
   

 
 

 
 

 

 

 

 2016/  9    /  22   ابتداء يٍ  2016/2012 ينهعبو انجبيع  األولانجدول اندراسي نهفصم  

  
 األوليالفترة 

0330 – 10300 
 الفترة الثانية

10310 – 11340 
 الفترة لثالثة

11350 – 1320 
 الفترة الرابعة

1340 – 3310 
 الفترة الخامسة

3315 – 4345 

ت
سب

ال
 

2م    200الحاسب  رسم مدني ومعماري ب المادة 1م    200رسم مدني ومعماري بالحاسب      

1محاضرة/معمل ف النوع/ المكان 2محاضرة/معمل ف  3محاضرة/معمل ف  1محاضرة/معمل ف  2محاضرة/معمل ف  3محاضرة/معمل ف    

  د/ علي مصرية د/ علي مصرية المحاضر

200قانون ادارة       المادة 200قانون ادارة        200ت غير متصلة    رياضيا  100ادارة نظم المعلومات    100ادارة نظم المعلومات     

3م  3301محاضرة  النوع/ المكان 4م  3301محاضرة   3م            2211محاضرة     1م 2211محاضرة   2م 2211محاضرة        

 ا.م.د/ شريف كشك ا.م.د/ شريف كشك د/ جالل    ا.م.د/ رشا  ا.م.د/ رشا  المحاضر

100برمجة بالحاسب  المادة 100(       1تحليل انشائي )  100(       1تحليل انشائي )  100(       1تحليل انشائي )    

3م   2211محاضرة   النوع/ المكان 1م  1220محاضرة       2م  1220محاضرة            3م  1220محاضرة              

يد/ صالح البجالت د/ مصطفي الحسيني المحاضر   د/ صالح البجالتي د/ صالح البجالتي 

2م 100برمجة بالحاسب   المادة 200أساسيات الحرارة    200أساسيات الحرارة     

1فصل  2معمل م النوع/ المكان 2فصل  2معمل م  2م     2210محاضرة         2م 2210تمارين       

م/ نور -د/مصطفي الحسيني المحاضر   أ.د/ محمد جمال عبد هللا أ.د/ محمد جمال عبد هللا  

400مقدمة تكنولوجيات جديدة   المادة 400تقييم مشروعات     400تقييم مشروعات     400تقييم مشروعات      

1م 2210تمارين         1م 3301محاضرة      2م 3301محاضرة     2210محاضرة       النوع/ المكان  

مطاوعا.د/ ابراهيم  ا.م.د/ احمد طهويه  المحاضر  ا.د/ ابراهيم مطاوع ا.د/ ابراهيم مطاوع 

200رياضيات غير متصلة     المادة 100انشاء معماري      100انشاء معماري     100انشاء معماري      

1م        1220محاضرة    النوع/ المكان        3مصاالت عمارة البحرية       
        2م صاالت عمارة البحرية  

           1م    رة البحريةصاالت عما     

 د/ شريف شتا د/ شريف شتا د/ شريف شتا  د/ جالل    المحاضر

حد
أل
ا

 

200(       2تحليل انشائي ) المادة 200أساسيات الحرارة   200أساسيات الحرارة   100(       1تحليل انشائي )  100(       1تحليل انشائي )   

3م  1221محاضرة           النوع/ المكان 1م     1221محاضرة        2م  1215تمارين            1م     1221تمارين       3م  1221تمارين             

 م/ احمد المتولي م/ احمد المتولي أ.د/ محمد جمال عبد هللا أ.د/ محمد جمال عبد هللا د/ محمد الطنطاوي المحاضر

300  1منشآت معدنية  المادة 300  1منشآت معدنية   200اقتصاد هندسي   200اقتصاد هندسي     

2210تمارين  النوع/ المكان 2210تمارين   2م   2211محاضرة    4م   2211محاضرة      

3د/ فكري سالم    مم.أ. المحاضر 1أ.م.د/ فكري سالم    م    د/ اثر الشيخ د/ اثر الشيخ 

100معادالت تفاضلية    المادة 100معادالت تفاضلية     100ت تفاضلية   معادال  100معادالت تفاضلية     400مقدمة تكنولوجيات جديدة    

3م    1220محاضرة  النوع/ المكان 3م    1220تمارين   4م    3010محاضرة   4م    3010تمارين       1220     تمارين 

