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انخًٛس

             إدارة شئون التعليم                         

هناء يوسف/           أ

                                 وكيل المعهد                           

السيد سليط/ د.                               أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

محمد نادر دياب/ د.أ

األرثعبء
  B  يذرج  

يٛكبَٛكب انًٕائع 

يحًذ احًذ عٕض/ د

A  يذرج  

ربرٚخ انُٓذسخ ٔانزكُٕنٕجٛب 

رٕفٛق انًٛذاَٗ/  د.أ
َشــــــبط طــــــالثٗ

E6(303)ْبنخ احًذ  قبعخ/   و3رٚبضخ 

E3(211)كرٚى عصبو قبعخ/ و  (1)رحهٛم إَشبءادE6(303)انصبدق حسٍٛ قبعخ/    و3رٚبضخ 

E3(208)كرٚى قبعخ/ جٕٛنٕجٛب ُْذسٛخ  وE3(206)يحًذ عالء قبعخ/ و  (1) يٕاد ثُبء E3(211)كرٚى قبعخ/ و  (1)رحهٛم إَشبءاد

انثالثبء

  B يذرج 

جٕٛنٕجٛب ُْذسٛخ

يحًٕد عطٛخ/  د

A  يذرج  

انًذخم انًُظٕيٙ نهُٓذسخ

حسٍ عهٙ حسٍ/ د 

E3(206)يحًذ عالء قبعخ/ و  (1)يٕاد ثُبء 

E3(205)يٛكبَٛكب انًٕائع  قبعخ

فبدٖ عٕض/ عهٛبء عالء  و/ و

E3(211)يحًذ عالء قبعخ/ و  (1) يٕاد ثُبء 

E3(211)يحًذ عالء قبعخ/ و  (1) يٕاد ثُبء 
E3(208)كرٚى قبعخ/ جٕٛنٕجٛب ُْذسٛخ  و

E3(211)يحًذ عالء قبعخ/ و  (1) يٕاد ثُبء E3(204)يٛكبَٛكب انًٕائع  قبعخ

E6(303)ْبنخ احًذ قبعخ/   و3رٚبضخ 

األحذ

A  يذرج 

(  3)رٚـــــبضــــخ  

عجذ انرحًٍ يحًذ/ د

E3(208)كرٚى قبعخ/ جٕٛنٕجٛب ُْذسٛخ  و

االثٍُٛ

A  يذرج   

 يٕاد ثُبء (1)

عسِ عُبٌ/ د 

E3(205)يٛكبَٛكب انًٕائع  قبعخ

فبدٖ عٕض/ عهٛبء عالء  و/ و

E6(303)انصبدق حسٍٛ قبعخ/    و3رٚبضخ 
كرٚى عصبو / و  (1)رحهٛم إَشبءاد

E3(204)قبعخ

E3(205)يٛكبَٛكب انًٕائع  قبعخ 

فبدٖ عٕض/ عهٛبء عالء  و/ و

كرٚى عصبو / و  (1)رحهٛم إَشبءاد

E3(204)قبعخ

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 
 الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2017 /  2018 األولى : الفرقة 
عدد 

السكا

انسجذ

A  يذرج 

   رحهٛم إَشبءاد (1) 

يحًذ حهًٗ/ د

كرٚى عصبو / و  (1)رحهٛم إَشبءاد

E3(204)قبعخ
E6(303)ْبنخ احًذ  قبعخ/   و3رٚبضخ 

E3(205)يٛكبَٛكب انًٕائع  قبعخ 

فبدٖ عٕض/ عهٛبء عالء  و/ و

25/10/2017



(      )نموذج رقم 

مدني   :الشعبة 
12345678المحاضرات

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

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
1
2
3
4
1
2
3
4

انخًٛس

             إدارة شئون التعليم                

هناء يوسف/             أ

                                 وكيل المعهد                        

السيد سليط/ د.                           أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

محمد نادر دياب/ د.أ

األرثعبء
 A يذرج 

( 3)يـــٕاد ثُبء 

عسِ عُبٌ/  د

 B يذرج  

دُٚبيٛكب انًٕائع 

يحًذ احًذ عٕض/ د

َشــــــبط طــــــالثٗ

انثالثبء

Bيذرج  

(1)يٛكبَٛكب انزرثخ 

يحًٕد عطٛخ/  د

Aيذرج  

انًذخم انًُظٕيٙ نهُٓذسخ

حسٍ عهٙ حسٍ/  د

E3(206)رٚٓبو  قبعخ/ و  (3)يٕاد ثُبء 

E3(206)رٚٓبو  قبعخ/ و  (3)يٕاد ثُبء 

يحًذ عبدل  /  و1رصًٛى انًُشأد انخرسبَّٛ 

E4(201)قبعخ
E3(305)عًرٔ قبعخ/ و.و1يٛكبَٛكب انزرثخ E3(204)يحًٕد قبعخ/ و.  و3رحهٛم إَشبءاد

