31/01/2018

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

1

2

3

4

االثنين
5

6

7

8

1

2

المجموعه االولى

إدارة  006 -د
م.م /احمد الديب -
م /داليا مرسى

7
8

محاضرة هندسة الري و الصرف  - CIV283و3
أ.م.د /ياسر الساعى  -د /السعيد محمد  -د /كرستينا
فرنسيس

المجموعه الثانية

14
15
16

محاضرة هندسة جيوتقنية وجيولوجيا  - CIV261د2
د /احمد راشد

13

محمود شرف

أ.م.د /ياسر الساعي

أ.د /معتز طلبة

رى 206 -د
م.م /محمد جادو

خرسانة 204 -د
م /أحمد حسن

هيدروليكا 002 -ج
م.م /اميرة بهاء  -م /معيد 3

خرسانة 206 -د
م /وائل نبيل

هيدروليكا 005 -ج
م /معيد  - 4م.م /محمد
فوزى
جيوتقنية 005 -و
م /عالء ياسين  -م /يسرا
حمدى

تحليل منشأت -
و 12
م.م /اسماعيل قطب
 م /حسن قناوىتحليل منشأت -
و 12
م.م /اسماعيل قطب
 -م /حسن قناوى

هيدروليكا 002 -ج
م.م /اميرة بهاء  -م /معيد 3

جيوتقنية 009 -و
م.م /محمد عزت  -م /يسرا
حمدى
إدارة  -د 1
م.م /احمد الديب

هيدروليكا 005 -ج
م /معيد  - 4م.م /محمد
فوزى

إدارة  -د 1
م.م /احمد الديب

رى 005 -و
م.م /سمر محمد

هيدروليكا 005 -ج
م.م /اميرة بهاء  -م /معيد 4

رى 009 -و
م.م /محمد جادو

إدارة  -و 4
م /داليا مرسى

إدارة  -و 4
م.م /احمد الديب

رى 204 -د
م.م /سمر محمد

جيوتقنية 005 -و
م.م /احمد فرج  -م /عالء
ياسين
جيوتقنية 009 -و
م.م /محمد عزت  -م /عالء
ياسين
هيدروليكا 002 -ج
م /معيد  - 3م.م /محمد
فوزى
هيدروليكا 005 -ج
م.م /اميرة بهاء  -م /معيد 4
مواد 006 -و
م /نداء طاهر  -م /معيد 1

جيوتقنية 005 -و
م.م /محمد عزت  -م /يسرا
حمدى

مواد 007 -و
م /احمد صبح  -م /محمود
كامل

جيوتقنية 009 -و
م /عالء ياسين  -م /يسرا
حمدى

خرسانة 204 -د
م /وائل نبيل

مواد 006 -و
م /نداء طاهر  -م /معيد 1

خرسانة 206 -د
م /أحمد حسن

مواد 007 -و
م /أحمد حسن  -م /محمود
كامل

جيوتقنية 009 -و
م /أحمد نبيل  -م.م /محمد
عزت
خرسانة 210 -د
م /محمد فوزى نايل
خرسانة 008 -و
م /وائل نبيل
تحليل منشأت -
 304د
م.م /اسماعيل قطب
 م /لؤة ربيعتحليل منشأت -
 304د
م.م /اسماعيل قطب
 -م /لؤة ربيع

