9/13/2017

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

1

2

3

4

االثنين
6

5

7

محاضرة مقرر اختياري تخصصى ( ) 2
 - CIV4XX2و9
خرسانة سابقة االجهاد  -د /امجد طلعت

مشروع خرسانة  -اساسات  -معدنية

مشروع التخرج CIV4XX

الرابعة
مشروع خواص
مشروع ادارة
مشروع طرق

محاضرة تصميم منشأت معدنية (  - CIV451 ) 3و11
د /منى فوزى

محاضرة مقرر اختياري تخصصى ( ) 2
 - CIV4XX2و11
خرسانة سابقة االجهاد  -د /امجد طلعت
محاضرة مقرر اختياري تخصصى محاضرة مقرر اختياري تخصصى
( - CIV4XX2 ) 2
( - CIV4XX2 ) 2
نظم إدارة وتشغيل المرور  -د/
إنتاجية التشيد  -د /احمد ايهاب
عبد الظاهر مصطفى 007د
006د

تخصصى208 - )2( .د
التشيد  -م.م /يارا احمد

تخصصى204 - )2( .د
 -م.م /محمد عقيل

تخصصى210 - )2( .د
مرور  -م.م/
عمروالعوفى

تخصصى210 - )2( .د
م /أحمد صوان

انشاءات اشغال
الرابعة (الئحة

محاضرة تصميم منشأت محاضرة تصميم منشأت
معدنية ( ) 3
معدنية ( ) 3
- CIV451
- CIV451
د /سهام احمد 407 -و
د /سهام احمد -
407و-

فصل مجمع هندسة
األساسات -
م /عالء ياسين -
407و-

محاضرة هندسة الطرق محاضرة هندسة الطرق
د /عماد نبيل 005و
د /عماد نبيل 005و

فصل مجمع منشأت
معدنية -
م /أية عمر 401و

محمود شرف

أ.م.د /ياسر الساعي

أ.د /معتز طلبة

معدنية 006 -د
م /أية عمر
تخصصى (006 - )1و
ادارة  -م.م /احمد
الديب  -م /داليا مرسى

تميز ( - )1و3
ترميم  -م.م /محمد
بدوى  -م.م /مصطفى
حمد

تميز ( - )1و3
ترميم  -م.م /محمد
بدوى  -م.م /مصطفى
حمد

أساسات 404 -د
م.م /محمد عزت
تميز (208 - )1د
ترميم  -م.م /محمد
بدوى  -م.م /مصطفى
حمد

معدنية 007 -د
 -م.م /ابراهيم سيد

معدنية -
م /كامل تامر
تخصصى ( - )1د1
ادارة  -م.م /احمد
الديب  -م /داليا مرسى

تميز (- )1
ادارة  -م.م /احمد
الديب  -م /داليا مرسى

تخصصى ( - )1د1
ادارة  -م.م /احمد
الديب  -م /داليا مرسى

معدنية  -و7
م.م /ابراهيم سيد -
تميز (007 - )1د
نظم  -م /أمجد حنا

معدنية 007 -د
م /كامل تامر

تميز (007 - )1د
نظم  -م /أمجد حنا

معدنية -و7
م /عالية مجدى

تميز (- )1
نظم  -م /أمجد حنا

معدنية 404 -د
م /كامل تامر

أساسات 007 -د
م.م /احمد فرج
أساسات 007 -د
م.م /محمد عزت

تخصصى (207 - )1د
خرسانة  -م.م /محمد
بدوى

تخصصى ( - )1و9
مواد  -م.م /اسامة
حسان

أساسات 006 -د
م /أحمد نبيل
أساسات 006 -د
م.م /محمد عزت

تخصصى ( - )1و9
مواد  -م.م /اسامة
حسان

معدنية 208 -د
م /أية عمر
تميز (- )1
ادارة  -م.م /احمد
الديب  -م /داليا مرسى

تميز (- )1
ادارة  -م.م /احمد
الديب  -م /داليا مرسى

تخصصى (006 - )1د
طرق  -م.م /محمد
عقيل

أساسات 210 -د
م.م /احمد فرج

تخصصى (- )1
طرق  -م.م/
عمروالعوفى

محاضرة هندسة
األساسات ()2
- CIV461
د /احمد راشد  - -و3

محاضرة تخطيط و
متابعة مشروعات
التشيد -
د /احمد ايهاب -
407و -

محاضرة تحليل منشات
فصل مجمع تحليل
محاضرة هندسة الزالزل محاضرة خرسانة (- )3
محاضرة هندسة بيئية  -محاضرة هندسة بيئية -
فصل مجمع هندسة
متقدم -
منشات متقدم -
د /معتزأبوعمر 407-و
أ.م.د /خالد حسان -
أ.م.د /خالد حسان -
الزالزل -
د /عادل عبد المحسن -
م.م /مجدى يوسف - -
د /محمد قدرى 407و
407و -
407و -
م.م /محمد حمدى 407و
407و -
407و