مد طهويها.م.د/ اح أ.م.د محمد سرور أ.م.د محمد سرور أ.م.د محمد سرور أ.م.د محمد سرور المحاضر  

100    1خواص ومقاومة  المادة 100    1خواص ومقاومة   100    1خواص ومقاومة   100    1خواص ومقاومة     

2م     2211محاضرة     النوع/ المكان 2م      2211تمارين      1م    2210محاضرة       1م      2210تمارين         

يسري الشيخأ.د/ محمد  أ.د/ محمد يسري الشيخ المحاضر   أ.د/ محمد يسري الشيخ أ.د/ محمد يسري الشيخ 

100(       1تحليل انشائي ) المادة 200 1هندسة جيوتقنية   200 1هندسة جيوتقنية   200 1هندسة جيوتقنية   200 1هندسة جيوتقنية    

1م  3301تمارين           النوع/ المكان 4م    3302محاضرة   4م    3302تمارين   3م    3302ة محاضر  3م    3302تمارين    

 د/ وليد السقيلي د/ وليد السقيلي د/ وليد السقيلي د/ وليد السقيلي م/ احمد المتولي المحاضر

400   3هندسة جوتقنية  المادة 300   2هندسة جوتقنية   300 2خرسانة مسلحة   300 2خرسانة مسلحة     

2م   3301محاضرة      3302محاضرة   النوع/ المكان 1م    3301محاضرة      1م    3301           تمارين    

  أ.د/ احمد يوسف أ.د/ احمد يوسف د/ عادل جبر د/ عادل جبر المحاضر

300  1منشآت معدنية    المادة 300  1منشآت معدنية     

1220محاضرة    النوع/ المكان 1220محاضرة     

2أ.م.د/ فكري عبده سالم  م   المحاضر 3.د/ فكري عبده سالم   مأ    

   تحليل نتائج واختبارات عملية تحليل نتائج واختبارات عملية  المادة

المعمل االفتراضي  محاضرة     المعمل االفتراضي محاضرة   النوع/ المكان    

1د/ احمد صالح   م  المحاضر 2د/ احمد صالح   م     

      

      

      

 

 



   

  
 األوليالفترة 

0330 – 10300 
 الفترة الثانية

10310 – 11340 
 الفترة لثالثة

11350 – 1320 
 الفترة الرابعة

1340 – 3310 
 الفترة الخامسة

3315 – 4345 
ن
الثني

ا
 

3م    200رسم مدني ومعماري بالحاسب   المادة 100برمجة بالحاسب   100برمجة بالحاسب     

1محاضرة/معمل ف نالنوع/ المكا 1م 3301محاضرة  1محاضرة/معمل ف 1محاضرة/معمل ف  2م 3301محاضرة     

  د/ مصطفي الحسيني د/ مصطفي الحسيني د/ علي مصرية المحاضر

300  1منشآت معدنية  المادة 300   2هندسة جوتقنية   300  1منشآت معدنية   400تحليل وتصميم المباني العالية    400مباني العالية  تحليل وتصميم ال   

2210محاضرة    النوع/ المكان 1م   2210محاضرة    2210تمارين       1215محاضرة     1215تمارين      

1م  فكري سالمأ.د/  المحاضر 2م  فكري سالمأ.د/  د/ عادل جبر   ا.م.د/ محمد الزغيبي ا.م.د/ محمد الزغيبي 

300المواصفات والكميات   المادة 300لكميات  المواصفات وا  200اقتصاد هندسي   200اقتصاد هندسي     

2م 1220محاضرة     1م 1220محاضرة  النوع/ المكان 1م   2211محاضرة     3م   2211محاضرة      

  د/ اثر الشيخ د/ اثر الشيخ أ.د/ محمد جمال المهدي أ.د/ محمد جمال المهدي المحاضر

200(       2تحليل انشائي ) المادة 200(       2انشائي ) تحليل  300(       3تحليل انشائي )  300(       3تحليل انشائي )    

2م  2211محاضرة       النوع/ المكان 1م  2211محاضرة       1م  1220محاضرة       2م  1220محاضرة         

  د/ صالح البجالتي د/ صالح البجالتي د/ محمد الطنطاوي د/ محمد الطنطاوي المحاضر

400   3هندسة جوتقنية  المادة 400(     3خرسانة مسلحة )  400(     3خرسانة مسلحة )  200قانون ادارة        200قانون ادارة         

