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 2017/  2    /  11   ابتداء يٍ  2016/2017 ينهعبو انجبيع  انثبَينهفصم   000نًستىي  انجدول اندراسي

 بزَبيج هُدسة انبُبء وانتشييد
 

  
 األوليالفترة 

8330 – 10300 
 الفترة الثانية

10310 – 11340 
 الفترة لثالثة

11350 – 1320 
 الفترة الرابعة

1340 – 3310 
 الفترة الخامسة

3315 – 4345 

ت
سب

 ال

000 2ميكانيكا هندسية  المادة 000 2لغة انجليزية   000 2لغة انجليزية   000 2لغة انجليزية     

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

  ا/ نيفين ا/ نيفين ا/ نيفين ا.د/ حامد نور المحاضر

000ة اساسيات هندسي  المادة 000اساسيات هندسية      

3م  307محاضرة   النوع/ المكان 1م  307محاضرة      

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

000 2فيزياء   المادة 000 2فيزياء   000 2فيزياء     

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

حبا.د/ م  المحاضر   ا.د/ محب ا.د/ محب 

حد
أل
 ا

000رسم هندسي واسقاط   المادة 000رسم هندسي واسقاط    000رسم هندسي واسقاط       

1م  406محاضرة  النوع/ المكان 3م  405محاضرة   2م  1215محاضرة      

  د/ سارة البهلول  د/ سارة البهلول د/ سارة البهلول المحاضر

000 2ميكانيكا هندسية  المادة 000 2فيزياء   000 2فيزياء      

2م 405محاضرة    النوع/ المكان 2معمل الفيزياء     م  1معمل الفيزياء     م     

     ا.د/ حامد نور المحاضر

000 2فيزياء   المادة 000 2فيزياء      

1م    406تمارين   النوع/ المكان 3م    406تمارين      

   ا.د/ محب ا.د/ محب  المحاضر

ن
الثني

ا
 

000 2ميكانيكا هندسية  المادة 000 2ميكانيكا هندسية   000 2ميكانيكا هندسية   000 2ميكانيكا هندسية     

3م 405محاضرة    النوع/ المكان 2م 406تمارين     3م 406تمارين     1م 406تمارين       

  م/ احمد الحنفي م/ احمد الحنفي م/ احمد الحنفي ا.د/ حامد نور المحاضر

000 2فيزياء    المادة 000 2فيزياء     

2م    405تمارين    النوع/ المكان 3معمل الفيزياء     م    

   ا.د/ محب   المحاضر

ألربعاء
 ا

000   2تفاضل وتكامل  المادة 000   2تفاضل وتكامل   000   2تفاضل وتكامل   000  1فيزياء   000  1فيزياء    

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

 ا.د/ محب ابو المعاطي ا.د/ محب ابو المعاطي د/ سمير شمس د/ سمير شمس د/ سمير شمس المحاضر

000رسم هندسي واسقاط   المادة 000رسم هندسي واسقاط    000رسم هندسي واسقاط      

3لرابع  مالدور ا 5تمارين بلوك  النوع/ المكان 1الدور الرابع  م 5تمارين بلوك   2الدور الرابع  م 5تمارين بلوك     

  د/ سارة البهلول د/ سارة البهلول د/ سارة البهلول المحاضر

س
خمي

 ال

000اساسيات هندسية   المادة     

2م  407محاضرة   النوع/ المكان     

    ا.م.د/ محمد جمال  المحاضر

000   2ل تفاضل وتكام المادة 000   2تفاضل وتكامل   000   2تفاضل وتكامل      

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

   د/ سمير شمس د/ سمير شمس د/ سمير شمس المحاضر

000نظم مالية   المادة 000نظم مالية    000نظم مالية       

2م 407محاضرة    النوع/ المكان 1م 406   محاضرة  3م 406محاضرة        

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

 

 

 

 

 

 

 

 عًيد انكهية    وكيم انكهية نشئىٌ انتعهيى وانطالة انًديز انتُفيذي نهبزَبيج نجُة إعداد انجدول  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
 


