
   

 

 
 

 

 9191/  2    / 90         ابتداء من  9102/9191 يللعام الجامع  األولالجدول الدراسي للفصل  

  
 األوليالفترة 

0330 – 10300 
 الفترة الثانية

10310 – 11340 
 الفترة لثالثة

11350 – 1320 
 الفترة الرابعة

1340 – 3310 
 الفترة الخامسة

3315 – 4345 

ت
سب

 ال

200حرارة والموائع  اساسيات ال المادة 200اساسيات الحرارة والموائع    100(  1تحليل انشائي )  100(  1تحليل انشائي )    

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

  ا.د/ دمحم نجيب ا.د/ دمحم نجيب م/ عبد هللا عالم م/ صبري فوده المحاضر

300( 2هندسة جوتمنية ) لمادةا 100انشاء معماري    100انشاء معماري    100انشاء معماري    200تمارير فنية      

2م     315تمارين     النوع/ المكان 1م  210محاضرة    2م  210محاضرة    3م  210محاضرة       210محاضرة   

الح لاعودد/ ص د/ صالح لاعود د/ صالح لاعود م/ احمد الزامل المحاضر  ا.د/ دمحم عبد العظيم 

300التسويك    المادة 000(   2فيزياء ) برمجة بالحاسب              300تخطيط مدن       

1م  203محاضرة  النوع/ المكان 3محاضرة  صاالت عمارة م    
 1معمل افتراضي  م نتماري

1فصل   203محاضرة  

هاديد/ مروة عبد ال  ا.د/ عبد العزيز علي المحاضر  د/ هاني النطار م/ هناء 

400متانة الخرسانة          300تخطيط مدن     المادة 400متانة الخرسانة      

1عمارة ممحاضرة  صاالت   النوع/ المكان 1م 406محاضرة    1م 304تمارين      

   ا.د/ احمد طهويه د/ مروة عبد الهادي  المحاضر

100ادارة نظم معلومات  المادة 100ة نظم معلومات ادار  100ادارة نظم معلومات      

2فصل  1تمارين معمل افتراضي م  النوع/ المكان 2فصل2تمارين   معمل افتراضي  م  2فصل  3تمارين معمل افتراضي  م     

   م/ حسام بلحة م/ حسام بلحة م/ حسام بلحة المحاضر

400متانة الخرسانة      المادة 400متانة الخرسانة     

2م 406محاضرة      لنوع/ المكانا 2م  406تمارين     

  ا.د/ احمد طهويه    المحاضر

400ترميم وتدعيم   المادة   خرسانة سابمة االجهاد  خرسانة سابمة االجهاد   

2م   203محاضرة        النوع/ المكان 2م 203محاضرة     2م 203تمارين       

نسيد/ عوض الم د/ عوض المنسي  المحاضر   م/ دمحم هديه 

      المادة

      النوع/ المكان

      المحاضر

حد
أل
ا

 

300(  3تحليل انشائي ) المادة 300(  3تحليل انشائي )  200التصاد هندسي    200التصاد هندسي      

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

د/ دمحم نجيبا. المحاضر   د/ آثر الشيخ د/ آثر الشيخ ا.د/ دمحم نجيب 

200(  2تحليل انشائي) المادة 200(  2تحليل انشائي)  400ترميم وتدعيم    خرسانة سابمة االجهاد  خرسانة سابمة االجهاد   

1م  406محاضرة   النوع/ المكان 2م  406محاضرة    1م 203   محاضرة     1م 203محاضرة     1م 203ن   تماري   

 م/ دمحم هديه د/ عوض المنسي د/ عوض المنسي د/ دمحم الطنطاوي د/ دمحم الطنطاوي المحاضر

200رياضيات غير متصلة   المادة 200رياضيات غير متصلة    200رياضيات غير متصلة    100ادارة نظم معلومات   100ادارة نظم معلومات    

2م  304محاضرة   النوع/ المكان 1م  304  محاضرة  3م  304محاضرة    1م  304محاضرة     2م  304محاضرة      

 ا.م.د/ عمرو ثابت ا.م.د/ عمرو ثابت د/ جالل البغدادي د/ جالل البغدادي د/ جالل البغدادي المحاضر

100معادالت تفاضلية  المادة 100معادالت تفاضلية   100معادالت تفاضلية   100معادالت تفاضلية   000 (  2فيزياء )   

1م  210محاضرة   النوع/ المكان 1م  505تمارين    3م  210محاضرة    3م  210تمارين     معمل فيزياء  

