31/01/2018

جــدول الفصــل الدراسى الثاني للعـــام الجــامعى  ( 2018 - 2017للفرقة الثالثة والرابعة)
االحد
الفرقة

الفصل

1
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االثنين
5

6

7

1

8
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الثالثاء
5

6

7

8

الثالثة
الئحة قديمة

الرابعة 177

2

صالة رسم  302ب
م/سارة الجوهري م/هايدي إيهاب م /محمد مصطفى
أحمد

م/نشوى

مشروع تخرج د/أحمد يحيي  +د/محمد مصطفى د /منال يحيى
3

صالة رسم  303ب
م/شيماء عزت م/دينا أحمد م /منيرة م/أحمد زايد

صالة رسم  213أ
م/أسماء عباس م /رنا أسامة م/
عبد هللا هشام م /مايكل زكريا

تصميم معمارى د/حسام بهجت

صالة رسم 307أ

محمود شرف

ا.م.د /منال يحيى

د /حسام بهجت صالة
رسم 302ب
م/سمر هشام م /هبة
جمال م/خالد عبد
ال لطيف
تصميمات تنفيذية د/سمر خليل
د/محمد سعد صالة رسم
301ب

م/سمر هشام م /هبة
جمال م.م/شريهان
عادل
د /حسام بهجت صالة
رسم 302ب
م/أحمد مصطفى كامل
م /نهي عفيفي
م/خالد عبد ال لطيف

تصميم معمارى
صالة رسم102أ

تنفيذية
1
ARC3
51
د/
حسام
بهجت

وكيل المعهد

مسئول المادة  :م.م/
إيمان متولي) م.م/
إيناس سمير م /منار
سعيد م /مروة أيمن
تخطيط المدن د/صفاء
حسن
صالة رسم  102أ

م /أحمد مصطفى كامل
م /شاهندة أسامة
م/نورا مصطفى

التركيبات ال فنية د /أحمد
رفعت د /محمد مصيلحى
د/عادل نبية
صالة رسم 302ب
م /ميرنا وجيه م/هبة عبد
السالم م/منيرة

التركيبات الفنية د /عادل نبيه  +د  /أحمد
المنشاوى د  /صفاء السيد

صالة رسم  307أ

م/أحمد مصطفى كامل م/محمد
م/نورا مصطفى
عبد الكريم

التركيبات ال فنية د/
د/محمد توفيق نوفل +
د/مجدي تمام  +د /باهر
سليمان
صالة رسم 300أ
م.م /شريهان عادل م /نهى
عفيفي م/أحمد عادل م.م/
نصرت باريز

التركيبات الفنية

م/محمد عبد الكريم م.م/شريهان عادل
م/سمر هشام م/هبة عبد السالم

حساب الكميات
مشروع تخرج د/عمرو الجوهري  +د /هناء موسى  +د /تصميمات تنفيذية د/عادل نبيه  +م.م /والمواصفات مدرج 104أ
نصرت
عصام صفي الدين
د/مصطفى عبد الحفيظ +
د/يوسف الجتدي (
مسئول مادة :م/كريستين
صالة رسم  213أ
صالة رسم  213أ
عزت ) م .م/أمنية فوزي
م .م /هند حسين
م /أسماء عباس م/نهي عفيفي
م /محمد سراج م/سارة الجوهري م/شيماء عزت م/نشوى
م .م/مايكل زكريا م/منار
م.م/ريهام رشيد م/أحمد عادل
أحمد
محمد م/مروة أيمن

مشروع تخرج د/أحمد يحيي +د /منال يحيى  +د/محمد
مصطفى

تصميمات تنفيذية د/محمد توفيق نوفل +
د /مجدي تمام

صالة رسم  300أ

صالة رسم  311أ

م /ندى أيمن م/أحمد السيد م.م /ريهام رشيد م/أحمد زايد

م/سارة الجوهري م /آالء عزت م /نادية
عبد العزيز م/منيرة

تصميم معماري ( مسئول المادة م/مايكل
زكريا)
صالة رسم  209أ

تصميمات تنفيذية د +
صالة رسم  102أ

يعتمد،،،

توقيتات المحاضرات
الثانية

صالة رسم  300أ

6

تصميمات تنفيذية د/مصطفي عبد الحفيظ
د /يوسف الجندى( مسئول المادة:
م.م /أمنية فوزي )

صالة رسم  209أ

تخطيط عمراني د/سمر
د/صفاء السيد  +معمل
 ( GISمسئول المادة:
م/أحمد مصطفى كامل)

تخطيط المدن د /نهي
نبيل  +د /فهيمةالشاهد

7

8

صالة رسم  209أ

م.م/هبة نسيم م /اسماء عباس م/كريستين عزت م.م /إنجي
إبراهيم

نظم التحليل الفنى
باستخدام الحاسب االلى
ونظم المعلومات
د/صفاء السيد د /طارق
السعيد 219أ  +معمل
 ( GISمسئول المادة
م.م/إيناس سمير )
م.م/إيمان متولي م/
ندى أيمن م/نورا
مصطفى

3

5

تخطيط المدن ARC362 1أ.د /نهي
ابحاث تربة
نبيل د/صفاء السيد د/فهيمة
واساسات فصل
الشاهد مدرج  108ا