E4(201)ايٛرح يعٕض قبعخ/   و2يسبحخ 

E3(208)يحًذ عبدل/و1 رصًٛى انًُشأد انخرسبَٛخ E3(305)عًرٔ قبعخ/ و. و1يٛكبَٛكب انزرثخ E3(204)يحًٕد قبعخ/ و. و3رحهٛم إَشبءاد
فبدٖ عٕض / عهٛبء عالء و/ دُٚبيٛكب انًٕائع  و

E3(205)قبعخ

يحًذ عبدل  /و1 رصًٛى انًُشأد انخرسبَٛخ E3(305)عًرٔ  قبعخ/ و.و1يٛكبَٛكب انزرثخ E3(204)يحًٕد قبعخ/ و. و3رحهٛم إَشبءادE4(201)ايٛرح يعٕض قبعخ/   و2يسبحخ 

(211)E3

E3(305)عًرٔ قبعخ/ و.و1يٛكبَٛكب انزرثخ 
فبدٖ عٕض / عهٛبء عالء و/ دُٚبيٛكب انًٕائع و

E3(205)قبعخ

األثٍُٛ

E3(305)عًرٔ قبعخ/ و.و1يٛكبَٛكب انزرثخ 
يحًذ عبدل  /  و1رصًٛى انًُشأد انخرسبَّٛ 

E3(208)قبعخ
E4(201)ايٛرح يعٕض قبعخ/   و2يسبحخ 

فبدٖ عٕض / عهٛبء عالء و/ دُٚبيٛكب انًٕائع  و

E3(205)قبعخ

االحذ

عهٛبء عالء / دُٚبيٛكب انًٕائع  و

E3(205)قبعخ

Aيذرج  

ٚحٛٗ أحًذ / د (2)يســـــبحخ 

يحًذ

فبدٖ عٕض / عهٛبء عالء و/ دُٚبيٛكب انًٕائع و

E3(205)قبعخ

عدد 

السكا

انسجذ

E4(203) قبعخ

(1) رصًٛى انًُشأد انخرسبَٛخ 

يحًذ عجذانحهٛى/  د

 A يذرج  

3  رحهٛم إَشبءاد  

يحًذ حهًٗ/  د

يحًٕد َصر / و.  و3رحهٛم إَشبءاد

E4(203)قبعخ
E3(206)رٚٓبو قبعخ/ و  (3)يٕاد ثُبء 

E3(211)ايٛرح يعٕض قبعخ/   و2يسبحخ 

E3(206)رٚٓبو طعًٛخ  قبعخ/ و  (3)يٕاد ثُبء 

E3(211)ايٛرح يعٕض قبعخ/   و2يسبحخ 

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 
 الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2017 /  2018 الثانية :الفرقة 
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انخًٛس

يحًٕد /   و3 رصًٛى انًُشأد انخرسبَٛخ

E4(203)َصر قبعخ

عال  /و (1)رصًٛى يُشأد يعذَٛخ 

E3(204)قبعخ

يحًٕد /   و3 رصًٛى انًُشأد انخرسبَٛخ

E4(203)َصر قبعخ

عجذهللا يحسٍ /ُْذسخ أسبسبد و

E3(206)قبعخ

             إدارة شئون التعليم                

هناء يوسف/           أ

                                 وكيل المعهد                        

السيد سليط/ د.                           أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

محمد نادر دياب/ د.أ

E3(205)عجذهللا قبعخ/ُْذسخ أسبسبد  و

االرثعبء

E4(203)يحًٕد / و3 رصًٛى انًُشأد انخرسبَٛخE3(206)عجذهللا يحسٍ قبعخ/ُْذسخ أسبسبد و

E3(206)عجذهللا يحسٍ قبعخ/ُْذسخ أسبسبد  وE4(203)يحًٕد/و3 رصًٛى انًُشأد انخرسبَٛخ

E3(204)عال  قبعخ/و (1)رصًٛى يُشأد يعذَٛخ 
عجذهللا يحسٍ /ُْذسخ أسبسبد و

E3(206)قبعخ

انثالثبء

 (3) رصًٛى انًُشأد انخرسبَٛخ 

  (304) E6

يحًذ عجذانحهٛى/  د

 يٍ 6سكشٍ 

 11.30: 1.00 

عجذهللا /ُْذسخ أسبسبد  و

E3(205)قبعخ

B يذرج   

  ُْذسخ األسبسبد 

يحًٕد عطٛخ/ د  

األحذ
تمويل وتقييم 

مشروعات التشييد 

محمد الدهشان/  د

 B ٍٚيذرج(رًبر )    

 رًٕٚم ٔرقٛٛى يشرٔعبد انزشٛٛذ

احًذ عصبو/ و- يحًذ انذْشبٌ /د 

  Aإَشبء يعًبر٘  يذرج 

َبصر فٕزٖ/ د

 A.Bرًبرٍٚ إَشبء يعًبر٘    يذرج 

َبصر فٕزٖ / د

أحًذ شٕٚخ/ اسالو  و/و

زُٚت انًهط/ يحًذ انقٍ  و/ و

األثٍُٛ
 (1)   رصًٛى انًُشأد انًعذَٛخ B  يذرج  

عًرٔ يحًذ اثراْٛى/ د

E6(301)عال قبعخ/و (1)رصًٛى يُشأد يعذَٛخ 

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 
  الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2017 /  2018 الثالثة :الفرقة 
عدد 

