
   

 

 2017/  2    /  11   اتتداء مه  2016/2017 ينهعاو انجامع  انثاويانجدول اندراسي نهفصم  

  
 األوليالفترة 

8:30 – 10:00 
 الفترة الثانية

10:10 – 11:40 
 الفترة لثالثة

11:50 – 1:20 
 الفترة الرابعة

1:40 – 3:10 
 الفترة الخامسة

3:15 – 4:45 

ت
سب

ال
 

 هندسة الطرق والمطارات هندسة الطرق والمطارات       200بحوث عمليات        200بحوث عمليات        200بحوث عمليات  المادة

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

 د/ احمد متولي د/ احمد متولي ا.م.د/ حسام الدين مصطفي ا.م.د/ حسام الدين مصطفي ا.م.د/ حسام الدين مصطفي المحاضر

200 2تحليل انشائي        200بحوث عمليات         200بحوث عمليات  المادة 200 2تحليل انشائي    

2م  304تمارين     النوع/ المكان 1فصل  1م  304تمارين       307محاضرة      307تمارين       

 م/ احمد المتولي د/ محمد الطنطاوي م/ ياسمين                م/ ياسمين               المحاضر

300الطرق الكمية لضبط الجودة   المادة 400مشروع إدارة مشروعات     400مشروع إدارة مشروعات     300الطرق الكمية لضبط الجودة     الطرق الكمية لضبط الجودة   

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

د/آثر-ا.د/ عماد البلتاجي م/ االء عبد الغني المحاضر د/آثر-ا.د/ عماد البلتاجي   م/ االء عبد الغني م/ االء عبد الغني 

200رياضيات غير متصلة   المادة 100     2خواص ومقاومة   100     2خواص ومقاومة   100     2خواص ومقاومة   100  2خواص ومقاومة    

210محاضرة    النوع/ المكان 3م    210محاضرة       4م    210محاضرة       4م    304تمارين       3م    304تمارين        

احمد طهويه ا.م.د/ ا.م.د/ احمد طهويه ا.د/ مجدي العزب المحاضر م/ محمود-م/ هدير  م/محمد -م/ هدير      

100رسم مدني     المادة 100رسم مدني      100نظم دعم القرار        

1م  315محاضرة    النوع/ المكان 1م      2تمارين صاالت   بلوك   2م     304محاضرة     

د/ محمد عبد الهاد-ا.د/ عادل المصري المحاضر  ا.م.د/ محمد عبد العظيم   م/ احمد صقر 

2م 300تحليل منشات بالحاسب     المادة 3م 100نظم دعم القرار        

1تمارين فصل  النوع/ المكان 2تمارين فصل   3تمارين فصل   1تمارين فصل     3تمارين فصل  2تمارين فصل  

  المعمل االفتراضي     م/ يارا م/ مدحت محمود شعبان المحاضر

300تنسيق مواقع      المادة 1م 300تحليل منشات بالحاسب         

1تمارين فصل     307محاضرة    النوع/ المكان 2تمارين فصل   3تمارين فصل     

  م/ مدحت محمود شعبان  د/ هبه المحاضر

100 1تحليل انشائي  المادة 100 1تحليل انشائي      

3309محاضرة     النوع/ المكان القاعة االكاديميةتمارين         

   م/ احمد المتولي د/ محمد الطنطاوي المحاضر

حد
أل
ا

 

400( 3هندسة جوتقنية )       200بحوث عمليات  المادة 2م 300تحليل منشات بالحاسب           200بحوث عمليات    

2فصل  1م  307تمارين     النوع/ المكان 1م 210محاضرة    4تمارين فصل   3م  203تمارين      5تمارين فصل   6تمارين فصل    

 م/ مدحت محمود شعبان م/ ياسمين               ا.د/ عادل جبر م/ ياسمين               المحاضر

300الطرق الكمية لضبط الجودة   المادة الطرق الكمية لضبط الجودة       200ادارة مشروعات     200ادارة مشروعات     التشييدادارة مشروعات    

