
 

 

 

 
 

 

 7102/7102  األولامتحانات نياية الفصل الدراسي جدول 
 أستاذ المادة مكان االمتحان وقت االمتحان زمن االمتحان عدد الطالب المستوى اسم المقرر التاريخ اليوم

 81/81/1182 االثٕيٓ

 ٖ ساٌُا.َ.د/ فىري عبذ  181لاعت  -ا 12 -ا 10 ِذرج  81011-0011 ساعاث 0 112 011 (8ِٕشاث ِعذٔيت )

 ا.د/ سعذ اٌذيٓ ِصطفي 212لاعت  81011-0011 ساعاث 0 12 011 (1ِٕشاث ِعذٔيت )

 ا.د/ ٔبيً سيذ ِذّٛد 110لاعت  81011-0011 ساعاث 0 82 211 (0ِٕشاث ِعذٔيت )

 80/81/1182 اٌثالثاء

 ا.َ.د/ ِذّذ جّاي عبذ هللا 181لاعت  -ا 12 -ا 10ِذرج  88011-0011 ساعتاْ 122 111 سٍٛن ٚظيفي ِٚٙاراث اتصاي

 ا.د/ عبذٖ عبذ اٌفتاح  181لاعت  88011-0011 ساعتاْ self study 011 8اٌطرق اٌىّيت ٌضبظ اٌجٛدة 

 ا.َ.د/ ِذّذ اٌزغيبي 181لاعت  88011-0011 ساعتاْ self study 011 8تذٍيً ِٕشاث باٌذاسب 

 11/81/1182 االربعاء
   88011-0011 ساعتاْ mte  111 8رسُ ٕ٘ذسي 

 د/ آثر الشيخ ا  74 -ا 72مدرج  88011-0011 ساعتاْ 747 711 اقتصاد ىندسي

 18/81/1182 اٌخّيس
 د/ صالح قاعود صاالت عمارة البحرية 81011-0011 ساعاث 0 722 011 انشاء معماري
 د/ عٛض إٌّسي 181لاعت  –ا  10ِذرج  1011-81011 ساعتاْ 811 211 ترِيُ ٚتذعيُ

 10/81/1182 السبت

 ا.د/ حامد نور ا 12-ا 10ِذرج  88011-0011 ساعتاْ 810 111 (8ِيىأيىا ٕ٘ذسيت )
 ا.د/ لمبيس الجيزاوي ا 12-ا 10ِذرج  7:11-07:11 ساعتاْ 110 011 تٕسيك ِٛالع

 ا.د/ مجدي العزب 181لاعت  88011-0011 ساعتاْ 11 811 تفاضً ٚتىاًِ ِتعذد اٌّتغيراث
 االحد

74/07/7102 
 د/ جالل بغدادي 181لاعت  –ا  10ِذرج  88011-0011 ساعتاْ 812 711 رياضيات غير متصمة

 ا.م.د/ محمد جمال عبد اهلل 181لاعت  88011-0011 ساعتاْ self study 111 8اساسيات ىندسية 

 االثنين
72/07/7102 

 ا.د/ محمد الجمل 701قاعة  -ا 74 -ا 72مدرج  88011-0011 ساعتاْ 727 011 معادالت تفاضمية
 ا.د/ محمد جمال ميدي ا 12ِذرج  -ا 10ِذرج  1011-81011 ساعتاْ 021 411 خرسانة في االجواء الحارة

 الثالثاء
72/07/7102 

 د/ سمير شمس ا 12-ا 10ِذرج  88011-0011 ساعتاْ 091 111 (0تفاضل وتكامل )
 ا.د/ ادّذ يٛسف 181لاعت   –ا  12-ا 10ِذرج  0011-81011 ساعاث 0 722 211 (1خرسأت ِسٍذت )

 
 72/07/7102 االربعاء

 د/ آثر الشيخ 701قاعة  88011-0011 ساعتاْ 42 711 ادارة مشروعات
  ب 72مدرج  1011-81011 ساعتاْ bme 711 7ادارة مشروعات 
 بمتاجيا.د/ عماد ال ا 12-ا 10ِذرج  88011-0011 ساعتاْ 029 411 تقييم مشروعات

 الخميس
72/07/7102 

 أ.د/ سمير ابو الفتوح 110لاعت  -181لاعت   –ا  12-ا 10ِذرج  88011-0011 ساعتاْ 207 211 التسويق
 ا.د/ لميس الجيزاوي  214قاعة  88011-0011 ساعتاْ self study 211 2تخطيط مدن 

 ا.م.د/ شريف البدوي 214اعة ق 88011-0011 ساعتاْ self study 211 7تخطيط ىندسة نقل ومرور 

 21/07/7102 السبت 
 ا.د/ احمد الصروي ا 12-ا 10ِذرج  88011-0011 ساعتاْ 022 111 كيمياء

 ا.د/ اوسامي راجح ا 10ِذرج  1011-81011 ساعتاْ 27 411 ىندسة المواني والمالحة
 االحد

20/07/7102 
 د/ محمد الطنطاوي ا  12-ا 10ِذرج  88011-0011 ساعتاْ 772 711 (7تحميل انشائي )

