9/20/2018

جدول الفصل الدراسي األول ( للفرقة الثانية ) للعام الجامعى ( 2019/2018قسم الهندسة المدنية)
االحد
الفرقة الفصل

1

2

3

4

االثنين
5

6

7

8

1

2

المجموعه االولى

محاضرة تحليل منشأت ( - CIV211 )3و8
د /ياسر زغلول

محاضرة تحليل عددي و برمجة  - CIV201و4
د /عادل عبد المحسن  -د /ماجد نشأت

المجموعه الثانية

15

تحليل منشأت 307 -د
م.م /اسماعيل قطب -
م /حسن قناوى

16

محاضرة تحليل منشأت ( - CIV211 )3و8
د /ياسر زغلول

14

ميكانيكا موائع 002 -ج
م.م /محمد فوزى  -م/
ياسمين عماد

محمود شرف

أ.م.د /ياسر الساعي

أ.د /حمدي محمد

تحليل عددي 304 -د
م.م /محمد الديدامونى  -م/
ندى احمد

ميكانيكا موائع 005 -ج
م.م /محمد فوزى  -م /محمد
محيي

تحليل عددي 304 -د
م.م /محمد الديدامونى  -م/
ندى احمد

ميكانيكا موائع 002 -ج
م.م /اميرة بهاء  -م/
ياسمين عماد

تحليل منشأت 308 -د
م.م /اسماعيل قطب -
م /حسن قناوى

تحليل منشأت 308 -د
م.م /اسماعيل قطب -
م /حسن قناوى

خرسانة 005 -و
م.م /وائل نبيل  -م /موسى
مرسى
خرسانة 207 -د
م /أحمد حسن  -م /نداء
طاهر
ميكانيكا موائع 002 -ج
م.م /اميرة بهاء  -م /محمد
محيي
ميكانيكا موائع 005 -ج
م.م /محمد فوزى  -م/
ياسمين عماد

مواد 006 -و
م /رومانى عاطف  -م/
سارة صالح

تحليل منشأت 308 -د
م.م /وائل نبيل  -م/
لؤة ربيع

مواد 007 -و
 م /احمد قاسم  -م /دعاءسيد

تحليل منشأت 308 -د
م.م /وائل نبيل  -م/
لؤة ربيع

مواد 006 -و
معمل مساحة (009 - )4و
م /احمد حسين  -م /عبدهللا م /رومانى عاطف  -م /منة
هللا سعد
بيومى  -م /ابراهيم محمد
مواد 007 -و
معمل مساحة (008 - )4و
م.م /عمروالعوفى  -م /أمجد  -م /سارة صالح  -م /دعاء
سيد
حنا

االولى
1
9:15
10:00

الثانية
2
10:00
10:45

3
10:55
11:40

4
11:40
12:25

مواد 006 -و
م.م /السيد يوسف  -م/
رومانى عاطف
مواد 007 -و
م /احمد قاسم  -م /محمود
اسماعيل

مواد 006 -و
م /نهال محمد  -م /منة هللا
سعد

معمل مساحة (002 - )4ج
م.م /عمروالعوفى  -م /احمد
عبد العظيم  -م.م /احمد زكى

مواد 007 -و
م /محمود اسماعيل  -م/
احمد قاسم

معمل مساحة (008 - )4و
م /احمد حسين  -م /ابراهيم
محمد  -م /أمجد حنا

معمل مساحة (009 - )4و
م /أحمد صوان  -م /احمد
عبد العظيم  -م.م /احمد زكى

خرسانة 305 -د
م /محمد فوزى نايل

مواد 006 -و
م /محمود اسماعيل  -م/
دينا هانى  -م /نداء طاهر

معمل مساحة (008 - )4و
م.م /عمروالعوفى  -م.م/
محمد عقيل  -م /ابراهيم
محمد

خرسانة 206 -د
م.م /وائل نبيل

مواد 007 -و
م.م /السيد يوسف  -م/
رومانى عاطف  -م /دينا
محمد

تحليل منشأت 307 -د
م.م /وائل نبيل  -م/
حسن قناوى

تحليل منشأت 307 -د
م.م /وائل نبيل  -م/
حسن قناوى

مساحة (410 - )4د
م /أمجد حنا  -م /محمد
طلعت

معمل تحليل عددي 202 -د معمل مساحة (009 - )4و
م /اسالم محفوظ  -م /منة م.م /عمروالعوفى  -م /أمجد
حنا  -م /ابراهيم محمد
هللا سعد

مساحة (410 - )4د
م /أمجد حنا  -م /محمد
طلعت

معمل تحليل عددي 302 -د
م /مجدى عبدالوهاب  -م.م/
محمد الديدامونى

معمل مساحة (008 - )4و
م /احمد حسين  -م.م /احمد
زكى  -م /ياسمين عماد

خرسانة 305 -د
م.م /محمد بدوى  -م/
موسى مرسى

تحليل عددي 410 -د
م /أحمد حسن

مساحة (308 - )4د
م.م /محمد عقيل  -م /عبدهللا
بيومى

خرسانة 005 -و
 -م.م /وائل نبيل

تحليل عددي 410 -د
م /أحمد حسن

مساحة (308 - )4د
م.م /محمد عقيل  -م /عبدهللا
بيومى

الثـــالثة

مواد 006 -و
م /دينا محمد  -م /محمود
اسماعيل
مواد 007 -و
م /رومانى عاطف  -م.م/
السيد يوسف

