
  

عمارة :  الشعبة األولى:الفرقة 
12345678المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.454.15:3.30الٌوم

مدٌر شئون التعلٌم

هناء ٌوسف/ أ

          وكٌل المعهد 

السٌد سلٌط/ د.            أ

             ٌعتمد    عمٌد المعهد ،،

محمد نادر دٌاب/ د.           أ

الثالثاء

E3(308 ) قاعة 

1التصمٌم معماري 

شٌرى ولٌم/     د  

  E3(308 ) قاعة 

   1تمارٌن التصمٌم معماري 

شٌرى ولٌم/    د    

االربعاء

(1)وسائل التعبٌر البصرى 

 E3(308 ) قاعة 

نرمٌن طارق/ م .م/      د

 (1)    تمارٌن وسائل التعبٌر البصرى 

E3(308 )     قاعة 

نرمٌن طارق/ م .م/       د 

E3(314 ) قاعة 

1تارٌخ ونظرٌات العمارة 

نرمٌن طارق/ م .نجوى البدرى  م/   د  

االحد
تمارٌن ومعمل خواص واختبار المواد 

محمد عالء/ رٌهام طعٌمة ــ م/ م

خواص واختبار المواد 

عزة عنان/ د

تمارٌن ومعمل خواص واختبار المواد 

محمد عالء/ رٌهام طعٌمة ــ م/ م

االثنٌن
  1معمل أنشاء معماري 

E4(301 ) قاعة 

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

2019 / 2018الفصل الدراسً األول 

 مقترح الجدول الدراسً للفصل الدراسى االول 

 2018 /  2019 

نظام الفصلٌن الدراسٌٌن

(      )نموذج رقم 

السبت

E3(314 ) قاعة 

1إنشاء معماري 

وحٌد فاروق/ د

  1معمل أنشاء معماري 

E4(301 ) قاعة 

اٌمن سمٌر/ م.م

  1معمل أنشاء معماري 

E4(301 ) قاعة 

22/09/2018



  

12345678المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.454.15:3.30الٌوم

مدٌر شئون التعلٌم

هناء ٌوسف/ أ

          وكٌل المعهد 

السٌد سلٌط/ د.            أ

             ٌعتمد    عمٌد المعهد ،،

محمد نادر دٌاب/ د.           أ

الثالثاء
E4(301 )         قاعة 

    3        معمل إنشاء معماري 
E4(203)التفكٌر العلمً  قاعة 

محمد عبد القادر/  د

االربعاء
   1تمارٌن خرسانة مسلحة 

 E3(306 ) قاعة 

فادى عوض/ م

E3(306 ) قاعة 1  خرسانة مسلحة 

ماجدة الحسٌنى/ د

االحد
    2نظرٌات عمارة 

E3(306 )قاعة 

محمد صالح/    د

 

المدخل المنظومً للهندسة 

حسن على حسن/ د

االثنٌن

E3(314 ) قاعة 

3إنشاء معماري

وحٌد فاروق/ د

E3(314 )     قاعة 

 تحكم بٌئً  

أمال عبدالحلٌم/ د. أ    

E4(301 )      قاعة 

معمل تحكم بٌئً

عمارة : الشعبة الثانٌة : الفرقة 

السبت
E4(301 )         قاعة 

    3        معمل إنشاء معماري 

اٌمن سمٌر/ م.م

E3(308 ) قاعة 

3تصمٌم معماري 

نجوى البدرى/ د

E3(308 )  قاعة3معمل تصمٌم معماري

نجوى البدرى/ د

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

2019  / 2018الفصل الدراسً األول 

 مقترح الجدول الدراسً للفصل الدراسى االول 

 2018 /  2019
(      )نموذج رقم 

22/09/2018



  

12345678المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.454.15:3.30الٌوم

(كل اسبوعٌن )تمارٌن منشآت معدنٌة  

E3(305 )عال الحسٌنى  قاعة / م 

إدارة شئون التعلٌم

هناء ٌوسف/ أ

          وكٌل المعهد 

السٌد سلٌط/ د.            أ

             ٌعتمد    عمٌد المعهد ،،

محمد نادر دٌاب/ د.           أ

الثالثاء

    E4(303 ) قاعة 

   تصمٌم بٌئى 

محمد صالح/  د

E3(306 ) قاعة 

تمارٌن تصمٌم بٌئى 

    E4(303 ) قاعة 

   تصمٌم بٌئى 

محمد صالح/     د

االربعاء
تطبٌقات الحاسب اآللً 

فً العمارة 

شٌرى ولٌم/ د 

E4(103)معمل تطبٌقات حاسب آلً فً العمارة  معمل 

شٌرى ولٌم/  د   
E3(306 )منشآت معدنٌة    قاعة 

محمود طلبة/ د

االحد

E4(301 )  قاعة 

 تصمٌم عمرانً 

شٌرى ولٌم/  د  

E4(301 )  قاعة 

             معمل تصمٌم عمرانً

االثنٌن

E3(314 ) قاعة 

1تصمٌمات تنفٌذٌة 

وحٌد فاروق/  د

E3(308 ) قاعة 

 1            معمل  تصمٌمات تنفٌذٌة 

اٌمن سمٌر/ م.    م

عمارة:  الشعبة الثالثة : الفرقة 

السبت

E3(314 ) قاعة 

3نظرٌات عمارة 

نجوى البدرى/  د 

E4(303 ) قاعة 

5تصمٌم معمارى 

ناصر فوزى/  د

E4(303 )     قاعة 5          معمل  تصمٌم معمارى 

ناصر فوزى/  د

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

2019/2018الفصل الدراسً األول 

  مقترح الجدول الدراسً للفصل الدراسى االول 

 2018 /  2019
(      )نموذج رقم 

22/09/2018



  

