
مدني   :  الشعبة 

المحاضرات

اليوم

االحد

االثنين

  تمارين منشآت خرسانية 

    1خاصة 

 304)معاذ عبدالناصرقاعة/م

E6)

             إدارة شئون التعليم                    

هناء يوسف/              أ

                            وكيل المعهد                     

السيد سليط/ د.                          أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

محمد نادر دياب/ د.أ

 (E3 204)أصالح وتجديد المبانى قاعة

ماجدة الحسيني/  د

  1 تمارين تحليل إنشاءات

(E3 206)قاعة

كريم عصام/ م

  3تمارين تصميم المنشآت الخرسانية 

(E4 203)محمود نصرقاعة/ م.م

  3تمارين تصميم المنشآت الخرسانية 

(E4 203)محمود نصرقاعة/ م.م

الخميس

  3 تحليل إنشاءات

(E6 301)قاعة

محمد العوضى/   د

3تصميم المنشآت الخرسانية 

(E6 301)محمد عبد الحليم قاعة/  د

(E6 301)فحص وصيانة المنشؤت قاعة

محمد عبدالحليم/   د

 منشآت خرسانية خاصة 

1

خالد فوزى / م.أ

(E6 304)قاعة

 3 تمارين تحليل إنشاءات

(E3 211) قاعة

محمود نصر/ م. م

 (E3 204)االمثلية االنشائية قاعة

ماجدة الحسيني/ د

االربعاء

 تمارين تصميم المنشآت 

1الخرسانية 

(E3 204)قاعة

أميرة معوض/ م 

 تمارين تصميم المنشآت 

1الخرسانية 

(E3 204)قاعة

أميرة معوض/ م 

1تصميم المنشآت الخرسانية 

(E6 301)قاعة

نبيل احمد/  د

تمارين تطبيقات الهندسية 

للمساحة 

أميرة معوض   /  م 

(E3 208)قاعة

 206)االمثلية االنشائية قاعة

E3) 

حسام كمال/ د

 E6301  هندسة أساسات 

محمود عطية/ د

 E3314  هندسة أساسات 

كريم عصام/ م

الثالثاء

تمويل وتقييم جودة 

المشروعات

عبد العزيز / د 

 (E4 201)قاعة

(E6 206)دراسات بيئية قاعةمحمد الدهشان/ د

محمد نادر/ د.أ

(E3 305)  قاعة1 تحليل إنشاءات

محمد العوضى/   د

ادارة المشروعات

 (E4 201)عبد العزيز قاعة/ د 

محمد الدهشان/ د

E3308انشاء معمارى مدنى 

اسالم ابراهيم/ ناصر فوزى م/ د

E3308انشاء معمارى مدنى 

اسالم ابراهيم/ ناصر فوزى م/ د

  تمارين هندسة صحية 

وبيئية  

محمد عالء /ريهام ــ م/ م 

(E3 204)قاعة

(معمل) 3مواد بناء 

عزة عنان/    د

(معمل)3تمارين ومعمل مواد بناء

عزة عنان/    د

10.30:9.0012.15:10.452.30:1.004.15:2.45

السبت

تطبيقات الهندسية للمساحة

يحيى احمد/ د   (E3 211) قاعة

 (E3 211)هندسة صحية وبيئية قاعة

ماجدة الحسيني/  د

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

 م2018  / 2017الفصل الدراسي الثاني   

2018 /2017  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

 مواد مفتوحة  

عدد 

السكاشن

1234


