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جــــدول الفصــل الدراسى الثاني للعـــام الجــامعى ( 2017 - 2016للفرقة الثالثة والرابعة) ( شعبة الهندســــــــة المعمــــــاريـــة )
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د /صفاء السيدGIS

الثالثة13+157

د /صفاء السيدGIS
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صالة رسم310ب
م .ميرنا وجيه م .نورهان
كمال م .االء عزت

الئحة قديمة

التركيبات الفنية 102أ (م/
أمنية العسال) م  /ياسمين
عاطف

تخطيط مدن د/سامي الزيني د/صفاء السيد أ.د /هاني سراج  108أ ( مسئول املادة م /يارا
املنشاوي) م/ايمان متولي م/احمد مصطفي كامل

الرابعة 113
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مدير إدارة املتابعة

رئيس القسم

صالة رسم 209أ

تصميمات تنفيذية د /سيف احمد +
د/ألفت
صالة رسم 302ب
م.م مى متاريك م.شاهندة أسامة
م/مروة مصطفى م/امنية العسال
تصميمات تنفيذية د /كمال الدين صالح
 +د /ايمان شيحة
صالة رسم 303ب

م .هبة محمود م .أسماء عباس
محمد مقبل م/محمد حسن

م/

م.م أحمد رمضان م /نهى عفيفى
م/ياسمين عاطف م /ساره الجوهرى

تصميم معمارى د /ريهام ممتاز

تصميمات تنفيذية د معتز طلبه +

صالة رسم102أ

صالة رسم 102أ

م/ضحي محمد

م......../

تخطيط مدن د/سامي الزيني د/صفاء
السيد 108أ  +معمل  ( GISمسئول
املادة م /يارا املنشاوي ) م.م/ايمان
متولي م/احمد مصطفي كامل
م/عمر محسن م/علياء احمد م /دعاء
مدحت م /محمد رمضان

تخطيط مدن د/سامي الزيني
د/صفاء السيد 104أ  +معمل
 ( GISمسئول املادة م /يارا
المنشاوي ) م.م/ايمان متولي
م/احمد مصطفي كامل م/عمر
محسن م/علياء احمد م /دعاء
مدحت م /محمد رمضان

مقرر اختياري ( )2جماليات تشكيل
العمارة د/هناء موسى د /رانيا عبد
القوى صالة  108أ (مسئول املادة
م/خالد عبد اللطيف ) م.م/ايمان
متولي م /عبد هللا هشام

تصميم عمراني د/منال يحيي
د/محمد مصطفي 108أ (مسئول
المادة م/هبة جمال ) م .خالد عبد
اللطيف م.شاهندة أسامة م /عبد هللا
هشام م.م أحمد حمدى م .ميرنا
وجيه م /ساره الجوهرى

وكيل املعهد

ا.د /طارق إسماعيل
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المعالجة الفنية للمبانى
مدرج 104أ د( .......... /
مسئول المادة م.شاهندة
أسامة ) م /ساره الجوهرى

تنفيذية1
ARC35
 1د/
حسام
بهجت
مدرج
108أ
(مسئول
المادة
م/يارا
منشاوي )
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تخطيط المدن د /نهي نبيل (
مسئول املادة م/ايمان متولي )

مقرر تميز 2د
د /فهيمة
الشاهد (

صالة رسم  300أ

صالة رسم
301ب
م/يارا
المنشاوي
م/ايمان متولي

م/يارا املنشاوي

مقرر تميز
2د/صفاء السيد
الشاهد
د/فهيمة
مقرر تميز 2د
مدرج  108أ (
مسئول المادة م.
صالة رسم
أحمد مصطفى
302ب
كامل ) م/ايمان
متولي م/يارا
املنشاوي م/ايناس م/ايناس سمير
سمير

تخطيط المدن د/صفاء السيد
صالة رسم  307أ
م.م/ايناس سمير
تخطيط المدن د/فهيمة الشاهد
( مسئول المادة م/ايمان متولي )

مقرر تميز 2د

صالة رسم  311أ

صالة رسم
310ب
م/احمد
مصطفي كامل

م/احمد مصطفي كامل

د يوسف
تصميمات تنفيذية د/مصطفي عبد الحفيظ
مسئول املادة ( م/نهي محمد )
الجندي

صالة رسم 209أ

صالة رسم 209أ

م /أمين ذكي م/اسراء ابراهيم
م/مروة مصطفى
تصميم معماري د/راندا حسن +
أ.د /اسامة ابو العنين
صالة رسم 213أ
م /عبد هللا هشام م /هايدى ايهاب
م/نوران ضياء
تصميم معماري د/محمد مصطفي
د/عمروالجوهري د /هناء موسى