 م/ نورهان دمحم  ا.د/ دمحم الجمل  ا.د/ دمحم الجمل المحاضر

   برمجة بالحاسب       برمجة بالحاسب        المادة

1فصل  2ممعمل افتراضي  نتماري  النوع/ المكان 2فصل 1معمل افتراضي  م نماريت     

   م/ هناء م/ هناء  المحاضر

300( 2هندسة جوتمنية ) برمجة بالحاسب        المادة    

2فصل 2معمل افتراضي  م نتماري  النوع/ المكان 1م     506تمارين         

   م/ احمد الزامل م / احمد سعد  المحاضر

400هندسة الطرق والمطارات  المادة 400هندسة الطرق والمطارات       

506تمارين  النوع/ المكان 405محاضرة          

    ا.د/ شريف البدوي م/ عبد هللا المحاضر

400تمييم مشروعات   المادة 300(  2هندسة جوتمنية )  200(  1هندسة جوتمنية )  200(  1هندسة جوتمنية )    

3م   505تمارين   النوع/ المكان 1م  210محاضرة    1م  505محاضرة    2م  505محاضرة      

د/ رضا-د/ ايمن م/ االء المحاضر د/ رضا-د/ ايمن  د/ رضا-د/ ايمن    

400منشات خرسانية متمدمة   المادة 400هندسة المواني         

500تمارين         405محاضرة      النوع/ المكان     

    م/ سالي ا.د/ حامد عسكر المحاضر

      ادةالم

      النوع/ المكان

      المحاضر



   

  
 األوليالفترة 

0330 – 10300 
 الفترة الثانية
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 الفترة لثالثة

11350 – 1320 
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 الفترة الخامسة

3315 – 4345 
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400تمييم مشروعات   المادة 100( 1خواص ومماومة مواد )  100( 1مة مواد )خواص ومماو  ( 1خواص ومماومة مواد )  ( 1خواص ومماومة مواد )   

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

ا.د/ ابراهيم –ا.د/ عماد  المحاضر  م/ وليد المتولي م/ وليد المتولي ا.د/ دمحم يسري ا.د/ دمحم يسري 

200رياضيات غير متصلة   المادة 200رياضيات غير متصلة    200التصاد هندسي    200التصاد هندسي    000(   2فيزياء )   

2م  203تمارين   النوع/ المكان 3م  203تمارين    3م  210محاضرة    4م  210محاضرة      506تمارين  

الشيخ د/ آثر د/ آثر الشيخ م/ دمحم السيد م/ دمحم السيد المحاضر  م/ نورهان دمحم 

200(    2تحليل انشائي ) المادة 300(    3تحليل انشائي )  200(    2تحليل انشائي )  200(  1هندسة جوتمنية )  200(  1هندسة جوتمنية )   

1فصل  1م       410تمارين   النوع/ المكان 1فصل  1م       410تمارين      1فصل  2م    410تمارين      2م    203تمارين    1م    203تمارين     

 م/ كيرلس م/ كيرلس م/ فؤاد م/ احمد عباس م/ فؤاد المحاضر

200(    2تحليل انشائي ) المادة 300(    3تحليل انشائي )  200(    2تحليل انشائي )  300هندسة صحية     200احتمال واحصاء      

2فصل  1م  506تمارين       النوع/ المكان 2فصل  1م       506تمارين       2فصل  2م     406تمارين     2م  304محاضرة   3م    210تمارين        

 م/ احمد عبد الخالك د/ هاني مهني م/ احمد عباس م/ايه ابو النجا م/ احمد عباس المحاضر

 برمجة بالحاسب             برمجة بالحاسب برمجة بالحاسب            400خرسانة خاصة           400خرسانة خاصة      المادة

1م    406محاضرة       النوع/ المكان 2م    406محاضرة   1فصل 3معمل افتراضي  م نتماري   
 3معمل افتراضي  م نتماري

2فصل 3م  304محاضرة     

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

200لانون ادارة      برمجة بالحاسب    المادة 200لانون ادارة     دراسات في الهندية  دراسات في الهندية  

2م  304محاضرة   النوع/ المكان 1م  304محاضرة   4م  304محاضرة   2م   406محاضرة     2م 406تمارين      

 م/ دمحم هدية ا.م.د/ دمحم الزغيبي د/ بسمة د/ بسمة د/ لبيب المحاضر

300هندسة صحية         400خرسانة خاصة           400اصة     خرسانة خ المادة 400تخطيط عمراني   300تنسيك موالع      

2تمارين  معمل خرسانة  م النوع/ المكان 1تمارين  معمل خرسانة  م  1م  203محاضرة    محاضرة  صاالت عمارة محاضرة  صاالت عمارة 

/ هاني مهنيد م/ وليد المتولي م/ وليد المتولي المحاضر  ا.د/ لميس الجيزاوي ا.د/ لميس الجيزاوي 

200احتمال واحصاء    المادة 400(   3هندسة جوتمنية )        1م    200رسم مدني ومعماري بالحاسب     

