التشييد   المادة 88:( :نشات معدنية )م    

:م  81:تمارين    النوع/ المكان 1م    81:تمارين     :م    81:تمارين       

  م/ عمر يسري م/ عمر يسري م/ عمر يسري  المحاضر

188( :خرسانة ) المادة 088نظم دعم القرار      188( :خرسانة )  088نظم دعم القرار        

0م  01:تمارين     النوع/ المكان 1م   01:محاضرة      :م  01:تمارين      0م   01:محاضرة        

  د/ مصطفي الحسيني م/ مدحت شعبان د/ مصطفي الحسيني م/ مدحت شعبان المحاضر

188( 1خرسانة )       

   184تمارين        

  م/ مدحت شعبان    

188( 1خرسانة ) المادة 88:تخطيط مدن     188( :خرسانة )  188(  :)انة خرس    

:8:محاضرة  النوع/ المكان 0م  :8: محاضرة     :8:تمارين    :م  :8:محاضرة     

  ا.د/ حامد عسكر ا.د/ حامد عسكر  ا.د/ حامد عسكر المحاضر

 