معمل مساحة (008 - )4و
م /ياسمين عماد  -م /ابراهيم محمد  -م.م/
عمروالعوفى

5
12:50
1:35

6
1:35
2:20

7
2:30
3:15

مواد 006 -و
م /دينا محمد  -م /نداء طاهر

تحليل منشأت 308 -د
م.م /وائل نبيل  -م.م/
محمد سالمة

تحليل منشأت 308 -د
م.م /وائل نبيل  -م.م/
محمد سالمة

مواد 007 -و
م.م /السيد يوسف  -م/
محمود اسماعيل

معمل مساحة (207 - )4د
م /ابراهيم محمد  -م /أمجد
حنا  -م /عبدهللا بيومى

خرسانة 002 -ج
م.م /محمد بدوى  -م/
موسى مرسى

معمل مساحة (008 - )4و
م.م /احمد زكى  -م /ياسمين
عماد  -م /احمد حسين

خرسانة 005 -ج
م.م /وائل نبيل

معمل تحليل عددي 102 -د
م /دينا هانى  -م /مجدى
عبدالوهاب

تحليل عددي 308 -د
م /أحمد حسن

معمل تحليل عددي 405 -و
م.م /محمد الديدامونى

تحليل عددي 308 -د
م /أحمد حسن

الرابعــة
8
3:15
4:00

7

8

معمل مساحة (208 - )4د
م /احمد حسين  -م.م /احمد زكى  -م /أمجد
حنا

عميد المعهد

توقيتات المحاضرات

راحــــة  25ق

مدير ادارة المتابعة

رئيس القسم

ميكانيكا موائع 002 -ج
م.م /اميرة بهاء  -م /محمد
محيي

تحليل عددي  -و7
م /أحمد حسن

معمل تحليل عددي 202 -د
م /نهال محمد  -م /منة هللا
سعد

تحليل منشأت 307 -د
م.م /اسماعيل قطب -
م /حسن قناوى

وكيل المعهد

ميكانيكا موائع 005 -ج
م.م /محمد فوزى  -م/
ياسمين عماد

تحليل عددي  -و7
م /أحمد حسن

معمل تحليل عددي 302 -د
م /احمد صبح  -م /اسالم
محفوظ

فصل مجمع انسانيات ( - HUM2 )2و3
م.م /احمد الديب  -م /مصطفي الشامي

13

ميكانيكا موائع 005 -ج
م.م /اميرة بهاء  -م.م/
محمد جادو  -م /محمد طلعت

ميكانيكا موائع 005 -ج
م.م /محمد فوزى  -م /محمد
محيي

خرسانة 305 -د
م /أحمد حسن

مساحة (410 - )4د
م /أحمد صوان

معمل مساحة (008 - )4و
م.م /محمد عقيل  -م /أمجد
حنا  -م /ابراهيم محمد

محاضرة خرسانة مسلحة ( - CIV241 )1و8
أ.م.د /شريف علوان  -د /مصطفى حمد

12

معمل تحليل عددي 102 -د
م /يوسف سعد  -م.م /محمد
الديدامونى  -م /منة هللا سعد

ميكانيكا موائع 002 -ج
م.م /اميرة بهاء  -م/
ياسمين عماد

خرسانة 005 -و
م.م /وائل نبيل  -م /موسى
مرسى

مساحة (410 - )4د
م /أحمد صوان

معمل مساحة (009 - )4و
م /احمد حسين  -م.م /احمد
زكى  -م /احمد عبد العظيم

تحليل منشأت 304 -د
م /لؤة ربيع  -م.م/
وائل نبيل

محاضرة انسانيات ( - HUM2 )2و4
د /منى فوزى

11

معمل تحليل عددي 405 -و
م.م /احمد الديب  -م.م /امين
قطب  -م /دينا هانى

مساحة (308 - )4د
م /أحمد صوان

معمل تحليل عددي 202 -د
م /احمد صبح

مواد 007 -و
م /منة هللا سعد  -م /دعاء
سيد  -م /نهال محمد

تحليل منشأت 304 -د
م /لؤة ربيع  -م.م/
وائل نبيل

محاضرة مساحة ( - CIV231 )4و4
أ.د /تامر فتحى  -د /محمد سليم

10

خرسانة 206 -د
م /أحمد حسن  -م /مصطفي
الشامي

مساحة (308 - )4د
م /أحمد صوان

مواد 006 -و
معمل تحليل عددي 302 -د
م /رومانى عاطف  -م/
م /دينا هانى  -م /اسالم
محمود اسماعيل  -م /احمد
محفوظ
قاسم