مشروع تخرج د/راندا حسن  +د/أسامة أبو العنين (
مسئول المادة م/مايكل زكريا )

األولى

ا.د /معتز طلبه

م.م/إيناس سمير م /دينا
نبيل م.م /شريهان عادل

صالة رسم 102أ

نظم التحليل الفنى
باستخدام الحاسب االلى
ونظم المعلومات
د/صفاء السيد د/
طارق السعيد 219أ +
معمل  ( GISمسئول
المادة م.م/إيناس
سمير ) م.م/إيمان
متولي م /ندى أيمن
م/نورا مصطفى

تصميم عمراني د/سمر
(مسئول المادة م/أحمد
مصطفى كامل)

صالة رسم 301ب

تصميمات تنفيذية

تخطيط مدن

مدير إدارة المتابعة

رئيس القسم

تصميم معمارى د /رانيه خليفة +
د /مها فوزي

تصميمات تنفيذية د/سمر خليل
د/محمد سعد

2

4

تصميمات تنفيذية1
 ARC351مدرج

الئ
حة
قد
يمة

مقرر اختياري ( )2جماليات تشكيل
العمارة د/هناء موسى 102أ (مسئول
المادة م.م)........../

مشروع تخرج ( مسئول
المادة م/مايكل زكريا)

د /ياسر السيد د /باهر سليمان د /طارق السعيد د /هيثم محمد عبد
نظريات العمارة (HUM317 )3
ال لطيف د /هانى سراج  104أ ( مسئول المادة  :م /عبد هللا هشام ) م.م /مايكل زكريا م/نهى عفيفي

مشروع تخرج د /هناء موسى  +د /عصام صفي الدين +
د/أسامة أحمد مسعود

م /رشا عبد الهادي م.م /هبة نسيم
م /أحمد حمدى م/محمد حسن

م/هبة محمود م /محمد سراج
م.م  /هند حسين

تاريخ العمارة ( )3نظم التحليل الفنى باستخدام الحاسب االلى ونظم المعلومات د /سامى الزينى د/صفاء السيد د/
طارق السعيد 108أ ( مسئول المادة م .م/إيناس سمير ) م .م/إيمان متولي م /ندى أيمن م/نورا
( HUM317
مصطفى
د/ياسر السيد 104أ

مقرر تميز () 4كفاءة الطاقة فى
المبانى مدرج  108أ د /رانية
خليفة  +د /مها فوزي (مسئول
المادة:م .م/هبة نسيم) م .م/إيناس
سمير م/كريستين عزت

تصميم معمارى د /سامي سراج الدين (مسئول المادة م/دينا نبيل)  104ا

1

صالة رسم 301ب
م/كريستين عزت م/نادية عبد العزيز م/نورا مصطفى م.م /إنجي
إبراهيم

صالة رسم  209أ

تصميم معمارى

مشروع تخرج د/راندا حسن  +د/أسامة أبو العنين د/عمرو
الجوهرى ( مسئول المادة م/مايكل زكريا )

تصميم معمارى د /سامي سراج الدين  +د/عمرو
الجوهرى (مسئول المادة م/دينا نبيل)

5

تاريخ العمارة ()3
HUM317

ابحاث تربة
واساسات
د/ناجى
المحالوى
مدرج و12

تكنولوجيا البناء
() 1
د/حسام بهجت

التركيبات الفنية

6

1

تصميمات تنفيذية ARC351 1د /حسام بهجت مدرج  104أ (مسئول المادة :لمياء نبيل ) م.م/إيناس
سمير م /دينا نبيل م/سمر هشام م/أحمد مصطفى كامل م /هبة جمال م/خالد عبد ال لطيف م.م/شريهان
عادل م/نهى عفيفي

3

5

7

8

2

3

6

7

8

1
تخطيط المدن ARC362 1د /نهي نبيل د/صفاء السيد د /فهيمة الشاهد مدرج  108ا ( مسئول المادة
م/ايمان متولي ) م.م/إيناس سمير م /منار سعيد م /مروة أيمن م/أحمد مصطفى كامل م /شاهندة أسامة

مقرر تميز  2تنسيق مواقع
المعالجة ال فنية للمبانى مدرج د/دعاء الدليل  +د/سحر عز
 108أ د /هبة محروس
العرب (مسئول المادة/:
(مسئول مادة:م /محمد عبد م/سمر هشام ) مدرج 108أ
الكريم ) م.م/إيناس سمير
م.م/إيمان متولي م /محمد عبد
م /لمياء نبيل م/أحمد
الكريم م /لمياء نبيل م /ندى
مصطفى كامل
أيمن م/شاهندة أسامة

1

2

3

4

االربعاء
4

الخميس
التركيبات ال فنية 108أ د /أحمد رفعت (مسئول المادة  :م/شاهندة أسامة) م /ميرنا وجيه م/أحمد مصطفى كامل

1

2

شعبة الهندســــــــة المعمــــــاريـــة

الرابعـة

الثـالثة

1
09:15

2
10:00

3
10:55

4
11:40

5
12:50

6
01:35

7
02:30

8
03:15

10:00

10:45

11:40

12:25

01:35

02:20

03:15

04:00

عميد المعهد
ا.د /جـــودة محمد غانـــم