1م  315محاضرة  النوع/ المكان 2م  315محاضرة   1م 210محاضرة   2م 210محاضرة   1م 210محاضرة    

 ا.د/ عماد البلتاجي د/ آثر الشيخ د/ آثر الشيخ ا.د/ عبده عبد الفتاح ا.د/ عبده عبد الفتاح المحاضر

100تفاضل وتكامل متعدد المتغيرات  المادة 100المتغيرات تفاضل وتكامل متعدد   100تفاضل وتكامل متعدد المتغيرات   100  2خواص ومقاومة  تفاضل وتكامل متعدد المتغيرات    

4م  211محاضرة  النوع/ المكان 4م  211   2م  211محاضرة  تمارين  2م  211   2م    405تمارين      تمارين   

م/محمد --عمرم/  ا.د/ محمد الجمل ا.د/ محمد الجمل ا.د/ محمد الجمل ا.د/ محمد الجمل المحاضر  

100رسم مدني     المادة 100رسم مدني       دراسات في مجال الهندسة  دراسات في مجال الهندسة   

3م  210محاضرة    النوع/ المكان 3م      2تمارين صاالت   بلوك               406تمارين       406محاضرة       

د/ محمد عبد الها-المصريا.د/ عادل  المحاضر  ا.د/ محمد يسري ا.د/ محمد يسري  م/ احمد صقر 

100     2خواص ومقاومة  المادة 100     2خواص ومقاومة   200احتمال واحصاء    200ادارة مشروعات     200ادارة مشروعات      

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

-م/ عمرو  د/ جالل بغدادي ا.م.د/ احمد طهويه ا.م.د/ احمد طهويه المحاضر م/محمد اوسامي  -م/عمرو  م/محمد اوسامي    

200تقارير فنية          المادة 200تقارير فنية           

4م  315محاضرة    النوع/ المكان 3م  315محاضرة     

  د/ وليد السقيلي د/ وليد السقيلي   المحاضر

200( 1خرسانة مسلحة ) المادة 200( 1خرسانة مسلحة )  300  2خرسانة مسلحة   300  2خرسانة مسلحة     

3م  203محاضرة  النوع/ المكان 3م  203تمارين   405محاضرة    405تمارين      

م/ محمد هدية-م/ محمد سامح ا.د/ احمد يوسف المحاضر يوسف ا.د/ احمد  م/احمد شتا-م/ محمد سامح    
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300ادارة مشروعات التشييد         300ادارة مشروعات التشييد    المادة 300  3خواص ومقاومة   300 3خواص ومقاومة    

2م 210محاضرة  النوع/ المكان 3م 304محاضرة   405محاضرة   405تمارين    

البلتاجيا.د/ عماد  المحاضر  م/محمد سامح ا.م.د/ احمد محمد طهويه ا.د/ عماد البلتاجي 

200احتمال واحصاء   المادة 400مشروع اساسات    200تقارير فنية         200تقارير فنية         400ترميم وتدعيم      

304تمارين      النوع/ المكان 1م  315محاضرة  محاضرة    معمل اساسات  2م  315محاضرة   210محاضرة      

د/ وليد -ا.د/ عادل د/ جالل بغدادي المحاضر  ا.د/ حامد عسكر د/ وليد السقيلي د/ وليد السقيلي 

300الطرق الكمية لضبط الجودة   المادة 300( 2هندسة جوتقنية )  200ادارة مشروعات     200ادارة مشروعات       

3م  315محاضرة  النوع/ المكان 4م 210محاضرة   405محاضرة    3م 210محاضرة     

  د/ آثر الشيخ د/ آثر الشيخ ا.د/ عادل جبر ا.د/ عبده عبد الفتاح المحاضر

400( 3هندسة جوتقنية ) المادة 200رياضيات غير متصلة    200ادارة مشروعات      200ادارة مشروعات      