3م  315محاضرة  النوع/ المكان 210محاضرة    2فصل    1فصل   3فصل      

د/ رضا-د/ ايمن د/ شيماء هالل المحاضر د/ احمد الحمراوي –دياب د/رضا     

300هندسة صحية       المادة   

1م   505تمارين      النوع/ المكان   

  م/ دمحم نشات    المحاضر

الثاء
الث

 

100(  1تحليل انشائي ) المادة 300(  3تحليل انشائي )  200احتمال واحصاء    200احتمال واحصاء    (   3هندسة جوتمنية )   

3م    315محاضرة   النوع/ المكان 3م    315محاضرة    1م   304محاضرة    2م   304محاضرة    315تمارين     

  د/ شيماء هالل د/ شيماء هالل ا.د/ دمحم نجيب ا.د/ دمحم نجيب المحاضر

200اساسيات الحرارة والموائع   المادة 200اساسيات الحرارة والموائع    400   3خرسانة مسلحة   التشييدادارة مشروعات     

1م  304محاضرة      النوع/ المكان 2م  304محاضرة       1م 315محاضرة     203محاضرة      

 ا.د/ عماد البلتاجي  ا.م.د/ دمحم مطحنة ا.م.د/ دمحم طارق شمعه ا.م.د/ دمحم طارق شمعه المحاضر

300( 2خرسانة مسلحة )  تصميم المنشات المماومة للزالزل  تصميم المنشات المماومة للزالزل   المادة 300( 2خرسانة مسلحة )  ( 2خرسانة مسلحة )   

210محاضرة   النوع/ المكان 210تمارين    2م      210محاضرة     2م      210تمارين     4م210تمارين     

م/ صالح –م/ هديه  ا.د/ احمد يوسف م/ صالح سالم ا.د/ احمد يوسف المحاضر م/ صالح –م/ هديه    

300(   3تحليل انشائي ) المادة 100(   1تحليل انشائي )  100(   1تحليل انشائي )  300المواصفات والكميات      

1فصل 2م     410تمارين        النوع/ المكان 1فصل 1م         410تمارين       1فصل 2م          410تمارين      1م 406محاضرة     

حمد جمالم/ ا م/ احمد جمال م/ احمد عباس المحاضر   ا.د/ دمحم مهدي 

300(   3تحليل انشائي ) المادة 100(   1تحليل انشائي )  100(   1تحليل انشائي )  400   3خرسانة مسلحة     

2فصل 2م        411تمارين     النوع/ المكان 2فصل 1م          411تمارين       2فصل 2م        411تمارين         1م  505تمارين       

   م/ احمد متولي م/ احمد متولي م/ ايه محاضرال

400هندسة المواني    المادة 200لانون ادارة    200لانون ادارة      برمجة بالحاسب       

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

  د/ نهي د/ بسمة د/ بسمة ا.د/ ثروت سرحان المحاضر

100ادارة نظم معلومات  دراسات في الهندية االنشائية   دراسات في الهندية االنشائية   المادة    

406محاضرة    النوع/ المكان 506تمارين     3م  506محاضرة        

   ا.م.د/ عمرو ثابت م/ دمحم هدية ا.م.د/ دمحم الزغيبي المحاضر

200تصميم معماري      المادة 200   تصميم معماري    

1محاضرة  صالة عمارة  م   النوع/ المكان 2محاضرة  صالة عمارة  م    

  ا.د/ لميس الجيزاوي ا.د/ لميس الجيزاوي   المحاضر
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400(  4خرسانة مسلحة ) المادة 400(  4خرسانة مسلحة )  200احتمال واحصاء    200احتمال واحصاء      

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

  م/ احمد عبد الخالك م/ احمد عبد الخالك م/ صالح سالم ا.د/ حامد عسكر المحاضر

300المواصفات والكميات   المادة 200(  2تحليل انشائي )  300المواصفات والكميات       

2م 406محاضرة  النوع/ المكان 3م  406محاضرة    3م 210محاضرة      

  ا.د/ دمحم مهدي  د/ دمحم الطنطاوي ا.د/ دمحم مهدي المحاضر

100( 1خواص ومماومة مواد ) المادة 100( 1خواص ومماومة مواد )  300   3خواص ومماومة مواد   300ممدمة تكنولوجيات       

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

  ا.د/ دمحم يسري ا.د/ دمحم يسري ا.د/ دمحم يسري م/ وليد المتولي المحاضر

100معادالت تفاضلية  المادة 100معادالت تفاضلية    ممدمة تكنولوجيات       3خواص ومماومة مواد   

