31/01/2018

جدول الفرقة اعدادى للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  2018/2017مجموعة ( Aعمارة  -مدنى )
االحد
الفصل

القسم

1

مقرر اختياري ()1
مقرر اختياري ()1
مقرر اختياري ()2
مقرر اختياري ()2
 ARC001الرسم
 ARC001الرسم
 ARC002اسس
 ARC002اسس
النظرى ونظريات
النظرى ونظريات
التصميم والرسم
التصميم والرسم
االلوان د /سحر
االلوان د /سحر
المعمارى (مسئول
المعمارى (مسئول
عز العرب د\محمد
عز العرب د\محمد
مادة  :م.م /هند
مادة  :م.م /هند
الناصر (مسئول مادة الناصر (مسئول مادة
حسين) -د\دعاء
حسين) -د\دعاء
م.م /أمنية شوقي )
الدليل د/هناء موسى الدليل د/هناء موسى م.م /أمنية شوقي )
م.م  /رغدة عادل م /م /نادية عبد العزيز م /م /نادية عبد العزيز م/
م.م  /رغدة عادل م/
اسماء عباس م/
اسماء عباس م/
دينا نبيل م/آية جابر
دينا نبيل م/آية جابر
ميرنا وجيه م/لمياء ميرنا وجيه م/لمياء
م/سمر هشام
م/سمر هشام
نبيل م/رشا عبد
نبيل م/رشا عبد
م/شاهندة أسامةم/
م/شاهندة أسامةم/
الهادي م/أحمد عادل الهادي م/أحمد عادل
ميريت محب
ميريت محب
م/منة عالء
م/منة عالء
م/ياسمين ابراهيم
م/ياسمين ابراهيم
م/نورهان أشرف
م/نورهان أشرف
م/دارين أحمد 307أ م/دارين أحمد 307أ
209أ  213أ
209أ  213أ
 311أ
 311أ

مدنى

7

مساحة 009و

لغة 006د
م/محمد عطية

فيزياء معمل درس
بالتبادل 209د

ميكانيكا 307د
م/محمد فؤاد

8

فيزياء معمل درس
بالتبادل 104د

مساحة 009و

لغة 305د م/حنان

ميكانيكا 307د
م/محمد فؤاد

9

فيزياء معمل درس
بالتبادل 209د

رياضيات 207د
م/منار سيد

ميكانيكا 322
م/منار سيد

اتوكاد 126
م/اسماء حامد -
م/ياسمين رضا

فيزياء ( PHM021 )1أ.د/عبد المنعم ابراهيم مدرج 1

6

لغة  418م/محمد
عطية

رياضيات 322
م/محمد حسن

رسم هندسى وإسقاط( ARC011 )1د/ايهاب صالح مدرج 1

5

5

رسم هندسى  003م/فؤاد
المالكى  -م/محمد صالح -
م/احمد الصهبى -م/كيرلس
اشرف  -م/رنا عالء -
م/لمياء احمد  -م /مروة
محمد  -منار محمد

اتوكاد 229
م/عبير محمد  -م
اسماء حامد

اتوكاد 229
م/عبير محمد  -م
اسماء حامد

لغة انجليزية فنية
(HUM011 )1
د /احمد كشك
مدرج 5

اتوكاد 321
اتوكاد 321
م/زيدان اسماعيل م/زيدان اسماعيل
 -م /هاجر عطية  -م /هاجر عطية

لغة  418م/اسراء

اتوكاد 321
م/علياء سعد -
م/هايدى سعيد

لغة  419م/محمد
عطية

اتوكاد 126
م/اسماء حامد -
م/ياسمين رضا

اتوكاد 321
م/علياء سعد -
م/هايدى سعيد

رياضيات 324
م/محمد فؤاد

اتوكاد 229
اتوكاد 229
م/نهى عبد العزيز م/نهى عبد العزيز
 م/االء محمد -م/االء محمد

مساحة 009و

اتوكاد 126
م/نهى عبد الحليم
 -م/علياء سعد

اتوكاد 126
م/نهى عبد الحليم
 -م/علياء سعد

اتوكاد 320
اتوكاد 320
م/نهى عبد العزيز م/نهى عبد العزيز
 م/االء محمد -م/االء محمد

