
   

 
 7102/  4    /  01   ابتداء يٍ  7102/7103 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
 

3م 200الحاسب   رسم مدني ومعماري ب المادة 2م 200رسم مدني ومعماري بالحاسب     200قانون ادارة        

1فصل  النوع/ المكان 2فصل    
    210محاضرة   

1م 1فصل   2فصل   3فصل   4م 315محاضرة      

 د/ هاجر طه د/ علي مصرية د/ علي مصرية المحاضر

300التسويق       المادة 300التسويق        200 قانون ادارة      300التسويق        300التسويق         

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

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

200(   2شائي )تحليل ان المادة 200(   2تحليل انشائي )  100ادارة نظم المعلومات    100ادارة نظم المعلومات    100ادارة نظم المعلومات     

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

كشكا.د/ شريف  د/ محمد طنطاوي د/ محمد طنطاوي المحاضر  ا.د/ شريف كشك ا.د/ شريف كشك 

2م    100برمجة بالحاسب        المادة 400اعمال المسح وتقدير اسعار   400اعمال مسح وتقدير اسعار   200ادارة مشروعات     200ادارة مشروعات      

1فصل  النوع/ المكان 2فصل   2م 310محاضرة    2م 310تمارين    210تمارين     210محاضرة      

 د/ آثر الشيخ م/  م/ رنا شاكر د/ آثر الشيخ  حاضرالم

300(2خرسانة مسلحة ) المادة 300(2خرسانة مسلحة )  300(2خرسانة مسلحة )  300(2خرسانة مسلحة )    

4م 315محاضرة  النوع/ المكان 4م 315تمارين   1م 315محاضرة   1م 315تمارين     

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

100برمجة بالحاسب    المادة 100برمجة بالحاسب     400اعمال المسح وتقدير اسعار   400اعمال المسح وتقدير اسعار     

3م  210محاضرة    النوع/ المكان 1م  210محاضرة     1م 210محاضرة     1م 411تمارين      

طفي الحسينيا.م.د/ مص ا.م.د/ مصطفي الحسيني المحاضر محمد اوساميم/  د/ آثر الشيخ    

400مشرو ع ادارة مشروعات   المادة 100(      1تحليل انشائي )  100(      1تحليل انشائي )  100(      1تحليل انشائي )  100(      1تحليل انشائي )   

3م 410تمارين   307محاضرة  النوع/ المكان 2م 410تمارين   4م 410تمارين   1م 410 تمارين   

 م/ هدير مشالي م/ هدير مشالي م/ هدير مشالي م/ هدير مشالي  المحاضر

300  3خواص ومقاومة    المادة    

4م 212محاضرة        النوع/ المكان    

   ا.م.د/ احمد طهويه   المحاضر

حد
أل
ا

 

100معادالت تفاضلية    المادة 100معادالت تفاضلية     100معادالت تفاضلية     100معادالت تفاضلية     300  3خواص ومقاومة    

2م 211محاضرة  النوع/ المكان 2م 211تمارين   3م 211محاضرة   3م 211تمارين   2م 315محاضرة        

 ا.م.د/ احمد طهويه  ا.د/ محمد الجمل  ا.د/ محمد الجمل المحاضر

400ترميم وتدعيم    المادة 200( 1هندسة جوتقنية )  200( 1نية )هندسة جوتق  200( 1هندسة جوتقنية )  200( 1هندسة جوتقنية )   

2م 212محاضرة       النوع/ المكان 1م  406محاضرة   1م  406تمارين   2م  406محاضرة   2م  406تمارين    

 م/ عبد هللا عصام د/ وليد السقيلي م/ عبد هللا عصام د/ وليد السقيلي ا.د/ حامد عسكر المحاضر

300  3ومقاومة خواص  المادة 400طرق ومطارات      200رياضيات غير متصلة   200رياضيات غير متصلة   300ادارة مشروعات التشييد    

3م 214محاضرة      النوع/ المكان 2م 304محاضرة     2م 304تمارين     2بالكلية م 2014تمارين      210محاضرة    

الل بغداديد/ ج د/ جالل بغدادي ا.م.د/ احمد طهويه المحاضر  ا.د/ عماد البلتاجي  

200(     2تحليل انشائي ) المادة 100( 1تحليل انشائي )  100( 1تحليل انشائي )  100( 1تحليل انشائي )  200( 1هندسة جوتقنية )   