محاضرة منشأت معدنية
محاضرة خرسانه
مسلحه -
د /معتزأبوعمر 401و د /محمد السيد 401و

فصل مجمع هندسة
السكك الحديدية -
م.م /عمروالعوفى
401و

محاضرة اختيارى ( - )2محاضرة اختيارى (- )2
محاضرة إدارة
محاضرة اختيارى ( - )1محاضرة اختيارى (- )1
أ.م.د /الفت حمدى
أ.م.د /الفت حمدى
مشروعات -
د /تامر فتحى 401و
د /تامر فتحى 401و
401و
401و
د /احمد ايهاب 401و

فصل مجمع طرق -
401و
م /أحمد صوان

فصل مجمع هندسة
بيئية -
م.م /محمد حلمى  -م.م/
سمر محمد 407 -و

فصل مجمع اختيارى
(- ) 2
م.م /سمر محمد 401و

االولى

الثانية
2
10:00
10:45

3
10:55
11:40

4
11:40
12:25

5

تخصصى (006 - )1د
طرق  -م.م /محمد
عقيل

فصل مجمع تخطيط و
متابعة مشروعات
فصل مجمع معدنية -
التشيد -
م /كامل تامر 407-و -
م.م /احمد الديب -
407و -
فصل مجمع اختيارى
(- )1
م /أحمد صوان 401و

فصل مجمع خرسانه
مسلحه -
م.م /ماجد نشأت 401و

عميد المعهد

توقيتات المحاضرات
1
9:15
10:00

تخصصى ( - )1و9
مواد  -م.م /اسامة
حسان

فصل مجمع خرسانة
(- )3
م.م /ماجد نشأت - -
407و

راحــــة  25ق

مدير ادارة المتابعة

رئيس القسم

وكيل المعهد

التشريعات  -و7
م.م /يارا احمد  -م /أية محمد

1

فصل مجمع إدارة
مشروعات 401 -و
م.م /يارا احمد

محاضرة هندسة السكك
الحديدية 401 -و
د /هيثم ذهنى

تخصصى006 - )2( .د
التشيد  -م.م /احمد
الديب

أساسات 006 -د
م.م /احمد فرج

التشريعات  -و7
م.م /يارا احمد  -م /أية محمد

1

تخصصى006 - )2( .د
التشيد  -م /أية محمد

محاضرة مقرر تميز ( ) 1
 - CIV4YY1و13
ترميم وتدعيم المباني األثرية -
أ.م.د /شريف علوان

18

تخصصى (307 - )2و تخصصى (307 - )2و
خرسانة  -م /نداء
خرسانة  -م /نداء
طاهر  -م.م /مجدى
طاهر  -م.م /مجدى
يوسف
يوسف

أساسات 210 -د
م /عالء ياسين

أساسات 404 -د
م /عالء ياسين

محاضرة مقرر تميز ( ) 1
 - CIV4YY1و5
نظم المعلومات الجغرافية  -أ.د/
هدي سوسة

17

معدنية 404 -د
م /عالية مجدى

تخصصى (308 - )2د
خرسانة  -م.م /مجدى
يوسف  -م /نداء طاهر

أساسات  -و10
م.م /محمد عزت

تخصصى (- )1
خرسانة  -م.م /محمد
بدوى

معدنية 404 -د
م /عالية مجدى

محاضرة مقرر اختياري تخصصى
(  - CIV4XX1 ) 1د
التصميم اإلنشائي لهندسة الطرق
والمطارات  -د /مختار فهمى
006د

