انجدول اندراسي نهفصم انثبَي نهعبو انجبيعي  8102/8102ابتداء يٍ
الفترة األولي
10300 – 0330

الفترة الثانية
11340 – 10310

الفترة لثالثة
1320 – 11350

المادة
النوع /المكان

بحوث عمليات 200
محاضرة  505م1

بحوث عمليات 200

بحوث عمليات 200

المحاضر

د /حسام الدين مصطفي

المادة

محاضرة 505

خواص ومماومة (100 )2
تمارين

النوع /المكان

خواص ومماومة (100 )2
محاضرة

 315م3

المحاضر
المادة
النوع /المكان
المحاضر

محاضرة

 210م3

بحوث عمليات 200

محاضرة  505م3

د /عوني

د /عوني

ا.د /عماد البلتاجي

خواص ومماومة (100 )2

 315م3

محاضرة

ا.د /احمد طهويه
خرسانة مسلحة (200 )1

خرسانة مسلحة (200 )1

تمارين 210

محاضرة 210

الطرق الكمية لضبط الجودة 300

الطرق الكمية لضبط الجودة

النوع /المكان

محاضرة  406م1

محاضرة  406م2

محاضرة  406م3

المحاضر

ا.د /عبده عبد الفتاح

ا.د /عبده عبد الفتاح

ا.د /عبده عبد الفتاح

المادة

نظم دعم المرار
فصل 1

المحاضر
المادة
النوع /المكان
المحاضر

م1

تحليل منشات بالحاسب 300
تمارين المعمل االفتراضي

تمارين 506

م /مدحت

م /وليد

المحاضر
المادة
النوع /المكان
المحاضر

المحاضر
المادة
النوع /المكان
المحاضر
المادة
النوع /المكان
المحاضر

تمارين

معدات تشييد 200

معدات تشييد 200

معدات تشييد 200

تمارين  410م2

تمارين  410م1

تمارين  410م4

م /دمحم نشات

م /دمحم نشات

م /دمحم نشات

م /دمحم نشات

منشات معدنية (300 )2

منشات معدنية (300 )2

ممدمة تكنولوجيات الجديدة 300

ممدمة تكنولوجيات الجديدة

محاضرة

 505م1

محاضرة

ا.م.د /فكري سالم –ا.د /احمد بدر

 505م2

410

محاضرة

ا.م.د /فكري سالم –ا.د /احمد بدر
هندسة جوتمنية ()1
تمارين  410م2

طرق ومواد التشييد 400
محاضرة 406

م /دمحم عامر

ا.د /احمد حسانين

تفاضل وتكامل متعدد 100

تفاضل وتكامل متعدد 100

تفاضل وتكامل متعدد 100

تفاضل وتكامل متعدد 100

محاضرة  210م1

تمارين  210م1

محاضرة  210م2

تمارين  210م2

ا.د /دمحم الجمل

م /ياسمين – م /اسراء

ا.د /دمحم الجمل

م /ياسمين – م /اسراء

تمارير فنية 200
محاضرة

315

تمارير فنية 200

م1

محاضرة

د /دمحم عطيه

رسم مدني
تمارين

315

محاضرة

م2

رسم مدني
تمارين

م3

م /محمود العشري -م /عبد هللا -م /مي

المادة

ا.د /حامد عسكر

المادة
النوع /المكان

المساحة المستوية 100
تمارين

 203م2

بلون 2

م4

تمارين

بحوث عمليات 200

بحوث عمليات 200

خرسانة سابمة االجهاد 400

تمارين 500

م 1فصل 2

م /رنيم حجازي
خرسانة سابمة االجهاد 400

النوع /المكان

محاضرة 304

تمارين 304

المحاضر

د /عوض المنسي

م /هديه

خواص ومماومة 300 3

خواص ومماومة 300 3

منشات خرسانية متمدمة 400

محاضرة  406م1

محاضرة  406م2

محاضرة الماعة االكاديمية م3

ا.د /دمحم يسري

ا.د /دمحم يسري

ا.د /حامد عسكر

المحاضر

د /دمحم عطيه

محاضرة

 406م1

د /فوزي حامد

 203م1

م /اسماعيل

م4

محاضرة

315

المساحة المستوية 100
م /اسماعيل

م /رنيم حجازي

المادة

100

تمارير فنية 200
م4

المساحة المستوية 100

م /محمود العشري -م /عبد هللا -م /مي

تمارين 500

المحاضر

315

م3

د /دمحم عطيه

100

بلون 2

ا.د /دمحم يسري

تمارير فنية 200

د /دمحم عطيه

النوع /المكان

النوع /المكان

تمارين

410

ا.د /دمحم يسري

منشات خرسانية متمدمة 400

المادة

معدات تشييد 200
تمارين  410م3

محاضرة الماعة االكاديمية م1

المحاضر

 506م2

تمارين

 506م1

د /مروة

المحاضر
المادة

منشات معدنية (300 )2

منشات معدنية (300 )2

محاضرة صالة 1

المادة
النوع /المكان

النوع /المكان

فصل 2

تخطيط مدن 300

المحاضر
المادة

فصل 1

100

م2
فصل 3

م /حسام بلحة
ضبط وتاكيد المنشات 400

النوع /المكان

النوع /المكان

م2

م/مدحت-م /الشهاوي

م /حسام بلحة

المادة

خرسانة مسلحة (200 )1

نظم دعم المرار

فصل 2

تمارين

م 2

الطرق الكمية لضبط الجودة
300

فصل 3

 315م4

تمارين 210

ا.د /احمد يوسف

100

خواص ومماومة (100 )2

 315م4

ا.د /احمد طهويه

م3

الفترة الخامسة
4345 – 3315

محاضرة  505م4

م/مدحت-م /الشهاوي

النوع /المكان

األحد

الفترة الرابعة
3310 – 1340

ا.د /احمد يوسف

المادة
السبت

خرسانة مسلحة (200 )1

/ 2

مشروع ادارة
محاضرة 406

م2

د /حسام الدين مصطفي

8102/ 8

بحوث عمليات 200
تمارين 500

م 2فصل 2

م /رنيم حجازي

جدول اندراسي نهفصم انثبَي نهعبو انجبيعي  8102/8102ابتداء يٍ
الفترة األولي
10300 – 0330
المادة
النوع /المكان
المحاضر
المادة