1م 406تمارين  النوع/ المكان 2فصل  2م  307تمارين       4م    210محاضرة        2م    210محاضرة        1م    210محاضرة     

 م/ محمد عامر د/ صالح البجالتي د/ صالح البجالتي د/ صالح البجالتي  المحاضر

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

2م 304تمارين  النوع/ المكان 3م 315محاضرة    1م 315محاضرة     

/ فكري سالما.م.د   المحاضر   ا.م.د/ فكري سالم 

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

4م   315محاضرة  النوع/ المكان 3م   315محاضرة   3م 304تمارين       3بالكلية   م  4014محاضرة    1م 304تمارين    

 م/ احمد عبد الحميد م/ احمد عبد الحميد د/ ايمن الطهراني د/ محمد طنطاوي د/ محمد طنطاوي المحاضر

400تصميم منشات مقاومة للزالزل    المادة 200( 1هندسة جوتقنية ) تصميم منشات مقاومة للزالزل     

310تمارين        214محاضرة     النوع/ المكان 2فصل  1م  203تمارين     

  م/ محمد عامر ا.د/ احمد يوسف ا.د/ احمد يوسف  المحاضر

 تصميم منشات مقاومة للزالزل  تصميم منشات مقاومة للزالزل      المادة

4012تمارين        4012محاضرة       النوع/ المكان  

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

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  
 ياألولالفترة 

8330 – 10300 
 الفترة الثانية

10310 – 11340 
 الفترة لثالثة

11350 – 1320 
 الفترة الرابعة

1340 – 3310 
 الفترة الخامسة

3315 – 4345 

ن
الثني

ا
 

1م 200رسم مدني ومعماري بالحاسب    المادة 400ترميم وتدعيم     400( 3خرسانة مسلحة )  400( 3خرسانة مسلحة )   

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

  ا.د/ حامد عسكر ا.د/ حامد عسكر د/ علي مصرية المحاضر

100انشاء معماري  المادة 100انشاء معماري   100انشاء معماري   100انشاء معماري   400( 3خرسانة مسلحة )   

1م        304محاضرة     النوع/ المكان 2م        304محاضرة      3م      304محاضرة        4م        304محاضرة      2فصل  210تمارين      

  د/ صالح قاعود د/ صالح قاعود د/ صالح قاعود د/ صالح قاعود المحاضر

400تقييم مشروعات  المادة 100(      1تحليل انشائي )  300( 2هندسة جوتقنية )  300( 2هندسة جوتقنية )    

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

  د/ ايمن الطهراني د/ ايمن الطهراني  ا.د/ عماد البلتاجي المحاضر

100(      1تحليل انشائي )    300(    1منشات معدنية )   300(    1منشات معدنية ) المادة 100(      1نشائي )تحليل ا    

2م 315محاضرة  النوع/ المكان 4م 315 محاضرة  4م 203تمارين   1م 406تمارين     

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

100(      1تحليل انشائي )    300(    1منشات معدنية )     300(    1منشات معدنية ) المادة 300تنسيق مواقع   300ع تنسيق مواق   

4م 203تمارين  النوع/ المكان 2م 203تمارين   2م 406تمارين   1م 203محاضرة       2م 203محاضرة     

 ا.د/ لميس الجيزاوي ا.د/ لميس الجيزاوي  م/ احمد عبد الحميد م/ احمد عبد الحميد المحاضر

200(      2تحليل انشائي ) المادة 200(      2تحليل انشائي )  200رارة والموائع  اساسيات الح  200اساسيات الحرارة والموائع      

3م 406تمارين  النوع/ المكان 4م 406تمارين   1م 315محاضرة   2م 315محاضرة     

  ا.م.د/ محمد طارق شمعه ا.م.د/ محمد طارق شمعه   المحاضر

400خرسانة في االجواء الحارة  المادة 400مشرو ع خرسانة     300( 2هندسة جوتقنية )  200احتمال واحصاء    200احتمال واحصاء     

5013محاضرة  النوع/ المكان 214محاضرة         3بالكلية    م 1012تمارين   محاضرة  304تمارين       

 م/ احمد فوده د/ ايمن جمعه  ا.د/ احمد يوسف ا.د/ محمد مهدي المحاضر

400   3منشات معدنية   المادة 300( 2هندسة جوتقنية )     

بالكلية 4012محاضرة       النوع/ المكان         3م    2012تمارين   

    ا.د/ نبيل محمود  المحاضر

 
 األوليالفترة 

8330 – 10300 
 الفترة الثانية

10310 – 11340 
 الفترة لثالثة

11350 – 1320 
 الفترة الرابعة

1340 – 3310 
 الفترة الخامسة

3315 – 4345 

الثاء
الث

 

