
    
 

 
 

 7102/7102  الثانيالفصل الدراسي  منتصفامتحانات جدول مقترح 
 أستاذ المادة مكان االمتحان وقت االمتحان زمن االمتحان عدد الطالب المستوى اسم المقرر التاريخ اليوم

 72/3/7102 الخميس

 ا.د/ ثروت سرحان ا 72مدرج  01011-2011 ساعة     22 011 المواني والمالحةىندسة 
 ا.د/ محمد عبد العظيم  01011-2011 ساعة     011 02 ( cieنظم دعم القرار ) 

 ا.م.د/ محمد جمال عبد اهلل صاالت عمارة 02007-02001 ساعتان 727 011 رسم مدني 
 ا.م.د/ ىشام االتربي ا 72مدرج  3100-31007 ساعة     21 011 تركيبات فنية وصحية

 د/ آثر الشيخ 701قاعة  0207-0200 ساعة 20 711 اقتصاد ىندسي

 30/3/7102 السبت

 ا.د/ محب ابو المعاطي 302 – 312- 701قاعة  01011-2011 ساعة     002 111 (7فيزياء )
 ا.د/ محب ابو المعاطي 014قاعة  01011-2011 ساعة     07 111 (0فيزياء )

 ا.د/ مجدي السعداوي 014-302-310-312-701قاعة  00002-01002 ساعة     701 011 نظم طاقة كيربية
 ا.د/ احمد يوسف 713-302-310-014-312-701قاعة  1100-31000 ساعة ونصف     702 711 (0خرسانة مسمحة )

 ا.د/ حامد عسكر 012قاعة  1100-31000 ساعة ونصف     72 011 (0خرسانة ) 
 ا.د/ عماد البمتاجي 713-310-302-014-312-701قاعة  7002-0002 ساعة     720 311 ادارة مشروعات التشييد

 ا.د/ احمد طيويو 014-312-701قاعة  3031-7031 ساعة     022 011 متانة الخرسانة

 
 0/0/7102 األحد

 ا/ ىيثم –ا/ نيفين  014-302-310-713-700-701قاعة  01011-2011 ساعة     732 111 (7لغة انجميزية )
 د/ عوض المنسي 012قاعة  01011-2011 ساعة     71 011 خرسانة سابقة االجياد

 د/ شيماء ىالل 700-701قاعة  00002-01002 ساعة     27 711 احتمال واحصاء
 ا.د/ احمد طيويو 713-302-310-700-701قاعة  07031-00031 ساعة     700 011 (7خواص ومقاومة مواد )

 ا.د/ محمد الميدي 001--012-014قاعة  07031-00031 ساعة     002 011 ضبط وتاكيد الجودة في المنشات
 د/ وليد السقيمي 700قاعة  0002-07002 ساعة     02 711 ( 0ىندسة جوتقتية )
 د/ وليد السقيمي 700قاعة  0002-07002 ساعة     2 011 (0ىندسة جوتقنية )
 د/ ايمن الطيراني 701قاعة  0002-07002 ساعة     00 311 (7ىندسة جوتقنية )

 ا.د/ محمد يسري 700-701قاعة  3011-7011 ساعة     22 311 مقدمة التكنولوجيات الجديدة
 

 االثنين
7/0/7102 

 د/ سمير شمس 302 – 310 -713 -701قاعة  01011-2011 ساعة     024 111 ( 7تفاضل وتكامل )
 د/ سمير شمس 014 قاعة  01011-2011 ساعة     37 111 (0تفاضل وتكامل )

 ا.د/ محمد الجمل 014-012-302-310-713-701قاعة  00002-01002 ساعة     730 011 تفاضل وتكامل متعدد المتغيرات
 ا.م.د/ حسام الدين مصطفي 014-012-302-310-713-701قاعة  31007-31000 ساعة 700 711 بحوث عمميات

 ا.د/ عبده عبد الفتاح     700-703-014-012-302-310-713-701قاعة  0200-02007 ساعة 720 311 الطرق الكمية لضبط الجودة

 3/0/7102 الثالثاء

 ا.د/ سمير ابو الفتوح 014-012-302-310-713-701قاعة  01011-2011 ساعة 732 111 نظم مالية
   01011-2011 ساعة 70 011 برمجة بالحاسب )برامج اخري(

 د/ فوزي حامد -ا.د/ محمود الموافي  703   -014-012-302-310-713-701قاعة  00002-01002 ساعة 722 011 المساحة المستوية
 د/ آثر الشيخ   703  -014-012-302-310-713-701قاعة  07031-00031 ساعة 733 711 ادارة مشروعات

 د/ محمد عطيو عبد الرحمن 014-012-302-701قاعة  0002-07002 ساعة 020 011 دراسات في مجال اليندسة االنشائية
 ا.م.د/ عادل جبر 014-012-302-701قاعة  3011-7011 ساعة 020 011 (3ىندسة جوتقنية )



    
 

 7102/7102امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني  مقترح جدول 
 

 0/0/7102 األربعاء

 ا.د/ حامد نور 012-014-302-701قاعة  01011-2011 ساعة 047 111 (7ميكانيكا ىندسية )
   01011-2011 ساعة 77 111 ( برامج0ميكانيكا ىندسية )

 د/ شعبان سميم 012-014قاعة  00002-01002 ساعة 22 011 (0تحميل انشائي )
 ا.د/ محمد الميدي 310-302-713-701قاعة  00002-01002 ساعة 032 011 خرسانة في االجواء الحارة

 ا.م.د/ مصطفي الحسيني 012-014قاعة  07031-00031 ساعة 23 011 نظم دعم القرار
 مسعودا.م.د/ شريف  012-014 -713-701قاعة  0002-07002 ساعة 022 711 معدات تشييد

 2/0/7102 الخميس

 ا.م.د/ محمد جمال عبد اهلل 012-014 -701قاعة  01011-2011 ساعة 007 111 اساسيات ىندسية 
 ا.د/ احمد طيويو 713قاعة  01011-2011 ساعة 72 011 خرسانة خاصة

 ا.د/ محمد يسري  302-310قاعة  00002-01002 ساعة 44 011 (0خواص ومقاومة مواد )
 ا.د/ حامد عسكر 713-012-014 -701قاعة  00002-01002 ساعة ونصف 021 011 (3خرسانة مسمحة )
 د/ شعبان سميم 012-014قاعة  0011-07011 ساعة 42 711 (7تحميل انشائي )
 ا.م.د/ ىشام االتربي 713قاعة  7002-0002 ساعة 04 311 ىندسة صحية
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