
مدنً   :  الشعبة 
المحاضرات

الٌوم

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

االثنين

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

             إدارة شئون التعلٌم                    

هناء ٌوسف/              أ

                            وكٌل المعهد                     

السٌد سلٌط/ د.                          أ

  ٌعتمد  ،،، عمٌد المعهد  

محمد نادر دٌاب/ د.أ

االربعاء

 Bمدرج 

 رسم هندسي مدني 

محمد عوض/   د 

 Bمعمل رسم هندسى مدنى    مدرج 

اميرة معوض ــ  / عبد الرحمن قنديل ــ م/  م

احمد عصام/ علياء عالء ــ م/ ريهام طعيمة ــ م/ م     1  تمارين ومعمل مساحة 

(E3 205)أميرة معوض   قاعة/  م 

نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبـىالخميس

نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبـى

الثالثاء

  (E6 301)قاعة

      1مساحة 

يحيى احمد/    د 

 (E6 301) قاعة

2 تحليل إنشاءات

محمد حلمى/        د

 (E6 203) قاعة4 تمارٌن رٌاضة 

الصادق حسٌن/  م 

    1  تمارين ومعمل مساحة 

(E3 205)أميرة معوض   قاعة/  م 

    2  تمارين ومعمل مواد بناء 

(E3 204)ريهام طعيمة   قاعة/ م 

     2  تمارٌن تحلٌل أنشاءات 

(E6 301)عال الحسٌنى قاعة/  م 

االحد

 Bمدرج 

    4 رياضة 

عبد الرحمن محمد/  د 

  

  Bمدرج 

 2مواد بناء 

عزة عنان/    د

    2  تمارين ومعمل مواد بناء 

(E3 204)ريهام طعيمة  قاعة/ م 

(E6 301) قاعة4  تمارٌن رٌاضة

محمود عاطف/    م 

    2  تمارين ومعمل مواد بناء 

(E3 204)ريهام طعيمة   قاعة/ م 
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السبت

     2  تمارٌن تحلٌل أنشاءات 

  Aمدرج (E6 301)عال الحسٌنى قاعة/  م 

تسويق

حسن على حسن/ د

     2  تمارٌن تحلٌل أنشاءات 

(E6 301)عال الحسٌنى  قاعة/  م 

    1  تمارين ومعمل مساحة 

(E3 205)أميرة معوض   قاعة/  م 
    (E6 203) قاعة4 تمارين رياضة 

محمود عاطف/   م 
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عدد 
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المحاضرات
الٌوم

السبت

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   
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             إدارة شئون التعلٌم                    

هناء ٌوسف/              أ

                            وكٌل المعهد                     

السٌد سلٌط/ د.                         أ

  ٌعتمد  ،،، عمٌد المعهد  

محمد نادر دٌاب/ د.أ

    3  تمارين ومعمل مساحة 

(E3 205)أميرة معوض قاعة/  م 

 تمارين ومعمل هيدرو ليكا القنوات 

علياء / عال الحسينى ــ م/المكشوفة م 

(E3 205)قاعة

  2  تمارٌن ومعمل مٌكانٌكا التربة 

(E3 204)احمد عصام قاعة/   م

الثالثاء

  (E6 304) قاعة

  4  تحليل إنشاءات

محمد حلمى/   د

 (E6 304)قاعة

 3  مساحة 

يحيى احمد/   د 

     4  تمارٌن تحلٌل أنشاءات 

(E6 304)عال الحسٌنى قاعة/  م 

     4  تمارٌن تحلٌل أنشاءات 

(E6 304)عال الحسٌنى قاعة/  م 

االربعاء

 B مدرج 

المكشوفة القنوات ليكا هيدرو 

عوض محمد/   د 

 2تمارين تصميم المنشآت الخرسانية 

(E4 201)عبد الرحمن قنديل قاعة/ م

االثنين

  (E6 304)قاعة

2 تصميم المنشآت الخرسانية

عزة عنان/   د

  (E6 304)قاعة

  2 ميكانيكا التربة 

خالد محمد عبدالعاطى/    د

  2  تمارٌن ومعمل مٌكانٌكا التربة 

(E3 204)  قاعة

    3  تمارين ومعمل مساحة 

(E3 205)أميرة معوض   قاعة/  م 

 2تمارين تصميم المنشآت الخرسانية 

(E4 201)عبد الرحمن قنديل قاعة/ م

  2  تمارٌن ومعمل مٌكانٌكا التربة 

(E3 204)  قاعة

    3  تمارين ومعمل مساحة 

(E3 205)أميرة معوض  قاعة/  م 

 2تمارين تصميم المنشآت الخرسانية 

(E4 201)عبد الرحمن قنديل قاعة/ م
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االحد

   (E6 304)قاعة

اقتصاد  

 طاحون زكريا/ د  

الدهشان محمد/ د

  (E6 304)قاعة

 التفكير العلمي 

زكريا طاحون /  د 

محمد الدهشان/ د

 تمارين ومعمل هيدرو ليكا القنوات 

/ عال الحسينى ــ م/المكشوفة م 

(E3 205)علياءقاعة

 تمارين ومعمل هيدرو ليكا القنوات 

علياء / عال الحسينى ــ م/المكشوفة م 

(E3 205)قاعة

عدد 

السكاشن
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مدنً :الشعبة 
المحاضرات