3301تمارين  النوع/ المكان 1م  1215محاضرة      2م  1215محاضرة        1م  2210محاضرة   2م  2210محاضرة    

 ا.م.د/ رشا  ا.م.د/ رشا  ا.د/ حامد عسكر ا.د/ حامد عسكر م/ شريف محسن المحاضر

300   2هندسة جوتقنية  المادة      

3م   3010محاضرة   النوع/ المكان      

     د/ عادل جبر المحاضر

 

  
 األوليالفترة 

0330 – 10300 
 الفترة الثانية

10310 – 11340 
 الفترة لثالثة

11350 – 1320 
 الفترة الرابعة

1340 – 3310 
 الفترة الخامسة

3315 – 4345 

الثاء
الث

 

300التسويق    المادة 300التسويق     300التسويق     100ادارة نظم المعلومات    100ادارة نظم المعلومات     

1م   2210محاضرة      النوع/ المكان 2م   2210محاضرة       3م   1215محاضرة       3م 3301محاضرة   4م 3301محاضرة        

 ا.م.د/ شريف كشك ا.م.د/ شريف كشك ا.د/ سمير ابو الفتوح ا.د/ سمير ابو الفتوح ا.د/ سمير ابو الفتوح المحاضر

200(       2تحليل انشائي ) المادة 200أساسيات الحرارة   200أساسيات الحرارة   200(       2تحليل انشائي )  200(       2تحليل انشائي )   

1م  1215مارين          ت النوع/ المكان 3م     1220محاضرة        2م  1215تمارين            3م     1220تمارين       3م  3010تمارين          

 م/ فؤاد م/ فؤاد أ.د/ محمد جمال عبد هللا أ.د/ محمد جمال عبد هللا م/ فؤاد المحاضر

300   2هندسة جوتقنية  المادة 200 1هندسة جيوتقنية   200 1سة جيوتقنية هند  200 1هندسة جيوتقنية   200 1هندسة جيوتقنية    

2م   1220تمارين   النوع/ المكان 2م    2211محاضرة   2م    2211تمارين   1م    2211تمارين   1م    2211تمارين    

 د/ وليد السقيلي د/ وليد السقيلي د/ وليد السقيلي د/ وليد السقيلي م/ محمد القناوي المحاضر

100ادارة نظم المعلومات   المادة 100ادارة نظم المعلومات    300هندسة صحية     300هندسة صحية     نظم مالية 

 النوع/ المكان

تمارين معمل افتراضي  م 
1فصل1    

تمارين  معمل افتراضي   م 
2فصل 2 القاعة االكاديميةمحاضرة     القاعة االكاديميةتمارين   1220محاضرة    

.م.د/ شريف كشكا المحاضر  ا.د/ سمير ابو الفتوح ا.م.د/ هشام االتربي ا.م.د/ هشام االتربي ا.م.د/ شريف كشك 

400هندسة طرق ومطارات  المادة 400هندسة طرق ومطارات   200احتمال واحصاء         200احتمال واحصاء           

   3010تمارين      3010محاضرة        1215تمارين       2211محاضرة    النوع/ المكان

  د/ ايمن جمعه د/ ايمن جمعه ا.م.د/ شريف البدوي ا.م.د/ شريف البدوي المحاضر

300المواصفات والكميات     المادة    

      3م 3301محاضرة    النوع/ المكان

   أ.د/ محمد جمال المهدي   المحاضر

400   ادارة مخاطر    400   ادارة مخاطر    

     2210تمارين      2210اضرة      مح   

  د/ اثر الشيخ د/ اثر الشيخ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 
 
 
   



   

 

              
ألربعاء

ا
 

300   2هندسة جوتقنية  المادة 100معادالت تفاضلية     100معادالت تفاضلية     100معادالت تفاضلية     100معادالت تفاضلية      

1م   1220 تمارين  النوع/ المكان 1م    1220محاضرة   1م    1220تمارين   2م    1220محاضرة   2م    1220تمارين     

 أ.م.د محمد سرور أ.م.د محمد سرور أ.م.د محمد سرور أ.م.د محمد سرور م/ محمد القناوي المحاضر

100    1خواص ومقاومة  المادة 100    1خواص ومقاومة   100    1خواص ومقاومة   100    1قاومة خواص وم    