تمارين

م1

م /محمود العشري -م /عبد هللا -م /مي
الطرق الكمية لضبط الجودة 300

الفترة الرابعة
3310 – 1340

100
م2

بلون 2

م /محمود العشري -م /عبد هللا -م /مي
خرسانة خاصة 400

خرسانة خاصة 400

خرسانة خاصة 400

خرسانة خاصة 400

 315م1

 315م2

النوع /المكان

محاضرة  315م4

المحاضر

ا.د /عبده عبد الفتاح

ا.د /احمد طهويه

المساحة المستوية 100
محاضرة  406م2

المساحة المستوية 100
محاضرة  406م4

المساحة المستوية 100
محاضرة  406م3

هندسة صحية 300
تمارين 203

المحاضر

د /فوزي حامد

ا.د /محمود الموافي

ا.د /محمود الموافي

م /دمحم نشات

المادة

ادارة مشروعات التشييد 300

تحليل انشائي (200 )2

ادارة مشروعات 200

النوع /المكان

محاضرة  210م1

تمارين 203

المحاضر

ا.د /عماد البلتاجي

م /شيماء

محاضرة

محاضرة

 315م1

المادة

تخطيط عمراني

النوع /المكان
المحاضر

م1
محاضرة
ا.د /لميس الجيزاوي

المادة
النوع /المكان
المحاضر

400

 315م2

تخطيط عمراني

400

م2
محاضرة
ا.د /لميس الجيزاوي

احتمال واحصاء 200
محاضرة  203م1
د /شيماء

المادة

منشات خرسانية متمدمة 400

احتمال واحصاء 200

احتمال واحصاء 200

النوع /المكان

محاضرة الماعة االكاديمية م2

تمارين  505م1

تمارين  505م2

ا.د /حامد عسكر

م /عادل جبر

م /عادل جبر

ادارة مشروعات التشييد

ادارة مشروعات التشييد

ادارة مشروعات 200

تمارين  410م3
م /رنا

تمارين  410م2
م /رنا

هندسة جوتمنية (200 )1

هندسة جوتمنية (400 )4

المادة
النوع /المكان
المحاضر
المادة
النوع /المكان
المحاضر
المادة
النوع /المكان

محاضرة

محاضرة

 304م1

تمارين 304

محاضرة 210
د/اثر الشيخ

م3

هندسة جوتمنية (400 )3
محاضرة

م3

100

نظم دعم المرار

304

محاضرة 210
د/اثر الشيخ
تصميم معماري 200

م1

محاضرة صاالت عمارة

محاضرة صاالت عمارة

خواص ومماومة (100 )2

خواص ومماومة (100 )2

محاضرة

المحاضر

تمارين

ا.د /احمد طهويه

المادة

نظم كهربية 100

نظم كهربية 100

نظم كهربية 100

النوع /المكان

تمارين  304م3

محاضرة  304م4

محاضرة  304م3

تمارين  304م4

م /البلماسي

ا.د /سحر صدلي

ا.د /سحر صدلي

م /البلماسي

المادة
المحاضر

ا.د /لميس الجيزاوي

 315م2

نظم كهربية 100

النوع /المكان

محاضرة 210
د/اثر الشيخ
تصميم معماري 200م2

خواص ومماومة (100 )2

 315م1

مشروع ادارة 400

م4

خواص ومماومة (100 )2

تمارين

100

محاضرة  505م2
د /عمرو ثابت

ادارة مشروعات 200

د /رضا يسري

 315م1

م4

فصل 3

د /ايمن الطهراني

 315م2

نظم دعم المرار

محاضرة  505م1
د /عمرو ثابت

د /ايمن الطهراني

ا.د /احمد طهويه

المحاضر

تمارين 304

ا.د /لميس الجيزاوي

محاضرة

ادارة مشروعات 200
م /اوسامي

نظم دعم المرار  100م3
فصل 2
م /حسام بلحة

فصل 1

304

تمارين

تمارين

م /اوسامي

احتمال واحصاء 200
محاضرة  203م2
د /شيماء

المحاضر

الثالثاء