الثانية

االولى
1
09:15
10:00

2
10:00
10:45

3
10:55
11:40

4
11:40
12:25

إدارة  -و 13
م.م /احمد الديب

إدارة  -و 13
م /أية محمد

مواد 006 -و
م /أحمد حسن  -م /معيد 1
مواد 007 -و
م /احمد صبح  -م /محمود
كامل

مواد 006 -و
م /يسرا حمدى  -م /معيد 1

رى 204 -د
م.م /محمد حلمى  -م.م/
محمد جادو

مواد 007 -و
م /احمد صبح  -م /محمود
كامل

رى 206 -د
م.م /سمر محمد

خرسانة 206 -د
م /وائل نبيل
خرسانة 204 -د
م /أحمد حسن

إدارة  -و 13
م.م /احمد الديب

إدارة  -و 13
م /أية محمد

رى 005 -ج
م.م /محمد حلمى  -م.م/
محمد جادو

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

تحليل منشأت -
 308د
م /حسن قناوى -
م /وائ ل نبيل

مواد 006 -و
م /معيد  - 1م /احمد صبح

تحليل منشأت -
 308د
م /حسن قناوى -
م /وائ ل نبيل

تحليل منشأت -
 304د
م /وائ ل نبيل -
م.م /اسماعيل قطب

خرسانة 005 -و
م /محمد فوزى نايل

هيدروليكا 002 -ج
م.م /اميرة بهاء  -م /معيد 3

مواد 006 -و
م /معيد  - 1م /احمد صبح

خرسانة 009 -و
م /أحمد حسن

هيدروليكا 005 -ج
م.م /محمد فوزى  -م /معيد
4

مواد 007 -و
م /نداء طاهر  -م /محمود
كامل

هيدروليكا 002 -ج
م.م /اميرة بهاء  -م /معيد 3

مواد 006 -و
م /أحمد حسن  -م /محمود
كامل

رى 002 -ج
م.م /محمد حلمى  -م.م/
محمد جادو

هيدروليكا 005 -ج
م.م /محمد فوزى  -م /معيد
4

مواد 007 -و
م /نداء طاهر  -م /احمد صبح

رى 005 -ج
م.م /سمر محمد

خرسانة 401 -و
م /وائل نبيل
جيوتقنية 008 -و
م /يسرا حمدى

إدارة  -و 3
م.م /احمد الديب

مواد 006 -و
م /معيد  - 1م /محمود كامل

رى 307 -و
م.م /محمد حلمى  -م.م/
محمد جادو

مواد 007 -و
م /نداء طاهر  -م /يسرا
حمدى

رى 206 -د
م.م /سمر محمد

خرسانة 207 -د
م /أحمد حسن

7

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

جيوتقنية 005 -و
م.م /احمد فرج  -م /أحمد
نبيل

هيدروليكا 002 -ج
م.م /اميرة بهاء  -م /معيد 3

إدارة  -و 3
م /أية محمد

جيوتقنية 009 -و
م.م /محمد عزت  -م /أحمد
نبيل

هيدروليكا 005 -ج
م.م /محمد فوزى  -م /معيد
4

إدارة  -و 3
م.م /احمد الديب

جيوتقنية 005 -و
م /يسرا حمدى
خرسانة 009 -و
م.م /محمد بدوى
هيدروليكا 005 -ج
م.م /اميرة بهاء  -م /معيد 3

عميد المعهد
الثـــالثة
5
12:50
01:35

6
01:35
02:20

الرابعــة
7
02:30
03:15

8
03:15
04:00

8

تحليل منشأت -
 304د
م /وائ ل نبيل -
م.م /اسماعيل قطب

مواد 007 -و
م /نداء طاهر  -م /محمود
كامل

إدارة  -و 3
م /أية محمد

خرسانة 206 -د
م /محمد فوزى نايل

رى 002 -ج
م.م /سمر محمد

توقيتات المحاضرات

راحــــة  25ق

مدير ادارة المتابعة

رئيس القسم

وكيل المعهد

هيدروليكا 002 -ج
م.م /محمد فوزى  -م /معيد
3

محاضرة تحليل منشأت ( - CIV212 )4و4
د /ياسر زغلول

12

جيوتقنية 009 -و
م /أحمد نبيل  -م /عالء
ياسين

محاضرة تصميم منشأت خرسانية (- CIV242 )2
و4
أ.م.د /شريف علوان  -د /مصطفى حمد

11

جيوتقنية 005 -و
م /يسرا حمدى  -م /عالء
ياسين

إدارة  -و 4
م.م /احمد الديب

محاضرة إدارة المشروعات  - HUM251د1
د /سارة سعيد

10

تحليل منشأت -
 404د
م /لؤة ربيع  -م/
حسن قناوى

إدارة  -و 4
م /داليا مرسى

جيوتقنية 005 -و
م /يسرا حمدى  -م.م /محمد
عزت

محاضرة خواص و مقاومة مواد ( - CIV222 )4د1
د /سامح يحيى

9

تحليل منشأت -
 404د
م /لؤة ربيع  -م/
حسن قناوى

هيدروليكا 005 -ج
م /معيد  - 4م.م /اميرة بهاء

رى 005 -ج
م.م /محمد جادو

5

7

8

1

2

3

4

5

6

محاضرة هيدروليكا  - CIV282و3
أ.م.د /ياسر الساعى  -د /السعيد محمد  -د /كرستينا
فرنسيس

الفرقة الثانية

إدارة  006 -د
م.م /احمد الديب -
م /داليا مرسى

محاضرة هندسة الري و الصرف  - CIV283و3
أ.م.د /ياسر الساعى  -د /السعيد محمد  -د /كرستينا
فرنسيس

6

محاضرة هندسة جيوتقنية وجيولوجيا  - CIV261و3
د /احمد راشد

5

تحليل منشأت -
 304د
م /حسن قناوى -
م /لؤة ربيع

محاضرة تحليل منشأت ( - CIV212 )4و8
د /ياسر زغلول

تحليل منشأت -
 304د
م /حسن قناوى -
م /لؤة ربيع

خرسانة 007 -و
م /وائل نبيل

محاضرة تصميم منشأت خرسانية (- CIV242 )2
و4
أ.م.د /شريف علوان  -د /مصطفى حمد

4

رى 005 -ج
م.م /محمد جادو

خرسانة 006 -و
م.م /محمد بدوى

6

محاضرة خواص و مقاومة مواد (- CIV222 )4
و12
د /سامح يحيى

3

رى 002 -ج
م.م /سمر محمد

6

2

5

7

8

هيدروليكا 002 -ج
م.م /محمد فوزى  -م /معيد
3

1

2

3

رى 002 -ج
م.م /محمد حلمى  -م.م/
سمر محمد

6

محاضرة إدارة المشروعات  - HUM251د1
د /سارة سعيد

2

جيوتقنية 009 -و
م.م /محمد عزت  -م /أحمد
نبيل

5

7

8

1

3

4

االربعاء
4

الخميس

محاضرة هيدروليكا  - CIV282و3
أ.م.د /ياسر الساعى  -د /السعيد محمد  -د /كرستينا
فرنسيس

1

جيوتقنية 005 -و
م.م /احمد فرج  -م /أحمد
نبيل

3

4

الثالثاء

23/01/2018

أ.د /جـــــــودة محمد غانـــــــم