2م  406محاضرة   النوع/ المكان 315تمارين       4م 304تمارين     3م 304تمارين    

-م/ عمرو   ا.د/ مجدي العزب ا.د/ عادل جبر المحاضر م/محمد اوسامي   
- -م/محمد اوسامي 
 م/عمرو         

400   4خرسانة مسلحة   المادة 400   3خرسانة مسلحة   ( 3هندسة جوتقنية )    

203محاضرة    النوع/ المكان 203محاضرة   2م 315تمارين       

 م/ شريف  ا.د/ حامد عسكر ا.د/ حامد عسكر  المحاضر

3م     200تصميم معماري    المادة 2م     200تصميم معماري         4م  200تصميم معماري 1م     200تصميم 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   ا.د/ لميس الجيزاوي ا.د/ لميس الجيزاوي 

الثاء
الث

 

1م     200تصميم معماري       3م  200تصميم معماري 2م     200تصميم معماري    المادة 4م     200تصميم معماري      

محاضرة صاالت عمارة        النوع/ المكان     تمارين        صاالت عمارة البحرية    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   

300( 2منشات معدنية ) المادة   اعمال المسح وتقدير اسعار   400 اعمال المسح وتقدير اسعار     400 اعمال المسح وتقدير اسعار   

1م 304محاضرة   النوع/ المكان 210محاضرة        210محاضرة   304تمارين     

1د/ اثر الشيخ   م  ا.د/ سعد الدين مصطفي المحاضر 2د/ اثر الشيخ  م   
م/   -محمد اوساميم/ 

2عمر   م  

100المساحة المستوية    المادة 100المساحة المستوية     100المساحة المستوية     100المساحة المستوية       

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

محمود الموافيا.د/  ا.د/ محمود الموافي م/ اسماعيل المحاضر   م/ محمد زهران 

2م 100نظم دعم القرار     المادة 1م 100نظم دعم القرار        

1تمارين فصل  النوع/ المكان 2تمارين فصل   3فصل تمارين    1تمارين فصل   2تمارين فصل   3تمارين فصل     

  المعمل االفتراضي   م/ نور المعمل االفتراضي   م/ نور المحاضر

300( 2منشات معدنية ) المادة 300( 2هندسة جوتقنية )  300( 2منشات معدنية )  300هندسة صحية     300هندسة صحية      

2م 405تمارين   النوع/ المكان 210تمارين       2م 304محاضرة    405محاضرة   405تمارين    

م/ محمود -م/ خالد المحاضر هشام االتربيا.م.د/  ا.د/ سعد الدين مصطفي م/ محمد القناوي   ا.م.د/ هشام االتربي 

ادارة مشروعات التشييد        300ادارة مشروعات التشييد     300ادارة مشروعات التشييد     المادة       2خواص ومقاومة  

1م  304تمارين   النوع/ المكان 3م  203تمارين   2م  304تمارين   1م    406تمارين        

م/ عمر يسري-م/ عمرو ساهر م/ عمرو ساهر   المحاضر م/عمر يسري -م/ عمرو ساهر  م/ هدير -م/ محمود   

300( 2منشات معدنية )    400 اعمال المسح وتقدير اسعار   المادة 100ادارة نظم معلومات     ادارة نظم معلومات   

405تمارين    النوع/ المكان 1م 405تمارين    203محاضرة     203تمارين      

1م م/ عمر    -م/ محمد اوسامي  المحاضر م/ خالد-م/ هدير    ا.د/ سمير ابو لفتوح ا.د/ سمير ابو لفتوح 

200( 1خرسانة مسلحة ) المادة 200( 1خرسانة مسلحة )  200( 1خرسانة مسلحة )  200( 1خرسانة مسلحة )    

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

محمد هدية-م/ محمد سامح ا.د/ احمد يوسف المحاضر م/محمد هدية-م/ محمد سامح ا.د/ احمد يوسف    
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100نظم طاقة كهربية    المادة 100نظم طاقة كهربية     100المساحة المستوية     100المساحة المستوية       

