9/13/2017

جدول الفصل الدراسي األول ( للفرقة االولي ) للعام الجامعى ( 2018/2017قسم الهندسة المدنية)
االحد
الفرقة الفصل

1

2

3

4

المجموعه االولى

محاضرة مساحه ( - CIV131 )2و7
د /محمد سليم

محاضرة رياضيات ( - PHM118 )3و7
د /محمد السيد .

المجموعه الثانيه

محاضرة مساحه ( - CIV131 )2و8
د /محمد سليم

محاضرة رياضيات ( - PHM118 )3و8
د /محمد السيد .

محاضرة تحليل منشأت ( - CIV111 )1و7
د /ياسر زغلول

16

تحليل منشأت 002 -ج
م.م /محمد سالمة

محمود شرف

أ.م.د /ياسر الساعي

أ.د /معتز طلبة

مساحه 008 -و
م /أحمد صوان  -م /معيد
مساحة 1

خواص مواد 006 -و
م /أحمد حسن  -م.م /السيد
يوسف
خواص مواد 007 -و
م /وائل نبيل  -م /ايمان
احمد محمد

ميكانيكا 307 -د

هندسه آليه -
210د
م /أية محمد

ميكانيكا 307 -د

مساحه -
م.م /احمد زكى  -م/
مصطفي الشامي  -م /معيد 5

تحليل منشأت 204 -د
م.م /اسامة حسان
هندسه آليه -
210د
م /أية محمد

هندسه آليه -
305د

مساحه 008 -و
م /أمجد حنا  -م /عمرو
بسيونى  -م /معيد مساحة 1

تحليل منشأت 207 -د
م.م /محمد الديدامونى
رياضيات 307 -د م/هدير

هندسه آليه -
305د

رياضيات 307 -د م/هدير

مساحه 009 -و
م /معيد مساحة  - 1م.م/
عمروالعوفى  -م /مصطفي
الشامي
مساحه 008 -و
م /محمد فوزى نايل  -م/
أمجد حنا  -م /عمرو بسيونى

خواص مواد 007 -و
م /أحمد حسن  -م /ايمان
احمد محمد

رياضيات 304 -د م/مينا
يسرى

خواص مواد 006 -و
م /وائل نبيل  -م /يسرا
حمدى

مساحه 009 -و
م /أحمد صوان  -م /عمرو
بسيونى  -م /معيد مساحة 2

رياضيات 304 -د م/مينا
يسرى

خواص مواد 007 -و
م /أحمد حسن  -م /ايمان
احمد محمد

مساحه 008 -و
م /معيد مساحة  - 1م /أمجد
حنا  -م /معيد 5

تحليل منشأت 206 -د
م.م /محمد الديدامونى
تحليل منشأت 207 -د
م.م /محمد سالمة

5

خواص مواد 006 -و
م /وائل نبيل  -م /يسرا
حمدى

1
9:15
10:00

الثانية
2
10:00
10:45

3
10:55
11:40

7

ميكانيكا 307 -د

ميكانيكا 307 -د

ميكانيكا 307 -د

رياضيات 304 -د م/محمد
فؤاد

هندسه آليه -
206د
م /أية محمد
هندسه آليه -
206د
م /أية محمد

4
11:40
12:25

رياضيات 304 -د م/محمد
فؤاد

رياضيات 304 -د م/محمد
حسن
رياضيات 304 -د م/محمد
حسن

تحليل منشأت -
م.م /السيد يوسف

هندسه آليه -
209و
هندسه آليه -
209و

تحليل منشأت 209 -و
م.م /محمد الديدامونى

رياضيات 307 -د م/هدير

تحليل منشأت 209 -و
م.م /محمد الديدامونى
تحليل منشأت 207 -د
م.م /السيد يوسف
ميكانيكا 304 -د

ميكانيكا 304 -د

هندسه آليه 208 -د
م /مصطفي الشامي

هندسه آليه -

هندسه آليه -

ميكانيكا 307 -د

ميكانيكا 307 -د

هندسه آليه 208 -د
م /مصطفي الشامي

عميد المعهد

توقيتات المحاضرات
االولى

8

1

2

3

4

5

6

7

رياضيات 307 -د م/هدير

راحــــة  25ق

مدير ادارة المتابعة

رئيس القسم

وكيل المعهد

مساحه 009 -و
م.م /احمد زكى  -م /معيد 5
 -م /عمرو بسيونى

محاضرة هندسه آليه  - EPM101و7
د /محمد قدرى
محاضرة هندسه كهربيه  - EPM101و7
د /محمد توفيق