12345678المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.454.15:3.30الٌوم

مدٌر شئون التعلٌم

هناء ٌوسف/ أ

          وكٌل المعهد 

السٌد سلٌط/ د.            أ

             ٌعتمد    عمٌد المعهد ،،

محمد نادر دٌاب/ د.           أ

الثالثاء

مقرر أختٌارى عمارة محلٌة تراثٌة        

 E4(301 )   قاعة 

سامح علٌان/ د 

مقرر أختٌارى عمارة محلٌة تراثٌة      

 E4(301 )     قاعة 

سامح علٌان/ د 

E4(301 ) قاعة 

تمارٌن  عمارة محلٌة تراثٌة 

االربعاء
E4(303 ) قاعة 

7تصمٌم معماري 

أمال عبدالحلٌم/ د. أ

  7معمل تصمٌم معماري 

E4(303 ) قاعة 

أمال عبدالحلٌم/ د. أ

االحد
  E4(203 )إدارة مشروعات  قاعة 

عالء عبدالرازق/  د

  E3(305 ) قاعة 

الصوتٌات فً العمارة 

محمد صالح/ د

 E4(301 ) قاعة 

تمارٌن الصوتٌات فً العمارة 

االثنٌن
         3         معمل تصمٌمات تنفٌذٌة 

E3(308 )      قاعة 

اٌمن سمٌر/ م.     م

       3         معمل تصمٌمات تنفٌذٌة 

E3(308 )        قاعة 

E3(306 ) قاعة 

4 نظرٌات عمارة 

محمد صالح/  د

عمارة:  الشعبة الرابعة  : الفرقة 

السبت

E3(314 ) قاعة 

 3  تصمٌمات تنفٌذٌة 

وحٌد فاروق/ د   

       3         معمل تصمٌمات تنفٌذٌة 

E3(308 )        قاعة 

اٌمن سمٌر/ م.      م

       3         معمل تصمٌمات تنفٌذٌة 

E3(308 )        قاعة 

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

2019 / 2018الفصل الدراسً األول 

مقترح الجدول الدراسً للفصل الدراسى االول 

 2018 /  2019
(      )نموذج رقم 

22/09/2018



  

12345678المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.454.15:3.30الٌوم

السبت

االحد

الثالثاء

االربعاء

ٌحٌى فرٌد/ مساحة   دسامح علٌان/ أسكان  د

2تارٌخ  العمارة 

نجوى البدرى/     د

مدٌر شئون التعلٌم

هناء ٌوسف/ أ

          وكٌل المعهد 

السٌد سلٌط/ د.            أ

             ٌعتمد    عمٌد المعهد ،،

محمد نادر دٌاب/ د.           أ

االثنٌن

تركٌبات فنٌة متقدمة 

ناصر فوزى/ د

تمارٌن تركٌبات فنٌة متقدمة 

دراسة االثر البٌئى للمشروعات 

محمد صالح / د
 2تصمٌمات تنفٌذٌة 

شٌرى ولٌم/ وحٌد فاروق  د/ د

مشروع التخرج 
مشروع التخرج 

نجوى البدرى/ ناصر فوزى   د/ د

/معمل تخطٌط عمرانى   مE4(301)شٌرى ولٌم  قاعة / تخطٌط عمرانى د

ممارسة المهنٌة والتشرٌعات  

نشؤت أدوارد/ د

عمارة:  الشعبة 

هندسة األساسات  

محمود عطٌة/   د

مستندات التنفٌذ تمارٌن مستندات التنفٌذ  2معمل تصمٌمات تنفٌذٌة 

محمد صالح/ د

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

2019 / 2018الفصل الدراسً األول 

مقترح الجدول الدراسً للفصل الدراسى االول 

 2018 /  2019
(      )نموذج رقم 

22/09/2018



  

عمارة :  الشعبة األولى:الفرقة 
12345678المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.454.15:3.30الٌوم

االربعاء
تشكٌل مرئى 

نرمٌن / م .م/      د

طارق

تشكٌل مرئى 

نرمٌن طارق/ م .م/      د

E3(314 ) قاعة 

1نظرٌات العمارة 

نرمٌن طارق/ م .نجوى البدرى  م/   د  

مدٌر شئون التعلٌم

هناء ٌوسف/ أ

          وكٌل المعهد 

السٌد سلٌط/ د.            أ

             ٌعتمد    عمٌد المعهد ،،

محمد نادر دٌاب/ د.           أ

االحد
خواص المواد 

عزة عنان/ د

االثنٌن

الثالثاء
E3(308 ) قاعة 

 1تصمٌم معماري 

شٌرى ولٌم/  د 

  E3(308 ) قاعة 

   1معمل  تصمٌم معماري 

شٌرى ولٌم/   د 

مساحة  

ٌحٌى احمد/ د

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

2019 / 2018الفصل الدراسً األول 

 مقترح الجدول الدراسً للفصل الدراسى االول 

 2018 /  2019 

نظام الساعات المعتمدة

(      )نموذج رقم 

السبت

E3(314 ) قاعة 

1إنشاء معماري 

وحٌد فاروق/ د

  1معمل أنشاء معماري 

E4(301 ) قاعة 

اٌمن سمٌر/ م.م

 1نظرٌة منشؤت 

ماجدة الحسٌنى/ د

التركٌبات الصحٌة فى المبانى 

ماجدة الحسٌنى/ د

22/09/2018