3م     3301محاضرة     النوع/ المكان 3م      3301تمارين      4م     3301محاضرة      4م      3301تمارين        

  أ.د/ محمد يسري الشيخ أ.د/ محمد يسري الشيخ أ.د/ محمد يسري الشيخ أ.د/ محمد يسري الشيخ المحاضر

400     2منشآت معدنية  المادة 400     2معدنية منشآت   3م 100برمجة بالحاسب       

2210محاضرة   النوع/ المكان 2210تمارين    1فصل  3معمل م  2فصل  3معمل م     

2أ.د/ سعد الدين مصطفي  م المحاضر 2أ.د/ سعد الدين مصطفي  م  م/ نورهان -د/مصطفي الحسيني     

300 2خرسانة مسلحة  المادة 300 2خرسانة مسلحة   300   2مسلحة خرسانة   300  2خرسانة مسلحة     

2م    2211محاضرة     النوع/ المكان 2م    2211      3م    2211محاضرة        تمارين     3م    2211           تمارين    

  أ.د/ احمد يوسف أ.د/ احمد يوسف أ.د/ احمد يوسف أ.د/ احمد يوسف المحاضر

200رياضيات غير متصلة      المادة 300(       3تحليل انشائي )  400تقييم مشروعات     300(       3تحليل انشائي )   

2م           1215محاضرة     النوع/ المكان 2فصل  1م  1215تمارين      2م 3302تمارين      2فصل 2م   1215تمارين     

تيد/ صالح البجال ا.د/ ابراهيم مطاوع د/ صالح البجالتي د/ جالل     المحاضر  

100ادارة نظم المعلومات   المادة 100ادارة نظم المعلومات    300   2هندسة جوتقنية      

 النوع/ المكان

تمارين معمل افتراضي   م 
2فصل 1  

تمارين  معمل افتراضي  م 
2فصل 2 3م   3010تمارين         

   م/ محمد القناوي ا.م.د/ شريف كشك ا.م.د/ شريف كشك المحاضر

400ات فنية وصحية   تركيب     
تركيبات فنية وصحية   

400  

1م 2210محاضرة     2م 2210محاضرة     

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

 
س

خمي
ال

 

100انشاء معماري    المادة 100انشاء معماري     100انشاء معماري       

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

     
        1تمارين   صاالت عمارة الشرقية     م 

        

     المحاضر

300تنسيق مواقع     المادة 300تنسيق مواقع      100ادارة نظم المعلومات    100ادارة نظم المعلومات      

1م   2211محاضرة       النوع/ المكان 3تمارين معمل افتراضي     م      2م  2211حاضرة    م     
تمارين  معمل افتراضي     

3م    

  ا.م.د/ شريف كشك ا.م.د/ شريف كشك د/ محمد خليل د/ محمد خليل المحاضر

1م 100برمجة بالحاسب    المادة 200أساسيات الحرارة    200أساسيات الحرارة    

1فصل  1معمل م  النوع/ المكان 2فصل  1عمل مم  4م     1220محاضرة           4م     1220تمارين      

م/ يارا -د/مصطفي الحسيني  المحاضر  أ.د/ محمد جمال عبد هللا أ.د/ محمد جمال عبد هللا  

200رياضيات غير متصلة     المادة 200رياضيات غير متصلة      200رياضيات غير متصلة         

1م    1215  تمارين  النوع/ المكان 2م        1215تمارين     3م         1215تمارين        

   د/ جالل    د/ جالل    د/ جالل    المحاضر

 المادة

تصميم منشات مقاومة للزالزل 
400 

تصميم منشات مقاومة للزالزل 
300(       3تحليل انشائي ) 400  

(       3تحليل انشائي )
300  

1فصل  1م  2210تمارين            1220محاضرة              1220ة     محاضر النوع/ المكان  
فصل  2م  2210تمارين   

2  

  د/ صالح البجالتي د/ صالح البجالتي ا.د/ احمد يوسف ا.د/ احمد يوسف المحاضر

400مشروع خرسانة      المادة    

1220محاضرة       النوع/ المكان    

يوسفا.د/ احمد    المحاضر    
 
 

    

 عًيد انكهية    وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة انًديز انتُفيذي نهبزَبيج لجنة إعداد الجدول        
 