300( 2ندسة جوتقنية )ه المادة 300( 2هندسة جوتقنية )  400خرسانات خاصة    400خرسانات خاصة    300  3خواص ومقاومة    

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

.د/ احمد طهويها.م م/ عبد هللا عصام م/ عبد هللا عصام المحاضر  ا.م.د/ احمد طهويه ا.م.د/ احمد طهويه 

400طرق ومطارات     المادة 200( 1هندسة جوتقنية )  200( 1هندسة جوتقنية )  200( 1هندسة جوتقنية )  200( 1هندسة جوتقنية )   

1م 304محاضرة     النوع/ المكان 3م  406محاضرة   3م  304تمارين   4م  406محاضرة   4م  406تمارين    

 م/ عبد هللا عصام د/ وليد السقيلي م/ عبد هللا عصام د/ وليد السقيلي ا.م.د/ شريف البدوي المحاضر

200اقتصاد هندسي   المادة 200اقتصاد هندسي    200اقتصاد هندسي    200اقتصاد هندسي    400طرق ومطارات       

3م 210محاضرة   النوع/ المكان 4م 210محاضرة    2م 210محاضرة    1م 210محاضرة    1م 203تمارين       

 المحاضر
 د/ آثر الشيخ د/ آثر الشيخ د/ آثر الشيخ د/ آثر الشيخ

 

100ادارة نظم المعلومات   المادة 100ادارة نظم المعلومات    100ادارة نظم المعلومات    100ادارة نظم المعلومات    300التسويق         

 النوع/ المكان
فصل  1تراضي  متمارين  معمل اف

2فصل  1تمارين  معمل افتراضي  م 1 1فصل  2تمارين  معمل افتراضي  م  2فصل  2تمارين  معمل افتراضي  م  5م 214محاضرة     

 ا.د/ سمير ابو الفتوح     المحاضر

100( 1خواص ومقاومة مواد ) المادة 100( 1خواص ومقاومة مواد )  100( 1خواص ومقاومة مواد )  100( 1مة مواد )خواص ومقاو    

4م   315محاضرة  النوع/ المكان 4م   315تمارين   1م   315محاضرة   1م   315تمارين     

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

300تنسيق مواقع  المادة 300المواصفات والكميات      300المواصفات والكميات      100ادارة نظم المعلومات      

3م 405محاضرة   كانالنوع/ الم 3م 304محاضرة       2م 406محاضرة       4م 304محاضرة      

  ا.د/ شريف كشك ا.د/ محمد مهدي ا.د/ محمد مهدي ا.د/ لميس الجيزاوي المحاضر

400هندسة المواني والمالحة  المادة 400طرق ومطارات      3م    100برمجة بالحاسب            

413محاضرة  النوع/ المكان 2م 410محاضرة      1فصل   2فصل      

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

300( 2هندسة جوتقنية ) المادة 300( 2هندسة جوتقنية )  200( 1هندسة جوتقنية )  400تركيبات فنية وصحية    200( 1هندسة جوتقنية )   

2فصل   2م       310تمارين    2فصل     1م    310تمارين   النوع/ المكان 2فصل  3م  310تمارين   310محاضرة   2فصل 4م   310تمارين    

 م/ محمد عامر ا.م.د/ هشام االتربي م/ محمد عامر م/ محمد عامر م/ محمد عامر المحاضر

    تفاضل وتكامل متعدد المتغيرات  المادة

6015محاضرة    النوع/ المكان     

    ا.د/ مجدي العزب  المحاضر

              



   

ألربعاء
ا

 
100برمجة بالحاسب    المادة    200رياضيات غير متصلة   200رياضيات غير متصلة   

النوع/ 
2م  406محاضرة    المكان 1م 304محاضرة      1م 304تمارين       

  د/ جالل بغدادي د/ جالل بغدادي  ا.م.د/ مصطفي الحسيني المحاضر

100ية   معادالت تفاضل المادة 100معادالت تفاضلية     100معادالت تفاضلية     100معادالت تفاضلية       
النوع/ 
1م 210محاضرة  المكان 1م 210تمارين   4م 210محاضرة   4م 210تمارين     

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

100ادارة نظم المعلومات   المادة 100ادارة نظم المعلومات    1م   100جة بالحاسب   برم     
النوع/ 
 المكان