محاضرة خواص و مقاومة مواد ( - CIV221 )3و4
أ.د /سيد عبد الباقى

9

خرسانة 401 -و
 -م /نداء طاهر

خرسانة 305 -د
 -م /موسى مرسى

معمل تحليل عددي 202 -د معمل مساحة (008 - )4و
م.م /عمروالعوفى  -م /احمد
م /يوسف سعد  -م /دينا
عبد العظيم
هانى

ميكانيكا موائع 002 -ج
م /محمد طلعت  -م /محمد
محيي

3

4

5

6

محاضرة ميكانيكا موائع  - CIV281و3
أ.م.د /ياسر الساعى  -د /السعيد محمد  -د /كرستينا
فرنسيس

الفرقة الثانية

8

تحليل عددي 308 -د
م.م /محمد الديدامونى

فصل مجمع انسانيات ( - HUM2 )2و3
م.م /احمد الديب  -م /مصطفي الشامي

تحليل منشأت 006 -د
م /حسن قناوى  -م.م/
محمد سالمة

محاضرة تحليل عددي و برمجة  - CIV201و3
د /عادل عبد المحسن  -د /ماجد نشأت

7

تحليل عددي 308 -د
م.م /محمد الديدامونى

محاضرة خرسانة مسلحة ( - CIV241 )1و8
أ.م.د /شريف علوان  -د /مصطفى حمد

تحليل منشأت 006 -د
م /حسن قناوى  -م.م/
محمد سالمة

مساحة (007 - )4د
م /أمجد حنا

خرسانة 005 -و
م /أحمد حسن  -م /مصطفي
الشامي

معمل تحليل عددي 302 -د معمل مساحة (009 - )4و
م /عبدهللا بيومى  -م/
م.م /احمد الديب  -م /اسالم
ابراهيم محمد  -م /أمجد حنا
محفوظ

ميكانيكا موائع 005 -ج
م.م /اميرة بهاء

محاضرة انسانيات ( - HUM2 )2و3
د /منى فوزى

6

ميكانيكا موائع 005 -ج
م.م /محمد فوزى  -م /محمد
محيي

مساحة (007 - )4د
م /أمجد حنا

تحليل منشأت 307 -د
م.م /محمد سالمة  -م/
لؤة ربيع

تحليل عددي 304 -د
م.م /محمد الديدامونى

خرسانة 305 -د
م /أحمد حسن

محاضرة خواص و مقاومة مواد ( - CIV221 )3و3
أ.د /سيد عبد الباقى

5

ميكانيكا موائع 002 -ج
م.م /اميرة بهاء  -م/
ياسمين عماد

ميكانيكا موائع 002 -ج
م /ياسمين عماد  -م.م/
محمد جادو  -م /محمد طلعت

معمل تحليل عددي 202 -د
م /نهال محمد  -م /دينا هانى

تحليل منشأت 307 -د
م.م /محمد سالمة  -م/
لؤة ربيع

تحليل عددي 304 -د
م.م /محمد الديدامونى

خرسانة 005 -و
م.م /محمد بدوى  -م/
موسى مرسى

فصل مجمع انسانيات ( - HUM2 )2و4
م /مصطفي الشامي  -م.م /احمد الديب

4

تحليل عددي 007 -د
م /أحمد حسن  -م /ندى احمد

ميكانيكا موائع 005 -ج
م /محمد محيي  -م.م /محمد
فوزى

معمل تحليل عددي 302 -د
م /يوسف سعد  -م.م /احمد
الديب

6

1

5

فصل مجمع انسانيات ( - HUM2 )2و4
م /مصطفي الشامي  -م.م /احمد الديب

3

تحليل عددي 007 -د
م /أحمد حسن  -م /ندى احمد

6

2

5

7

8

2

3

6

7

8

1

2

محاضرة مساحة ( - CIV231 )4و3
أ.د /تامر فتحى  -د /محمد سليم

2

مساحة (410 - )4د
م /أحمد صوان  -م /عبدهللا
بيومى

3

5

7

8

1

3

4

االربعاء
4

الخميس

محاضرة ميكانيكا موائع  - CIV281و3
أ.م.د /ياسر الساعى  -د /السعيد محمد  -د /كرستينا
فرنسيس

1

مساحة (410 - )4د
م /أحمد صوان  -م /عبدهللا
بيومى

4

الثالثاء

9/18/2018

أ.د /معتز طلبة

مساحة (006 - )4د
م /عبدهللا بيومى
مساحة (006 - )4د
م /عبدهللا بيومى
مساحة ( - )4و8
م /احمد عبد العظيم
مساحة ( - )4و8
م /احمد عبد العظيم
تحليل عددي  -و9
م.م /محمد الديدامونى
تحليل عددي  -و9
م.م /محمد الديدامونى
معمل تحليل عددي 405 -و
م /احمد صبح  -م /نهال
محمد
معمل تحليل عددي 302 -د
م /دينا هانى  -م /مجدى
عبدالوهاب  -م.م /امين قطب

