
 

 

 

 
 

 

 2016/2017  األولامتحانات نياية الفصل الدراسي جدول 
 أستاذ المادة مكان االمتحان وقت االمتحان زمن االمتحان عدد الطالب المستوى اسم المقرر التاريخ اليوم

 د/ اثر يحًد انشيخ 1220قاعة –ب  -ا 23يدرج  11:00-9:00 ساعحاٌ 263 200 اقحصاد هُدسي 24/12/2016 انسبث

 األحد

 
25/12/2016 

 د/ اثر محمد فخر الدين الشيخ ا 23مدرج  11:00-9:00 ساعحاٌ 102 400 ادارة مخاطر
 ا.د/ سمير ابو الفتوح صالح ب 23يدرج  11:00-9:00 ساعحاٌ 55 000 َظى يانية

 امل جبرا.م.د/ عادل محمد ك ب -ا 23يدرج  11:00-9:00 ساعحاٌ 205 300 (2هُدسة جوجقُية ) 26/12/2016 االثنين
 د/ عمي عاطف مصريو انًععًم االفحراضي 11:00-9:00 ساعحاٌ 273 200 رسم مدني ومعماري بالحاسب 27/12/2016 الثالثاء
 األربعاء

28/12/2016 
 ا.م.د/ محمد جمال محمد عبد اهلل 1220قاعة –ب  -ا 23يدرج  11:00-9:00 ساعحاٌ 280 000 سموك وظيفي

 ا.د/ احمد محمود يوسف 2211قاعة  12:00-9:00 ساعات 3 27 400 مزالزلتصميم المنشات المقاومة ل
 الخميس

29/12/2016 
 ا.م.د/ شريف احمد شتا الدور الرابع 3-2قاعات بموك  12:00-9:00 ساعات 3 251 100 إنشاء معماري

 صانحد/ احًد إبراهيى  ا 23يدرج  3:00-1:00 ساعحاٌ 82 300 تحميل نتائج االختبارات العممية

 د/ محمد الطنطاوي المعداوي ب  -ا 23يدرج  12:00-9:00 ساعات 3 238 200 (2تحميل انشائي ) 31/12/2016 السبت
 
 1/1/2017 األحد

  صاالت عمارة 12000-9:00 ساعات mte 000 1 3رسم ىندسي واسقاط  مع 
 د/ سعد انديٍ يصطفيا. 3302قاعة  -3301قاعة  12:00-9:00 ساعات 3 83 400 (2منشات معدنية )

 ا.د/ فكري عبدِ سانى ب -ا 23يدرج  12:00-9:00 ساعات 3 189 300 (1منشات معدنية )

 ا.م.د/ شريف السيد كشك ب-ا 23مدرج  11:00-9:00 ساعحاٌ 241 100 ادارة نظم المعمومات 2/1/2017 االثنين
 ا.م.د/ محمد جمال محمد عبد اهلل 1220قاعة  –ب  -ا 23يدرج  11:00-9:00 ساعحاٌ 292 200 اساسيات الحرارة والموائع 3/1/2017 الثالثاء

 4/1/2017 األربعاء
 ا.د/ حامد محمد نور ب -ا 23مدرج  11:00-9:00 ساعحاٌ 187 000 (1ميكانيكا ىندسية )
 ا.م.د/ عادل محمد كامل جبر 2211-1220قاعة  11:00-9:00 ساعحاٌ 59 400 (3ىندسة جوتقنية )

 د/ مني ابو العز 2219-2218قاعة  2-12 ساعحاٌ cie 200 7وخ عًهيات   بح
 الخميس

5/1/2017 
 ا.د/ محمد محمد يسري 1220قاعة  –ب –ا  23يدرج  11:00-9:00 ساعحاٌ 252 100 (1خواص ومقاومة )

 ديا.د/ محمد جمال مي ب -ا 23يدرج  2:00-12:00 ساعحاٌ 213 300 المواصفات والكميات والعقود

 8/1/2017 األحد
 ا.د/ محب ابو المعاطي ب -ا 23مدرج  11:00-9:00 ساعحاٌ 196 000 (1فيزياء )
 ا.د/ عابد محمد نصر 3308قاعة  11:00-9:00 ساعحاٌ mte 000 2(     2فيزياء )