15

تحليل منشأت 207 -د
م.م /السيد يوسف

ميكانيكا 404 -د

خواص مواد 007 -و
م /وائل نبيل  -م /معيد 3

ميكانيكا 307 -د

فصل مجمع انسانيات ( - HUM1X1 )1و4
م.م /يارا احمد  -م /أية محمد

14

رياضيات 307 -د م/هدير

ميكانيكا 404 -د

خواص مواد 006 -و
م /ايمان احمد محمد  -م/
يسرا حمدى

ميكانيكا 307 -د

فصل مجمع انسانيات ( - HUM1X1 )1و4
م.م /يارا احمد  -م /أية محمد

13

رياضيات 307 -د م/هدير

خواص مواد 006 -و
م /ايمان احمد محمد

تحليل منشأت 208 -د
م.م /محمد الديدامونى

محاضرة ميكانيكا ( - PHM131 )3د2
د /على الحديدى

12

خواص مواد 007 -و
م /وائل نبيل  -م /يسرا
حمدى

مساحه 008 -و
م /أحمد صوان  -م /معيد مساحة
 - 1م /أمجد حنا

تحليل منشأت 204 -د
م.م /اسامة حسان

6

محاضرة انسانيات ( - HUM1X1 )1د2
د /سارة سعيد

10

مساحه 009 -و
م.م /احمد زكى  -م /عمرو
بسيونى  -م.م /عمروالعوفى

خواص مواد 007 -و
م /يسرا حمدى  -م /معيد 3

محاضرة خواص و مقاومة مواد ( - CIV191 )1و7
د /ماجد عبد الغفار

االولي

8

11

رياضيات 307 -د م/احمد
سمير
رياضيات 307 -د م/احمد
سمير

مساحه 206 -د
م.م /احمد زكى  -م/
مصطفي الشامي  -م /معيد
مساحة 2
مساحه 008 -و
م /عمرو بسيونى  -م /معيد
مساحة  - 1م /محمد فوزى
نايل
خواص مواد 006 -و
م /أحمد حسن  -م /ايمان
احمد محمد

9

تحليل منشأت 207 -د
م.م /محمد سالمة

هندسه آليه 206 -د
م /مصطفي الشامي

محاضرة تحليل منشأت (- CIV111 )1
د /ياسر زغلول

7

هندسه آليه 206 -د
م /مصطفي الشامي

ميكانيكا 304 -د

محاضرة خواص و مقاومة مواد ( - CIV191 )1و7
د /ماجد عبد الغفار

6

مساحه 002 -ج
م.م /احمد زكى  -م /معيد
مساحة  - 1م /معيد 3
مساحه 008 -و
م /عمرو بسيونى  -م/
محمد فوزى نايل  -م /معيد
مساحة 2

ميكانيكا 304 -د

هندسه آليه 209 -و

رياضيات 304 -د م/محمد
فؤاد

فصل مجمع انسانيات ( - HUM1X1 )1و4
م.م /يارا احمد  -م /أية محمد

5

تحليل منشأت 002 -ج
م.م /السيد يوسف

خواص مواد 007 -و
م /وائل نبيل  -م /ايمان
احمد محمد

تحليل منشأت 307 -و
م.م /السيد يوسف

هندسه آليه 209 -و

3

الخميس

ميكانيكا 307 -د

محاضرة هندسه آليه  - EPM101و7
د /محمد قدرى
محاضرة هندسه كهربيه  - EPM101و7
د /محمد توفيق

4

خواص مواد 007 -و
م /وائل نبيل  -م /يسرا
حمدى

خواص مواد 006 -و
م /أحمد حسن  -م.م /السيد
يوسف

تحليل منشأت 209 -و
م.م /محمد سالمة

رياضيات 304 -د م/محمد
فؤاد

6

1

محاضرة ميكانيكا ( - PHM131 )3د1
د /على الحديدى

3

مساحه 206 -د
م.م /احمد زكى  -م/
مصطفي الشامي  -م /معيد
مساحة 1
مساحه 008 -و
م /عمرو بسيونى  -م/
محمد فوزى نايل  -م /معيد
مساحة 2
خواص مواد 006 -و
م /أحمد حسن  -م /ايمان
احمد محمد

8

6

2

5

7

8

2

4

محاضرة انسانيات ( - HUM1X1 )1د1
د /سارة سعيد

2

5

6

7

1

2

3

5

7

8

1

3

4

االربعاء

فصل مجمع انسانيات ( - HUM1X1 )1و4
م.م /يارا احمد  -م /أية محمد

1

االثنين
4

الثالثاء

8/26/2017

الثـــالثة
5
12:50
1:35

الرابعــة
6
1:35
2:20

7
2:30
3:15

8
3:15
4:00

أ.د /جـــــــودة محمد غانـــــــم

8