الٌوم

السبت

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

             إدارة شئون التعلٌم                    

هناء ٌوسف/              أ

                             وكٌل المعهد                     

السٌد سلٌط/ د.                           أ

  ٌعتمد  ،،، عمٌد المعهد  

محمد نادر دٌاب/ د.أ

االربعاء
التصميم الكهربي 

لإلنشاءات 

ماجدة الحسيني/   د

 (E6 301)قاعة

تمارين التصميم الكهربي لإلنشاءات 

ماجدة الحسيني/   د

تخطيط ومراقبة 

جودة المشروعات

عبد العزيز / د 

محمد الدهشان/ د

(E6 301)قاعة

 تمارين تخطيط ومراقبة جودة 

المشروعات

عبد العزيز رمضان / د 

محمد الدهشان/ د

الخميس

   Aمدرج 

4تصميم المنشآت الخرسانية 

احمد ضيف هللا/ م.  أ

تمارين ومعمل تصميم بؤستخدام الحاسب 

(E6 104)معملعبدالرحمن قنديل / االلى م

تمارين ومعمل تصميم بؤستخدام الحاسب 

(E6 104)معملعبدالرحمن قنديل / االلى م

الثالثاء

 Aمدرج 

التصميم باستخدام الحاسب االلي 

احمد ضيف هللا/ م.  أ

تمارين ومعمل تصميم بؤستخدام الحاسب 

(E6 104)معملمعاذ عبد الناصر / االلى  م

تمارين ومعمل تصميم بؤستخدام الحاسب 

(E6 104) معملمعاذ عبد الناصر/ االلى  م

االثنين

(E6 301)قاعة

 2تصميم المنشآت المعدنية 

عمرو ابراهيم/ د

 (E6 301) قاعة

أخالقيات المهنة والتشريعات

نشؤت ادوارد/   د

االحد

 2تمارين تصميم المنشآت المعدنية 

(E6 301)عمرو خليل قاعة/ م.م

 4تمارين تصميم المنشآت الخرسانية 

(E4 203)معاذ عبد الناصر قاعة/ م

  4تمارين تصميم المنشآت الخرسانية 

(E4 203)معاذ عبد الناصر قاعة/ م

 2تمارين تصميم المنشآت المعدنية 

(E6 301)عمرو خليل  قاعة/ م.م

  4تمارين تصميم المنشآت الخرسانية 

(E4 203)معاذ عبد الناصر قاعة/ م

 2تمارين تصميم المنشآت المعدنية 

(E6 301)عمرو خليل قاعة/ م.م

4
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الثالثة :المستوى 
عدد 

السكاشن
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المحاضرات
الٌوم

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

2سكشن   

3سكشن   

سكشن  1

2سكشن   

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبـىالخميس

             إدارة شئون التعلٌم                    

هناء ٌوسف/              أ

                           وكٌل المعهد                     

السٌد سلٌط/ د.                         أ

  ٌعتمد  ،،، عمٌد المعهد  

محمد نادر دٌاب/ د.أ

االربعاء

Aمدرج 

 تصمٌم أعمال الري 

مروة عبدالفتاح عبدهللا/  د

   4اختٌاري    (E6 304)قاعة

تصمٌم منشآت رى كبرى

مروة عبدالفتاح عبدهللا/ د

    2  تمارٌن منشآت خرسانٌة خاصة 

(E4 203)معاذ عبدالناصرقاعة/م

 تمارٌن هندسة الطرق والمطارات 

(E6 304)عمرو خلٌل قاعة/ م.م

/ م.  تمارٌن تخطٌط الطرق والنقل    م

(E6 304)عمرو خلٌل قاعة

   2  تمارٌن منشآت خرسانٌة خاصة 

(E4 203)معاذ عبدالناصرقاعة/ م

الثالثاء

 B مدرج 

تخطٌط الطرق والنقل 

أحمد عبد الغنى/  د

 B مدرج 

 هندسة الطرق والمطارات3اختٌاري

أحمد عبد الغنى/  د

(E3 204)أحمد عبد الغنى  قاعة/  مشروع طرق ونقل   د

(E3 206)ٌحٌى أحمد قاعة/  مشروع مساحة  د

3سكشن   
(E3 211)عزة عنان قاعة/ محمد حلمى د/ مشروع خواص مواد  د

 (E6 202)محمد الدهشان قاعة/ مشروع إدارة مشروعات  د

(E6 301)محمد الدهشان قاعة/      مشروع إدارة مشروعات د

  تمارٌن تصمٌم أعمال الرى          م 

(E3 206)أحمد عصام  قاعة/ 

  تمارٌن هندسة الطرق والمطارات  

(E4 203)عمرو خلٌل قاعة/ م.م

  تمارٌن تصمٌم منشآت رى كبرى    م 

 206)علٌاء قاعة/ عال الحسٌنى  ــ م/

E3)
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االثنين

سكشن  1
  تمارٌن تصمٌم منشآت رى كبرى         م 

علٌاء / عال الحسٌنى ــ م/

(E3 205)قاعة

(E3 211)عمرو ابراهٌم قاعة/ مشروع معدنٌة د

(E6 201)خالد عبد العاطى    قاعة/      مشروع تربة  د

  تمارٌن تخطٌط الطرق والنقل        

(E4 203)عمرو خلٌل قاعة/ م.م

     تمارٌن تصمٌم أعمال الرى              م 

علٌاء / أحمد عصام ــ م/ 

(E3 206)قاعة

السبت
 B مدرج 

2 منشآت خرسانٌة خاصة 

خالد فوزى/ م.أ

  B مدرج 

إدارة مشروعات 

عبد العزيز رمضان /  د 

محمد الدهشان/ د

  (E3 211)خالد فوزى قاعة/  مشروع خرسانة د

(E3 205)محمد عبدالحليم قاعة/  د

 (E3 204)ماجدة الحسينى قاعة/ مشروع خرسانة   د

(E3 206)أحمد ضيف هللا   قاعة/  د

عدد 

السكاشن

1234
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