2/7/2019

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

1

2

3
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االثنين
5
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1

2

مشروع خرسانة

6
تحليل
منشا ّت

مشروع اساسات
الرابعة
مشروع خواص

مشروع التخرج CIV4XX

مشروع ادارة
مشروع طرق

رى

18

معمل تصميم بالحاسب 406 -و
م.م /سمير محمد  -م /محمد حافظ

تصميم بالحاسب 406 -و
م.م /مجدى يوسف

انشاءات اشغال
الرابعة (الئحة

محاضرة المبانى العالية
 و2المبانى العالية -
د/محمود اسامة

1

اقتصاد  -و3
م/محمد فؤاد

تخصصى (304 - )3د
م /لؤة ربيع  -م.م/
امين قطب

تصميم بالحاسب 007 -د
م.م /مجدى يوسف

تصميم بالحاسب 007 -د
م.م /مجدى يوسف

معمل تصميم بالحاسب 405 -و
م.م /محمد حمدى  -م /أحمد سعداوى

تخصصى ( - )3و2
م.م /اسماعيل قطب -
م.م /امين قطب

محمود شرف

أ.م.د /ياسر الساعي

أ.د /حمدي محمد

تميز ( - )3و9
م.م /محمد المصرى

اقتصاد 104 -د م/احمد سمير

تميز ( - )3و4
م.م /محمد المصرى -
م /أحمد حسن

تميز ( - )3و4
م.م /محمد المصرى -
م /أحمد حسن

تميز ( - )2و6
م /احمد عبد العظيم -
م.م /محمد عقيل

تميز ( - )2و6
م /احمد عبد العظيم -
م.م /محمد عقيل

اقتصاد  -و3
م/محمد فؤاد

فصل مجمع تصميم
منشأت معدنية -
د /سهام احمد

فصل مجمع منشأت
معدنية -
د /ابراهيم سيد

اقتصاد 104 -د م/احمد سمير

تصميم بالحاسب 402 -د
م.م /محمد بدوى

معمل تصميم بالحاسب 405 -و
م.م /محمد حمدى  -م /أحمد
سعداوى

معمل تصميم بالحاسب 405 -و
م.م /محمد حمدى  -م /محمد حافظ

تصميم بالحاسب 302 -د
م.م /مجدى يوسف  -م.م /محمد بدوى

محاضرة مقرر تميز () 2
- CIV 4YY2
تصميم المنشات المائية -
أ.م.د /خالد حسان 307و

تصميم بالحاسب 302 -د
م.م /محمد بدوى

معمل تصميم بالحاسب 406 -و
م.م /محمد حمدى  -م /أحمد
سعداوى

تميز (207 - )2د
م /محمد فوزى نايل -
م.م /كامل تامر

تخصصى (- )3
 م.م /اسماعيل قطب -م /احمد صبح

تميز (- )3
م.م /محمد المصرى

تخصصى ( - )3د1
م /أحمد نبيل  -م/
عالء ياسين

معمل تصميم بالحاسب 405 -و
م.م /محمد حمدى  -م /أحمد
سعداوى
معمل تصميم بالحاسب 406 -و
م.م /سمير محمد  -م /محمد
حافظ
اقتصاد 104 -د
م/احمد سمير

تخصصى ( - )3د1
م /أحمد نبيل  -م/
عالء ياسين

تخصصى ( - )3د1
م /أحمد نبيل  -م/
عالء ياسين

تميز ( - )3و6
م /أحمد حسن

معمل تصميم بالحاسب 405 -و
م.م /سمير محمد  -م /محمد
حافظ

تميز (208 - )2د
م /محمد فوزى نايل  -م.م/
كامل تامر
تخصصى (308 - )3د
م /لؤة ربيع  -م /احمد
صبح

اقتصاد 304 -د
م/محمد فؤاد

تخصصى (308 - )3د
م /لؤة ربيع  -م /احمد
صبح

تميز (304 - )2د

تصميم بالحاسب 304 -د
م.م /محمد بدوى
اقتصاد  -و2
م/محمد فؤاد

تميز ( - )3و2
م /أحمد صوان  -م.م/
محمد عقيل

تخصصى (307 - )3د
م /أمجد حنا  -م /احمد
عبد العظيم  -م.م/
محمد عقيل

تخصصى (- )3

تميز (- )3

محاضرة تقارير فنية -
أ.م.د /الفت حمدى

اقتصاد  -و2
م/محمد فؤاد

تميز ( - )3و2
م /أحمد صوان  -م.م/
محمد عقيل

محاضرة اختياري ( -)3محاضرة اختياري ( -)3فصل مجمع خرسانة 3
محاضرة خرسانة - 4
تقوية منشأت -
تقوية منشأت -
د /والء شعبان
م /نداء طاهر
د /ماجد عبد الغفار
د /ماجد عبد الغفار