تصميم معماري
د/مصطفي عبد
الحفيظ (
مسئول المادة م.م
أمنية فوزي
)م.شاهندة أسامة
م .االء عزت م/
ساره الجوهرى
م/نسمة اشرف
م/نصرت 104أ

(م.م مى متاريك م.شاهندة أسامة ) م/نسمة اشرف
م/نصرت
تصميمات تنفيذية د /حسام بهجت د/سيف أحمد
صالة رسم 213أ
م.م أحمد رمضان

تصميمات تنفيذية

م .سمر هشام م /ساره الجوهرى

د/محمد مصيلحى ،د /محمد ابو العز

صالة رسم 307أ

صالة رسم 307أ

م .أحمد السيد م/محمد حسن
م/محمد مقبل

م .أيه جابر م .االء عزت م .نانس ى أحمد

يعتمد،،،

الثانية
3

3

تصميم معماري د/مصطفي عبد
الحفيظ +د /عصام صفي الدين
د/باهر سليمان ( مسئول املادة م.م
أمنية فوزي )

الثـالثة
4

2

4

تخطيط المدن ARC362 1أ.د /نهي
نبيل د/صفاء السيد د/فهيمة الشاهد
مدرج  108ا

توقيتات املحاضرات
راحة  25ق

محمود شرف

م.م /إيناس سمير م .أيه جابر
م/هبة عبد السالم
م.م/نصرت

صالة رسم307أ

األولى

ا.د /معتز طلبه

صالة رسم 301ب

تصميم
معمارى
م .م/انجي سيد م.م /هبة نسيم م .رشا
د /سامي
عبد الهادي م .رنا أسامة
سراج
الدين د/
تصميم معمارى د/حسام بهجت +د /والء
مني
نور
بسيوني
د/حسام
صالة رسم 213أ
بهجت+
د /ريهام
ممتاز د/
م.م هند حسين م /محمد سراج م .مايكل
والء نور
زكريا م /أمين ذكي
(مسئول
المادة
تصميم معمارى د /ريهام ممتاز د /مني
م/دينا
بسيوني
نبيل) 104ا

تاريخ العمارة ()3
( HUM317
د/
ياسرالسيد 104أ ( م.م/
هبة نسيم مسئول مادة )

2

تصميم معمارى د /سامي سراج الدين
ياسر السيد(مسئول المادة م/دينا نبيل)

د/

تصميمات تنفيذية د /حسام بهجت
+د/نادية (مسئول املادة م/سمر هشام)

مشروع تخرج د/مصطفي عبد الحفيظ د /راندا حسن د/محمد مصطفي أ.د /اسامة ابو العنين د/
عصام صفي الدين د /هناء موسىد/دعاء الدليل د/عمروالجوهري (مسئول المادة م.م /أمنية
فوزي ) 209أ  213أ 306أ  -م.م /انجي سيد  -م.م /هبة نسيم م /محمد سراج م .االء
عزت م/اسراء ابراهيم م/محمد حسن م/محمد مقبل م /هايدى ايهاب م/نوران ضياء

1

نظريات العمارة (( HUM317 )3
د /منال يحيى  ،د .أحمد يحي ،د /مني بسيوني د/
ريهام ممتاز 104أ ( مسئول المادة  :نرجس شفيق ) م مروة أيمن م منار سعيد

2

التركيبات
م.م ريهام رشيد م .خالد
الفنية
عبد اللطيف م .ملياء نبيل
102أ
د /سيف
احمد د/
لتركيبات الفنية
عبد هللا
د/
صالة رسم 301ب
هندسة
قوى
(مسئول م.م أمنية فوزي م.م رغدة
المادة :
عادل م/كريستين عزت
م.م أمنة
عبد
لتركيبات الفنية
الحافظ )
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8
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تصميمات تنفيذية ARC351 1د /حسام بهجت مدرج 108أ (مسئول المادة م/سمر هشام)
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صالة رسم 302ب
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تخطيط المدن ARC362 1د /نهي نبيل د/صفاء السيد د/فهيمة الشاهد مدرج  108ا (
مسئول املادة م/ايمان متولي )

لتركيبات الفنية
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االربعاء
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الرابعـة
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12:50

01:35

02:30

03:15

01:35

02:20

03:15

04:00

عميد املعهد
ا.د /ج ــودة محمد غان ــم

