9/13/2017

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

2

1

4

3

محاضرة التحليل اإلنشائى بالحاسب االلى (- CIV311 )1
مدرج و3
د /محمود اسامة

محاضرة تصميم منشات معدنية ( - CIV351 )1مدرج و3
أ.م.د /نشوى يوسف

المجموعه االولى
الثالثة
المجموعه الثانية

محاضرة تصميم منشات معدنية ( - CIV351 )1مدرج و3
أ.م.د /نشوى يوسف

محاضرة التحليل اإلنشائى بالحاسب االلى (- CIV311 )1
مدرج و4
د /محمود اسامة

محاضرة هندسة صحية  - CIV381مدرج و3
أ.م.د /خالد حسان

جيوتقنية 002 -ج
م.م /احمد فرج

خرسانه 304 -د
م.م /والء شعبان

جيوتقنية 005 -و
م /أحمد نبيل

خرسانه 304 -د
م.م /سمير محمد

معدنية 005 -ج
م /عالية مجدى

صحية 005 -ج
م.م /محمد فوزى

تحليل بالحاسب 302 -د
م.م /والء شعبان

صحية 002 -ج
م.م /سمر محمد

تحليل بالحاسب 102 -د
تقارير 308 -د الطرق 308 -د
م.م /امين قطب  -م /عالء
م.م /يارا احمد م.م /محمد عقيل
ياسين
الطرق 308 -د تقارير 308 -د
م.م /محمد عقيل م.م /يارا احمد

تحليل بالحاسب 405 -و
م.م /محمد حمدى  -م.م/
محمد المصرى
تحليل بالحاسب 202 -د
م.م /اسامة حسان  -م /لؤة
ربيع
تحليل بالحاسب 302 -د
م.م /اسماعيل قطب

د /محمود اسامة

أشغال عامة انشاءات
الثالثة (الئحة قديمة)

محاضرة هندسة
بيئية -
أ.م.د /الفت حمدى
محاضرة تحليل
منشأت بالحاسب -

محاضرة تصميم منشات
معدنية (- CIV351 )1
أ.م.د /نشوى يوسف -

محاضرة هندسة
جيوتقنية -
أ.م.د /ناجى
المحالوى

محاضرة هندسة
جيوتقنية -
أ.م.د /ناجى
المحالوى

محاضرة تخطيط
النقل -
د /عماد نبيل
محاضرة ديناميكا -
د /محمد قدرى - -

محاضرة انسانيات
(- )2

تصميم منشات معدنية -
307و
م /كامل تامر

محاضرة تصميم اعمال الرى محاضرة تصميم اعمال الرى
أ.م.د /ياسر الساعى -
أ.م.د /ياسر الساعى -

تحليل بالحاسب 102 -د
م.م /محمد حمدى
تحليل بالحاسب 202 -د
م.م /والء شعبان

االولى
1
9:15
10:00

الثانية
2
10:00
10:45

3
10:55
11:40

4
11:40
12:25

جيوتقنية -
م /عالء ياسين
صحية -
م.م /محمد حلمى
صحية -
م.م /سمر محمد
معدنية 308 -د
م /عالية مجدى
معدنية 308 -د
م /مصطفى رفعت
تحليل بالحاسب 102 -د
م.م /محمد حمدى  -م.م/
اسماعيل قطب
تحليل بالحاسب 405 -و
م.م /محمد المصرى
تقارير -
و13
م.م /يارا
احمد
الطرق -
و13
م /أحمد
صوان

الطرق -
و13
م /أحمد
صوان
تقارير -
و13
م.م /يارا
احمد

صحية 002 -ج
م.م /محمد فوزى
صحية 005 -ج
م.م /محمد حلمى
الطرق -
تقارير -
404د
404د
م /أحمد
م /أية محمد
صوان
الطرق -
تقارير -
404د
404د
م /أحمد
م /أية محمد
صوان