تمارين

100

بلون 2

رسم مدني

/ 2

ا.د /احمد طهويه

المادة
النوع /المكان

االثنين

الفترة الثانية
11340 – 10310

رسم مدني

الفترة لثالثة
1320 – 11350

8102/ 8
الفترة الخامسة
4345 – 3315

دراسات في الهندسة االنشائية 400

دراسات في الهندسة االنشائية

رسم مدني 100

رسم مدني 100

محاضرة  506م1

محاضرة  506م2

محاضرة  210م4

محاضرة  210م1

د /دمحم عطيه

د /دمحم عطيه

د /سامي –د /احمد العدوي

د /سامي –د /احمد العدوي

المادة

تركيبات فنية 400

تركيبات فنية 400

تركيبات فنية 400

ادارة مشروعات التشييد

النوع /المكان

محاضرة  406م1

محاضرة  406م2

محاضرة  406م3

محاضرة  210م2

المحاضر

ا.م.د /هشام االتربي

ا.م.د /هشام االتربي

ا.م.د /هشام االتربي

ا.د /عماد البلتاجي

المادة
النوع /المكان
المحاضر
المادة
النوع /المكان
المحاضر

المساحة المستوية 100

المساحة المستوية 100

تمارين  203م4
م /اسماعيل

تمارين  203م3
م /اسماعيل

تصميم معماري 200

م3

تصميم معماري 200

محاضرة صاالت عمارة

محاضرة صاالت عمارة

ا.د /لميس الجيزاوي

نظم دعم المرار

نظم دعم المرار

100

محاضرة  505م3
د /محمود سعفان
م4

ادارة مشروعات التشييد

ادارة مشروعات التشييد

تمارين  506م1

تمارين  506م4

ا.د /لميس الجيزاوي

م/رنا

المادة
النوع /المكان

خرسانة مسلحة (400 )3

خرسانة مسلحة (400 )3

محاضرة 411

تمارين 411

المحاضر

ا.د /دمحم مطحنة

م /دمحم هدية

محاضرة  505م4
د /محمود سعفان

م/رنا
تصميم معماري 200
تمارين صاالت عمارة

100

م4

/ 2

جدول اندراسي نهفصم انثبَي نهعبو انجبيعي  8102/8102ابتداء يٍ

8102/ 8

الفترة األولي
10300 – 0330

الفترة الثانية
11340 – 10310

الفترة لثالثة
1320 – 11350

الفترة الرابعة
3310 – 1340

تفاضل وتكامل متعدد 100

تفاضل وتكامل متعدد 100

تفاضل وتكامل متعدد 100

تفاضل وتكامل متعدد 100

محاضرة  210م3

تمارين  210م3

محاضرة  210م4

تمارين  210م4

ا.د /دمحم الجمل

م /ياسمين – م /اسراء

ا.د /دمحم الجمل

م /ياسمين – م /اسراء

المادة

نظم كهربية 100

نظم كهربية 100

نظم كهربية 100

نظم كهربية 100

النوع /المكان

تمارين  304م2

محاضرة  304م1

محاضرة  304م2

تمارين  304م1

م /البلماسي

ا.د /سحر صدلي

ا.د /سحر صدلي

م /البلماسي

المادة

معدات تشييد 200

معدات تشييد 200

رسم مدني 100

رسم مدني 100

النوع /المكان
المحاضر

المحاضر

الفترة الخامسة
4345 – 3315

النوع /المكان

محاضرة  315م1

محاضرة  315م2

محاضرة  406م3

محاضرة  406م2

المحاضر

ا.د /شريف البدوي

ا.د /شريف البدوي

د /سامي –د /احمد العدوي

د /سامي –د /احمد العدوي

ادارة مشروعات 200

ادارة مشروعات 200

المادة

محاضرة 315

النوع /المكان
المحاضر
المادة
النوع /المكان
المحاضر

د/اثر الشيخ
ضبط وتاكيد المنشات 400

تحليل انشائي (200 )2

محاضرة 406