16

معدنية 404 -د
م.م /ابراهيم سيد

أساسات  -و10
م /عالء ياسين -

أساسات -
م /أحمد نبيل

تميز (102 - )1د
م.م /سمير محمد  -م/
معيد 4

تخصصى (308 - )2د
خرسانة  -م.م /مجدى
يوسف  -م /نداء طاهر

أساسات  -و13
م /أحمد نبيل

معدنية 204 -د
م /أية عمر

محاضرة هندسة األساسات ( - CIV461 )2و3
د /احمد راشد

15

س

محاضرة مقرر اختياري تخصصى
( - CIV4XX1 ) 1
إدارة الموارد  -د /خالد ظاظا
مدرج و2

14

تخصصى (- )2
خرسانة  -م /نداء
طاهر  -م.م /مجدى
يوسف

أساسات  -و13
م.م /احمد فرج

تميز (405 - )1و
تحليل بالحاسب  -م.م/
محمد حمدى  -م.م/
اسماعيل قطب

محاضرة مقرر تميز ( ) 1
 - CIV4YY1و12
إدارة المخاطر  -د /منار محمد

13

تخصصى (- )2
خرسانة  -م /نداء
طاهر  -م.م /مجدى
يوسف

تميز (402 - )1د
تحليل بالحاسب  -م.م/
سمير محمد  -م.م/
اسماعيل قطب

تخصصى (207 - )1د
خرسانة  -م.م/
مصطفى حمد

محاضرة التشريعات والعقود  -مدرج و12
د /ماهر مصطفى

12

تميز (202 - )1د
م.م /اسامة حسان -
م.م /اسماعيل قطب

تخصصى (308 - )2د
خرسانة  -م.م/
مصطفى حمد

تميز (405 - )1و
تحليل بالحاسب  -م.م/
محمد حمدى  -م.م/
اسامة حسان

تخصصى (208 - )1د
خرسانة  -م /محمد
فوزى نايل

التشريعات  -و11
م.م /يارا احمد  -م/
أية محمد

11

تخصصى (204 - )1د
خرسانة  -م /محمد
فوزى نايل

تخصصى (308 - )2د
خرسانة  -م.م/
مصطفى حمد

تخصصى ( - )1و8
خرسانة  -م /محمد
فوزى نايل

محاضرة مقرر اختياري تخصصى
(  - CIV4XX1 ) 1و8
مواد اإلنشاء الحديثة  -د /ماجد
عبد الغفار

10

معدنية  -و13
م.م /ابراهيم سيد

معدنية 404 -د
م /أية عمر

تخصصى (308 - )2د
خرسانة  -م /نداء
طاهر  -م /انجى احمد

التشريعات  -و11
م.م /يارا احمد  -م/
أية محمد

9

تخصصى (- )2
خرسانة  -م /نداء
طاهر  -م.م /مصطفى
حمد

محاضرة تصميم منشأت معدنية (  - CIV451 ) 3و11
د /منى فوزى

8

تخصصى (- )1
خرسانة  -م /وائل نبيل

معدنية  -و13
م /أية عمر

معدنية 404 -د
م /كامل تامر

تخصصى (308 - )2د
خرسانة  -م /نداء
طاهر  -م /انجى احمد

7

6

7

الثـــالثة
5
12:50
1:35

الرابعــة
6
1:35
2:20

7
2:30
3:15

8

مشروع التخرج CIV4XX

7

تميز (203 - )1د
م.م /اسماعيل قطب -
م /معيد 4

تخصصى (006 - )2د
خرسانة  -م.م/
مصطفى حمد  -م/
انجى احمد

تميز (405 - )1و
م.م /اسماعيل قطب -
م.م /سمير محمد

محاضرة هندسة األساسات ( - CIV461 )2و3
د /احمد راشد

6

تميز (004 - )1د
م.م /محمد حمدى  -م/
معيد  - 4م.م /امين
قطب

تخصصى (006 - )2د
خرسانة  -م.م/
مصطفى حمد  -م/
انجى احمد

تميز (102 - )1د
م.م /محمد حمدى  -م/
معيد 4

5

8

1

2

3

4

التشريعات  -و8
م /أية محمد  -م /يسرا حمدى

5

أساسات  -و9
م /أحمد نبيل

تخصصى ( - )1و8
خرسانة  -م /محمد
فوزى نايل

محاضرة مقرر تميز (  - CIV4YY1 ) 1و3
تحليل إنشائى بالحاسب اآللى ( - )2د /عادل عبد المحسن

4

أساسات 404 -د
م /أحمد نبيل

أساسات  -و9
م.م /احمد فرج

6

1

محاضرة التشريعات والعقود  -و11
د /ماهر مصطفى

3

أساسات 404 -د
م.م /احمد فرج

6

3

5

7

8

2

3

6

محاضرة مقرر اختياري تخصصى (  - CIV4XX1 ) 1و7
تصميم البالطات الخاصة والقشرية  -أ.م.د /شريف علوان

2

معدنية 308 -د
م /عالية مجدى

5

7

8

1

2

4

االربعاء
4

الخميس

التشريعات  -و8
م /أية محمد  -م /يسرا حمدى

1

8

1

2

3

4

معدنية 308 -د
م /أية عمر  -م /كامل
تامر

الثالثاء

8/26/2017

8
3:15
4:00

أ.د /جـــــــودة محمد غانـــــــم