محاضرة اختياري ()3
فصل مجمع اختياري
نظم المعلومات -
( )3نظم المعلومات  -محاضرة خرسانة (- )3
أ.د /هدي سوسة  -د/
د /ماجد نشأت
م /مصطفي الشامي -
احمد زكى
م /أحمد صوان

معمل تصميم بالحاسب 405 -و
م.م /سمير محمد  -م /محمد
حافظ
تصميم بالحاسب 304 -د
م.م /مجدى يوسف

تميز (304 - )2د

تخصصى (307 - )3د
م /أمجد حنا  -م /احمد
عبد العظيم  -م.م/
محمد عقيل

تميز ( - )3و6
م /أحمد حسن

معمل تصميم بالحاسب 406 -و
م.م /محمد حمدى  -م /أحمد
سعداوى

اقتصاد 104 -د
م/احمد سمير

فصل مجمع هندسة
السكك الحديدية -
م /أمجد حنا

االولى
1
9:15
10:00

الثانية
2
10:00
10:45

3
10:55
11:40

4
11:40
12:25

7

4

اقتصاد 304 -د
م/احمد سمير
معمل تصميم بالحاسب 405 -و
م.م /محمد حمدى  -م /أحمد
سعداوى

تميز (209 - )3و
م /أحمد حسن

معمل تصميم بالحاسب 406 -و
م.م /سمير محمد  -م /محمد
حافظ

تميز (209- )3و
م /أحمد حسن

اقتصاد  -و4
م/احمد سمير

تخصصى ( - )3و13
م /لؤة ربيع  -م /احمد
صبح

تخصصى ( - )3و13
م /لؤة ربيع  -م /احمد
صبح

تصميم بالحاسب 102 -د
 -م.م /مجدى يوسف

معمل تصميم بالحاسب 405 -و
م.م /محمد حمدى  -م /أحمد
سعداوى

تصميم بالحاسب 302 -د
م.م /محمد بدوى

اقتصاد  -و4
م/احمد سمير

تميز (- )3
م /أحمد حسن ة204د

تصميم بالحاسب 402 -د
 م.م /مجدى يوسفتصميم بالحاسب 203 -د
م.م /محمد بدوى

محاضرة مقرر تميز () 3
CIV 4YY3 - 307
الهندسة البيئة الساحلية -
أ.م.د /الفت حمدى 307و

محاضرة مقرر اختياري
تخصصى (- CIV 4XX3 )3
هندسة معالجة المياه  -أ.م.د/
خالد حسان 307و

محاضرة انسانيات -
أ.م.د /خالد حسان

فصل مجمع خرسانة 4
محاضرة خرسانة - 3
د /مصطفى حمد
م /محمد مجدى

محاضرة صيانة الطرق محاضرة هندسة السكك محاضرة هندسة السكك
الحديدية -
الحديدية  -و2
والمطارات -
د /هيثم ذهنى
د /هيثم ذهنى
د /مختار فهمى

تميز (- )2
م /محمد فوزى نايل -
م.م /كامل تامر 209و

تميز (- )2
م /محمد فوزى نايل -
م.م /كامل تامر 209و

معمل تصميم بالحاسب -
406و
م.م /سمير محمد  -م/
محمد حافظ

فصل مجمع المبانى
العالية -
م.م /محمد حمدى
فصل مجمع خرسانة
(- )3
م /انجى احمد

فصل مجمع صيانة
الطرق والمطارات -

مشروع التخرج
مشروع التخرج

عميد المعهد

توقيتات المحاضرات

راحــــة  20ق

مدير ادارة المتابعة

رئيس القسم

تميز ( - )3و9
 -م /أحمد حسن

تميز (206 - )3د
م /أحمد حسن  -م.م/
محمد المصرى

اقتصاد 209د م/محمد فؤاد

تصميم بالحاسب -
م.م /مجدى يوسف102د

تميز ( - )3و9
م /أحمد حسن

تميز (206 - )3د
م /أحمد حسن  -م.م/
محمد المصرى

تخصصى ( - )3و2
م.م /اسماعيل قطب -
م.م /امين قطب

محاضرة تصميم منشأت معدنية -
د /سهام احمد

وكيل المعهد

تميز (304 - )2د
م.م /كامل تامر  -م/
محمد فوزى نايل

تصميم بالحاسب 203 -د
م.م /مجدى يوسف

تميز (- )2

محاضرة منشأت معدنية -
د /ابراهيم سيد

1

اقتصاد  -و3
م/محمد فؤاد

تميز (304 - )2د
م.م /كامل تامر  -م/
محمد فوزى نايل
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2