 ا.د/ ابراىيم احمد مطاوع 2211-1220قاعة  11:00-9:00 ساعحاٌ 66         400 تقييم مشروعات
 ا.م.د/ احمد طيويو ب -ا 23يدرج  2:00-12:00 ساعحاٌ 183 300 مقدمة التكنولوجيات الجديدة 9/1/2017 الثنينا

 ا.م.د/ رشا عمي الدين 1215قاعة  – 1220قاعة  –ب  -ا 23يدرج  11:00-9:00 ساعحاٌ 297 200 قانون ادارة 10/1/2017 الثالثاء
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 2016/2017  األولامتحانات نياية الفصل الدراسي جدول 

 
 أستاذ المادة مكان االمتحان وقت االمتحان من االمتحانز  عدد الطالب المستوى اسم المقرر التاريخ اليوم

 11/1/2017 األربعاء
 ا/ نيفين الحسيني ب -ا23يدرج  11:00-9:00 ساعحاٌ 190 000 (1لغة انجميزية )

 ا.م.د/ ىشام خميل االتربي ا 23مدرج  2:00-12:00 ساعحاٌ 108 400 تركيبات فنية وصحية

 12/1/2017 الخميس
 د/ صالح الدين البجالتي 1220قاعة  –ب  -ا 23يدرج  12:00-9:00 ساعات 3 257 100 (1ي )تحميل انشائ

 د/ صالح الدين البجالتي ب -ا 23مدرج  4:00-1:00 ساعات 3 162 300 (3تحميل انشائي )
 ا.م.د/ محمد عبد العظيم 3301قاعة  11:00-9:00 ساعحاٌ cie 200 1تقارير فنية             

 د/ أيمن محمد جمعو ب -ا 23يدرج  11:00-9:00 ساعحاٌ 157 200 احتمال واحصاء 14/1/2017 تالسب

 15/1/2017 االحد
 ا.د/ ابراىيم جار العمم ب-ا 23يدرج  11:00-9:00 ساعحاٌ 201 000 كيمياء

 ا.م.د/ شريف مسعود البدوي 1215قاعة  11:00-9:00 ساعحاٌ 20 400 ىندسة الطرق والمطارات

 16/1/2017 ثنيناال 
 د/ مصطفي عبد الخالق الحسيني ب -ا 23يدرج  11:00-9:00 ساعحاٌ 157 100 برمجة بالحاسب

 ا.د/ احمد محمود يوسف ب -ا 23يدرج  3:00-12:00 ساعات 3 146 300 (2خرسانة مسمحة )

 17/1/2017 الثالثاء
 ا.م.د/ محمد السعيد الزغيبي 1220قاعة  11:00-9:00 ساعحاٌ 21 400 تحميل وتصميم مباني عالية

 ا.م.د/ محمد عبد العظيم 3301قاعة  11:00-9:00 ساعحاٌ cie 000 1سموك وظيفي           
 د/ وليد المتولي السقيمي 1220قاعة –ب  -ا 23يدرج  11:00-9:00 ساعحاٌ 269 200 (1ىندسة جوتقنية )

 سبثان

 
21/1/2017 

 د/ سًير شًس انديٍ ب -ا 23يدرج  11:00-9:00 اٌساعح 194 000 (1تفاضل وتكامل )

 ا.د/  يجدي انعزب 2218قاعة  11:00-9:00 ساعحاٌ bme 000 14(  2تفاضل وتكامل )

 ا.و.د/ يحًد سرور عبد انهطيف ب -ا 23يدرج  2:00-12:00 ساعحاٌ 209 100 معادالت تفاضمية

 د/ محمد عمي خميل 3310 -2211قاعة  12:00-9:00 ساعات 3 88 300 تنسيق مواقع
 ا.د/ حامد شاكر عسكر 1215 -1220قاعة  12:00-9:00 ساعات 3 59 400 (3خرسانة مسمحة ) 22/1/2017 االحد
 د/ جالل ابراهيى انسعيد انبغدادي 1220قاعة  2:00-12:00 ساعحاٌ 51 200 رياضيات غير متصمة 23/1/2017 االثُيٍ

 24/1/2017 انثالثاء

 د/ يُي ابو انعز 3301قاعة  11:00-9:00 ساعحاٌ cie 300 2ية لضبط الجودة   الطرق الكم

   11:00-9:00 ساعحاٌ bme  1تقارير فنية             

 ا.د/ سمير ابو الفتوح صالح ب -ا 23يدرج  11:00-9:00 ساعحاٌ 149 300 التسويق
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