فصل  3تمارين  معمل افتراضي  م
2فصل  3تمارين  معمل افتراضي  م 1 1فصل   2فصل      

      المحاضر

400تقييم مشروعات  المادة 100( 1خواص ومقاومة مواد )  100( 1خواص ومقاومة مواد )  100( 1خواص ومقاومة مواد )   
( 1خواص ومقاومة مواد )

100 

النوع/ 
1م  405تمارين     المكان 2م   315محاضرة   2م   315تمارين   3م   315محاضرة   3م   315تمارين    

ررنا شاكم/  المحاضر   ا.د/ محمد يسري  ا.د/ محمد يسري 

200اساسيات الحرارة والموائع   المادة 200اساسيات الحرارة والموائع    300المواصفات والكميات      300واصفات والكميات    الم  200( 2تحليل انشائي )   
النوع/ 
1م 304تمارين  المكان 2م 304تمارين   4م 405محاضرة       1م 405محاضرة       2فصل  4م 210تمارين    

  ا.د/ محمد مهدي ا.د/ محمد مهدي م/ صبري م/ صبري المحاضر

400تقييم مشروعات  المادة 400تقييم مشروعات   400عات تقييم مشرو  400تقييم مشروعات    
 300(    1منشات معدنية )

    
النوع/ 
2م  203محاضرة     المكان 3م  203محاضرة      2م  406تمارين      3م  406تمارين      2فصل  1م 407تمارين    

 م/ محمود عصام م/ عمرو ساهر م/ عمرو ساهر ا.د/ عماد البلتاجي ا.د/ عماد البلتاجي المحاضر

400   3منشات معدنية  دةالما 400خرسانة في االجواء الحارة   100( 1تحليل انشائي )   
   300(    1منشات معدنية )

 خرسانة في االجواء الحارة   

النوع/ 
315تمارين      المكان 1م 405محاضرة     2فصل  2م 410تمارين       3م    203محاضرة    2م 405محاضرة     

بده سالما.م.د/ فكري ع المحاضر  ا.د/ محمد جمال مهدي م/ محمود عصام د/ صالح البجالتي ا.د/ محمد جمال مهدي 

 

س
خمي

ال
 

100انشاء معماري    المادة 100انشاء معماري     100انشاء معماري       
النوع/ 
4تمارين   صاالت عمارة البحرية   م المكان 3تمارين   صاالت عمارة البحرية   م  1رة البحرية   متمارين   صاالت عما    

     المحاضر

100انشاء معماري    المادة     
النوع/ 
2تمارين   صاالت عمارة البحرية   م المكان     

     المحاضر

200قانون ادارة      المادة 200قانون ادارة       200( 2تحليل انشائي )  200( 2تحليل انشائي )  200( 2تحليل انشائي )   
النوع/ 
1م    210محاضرة    المكان 2م    210محاضرة     2فصل  3م 210تمارين   2فصل  1م 210تمارين   2فصل  2م 210تمارين    

    د/ بسمة محمد امين د/ بسمة محمد امين المحاضر

100ادارة نظم المعلومات       300(    1منشات معدنية )    300(    1منشات معدنية ) المادة 100  ادارة نظم المعلومات    
النوع/ 
2فصل  3م 304تمارين  المكان 2فصل  4م 304تمارين   1فصل  4تمارين  معمل افتراضي  م   

فصل  4تمارين  معمل افتراضي  م
2  

    م/ محمود عصام م/ محمود عصام المحاضر

300(2خرسانة مسلحة ) المادة 300(2خرسانة مسلحة )  300(2خرسانة مسلحة )  300(2خرسانة مسلحة )    
النوع/ 
2م 315محاضرة  المكان 2م 315تمارين   3م 315محاضرة   3م 315تمارين     

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

300(2خرسانة مسلحة ) المادة 300(2خرسانة مسلحة )  300(2خرسانة مسلحة )  300(2خرسانة مسلحة )    
النوع/ 
2فصل  1م  203تمارين  المكان 2فصل  2 م 203تمارين   2فصل  4م  203تمارين   2فصل  3م 203تمارين     

      المحاضر

400تركيبات فنية وصحية    المادة     
النوع/ 
2م 214محاضرة   المكان     

    ا.م.د/ هشام االتربي  المحاضر
 
 
    

 عًيد انكهية    انطالةوكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى و انًديز انتُفيذي نهبزَبيج لجنة إعداد الجدول        
 


