2/7/2019

جــــدول الفصــل الدراسى الثانى للعـــام الجــامعى 2019 - 2018
الفرقة الف
صل

م /أسماء عباس م /لمياء نبيل م.م /شريهان
عادل م /نشوى أحمد

م /أحمد فتحي م /أسماء عباس م /هبة محمود م /رشا عبد الهادي

تصميمات تنفيذية

تصميم معمارى د /هاني سراج الدين د /علي الحسيني

د/طارق السعيد

الثالثة 164

صالة رسم  302ب

صالة رسم 213أ

م.م /مايكل زكريا م.م/مي متاريك

م.م /أحمد حمدي م /عبد هللا هشام م /رنا أسامة م /ندى علي حسين

تدريب

المعالجات الفنية للمبانى ( HUM124 )1د /عبد هللا جالل مدرج 104أ (مسئول المادة:م.م/
شريهان عادل) م /لمياء نبيل م.م/مي متاريك م.م /مايكل زكريا م /نشوى أحمد

صالة رسم  301ب

صالة رسم 209أ

تصميمات تنفيذية د /محمد توفيق نوفل
د/عادل نبيه

تصميم معمارى د /رانيا خليفة د/رأفت شميس
صالة رسم307أ

صالة رسم 303ب

م /شروق أشرف نجم م /مارتن سمير م /ياسمين زكي م/شروق
صالح م/هبة جمال
تصميمات تنفيذية د /محمد سعد

تصميم معمارى د /حسام بهجت

صالة رسم 102أ

صالة رسم102أ
م /فاطمة عصام م /روشان رؤوف

صالة رسم  301ب

1

م/هبة جمال م.م /هبة محمد نسيم م /نسمة أشرف م ................ /
تصميم معماري

صالة رسم  302ب

الرابعة 123

م /محمد عبد الكريم م.م /ريهام رشيد م /رشا عبد الهادي م /أحمد السيد
تصميم معماري د /طارق عبد الفتاح
صالة رسم  303ب

3

م.م /أحمد حمدي م /ندى أيمن م.م/كريستين عزت م /نورا مصطفي

م /آالء عزت

9:15

10:00

10:00

10:45

11:40

12:25

تخطيط المدن

د/صفاء حسن

صالة رسم  300أ
م/شاهنده أسامة م /ندى أيمن
تخطيط المدن د/فهيمة الشاهد
صالة رسم 102أ
م /أحمد مصطفى كامل م /نورا
مصطفي م/بسنت عرابي

د /هناء موسى د /عصام صفي الدين

7

6

8

التركيبات الفنية د /محمود
الشحات د /أسامة أحمد مسعود
صالة رسم  301ب
م /أحمد مصطفى كامل م.م /أحمد حمدي
م.م/إنجي إبراهيم م/بسنت عرابي

التركيبات الفنية
صالة رسم  302ب

التركيبات الفنية د /أحمد رفعت
د /هيثم عبد اللطيف د/صفاء
حسن
صالة رسم  303ب

التركيبات الفنية د/عادل نبيه
د/فهيمة الشاهد
صالة رسم 102أ

م /محمد عبد الكريم م /أسماء عباس م /نسمة أشرف

تصميمات تنفيذية د/عادل نبيه د /هيثم عبد اللطيف د/
أحمد رفعت

م /محمد عبد الكريم م.م /ريهام رشيد م /رشا عبد الهادي م /أحمد السيد

م.م /آمنة عبد الحافظ م.م /مايكل زكريا

تصميم معماري د/أحمد يحيي د /طارق عبد الفتاح
صالة رسم  303ب

صالة رسم  303ب

حساب الكميات والمواصفات
د/مجدي تمام (مسئول مادة
م/آالء عزت ) مدرج  108أ
م /مروة أيمن م.م /إيمان
متولي م.م /إيناس سمير

م.م /أحمد حمدي م /ندى أيمن م.م/كريستين عزت م /فاطمة حسني

راحة 20ق

محمود شرف

ا.د /منال يحيي

ا.د /حمدي محمد أحمد

1

2

3
10:55

م.م/إيناس سمير م /عمر عبد
الرحمن

تصميمات تنفيذية د /أسامة أحمد مسعود د /محمود
الشحات

تصميم معماري ( مسئول المادة م) /

تصميمات تنفيذية د /حسام بهجت  -م /أمنية
فوزي

مقرر تميز 108أ
أقتصاديات البناء
د/مجدي تمام

يعتمد،،،

الثانية
4

صالة رسم 102أ

صالة رسم  302ب

الثـالثة
11:40

تخطيط المدن د/صفاء حسن

صالة رسم  302ب

تخطيط مدن
د/سامي الزيني
د/صفاء السيد
 108أ ( مسئول
المادة  :م /أحمد
مصطفى كامل )

رئيس القسم

وكيل المعهد

م.م /إيمان متولي م.م/إنجي إبراهيم

صالة رسم  301ب

توقيتات المحاضرات
األولى

صالة رسم  300أ

تصميمات تنفيذية1
 ARC351مدرج
104أ م /أمنية
فوزي

قد
يمة
(

تصميم عمراني د /عماد إبراهيم

تخطيط المدن د /نهي نبيل

صالة رسم  301ب

تصميم معماري د/عمرو الجوهري

تخطيط مدن د/منال يحيى 108أ

3

مشروع تخرج د/مصطفي عبد الحفيظ د/راندا حسن د/منال يحيى ( مسئول المادة
م/سارة الجوهري )

