31/01/2018

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

القسم

2

1

3

4

كيمياء
اتصــــــــــــــاالت

ميكانيكا ( phm031 )1أ.م.د/سرحان يوسف مدرج د1

مقرراختيارى كيمياء غير
عضوية د/غادة قدرى 202ب

24

فيزياء معمل درس
بالتبادل 104د

لغة 210د م/حنان

مقرر اختيارى 1الكترونيات أ.د/صالح العجوز 301ج

23

مقرر اختيارى2
303ج م/احمد
مبروك

25

مقرر اختيارى
م/محمد على
207ج

فيزياء معمل درس
بالتبادل 104د

ميكانيكا 305د
م/محمد فؤاد

مقرر اختيارى
م/حازم 110ب

لغة  419م/حنان

رياضيات 302ج
م/منار سيد

مقرر اختيارى2
307ج م/محمد
على

فيزياء معمل درس
بالتبادل 209د

فيزياء معمل درس
بالتبادل 104د
م/سامح مصطفى

لغة انجليزية فنية ()1
 HUM011د  /احمد
كشك مدرج 1

مقرر اختيارى
م/محمود 306ج

مقرر اختيارى2
307ج م/محمد
على

رياضيات 308د
م/مينا يسرى

فيزياء معمل درس
بالتبادل 104د

رياضيات 308د
م/مينا يسرى

كيمياء 013ب

مقرر اختيارى 2دوائر د/طارق عبد المجيد 301ج

22

مقرر اختيارى
م/محمود 106ج

ميكانيكا 307د
م/مينا يسرى

مقرر اختيارى
110ب م/على ب

5

لغة  417م/محمد
عطية

رياضيات 302ج
م/منار سيد

لغة  418م/محمد
عطية

مقرر اختيارى1
م/ايمان 106ج

ميكانيكا 322
م/مينا يسرى

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

21

مقرر اختيارى2
303ج م/احمد
مبروك

ميكانيكا 307د
م/مينا يسرى

7

1

3

6

7

1

3

5

اتوكاد 126
م/هايدى سعيد -
م/عبير محمد

لغة 325م/محمد
عطية

رسم هندسى  003م/فؤاد
المالكى  -م/محمد صالح -
م/احمد ال صهبى -م/رنا عالء -
م/لمياء احمد فؤاد  -م/منار
محمد  -م/مروة محمد

اتوكاد 126
م/هايدى سعيد -
م/عبير محمد

اتوكاد 320
م/ايمان جبران -
م/اسراء حامد

اتوكاد 320
م/ايمان جبران -
م/اسراء حامد

اتوكاد 321
م/كيرلس اشرف

اتوكاد 321
م/كيرلس اشرف

اتوكاد 126
م/هايدى سعيد -
م/عبير محمد

اتوكاد  229م/نهى اتوكاد  229م/نهى
عبد العزيز  -م/االء عبد العزيز  -م/االء رسم هندسى  003م/فؤاد
لغة  418م/اسراء لغة انجليزية فنية
المالكى  -م/محمد صالح -
محمد
محمد
( HUM011 )1
م/احمد ال صهبى -م/رنا عالء -
د /احمد كشك
م/لمياء احمد فؤاد  -م/منار
مدرج 5
اتوكاد 320
اتوكاد 320
محمد  -م/مروة محمد
م/ايمان جبران  -م/ايمان جبران -
م/اسراء حامد
م/اسراء حامد
ميكانيكا 324
م/محمد حسن

لغة  419م/حنان

اتوكاد 321
م/كيرلس اشرف

اتوكاد 321
م/كيرلس اشرف

1

4

3

اتوكاد 126
م/هايدى سعيد -
م/عبير محمد

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

لغة  419م/اسراء

ميكانيكا 324
م/منار سيد
مقرر اختيارى1
306ج م/محمد
على

8

2

4

6

7

8

2

5

7

6

رياضيات 307د
م/محمد حسن

رياضيات ( phm011 )1أ.د/حمدى محمد مدرج د1

20

5

5

مقرر اختيارى مدخل هندسة
كيميائية أ.د/حسام الدسوقى
202ب

19

فيزياء معمل درس
بالتبادل 209د م/منه -
م/سامح مصطفى

6

7

8

1

2

3

6

8

2

4

االربعاء

فيزياء ( PHM 021 )1أ.د/عبد المنعم ابراهيم مدرج د1

18

مقرر اختيارى
110ب م/على ب

االثنين
4

الثالثاء

الخميس

مقرر اختيارى
م/حازم 110ب

رياضيات 307د
م/محمد حسن

ميكانيكا 307د
م/منار سيد

ميكانيكا 307د
م/منار سيد

فيزياء معمل درس
بالتبادل 209د
م/محمد مختار -
م/سامح مصطفى

رياضيات 007د
م/محمد حسن

رياضيات 007د
م/محمد حسن

مقرر اختيارى1
م/محمد على
306ج

مقرر اختيارى2
303ج م/محمد
على

فيزياء معمل درس
بالتبادل 104د

مقرر اختيارى2
303ج م/محمد
على

يوم الثالثاء واالربعاء بملحق مبنى االعالم وباقى االيام بمقر االكاديمية
مدير ادار ة المتابعة

أ.د/حمدى محمد أحمد

أ.د/معتز محمود طلبه

الثانية

االولى

محمود شرف

1

2

3

4

09:15
10:00

10:00
10:45

10:55
11:40

11:40
12:25

راحــــة  25ق

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

عميد المعهد
أ.د /جوده محمد غانــم