3

5

الثـــالثة
5
12:45
1:35

الرابعــة
6
1:35
2:10

7
2:15
3:15

6

اقتصاد 304 -د
م/احمد سمير

محاضرة مقرر
اختياري تخصصى
(- CIV 4XX3 )3
و2
السكك الحديدية -
د /هيثم ذهنى

17

16

اقتصاد -
م/محمد فؤاد

تميز (307 - )2د
م /عالء ياسين  -م/
أحمد نبيل

محاضرة مقرر اختياري تخصصى
( - CIV 4XX3 )3و2
المبانى العالية  -د /محمود اسامة

15

اقتصاد -
م/محمد فؤاد

تميز (407 - )2و
 م.م /كامل تامر  -م/محمد فوزى نايل

تميز (307 - )2د
م /عالء ياسين  -م/
أحمد نبيل

محاضرة مقرر تميز
(CIV 4YY3 ) 3
 و13صيانة الطرق
والمطارات  -د/
مختار فهمى

14

تميز (407 - )2و
 م.م /كامل تامر  -م/محمد فوزى نايل

معمل تصميم بالحاسب 405 -و
م.م /سمير محمد  -م /محمد حافظ

محاضرة مقرر تميز
(CIV 4YY2 ) 2
 و13تكنولوجيا انشاء
الطرق

13

معمل تصميم بالحاسب 406 -و
م.م /محمد حمدى  -م /أحمد
سعداوى

محاضرة اقتصاد وإحصاء  - HUM 415و4
د /وليد حمدى

12

تخصصى ( - )3و2
م /لؤة ربيع  -م.م/
امين قطب

تصميم بالحاسب 102 -د
م.م /محمد بدوى

اقتصاد 304 -د
م/محمد فؤاد

6

محاضرة تصميم انشائي بالحاسب اآللى ( - CIV 441 )1و4
د /نصر زينهم  -د /والء شعبان

11

تخصصى ( - )3و2
م /لؤة ربيع  -م.م/
امين قطب

تميز ( - )3و2
م /أحمد حسن

تصميم بالحاسب 402 -د
م.م /محمد بدوى

5

محاضرة مقرر تميز (- CIV 4YY3 ) 3
و8
الحكم على سالمة المنشآت  -أ.د /سيد عبد
الباقى

10

تصميم بالحاسب 402 -د
م.م /مجدى يوسف

تخصصى (104 - )3د
م /لؤة ربيع  -م.م/
اسماعيل قطب

محاضرة مقرر اختياري
تخصصى (- CIV 4XX3 )3
و13
التربة و الصخور فى المناطق
الخافة  -د /احمد راشد  -د/
محمد عزت

9

تميز (304 - )2د
م /محمد فوزى نايل -
م.م /كامل تامر

معمل تصميم بالحاسب 405 -و
م.م /سمير محمد  -م /محمد
حافظ

تصميم بالحاسب 102 -د
م.م /مجدى يوسف

تميز ( - )3و2
م /أحمد حسن

محاضرة مقرر تميز
(CIV 4YY2 ) 2
محاضرة مقرر تميز (CIV ) 2
محاضرة مقرر تميز (CIV ) 2
 و11 - 4YY2و13
 - 4YY2و2
ادارة مصادر
السلوك الديناميكى للتربة  -د/
هندسة الزالزل  -د /محمد قدرى
المشروعات  -د/
محمد عزت
احمد ايهاب

8

تميز (307 - )2د
م /عالء ياسين  -م/
أحمد نبيل

تميز (304 - )2د
م /محمد فوزى نايل -
م.م /كامل تامر

6

1

3

4

الخميس

مشروع التخرج CIV4XX

7

محاضرة اقتصاد وإحصاء  - HUM 415و4
د /وليد حمدى

5

محاضرة مقرر اختياري تخصصى (CIV )3
 - 4XX3و4
المبانى العالية  -د /محمود اسامة

4

معمل تصميم بالحاسب 406 -و
م.م /محمد حمدى  -م /أحمد
سعداوى

تخصصى (104 - )3د
م /لؤة ربيع  -م.م/
اسماعيل قطب

محاضرة مقرر تميز ( - CIV 4YY2 ) 2و2
هندسة الزالزل  -د /محمد قدرى

3

5

7

2

5

7

8

2

محاضرة مقرر تميز ( - CIV 4YY3 ) 3و4
الحكم على سالمة المنشآت  -أ.د /سيد عبد الباقى

2

3

6

8

1

3

4

االربعاء

محاضرة تصميم انشائي بالحاسب اآللى ( - CIV 441 )1و4
د /نصر زينهم  -د /والء شعبان

1

4

الثالثاء

1/20/2019

8
3:15
3:45

أ.د /معتز طلبة

7

8