 ا.د/ احمد محمد طيويو ا 74مدرج  88011-0011 ساعتاْ self study 211 4مقدمة تكنولوجيات الجديدة 

 0/0/7102 االثنين
 د/ صالح البجالتي 181لاعت  –ا  12-ا 10ِذرج  88011-0011 ساعتاْ 727 011 (0تحميل انشائي )

   88011-0011 ساعتاْ bme 111 8تمارير 
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 7102/7102  األولامتحانات نياية الفصل الدراسي جدول 

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

 7/0/7102 الثالثاء
 د/ ىيثم يحيي-د/ نيفين الحسيني ا  12-ا 10ِذرج  88011-0011 ساعتاْ 022 111 (0لغة انجميزية )

   88011-0011 ساعتاْ bme 111 7  (7غة انجميزية )ل
 د/ آثر  الشيخ ا 10ِذرج  1011-81011 ساعتاْ 99 411 اعمال المسح وتقدير اسعار

 2/0/7102 االربعاء
 رسُ ِذٔي ِٚعّاري باٌذاسب

 ساعتاْ 111 111
0011-88011  

8011-0011 

 اٌّعًّ االفتراضر
 د/ عٍي ِصريت

 ا.د/ احمد يوسف  self study 711 2  0011-81011( 0خرسانة مسمحة )

 4/0/7102 الخميس
 ا.د/ احمد طيويو 712قاعة  -181لاعت  –ا  12-ا 10ِذرج  88011-0011 ساعتاْ 799 211 (2خواص ومقاومة )

 ا.د/ محمد جمال ميدي 712قاعة  88011-0011 ساعتاْ self study 411 2ضبط وتاكيد المنشات 

 الثالثاء
 9/0/7102 

 ا.د/ محب ابو المعاطي ا  12-ا 10ِذرج  88011-0011 ساعتاْ 020 111 (0فيزياء )
 د/ وليد السقيمي 110لاعت  –ا  12-ا 10ِذرج  1011-81011 ساعتاْ 742 711 (0ىندسة جوتقنية )

 د/ احمد يوسفا. 012لاعت  -181لاعت --212لاعت  81011-0011 ساعاث 0 92 411 تصميم منشات مقاومة لمزالزل

 01/0/7102 االربعاء
 ا.د/ محمد يسري الشيخ 181لاعت  –ا  12-ا 10ِذرج  88011-0011 ساعتاْ 722 011 (0خواص ومقاومة )
 د/ ايّٓ اٌطٙرأي ا  12-ا 10ِذرج  1011-81011 ساعتاْ 711 211 (7ىندسة جوتقنية )

 00/0/7102 الخميس
 د/ بسمة محمد امين ا  12-ا 10ِذرج  88011-0011 ساعتاْ 772 711 قانون ادارة

 ا.م.د/ محمد حافظ مطحنة 412قاعة  -412قاعة  81011-0011 ساعاث 0 42 411 (2خرسانة مسمحة )
 ا.د/ سمير ابو الفتوح 701قاعة  88011-0011 ساعتاْ cie 111 02نظم مالية 

 80/8/1181 السبت 
 د/ ِصطفي اٌذسيٕي 181لاعت  -ا 10ذرج ِ 88011-0011 ساعتاْ 802 011 برمجة بالحاسب

 ا.د/ ِذّذ جّاي ِٙذي 181لاعت  –ا  12-ا 10ِذرج  1011-81011 ساعتاْ 122 211 المواصفات والكميات

 82/8/1181 االدذ
 ا.م.د/ محمد طارق شمعو 181لاعت  -ا 10ِذرج  88011-0011 ساعتاْ 022 711 اساسيات الحرارة والموائع

 ا.م.د/ شريف مسعود البدوي ا  72مدرج  1011-81011 ساعتاْ 24 411 المطاراتىندسة الطرق و 

 82/8/1181 االثٕيٓ
 ا.د/ شريف وشه ا  12-ا 10ِذرج  88011-0011 ساعتاْ 722 011 ادارة نظم المعمومات

 ا.د/ عّاد اٌبتاجي 181لاعت  88011-0011 ساعتاْ 02 211 ادارة مشروعات التشييد

 82/8/1181 اٌثالثاء
 ا.د/ ادّذ طٙٛيٗ ا  12-ا 10ِذرج  88011-0011 ساعتاْ 020 411 الخرسانة الخاصة

 د/ ٔأيس اٌصياد ا 12ِذرج  88011-0011 ساعتاْ self study 411 02تخطيط عمراني واقميمي 

 82/8/1181 االربعاء
 د/ ايّٓ جّعٗ ا 10ِذرج  88011-0011 ساعتاْ 24 711 احتمال واحصاء

 ا.َ.د/ ادّذ صاٌخ ا 10ِذرج  88011-0011 ساعتاْ self study 211 01نتائج االختبارات  تحميل

 ا.َ.د/ ٘شاَ االتربي ا 10ِذرج  88011-0011 ساعتاْ 004 411 تركيبات 81/8/1181 اٌخّيس

 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب                                                         عميد الكمية                لتنفيذي لمبرنامج            المدير ا         إعداد الجدول                                                               
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