
 
 

 

   

 0/2/6102ابتداء يٍ  6102/6102 ينهعبو انجبيع  انصيفيانجدول اندراسي نهفصم  

  9:00 – 10:30 10:30 – 12:00 12:30 – 2:00 2:00 – 3:30 3:30-0:00 

س
ال

ت
ب

 

000( 2فيزياء ) 022غير متصلة   رياضيات  022رياضيات غير متصلة    المادة 000( 2فيزياء )    

604محاضرة   012تمارين    012محاضرة    النوع/ المكان 604تمارين      

  ا.د/ محب ابو المعاطي ا.د/ محب ابو المعاطي ا.د/ مجدي العزب ا.د/ مجدي العزب المحاضر

000( 2فيزياء ) المادة 000( 2فيزياء )     122رسم مدني     122رسم مدني     

604محاضرة   النوع/ المكان 604تمارين        تمارين محاضرة    

  ا.د/ عادل المصري ا.د/ عادل المصري ا.د/ محب ابو المعاطي ا.د/ محب ابو المعاطي المحاضر

ح
أل
ا

د
 

   222( 0تفاضل وتكامل ) 222(  0تفاضل وتكامل ) 022احتمال واحصاء  022احتمال واحصاء  المادة

  022تمارين    022محاضرة    1م624تمارين   1م 624محاضرة   النوع/ المكان

  د/ شيماء د/ شيماء د/ ايًٍ جًعه د/ ايًٍ جًعه المحاضر

000( 2فيزياء ) المادة 000( 2فيزياء )    022   1هندسة جوتقنية  022   1هندسة جوتقنية  

فيزياءمعمل  النوع/ المكان   624محاضرة    624محاضرة    معمل فيزياء 

  د/ وليد السقيلي د/ وليد السقيلي ا.د/ محب ابو المعاطي ا.د/ محب ابو المعاطي المحاضر

  022اساسيات الحرارة والموائع   022اساسيات الحرارة والموائع   022اساسيات الحرارة والموائع   022اساسيات الحرارة والموائع   المادة

  0م  012محاضرة   0م   012محاضرة   1م  012محاضرة   1م   012محاضرة   النوع/ المكان

  د/ طارق شمعه د/ طارق شمعه د/ طارق شمعه د/ طارق شمعه المحاضر

  والمالحةهندسة المواني  هندسة المواني والمالحة 622هندسة المواني والمالحة  622هندسة المواني والمالحة  المادة

  214تمارين     214محاضرة      214محاضرة      214تمارين     النوع/ المكان

  ا.د/ اوسامي راجح ا.د/ اوسامي راجح ا.د/ اوسامي راجح ا.د/ اوسامي راجح المحاضر

  022احتمال واحصاء  022احتمال واحصاء  222    0منشات معدنية  222    0منشات معدنية  المادة

  0م  011تمارين   0م  011محاضرة   226تمارين     226محاضرة   النوع/ المكان

  د/ ايًٍ جًعه د/ ايًٍ جًعه م/ هدير مشالي ا.د/ سعد مصطفي المحاضر

  022اساسيات الحرارة والموائع   022اساسيات الحرارة والموائع     المادة

  1م   226تمارين   1م   226تمارين     النوع/ المكان

  م/ صبري محمد م/ صبري محمد   المحاضر

ن
الثني

ا
 

  022معدات تشييد    022معدات تشييد    022رياضيات غير متصلة    022رياضيات غير متصلة    المادة

  214محاضرة    214محاضرة    012تمارين    012محاضرة    النوع/ المكان

  ا.م.د/ شريف البدوي ا.م.د/ شريف البدوي العزبا.د/ مجدي  ا.د/ مجدي العزب المحاضر

  222   2خواص ومقاومة  222   2خواص ومقاومة  222   2خواص ومقاومة  222   2خواص ومقاومة  المادة

  226تمارين   226محاضرة   226تمارين   226محاضرة   النوع/ المكان

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

  0م 022   1خرسانة مسلحة  0م 022   1خرسانة مسلحة  0م 022   1خرسانة مسلحة  0م 022   1خرسانة مسلحة  المادة