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

 م/ احمد غزال م/ احمد غزال   ا.د/ دمحم الجمل اضرالمح

    300     1منشات معدنية   300     1منشات معدنية   300     1منشات معدنية  المادة

1م    304محاضرة  النوع/ المكان 2م    304محاضرة   3م    304محاضرة      

د/ دمحم غنام -ا.د/ سعد المحاضر د/ دمحم غنام -ا.د/ سعد  د/ دمحم غنام -ا.د/ سعد     

200(    2تحليل انشائي ) المادة 300(   3تحليل انشائي )  400تركيبات فنية       

1فصل  3م    505تمارين        النوع/ المكان 1فصل 3تمارين            م  210محاضرة        

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

200(    2ل انشائي )تحلي المادة 300(   3تحليل انشائي )  100(   1تحليل انشائي )     

2فصل  3تمارين        م النوع/ المكان 2فصل 3تمارين            م  1فصل 3م     410تمارين        

  م/ احمد جمال  م/ ايه م/ فؤاد المحاضر

100(   1تحليل انشائي )  300     1منشات معدنية   300     1منشات معدنية   300     1منشات معدنية  المادة   

1فصل  3م    410تمارين  النوع/ المكان 1فصل  1م    410تمارين   1فصل  2م    410تمارين   2فصل 3م       411تمارين       

م/ سمر-م/ احمد عبد الحميد المحاضر م/ سمر-م/ احمد عبد الحميد  م/ سمر-م/ احمد عبد الحميد  د متوليم/ احم    

    300     1منشات معدنية   300     1منشات معدنية   300     1منشات معدنية  المادة

2فصل  3م    411تمارين  النوع/ المكان 2فصل  1م    411تمارين   2فصل  2م    411تمارين      

م/ مصطفي -م/ خالد المحاضر م/ مصطفي -م/ خالد  م/ مصطفي -م/ خالد     

200اضيات غير متصلة  ري المادة 100ادارة نظم معلومات   400تمييم مشروعات    400تمييم مشروعات      

1م  506تمارين   النوع/ المكان 1فصل 1تمارين  معمل افتراضي  م  2م   406محاضرة    3م   505محاضرة      

ا.د/ ابراهيم –ا.د/ عماد  م/ حسام بلحة م/ دمحم السيد المحاضر / ابراهيما.د –ا.د/ عماد     

            300تخطيط مدن    المادة

2محاضرة  صاالت عمارة م النوع/ المكان      

     د/ مروة عبد الهادي المحاضر

      3م    200رسم مدني ومعماري بالحاسب         2م    200رسم مدني ومعماري بالحاسب     المادة

   3فصل   2فصل  1ل فص  3فصل   2فصل   1فصل  النوع/ المكان

د/ احمد الحمراوي –د/رضا دياب  المحاضر د/ احمد الحمراوي –د/رضا دياب     

 

س
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100انشاء معماري   المادة 100انشاء معماري    100انشاء معماري      

1تمارين  صاالت عمارة  م النوع/ المكان 2تمارين  صاالت عمارة  م  3تمارين  صاالت عمارة  م    

     اضرالمح

100ادارة نظم معلومات  المادة 100ادارة نظم معلومات       

1فصل  2تمارين معمل افتراضي  م النوع/ المكان 1فصل  3تمارين معمل افتراضي  م      

    م/ حسام بلحة م/ حسام بلحة المحاضر

300( 2خرسانة مسلحة ) المادة 300( 2خرسانة مسلحة )  300( 2خرسانة مسلحة )  300( 2سانة مسلحة )خر    

1م      210محاضرة    النوع/ المكان 4م     210محاضرة     3م     210محاضرة     3م      210تمارين         

م/ صالح –م/ هديه  ا.د/ احمد يوسف ا.د/ احمد يوسف ا.د/ احمد يوسف المحاضر   

300( 2خرسانة مسلحة )  300     1منشات معدنية  المادة 200عماري   تصميم م  200تصميم معماري       

4م    315محاضرة  النوع/ المكان 1م      304تمارين       1تمارين  صالة عمارة  م  2تمارين  صالة عمارة  م    

د/ دمحم غنام -ا.د/ سعد المحاضر م/ صالح –م/ هديه       

400اضافات كيميائية    ادارة مشروعات التشييد المادة 300هندسة صحية     300     1منشات معدنية   300هندسة صحية      

304تمارين   النوع/ المكان 315محاضرة    1فصل  4م    410تمارين   1م  304تمارين     2م  304تمارين      

م/ سمر-م/ احمد عبد الحميد ا.م.د/ دمحم عطيه  المحاضر  م/ دمحم نشات م/ دمحم نشات 

400تمييم مشروعات    المادة     300     1معدنية منشات  

2م   506تمارين    النوع/ المكان 2فصل  4م    411تمارين      

م/ مصطفي -م/ خالد م/ االء  المحاضر    

300التسويك    المادة 300التسويك     400تمييم مشروعات       

2م  203محاضرة  النوع/ المكان 3م  203محاضرة   1م   506تمارين       

عبد العزيز عليا.د/  المحاضر    م/ االء ا.د/ عبد العزيز علي 
 