تحليل بالحاسب 405 -و
م.م /محمد المصرى

خرسانه  -و3
م.م /والء شعبان

تحليل بالحاسب 302 -د
م.م /اسماعيل قطب  -م/
عالء ياسين

خرسانه  -و3
م.م /مجدى يوسف

معدنية  -مدرج و2
م /أية عمر

خرسانه  -مدرج و2
م.م /ماجد نشأت

تحليل بالحاسب 102 -د
م.م /محمد المصرى

معدنية  -مدرج و2
م /كامل تامر

خرسانه  -مدرج و2
م.م /عمروالسيد

تحليل بالحاسب 405 -و
م.م /اسماعيل قطب

معدنية 308 -د
م /عالية مجدى

صحية -
م /محمد جادو

خرسانه 304 -د
م.م /عمروالسيد

معدنية 308 -د
م /مصطفى رفعت

صحية -
م.م /محمد فوزى

خرسانه 304 -د
م.م /ماجد نشأت

7

خرسانه 307 -د
م.م /سمير محمد

معدنية 304 -د
م /أية عمر

الطرق  -د1
تقارير  -د1
م /أحمد
م /أية محمد
صوان

خرسانه 307 -د
م.م /مجدى يوسف

معدنية 304 -د
م /عالية مجدى

الطرق  -د1
م /أحمد
صوان

الطرق -
تقارير -
404د
404د
م.م /محمد
م /أية محمد
عقيل
الطرق -
تقارير -
404د
404د
م.م /محمد
م /أية محمد
عقيل
تحليل بالحاسب 302 -د
م.م /محمد المصرى
تحليل بالحاسب 202 -د
م.م /اسامة حسان

خرسانه  -مدرج و5
م.م /عمروالسيد

تقارير  -د1
م /أية محمد

معدنية -
م /كامل تامر

خرسانه  -مدرج و5
م.م /ماجد نشأت
تقارير -
م /أية
محمد404د
الطرق -
404د
م.م /محمد
عقيل

الطرق -
404د
م.م /محمد
عقيل
تقارير -
404د
م /أية محمد

خرسانه 304 -د
م.م /سمير محمد
خرسانه 304 -د
م.م /مجدى يوسف

جيوتقنية 002 -ج
م.م /محمد عزت

خرسانه 307 -د
م.م /مجدى يوسف

صحية 207 -د
م /محمد جادو

جيوتقنية 005 -ج
م /عالء ياسين

خرسانه 307 -د
م.م /سمير محمد

صحية 204 -د
م.م /محمد حلمى
معدنية  -مدرج و6
م /كامل تامر
معدنية  -مدرج و6
م /أية عمر

جيوتقنية 207 -د
م /عالء ياسين
جيوتقنية 005 -ج
م.م /محمد عزت
صحية 204 -د
م.م /سمر محمد
صحية 002 -ج
م.م /محمد فوزى
تحليل بالحاسب 202 -د
م.م /اسامة حسان

جيوتقنية 210 -د
م.م /محمد عزت

تحليل بالحاسب 302 -د
م.م /اسماعيل قطب

جيوتقنية -
م /عالء ياسين 208د

عميد المعهد

توقيتات المحاضرات

راحــــة  25ق

محمود شرف

أ.م.د /ياسر الساعي

أ.د /معتز طلبة

معدنية 308 -د
م /مصطفى رفعت

محاضرة خرسانه
مسلحه -
د /معتزأبوعمر

مدير ادارة المتابعة

رئيس القسم

وكيل المعهد

معدنية 308 -د
م /عالية مجدى

محاضرة تحليل
منشاءت (- )3
د /ياسر زغلول -
-

محاضرة هندسة جيوتقنية
- CIV362
أ.م.د /ناجى المحالوى -

صحية 210 -د
م.م /سمر محمد

محاضرة خرسانة
محاضرة تحليل
مسلحة ( - )3و9
انشائى -
د /معتزأبوعمر -
د /ياسر زغلول
-

مساحة 407 -و

صحية 206 -د
 -م.م /محمد حلمى

محاضرة هيدروليكا -
د /السعيد محمد

1

تحليل بالحاسب 102 -د
م.م /اسامة حسان  -م/
عالء ياسين
تحليل بالحاسب 405 -و
م.م /اسماعيل قطب

