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    2016/ 9 / 22   ابتداء يٍ  2016/2012 ينهعبو انجبيع  األولنهفصم   000نًستىي  انجدول اندراسي

 بزَبيج هُدسة انبُبء وانتشييد
 

  
 األوليالفترة 

0330 – 10300 
 الفترة الثانية

10310 – 11340 
 الفترة لثالثة

11350 – 1320 
 الفترة الرابعة

1340 – 3310 
 الفترة الخامسة

3315 – 4345 

ت
سب

 ال

1لغة انجليزية       1ميكانيكا   1لغة انجليزية     

1م      3010محاضرة     1م     3010محاضرة     3م     3010محاضرة       

  أ/ نيفين الحسينى أ/ نيفين الحسينى  ا.د/ حامد نور 

1فيزياء   1فيزياء   1فيزياء   1فيزياء     

3م   6015محاضرة   3م   6015تمارين     2م   6015محاضرة   2م   6015تمارين       

  أ.د/ محب أبو المعاطى أ.د/ محب أبو المعاطى أ.د/ محب أبو المعاطى أ.د/ محب أبو المعاطى 

  كيمياء كيمياء كيمياء  

2م   2212محاضرة        3م   2212محاضرة       1م  2212محاضرة         

  العلما.د/ ابراهيم جار العلم جار ا.د/ ابراهيم ا.د/ ابراهيم جار  

حد
أل
 ا

   كيمياء كيمياء كيمياء 

    2م   1215تمارين        3م  1215تمارين       1م  1215تمارين     

العلم ا.د/ ابراهيم جار  العلما.د/ ابراهيم جار     العلم ا.د/ ابراهيم جار 

1فيزياء  سلوك وظيفي و مهارات       1ميكانيكا    

2م      3010محاضرة     1م 1221محاضرة     1م   3301محاضرة    

ل عبد هللااد/ محمد جمم.أ.   ا.د/ حامد نور   أ.د/ محب أبو المعاطى 

1فيزياء    1فيزياء        1ميكانيكا   

1معمل الفيزياء   م    3م     3010تمارين    3معمل الفيزياء   م    

/ مروة علي عبد الوهابم م/ مروة علي عبد الوهاب    م/ احمد الحنفي  

ن
الثني

ا
 

1فيزياء  سلوك وظيفي و مهارات     1ميكانيكا   1فيزياء     

1م     1215تمارين   3م   3010محاضرة   1م   3010تمارين     2معمل الفيزياء   م   

 أ.د/ محب أبو المعاطى  م/ مروة علي عبد الوهاب أ.م.د/ محمد جمال عبد هللا م/ احمد الحنفي 

2كيمياء م  2كيمياء م  1تفاضل وتكامل   1تفاضل وتكامل     

الكيمياء 1معمل   الكيمياء 2معمل   3م       3010محاضرة    3م       3010محاضرة       

  د/ سمير شمس د/ سمير شمس د/ محمود حنفي د/ محمود حنفي 

الثاء
 الث

راتسلوك وظيفي و مها       1ميكانيكا     

3م      3010محاضرة     2م   1220محاضرة       

  أ.م.د/ محمد جمال عبد هللا   ا.د/ حامد نور 

1لغة انجليزية      1ميكانيكا   3كيمياء م  3كيمياء م    

2م     3301ن تماري  2م     3301محاضرة     الكيمياء 1معمل   الكيمياء 2معمل     

سينىأ/ نيفين الح م/ احمد الحنفي    د/ محمود حنفي د/ محمود حنفي 

1كيمياء م  1كيمياء م      

الكيمياء 1معمل   الكيمياء 2معمل       

    د/ محمود حنفي د/ محمود حنفي 

ألربعاء
 ا

1تفاضل وتكامل   1تفاضل وتكامل       

2م       3010محاضرة    2م       3010محاضرة         

    د/ سمير شمس د/ سمير شمس 

س
خمي

 ال

1تفاضل وتكامل   1تفاضل وتكامل       

1م       3010محاضرة    1م       3010محاضرة         

    د/ سمير شمس د/ سمير شمس 
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 ةعًيد انكهي    وكيم انكهية نشئىٌ انتعهيى وانطالة انًديز انتُفيذي نهبزَبيج نجُة إعداد انجدول  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

        

 أ.د/ هشبو عزفبت خهيفة          

   

 أ.د/ يحًد إبزاهيى انسعيد   

              
 