رياضيات 322
م/محمد حسن

مقرر اختيارى
د/ياسر زغلول
مدرج 1

7

1

اتوكاد 126
م/اسماء حامد -
م/ياسمين رضا

اتوكاد 126
م/اسماء حامد -
م/ياسمين رضا

اتوكاد 320
لغة  417م/حنان م/زيدان اسماعيل
 -م/هاجر عطية

اتوكاد 320
م/زيدان اسماعيل
 -م/هاجر عطية

رياضيات 324
م/محمد فؤاد

رسم هندسى  003م/فؤاد
المالكى  -م/محمد صالح -
م/احمد الصهبى -م/هايدى
سعيد  -م/رنا عالء-
م/ياسمين رضا  -م/كيرلس
اشرف  -م/لمياء احمد -
م/مروة محمد

تحليل منشأت
325

3

ميكانيكا ( phm031 )1أ.م.د/سرحان يوسف مدرج 5

4

مقرر اختياري ()2
مقرر اختياري ()2
مقرر اختياري ()1
مقرر اختياري ()1
 ARC002اسس
 ARC002اسس
 ARC001الرسم
 ARC001الرسم
التصميم والرسم
التصميم والرسم
النظرى ونظريات
النظرى ونظريات
المعمارى (مسئول
المعمارى (مسئول
االلوان د /سحر
االلوان د /سحر
مادة  :م.م /هند
مادة  :م.م /هند
عز العرب د\محمد
عز العرب د\محمد
حسين) -د\دعاء
حسين) -د\دعاء
الناصر (مسئول مادة الناصر (مسئول مادة
م.م /أمنية شوقي ) الدليل د/هناء موسى الدليل د/هناء موسى
م.م /أمنية شوقي )
م /نادية عبد العزيز م /م /نادية عبد العزيز م /م.م  /رغدة عادل م /م.م  /رغدة عادل م /لغة  419م/اسراء
دينا نبيل م/آية جابر
دينا نبيل م/آية جابر
اسماء عباس م/
اسماء عباس م/
م/سمر هشام
م/سمر هشام
ميرنا وجيه م/لمياء ميرنا وجيه م/لمياء
م/شاهندة أسامةم/
م/شاهندة أسامةم/
نبيل م/رشا عبد
نبيل م/رشا عبد
ميريت محب
ميريت محب
الهادي م/أحمد عادل الهادي م/أحمد عادل
م/ياسمين ابراهيم
م/ياسمين ابراهيم
م/منة عالء
م/منة عالء
م/دارين أحمد 307أ م/دارين أحمد 307أ ميكانيكا 322
م/نورهان أشرف
م/نورهان أشرف
م/محمد حسن
 311أ
 311أ
209أ  213أ
209أ  213أ

5

7

1

3

6

8

2

4

6

5

7

8

رياضيات 324
م/مينا يسرى

ميكانيكا 322
م/احمد سمير

رياضيات 324
م/مينا يسرى

ميكانيكا 322
م/احمد سمير

1

2

3

4

فيزياء معمل درس
بالتبادل 209د

لغة  418م/محمد
عطية

فيزياء معمل درس
بالتبادل 104د

ميكانيكا 307د
م/محمد حسن

ميكانيكا 307د
م/محمد حسن
لغة انجليزية فنية
(HUM011 )1
د /احمد كشك
مدرج 5

رياضيات 307د
م/محمد فؤاد

تحليل منشأت
325

مساحة د/تامر فتحى
مدرج و2

تحليل منشأت
325

5

7

فيزياء معمل درس
بالتبادل 104د

فيزياء معمل درس
بالتبادل 209د

رياضيات 307د
م/محمد فؤاد

ميكانيكا 305د م/
محمد حسن

يوم االثنين والثالثاء واالربعاء بملحق مبنى االعالم وباقى االيام بمقر االكاديمية
محمود شرف

أ.د/حمدى محمد احمد

أ.د/معتز محمود طلبه

الثانية

االولى
1

2

3

4

09:15
10:00

10:00
10:45

10:55
11:40

11:40
12:25

راحــــة  25ق

مديرادارة المتابعة

رئيس القسم

وكيل المعهد

توقيتات المحاضرات
الرابعــة

الثـــالثة
5

6

7

8

12:50
01:35

01:35
02:20

02:30
03:15

03:15
04:00

8

فيزياء معمل درس
بالتبادل 209د

فيزياء معمل درس
بالتبادل 104د

لغة  419م/حنان

6

رياضيات ( phm011 )1أ.د/حمدى محمد مدرج د2

3

5

6

7

8

1

2

3

6

8

2

4

االربعاء

عميد المعهد
أ.د /جوده محمد غانــم

رياضيات ( phm011 )1أ.د/حمدى محمد مدرج 5

عـمـــــــــــــــــــــــــــارة

2

1

2

3

4

االثنين
4

الثالثاء

الخميس