الطرق 308 -د تقارير 308 -د
م.م /محمد عقيل م.م /يارا احمد

محاضرة هندسة جيوتقنية
- CIV362
أ.م.د /ناجى المحالوى -

تحليل بالحاسب 202 -د
م /لؤة ربيع  -م.م /والء
شعبان

تحليل بالحاسب 405 -و
م.م /اسماعيل قطب

جيوتقنية 206 -د
م.م /محمد عزت

3

4

5

6

8

محاضرة مساحة
هندسية -
د /محمد سليم

1

تقارير 308 -د
م.م /يارا احمد

الطرق 308 -د
م.م /محمد عقيل

محاضرة هندسة صحية  - CIV381مدرج و4
أ.م.د /خالد حسان

16

جيوتقنية 005 -و
م /أحمد نبيل

تحليل بالحاسب 302 -د
م.م /امين قطب  -م.م /محمد
حمدى

محاضرة هندسة جيوتقنية  - CIV362مدرج و4
د /تامر سرور  -د /احمد راشد

15

تقارير -
م.م /يارا
احمد 308د
الطرق -
308د
م.م /محمد
عقيل

الطرق -
308د
م.م /محمد
عقيل
تقارير -
308د
م.م /يارا
احمد

جيوتقنية 002 -ج
م.م /احمد فرج

محاضرة هندسة جيوتقنية  - CIV362مدرج و3
د /تامر سرور  -د /احمد راشد

8

معدنية -
م /عالية مجدى 005ج

تحليل بالحاسب 405 -و
م.م /امين قطب  -م /لؤة
ربيع

جيوتقنية 005 -و
م.م /محمد عزت

فصل مجمع التحليل اإلنشائى بالحاسب االلى ( - CIV311 )1فصل مجمع التحليل اإلنشائى بالحاسب االلى (- CIV311 )1
مدرج و4
مدرج د1
د /محمود اسامة  -م.م /محمد حمدى  -م.م /اسامة حسان
د /محمود اسامة  -م.م /امين قطب  -م.م /والء شعبان

7

تحليل بالحاسب 202 -د
م /لؤة ربيع

جيوتقنية 005 -و
م.م /احمد فرج

تحليل بالحاسب 202 -د
م.م /اسامة حسان  -م/
عالء ياسين

محاضرة هندسة الطرق  - CIV372مدرج و7
د /مختار فهمى

14

جيوتقنية 207 -د
م /أحمد نبيل

6

تحليل بالحاسب 302-د
م.م /والء شعبان

صحية 002 -ج
م.م /سمر محمد

تحليل بالحاسب 302 -د
م.م /والء شعبان  -م.م/
محمد المصرى

محاضرة هندسة الطرق  - CIV372مدرج و8
د /مختار فهمى

13

جيوتقنية 206 -د
م.م /احمد فرج

5

تحليل بالحاسب 405 -و
م.م /امين قطب

تحليل بالحاسب 102-د
م.م /محمد حمدى

محاضرة تصميم خرسانة مسلحة ( - CIV341 )3مدرج و7
د /هانى الزيات

12

معدنية 005 -ج
م /عالية مجدى

4

صحية 005 -ج
م.م /محمد فوزى

5

1

5

محاضرة تصميم خرسانة مسلحة ( - CIV341 )3مدرج و8
د /هانى الزيات

11

تحليل بالحاسب 405 -و
م /لؤة ربيع

3

5

6

2

6

7

8

2

3

6

7

8

1

2

محاضرة كتابة التقارير و البحث و التحليل - HUM331
مدرج و8
د /منار محمد

10

تحليل بالحاسب 202 -د
م.م /والء شعبان

2

6

7

8

1

2

3

5

7

8

1

3

4

االربعاء
4

الخميس

محاضرة كتابة التقارير و البحث و التحليل - HUM331
مدرج و8
د /منار محمد

9

تحليل بالحاسب 302 -د
م.م /امين قطب

1

االثنين
4

الثالثاء

7/25/2017

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