م /أحمد فتحي م/هبة جمال م.م /هبة محمد نسيم م .............. /

الئ
حة
مقرر تميز 108أ
أقتصاديات البناء

2

4

تصميمات تنفيذية د /حسام بهجت د /مجدي تمام (
مسئول المادة م.م /أمنية فوزي )

نظم التحليل الفني باستخدام
الحاسب اآللي ونظم المعلومات
د/صفاء حسن معمل  201أ +
301أ  304+أ ( مسئول المادة
م.م /إيناس سمير) م /شاهنده
أسامة م.م /إيمان متولي م /أحمد
مصطفى كامل م /نورا مصطفي م/
ندى أيمن

مقررتميز ( )4كفاءة الطاقة في المباني
د/مها فوزي (مسئول المادة :م.م/كريستين
2
عزت) مدرج 108أ م /ميرنا وجيه م /آالء
عزت م /آية جابر

د /عصام صفي الدين

نظم التحليل الفني باستخدام الحاسب اآللي ونظم المعلومات
د/سامي الزيني د/صفاء حسن مدرج  104أ +معمل  201أ +
301أ  304+أ( مسئول المادة م.م /إيناس سمير) م /شاهنده
أسامة م.م /إيمان متولي م /أحمد مصطفى كامل م /نورا مصطفي
م /ندى أيمن

( مسئول المادة م/سارة الجوهري )

نظم التحليل الفني باستخدام الحاسب
اآللي ونظم المعلومات د/صفاء حسن
معمل  201أ 301 +أ  304+أ (
مسئول المادة م.م /إيناس سمير) م/
شاهنده أسامة م.م /إيمان متولي م/
أحمد مصطفى كامل م /نورا مصطفي
م /ندى أيمن

مشروع تخرج د/مصطفي عبد الحفيظ

مدير إدارة المتابعة

نظريات العمارة ( HUM317 )3د /طارق عبد الفتاح مدرج  104أ (مسئول المادة م.م /رغدة
عادل) م /هبة محمود م /نسمة أشرف

تصميمات تنفيذية ARC351 1د/مصطفي عبد الحفيظ د/مي متاريك د/يوسف الجندي د/طارق السعيد د /محمد سعد د/عادل نبيه د /محمد توفيق مدرج 104أ (مسئول
المادة  :فاطمة حسني) م /أسماء عباس م /لمياء نبيل م.م/مي متاريك م.م /مايكل زكريا م.م /شريهان عادل

تصميمات تنفيذية د/مصطفي عبد الحفيظ
د/يوسف الجندي (مسئول المادة  :م/فاطمة
حسني)

تصميم معمارى د /سامى سراج الدين د /عمرو الجوهرى (مسئول
المادة م.م /هبة محمد نسيم )

مقرر تميز  2تنسيق مواقع ) ( HUM124 )1د/دعاء الدليل مدرج 104أ (مسئول المادة:م)/
م /شاهنده أسامة م /أحمد مصطفى كامل م.م /رغدة عادل م /خالد عبد اللطيف م /نورا مصطفي م.م/
مايكل زكريا م /نسمة أشرف

4

6

2

5

7

2

6

مقرر تميز  2تنسيق مواقع ) ( HUM124 )1د/دعاء الدليل مدرج 104أ  +صالة رسم  300أ +
 102أ(مسئول المادة:م )/م /شاهنده أسامة م /أحمد مصطفى كامل م.م /رغدة عادل م /خالد عبد
اللطيف م /نورا مصطفي م.م /مايكل زكريا م /نسمة أشرف

3

5

7

8

1

2

3

5

6

7

8

1

3

6

8

1

3

5

7

8

1

تخطيط المدن ARC362 1د /نهي نبيل د/صفاء حسن د/فهيمة الشاهد مدرج  104ا ( مسئول
المادة م.م /إيمان متولي) م.م/إيناس سمير م/شاهنده أسامة م /نورا مصطفي م /أحمد مصطفى
كامل م /ندى أيمن م.م/إنجي إبراهيم م /عمر عبد الرحمن م/بسنت عرابي

2

1

2

3

4

االثنين
4

الثالثاء
4

االربعاء
4

الخميس
5

التركيبات الفنية  ARC36 2د /محمود الشحات د /أحمد رفعت د/فهيمة الشاهد د/صفاء حسن
مدرج  104ا ( مسئول المادة م/شاهنده أسامة ) م /أحمد مصطفى كامل م.م /أحمد حمدي
م.م/إنجي إبراهيم م/بسنت عرابي

1

االحد

( شعبة الهندســــــــة المعمــــــاريـــة ) (الفرقة الثالثــــة والرابعة)

الرابعـة

5

6

7

8

12:45

1:30

2:20

3:05

1:30

2:10

3:05

3:45

عميد المعهد
ا.د /معتز طلبـــــــــــــــــــه