محاضرة الماعة االكاديمية

د  /شعبان سليم

ا.د /دمحم مهدي

المادة
المحاضر
المادة

المادة
النوع /المكان

نظم دعم المرار
فصل 1

ادارة مشروعات 200

ادارة مشروعات 200
تمارين 505

م1

بحوث عمليات 200

بحوث عمليات 200

بحوث عمليات 200

مشروع ادارة

م1

م2

م3

محاضرة 406

تمارين 411
م /رنيم حجازي

م4

تمارين 411
م /رنيم حجازي

ا.د /عماد البلتاجي

محاضرة 203
ا.م.د /هشام االتربي

خواص ومماومة 300 3
تمارين

 203م2

هندسة جوتمنية (200 )1

هندسة جوتمنية (400 )4

هندسة جوتمنية (400 )3

تمارين 410

تمارين 410

تمارين 410

المحاضر
المادة

تحليل منشات بالحاسب 300

النوع /المكان

محاضرة 505

المحاضر

ا.م.د /دمحم الزغيبي

تنسيك موالع 300
محاضرة

المادة

هندسة جوتمنية (200 )1
محاضرة

المحاضر
المادة
النوع /المكان
المحاضر

صالة عمارة
د هبه]

النوع /المكان

 406م2

د /رضا يسري
خرسانة مسلحة (200 )1
محاضرة

خرسانة مسلحة (200 )1

 210م1

تمارين 210

ا.د /احمد يوسف

الخميس

م1

تمييم مشروعات 400

محاضرة 505

تمارين 203

محاضرة 406

د /عوض المنسي

م /عمر يسري

ا.د /عماد البلتاجي

400

المادة

معدات تشييد 200

النوع /المكان
المحاضر

محاضرة  315م3
ا.د /شريف البدوي

المادة
النوع /المكان
المحاضر
المادة
النوع /المكان

الطرق الكمية لضبط الجودة 300

الطرق الكمية لضبط الجودة

الطرق الكمية لضبط الجودة

الطرق الكمية لضبط الجودة

تمارين  304م4

تمارين  304م2

تمارين  304م1

تمارين  304م3

م /االء

م /االء

م /االء

م /االء

دراسات في الهندسة االنشائية 400

دراسات في الهندسة االنشائية

تمارين  203م1

تمارين  203م2

م /عمر يسري

م /عمر يسري

ادارة مشروعات التشييد 300
محاضرة 406

المحاضر
المادة
النوع /المكان

ادارة مشروعات التشييد 300
محاضرة 406

م3

م4

ا.د /عماد البلتاجي

ا.د /عماد البلتاجي

تصميم معماري 200

تصميم معماري 200

تمارين

صاالت عمارة

تمارين

م2

صاالت عمارة

تصميم معماري 200
م3

المحاضر
المادة
النوع /المكان
المحاضر

تمارين 210

تمييم مشروعات 400

محاضرة  315م4
ا.د /شريف البدوي

المحاضر

محاضرة 210

م/مدحت-م /الشهاوي

م 4

م4

ا.د /احمد يوسف

معدات تشييد 200

المادة

خرسانة مسلحة (200 )1

خرسانة مسلحة (200 )1
م/مدحت-م /الشهاوي

ترميم وتدعيم

النوع /المكان

م2

هندسة صحية 300

فصل 2
م /حسام بلحة

تمارين  203م1

د/اثر الشيخ

تمارين 505

فصل 3

خواص ومماومة 300 3

م2

م /اوسامي

م /رنيم حجازي
100

محاضرة 315
د/اثر الشيخ

م /اوسامي

تمارين 411

النوع /المكان

النوع /المكان
المحاضر

م1

محاضرة 315

مشروع ادارة 400

خواص ومماومة 100 1

خواص ومماومة 100 1

محاضرة 410

تمارين 410

ا.د /دمحم يسري

تمارين

صاالت عمارة

م1

نجُة إعداد انجدول

انًديز انتُفيذي نهبزَبيج

وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة

عًيد انكهية