  624تمارين    624محاضرة    624تمارين    624محاضرة    النوع/ المكان

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

   222  0ميكانيكا هندسية  222  0ميكانيكا هندسية   المادة

     624محاضرة      624محاضرة     النوع/ المكان

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

  022احتمال واحصاء  022احتمال واحصاء  022   1هندسة جوتقنية  022   1هندسة جوتقنية  المادة

  0م   012تمارين   0م  012محاضرة   022تمارين    022تمارين    النوع/ المكان

  د/ ايًٍ جًعه د/ ايًٍ جًعه م/ فيروز م/ فيروز المحاضر

الثاء
الث

 

  222  0ميكانيكا هندسية  222  0ميكانيكا هندسية  022احتمال واحصاء  022احتمال واحصاء  المادة

    624تمارين      624تمارين     1م 624تمارين   1م 624محاضرة   النوع/ المكان

  ا.د/ حامد نور ا.د/ حامد نور د/ ايًٍ جًعه د/ ايًٍ جًعه المحاضر

  022معدات تشييد    022معدات تشييد     222( 0تفاضل وتكامل ) 222(  0تفاضل وتكامل ) المادة

  214تمارين    214تمارين    022تمارين    022محاضرة    النوع/ المكان

  م/ احمد صابر م/ احمد صابر د/ شيماء د/ شيماء المحاضر

  622خرسانات خاصة  622خرسانات خاصة  622خرسانات خاصة  622خرسانات خاصة  المادة
  012تمارين   012محاضرة   012تمارين   012محاضرة   النوع/ المكان

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

  022   1خرسانة مسلحة  022    1خرسانة مسلحة  022    1خرسانة مسلحة  022   1خرسانة مسلحة  المادة

  226تمارين    226محاضرة    226تمارين    226محاضرة    النوع/ المكان

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

000( 2فيزياء ) المادة 000( 2فيزياء )  000( 2فيزياء )  000( 2فيزياء )    

604محاضرة   النوع/ المكان 604تمارين    604محاضرة    604تمارين      

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

  622تركيبات فنية    622تركيبات فنية      المادة

  022محاضرة   022محاضرة     النوع/ المكان



 
 

 

   

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

 

 

 

 0/2/6102ابتداء يٍ  6102/6102 يانجدول اندراسي نهفصم  انصيفي  نهعبو انجبيع

 

  9:00 – 10:30 10:30 – 12:00 12:30 – 2:00 2:00 – 3:30 3:30-0:00 

ء
ألربعا

ا
 

000نظم دعم القرار         المادة 000نظم دعم القرار          

  1م  624محاضرة   1م  624محاضرة     النوع/ المكان

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

  122رسم مدني     122رسم مدني     022اساسيات الحرارة والموائع   022اساسيات الحرارة والموائع   المادة

  تمارين    محاضرة       0م   226تمارين   0م   226تمارين   النوع/ المكان

  ا.د/ عادل المصري ا.د/ عادل المصري م/ صبري محمد م/ صبري محمد المحاضر

  622تركيبات فنية    622تركيبات فنية    222    0منشات معدنية  222    0منشات معدنية  المادة

  012محاضرة   012محاضرة   012    تمارين 012محاضرة     النوع/ المكان

  ا.م.د/ هشام االتربي ا.م.د/ هشام االتربي م/ محمود عصام ا.د/ سعد مصطفي المحاضر

      المادة

      النوع/ المكان

      المحاضر

      المادة

      النوع/ المكان

      المحاضر

س          
خمي

 ال

000نظم دعم القرار       المادة 000نظم دعم القرار        000نظم دعم القرار        000نظم دعم القرار          

  6تمارين معمل افتراضي    2تمارين معمل افتراضي    0تمارين معمل افتراضي    1تمارين معمل افتراضي    النوع/ المكان

  م/ معتز م/ معتز م/ معتز م/ معتز المحاضر

000( 2فيزياء )   المادة 000( 2فيزياء )    

  معمل فيزياء معمل فيزياء   النوع/ المكان

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

000نظم دعم القرار       المادة 000     نظم دعم القرار       

    0م  624محاضرة   0م  624محاضرة   النوع/ المكان

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

      

      النوع/ المكان

      المحاضر
  

 

 

 

 وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة         اعداد انجدول                        انًديز انتُفيذي نهبزَبيج                        

  