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

  د/ فوزي زرزورة د/ فوزي زرزورة م/ محمد البلقاسي ا.د/ مجدي السعداوي المحاضر

100نظم طاقة كهربية    المادة 100نظم طاقة كهربية     200معدات تشييد     200معدات تشييد       

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

  ا.م.د/ شريف البدوي ا.م.د/ شريف البدوي ا.د/ مجدي السعداوي م/ محمد البلقاسي المحاضر

100تفاضل وتكامل متعدد المتغيرات  المادة 100تفاضل وتكامل متعدد المتغيرات   100تفاضل وتكامل متعدد المتغيرات     تفاضل وتكامل متعدد المتغيرات  

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

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

200معدات تشييد     المادة 200معدات تشييد     300 3تحليل انشائي   300 3تحليل انشائي    

4م 407تمارين     النوع/ المكان 3م 407تمارين     406محاضرة      406تمارين       

 م/ هدير د/ صالح البجالتي م/ احمد صابر م/ احمد صابر  المحاضر

100نظم دعم القرار    المادة 100نظم دعم القرار      300تحليل منشات بالحاسب    تحليل منشات بالحاسب 

3م      406محاضرة النوع/ المكان 1م      406محاضرة   1م 2013محاضرة    2م  3012محاضرة    

 ا.م.د/ محمد الزغيبي ا.م.د/ محمد الزغيبي ا.م.د/ محمد عبد العظيم  ا.م.د/ محمد عبد العظيم المحاضر

400( 3هندسة جوتقنية ) المادة 400   3خرسانة مسلحة   400   4خرسانة مسلحة      

407تمارين  النوع/ المكان 406تمارين   203تمارين       

   م/ احمد شتا م/ احمد شتا م /    شريف محسن               المحاضر

ا
س
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100نظم طاقة كهربية    المادة 100المساحة المستوية      100المساحة المستوية       

3م  315محاضرة       النوع/ المكان 3م  315تمارين     4م  315تمارين      

  م/ محمد  زهران م/ اسماعيل  ا.د/ مجدي السعداوي المحاضر

100نظم طاقة كهربية    المادة 100نظم طاقة كهربية     200معدات تشييد     200معدات تشييد       

1م  304تمارين      النوع/ المكان 1م  304محاضرة        2م    407محاضرة      1م    407محاضرة        

  ا.م.د/ شريف البدوي ا.م.د/ شريف البدوي ا.د/ مجدي السعداوي م/ محمد البلقاسي المحاضر

200( 1خرسانة مسلحة )   المادة 200( 1خرسانة مسلحة )    

4م  210محاضرة    النوع/ المكان 4م 210تمارين         

  م/ محمد سامح ا.د/ احمد يوسف   المحاضر

100  رسم مدني   المادة 100رسم مدني      100نظم طاقة كهربية        

2م  406محاضرة    النوع/ المكان 2م      2تمارين صاالت   بلوك   3م  405تمارين          

د/ محمد عبد الها-ا.د/ عادل المصري المحاضر   م/ محمد البلقاسي  م/ احمد صقر 

200معدات تشييد      المادة 200معدات تشييد       

1م 304تمارين      النوع/ المكان 2م 304تمارين       

  م/ احمد صابر م/ احمد صابر   المحاضر

300( 2منشات معدنية )  المادة 300( 2منشات معدنية )     

3م 210محاضرة    النوع/ المكان 3م 406تمارين       

   ا.د/ سعد الدين مصطفي م/ خالد  المحاضر

 

 

 

 ونكه عىد انمسجهيه نهمادة يحضروا في انمحاضرتيهجميع انطالب  أناي  نهمجموعتيه اآلنيعهما تان محاضرات مادة تحهيم مىشات تانحاسة         

 انتسجيم محاضرة واحدة وفصم واحد فقط         

 قطفصم يجة اختيار فصم واحد ف 2نمادة تحوث عمهيات مقسمة اني  1عهما تان تماريه مجموعة          

 