السكا

انسجذ

 B يذرج  

األيثهٛخ اإلَشبئٛخ 

عجذ انرحًٍ/د

 B يذرج  

األيثهٛخ اإلَشبئٛخ

يبجذح انحسُٛٗ/  د

E6(301)عال قبعخ/و (1)رصًٛى يُشأد يعذَٛخ 

25/10/2017
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يحًذ عالء  /فحص ٔصٛبَخ انًُشأد و

E3(206)قبعخ

             إدارة شئون التعليم                         

هناء يوسف/            أ

                         وكيل المعهد                                              

السيد سليط/ د.                أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

محمد نادر دياب/ د.أ

E3(205)رٚٓبو قبعخ/   ُْذسخ صحٛخ ٔثٛئٛخ  و

E3(205)رٚٓبو قبعخ/   ُْذسخ صحٛخ ٔثٛئٛخ  و

E3(305)يحًذ اشرف قبعخ/انُٓذسٛخ نهًسبحخو

انخًٛس
 A  يذرج 

(1)  خبصخ خرسبَٛخ يُشأد 

فٕزٖ خبنذ/ د 

يحًذ عالء  /فحص ٔصٛبَخ انًُشأد و

E3(206)قبعخ
 (2مقرر أختيارى) A مدرج  

 فحص وصيانة المنشأت 

محمد عبدالحليم/ د

يزبثعخ يشبرٚع انزخرج

E3(204)احًذ عصبو قبعخ/ ُْذسخ انسالزل و

األرثعبء

E6 (304)
ٔثٛئٛخ صحٛخ ُْذسخ    

انحسُٛٗ يبجذح/د  

E3(205)رٚٓبو قبعخ/   ُْذسخ صحٛخ ٔثٛئٛخ  و

E3(305)يحًذ اشرف قبعخ/انُٓذسٛخ نهًسبحخو

 إصالح ٔرجذٚذ يجبَٙ E6 (304 (رًبرٍٚ)

ايٛرح/ يبجذح انحسُٛٗ  و/ د      E3(305)يحًذ اشرف قبعخ/انُٓذسٛخ نهًسبحخو

E3(205)احًذ عصبو قبعخ/ ُْذسخ انسالزل و
يعبر عجذ انُبصر / و (1)يُشأد خرسبَٛخ خبصخ 

E4(203)قبعخ

انثالثبء
A يذرج

إصالح ٔرجذٚذ يجبَٙ 

يبجذح انحسُٛٗ/  د

)(Aيذرج) يقرر أخزٛبر3ٖ ) 

   ُْذسخ انسالزل     

َجٛم أحًذ/ د

 إصالح ٔرجذٚذ يجبَٙ E6 (304 (رًبرٍٚ)

يبجذح انحسُٛٗ/ د     
  A يذرج  

دراسبد ثٛئٛخ  

يحًذ َبدر دٚبة/ د.أ

يعبر عجذ انُبصر / و (1)يُشأد خرسبَٛخ خبصخ 

E4(203)قبعخ
E3(204)احًذ عصبو قبعخ/ ُْذسخ انسالزل و

يحًذ اشرف  / انزطجٛقبد انُٓذسٛخ نهًسبحخ و

E4(201)قبعخ

االثٍُٛ
 (1مقرر أختيارى) A مدرج

التطبيقات الهندسية للمساحة

يحيى أحمد محمد/  د

Aإدارة المشرعات  مدرج  

محمد الدهشان/  د

رٚٓبو طعًٛخ /  ُْذسخ صحٛخ ٔثٛئٛخ  و

E3(206)قبعخ

يعبر عجذ انُبصر / و (1)يُشأد خرسبَٛخ خبصخ

E4(203)قبعخ
E3(204)احًذ عصبو قبعخ/ ُْذسخ انسالزل و

عًرٔ خهٛم  / و.انزطجٛقبد انُٓذسٛخ نهًسبحخو

E4(201)قبعخ

E3(206)رٚٓبو طعًٛخ قبعخ/  ُْذسخ صحٛخ ٔثٛئٛخ  وE3(204)احًذ عصبو قبعخ/ ُْذسخ انسالزل و
يعبر عجذ انُبصر / و (1)يُشأد خرسبَٛخ خبصخ 

E4(203)قبعخ األحذ

يعبر عجذ انُبصر / و (1)يُشأد خرسبَٛخ خبصخ

E4(203)قبعخ

عًرٔ خهٛم  / و.انزطجٛقبد انُٓذسٛخ نهًسبحخ و

E4(201)قبعخ
E3(204)احًذ عصبو قبعخ/ ُْذسخ انسالزل و

يحًذ اشرف  / انزطجٛقبد انُٓذسٛخ نهًسبحخ و

E4(201)قبعخ

رٚٓبو طعًٛخ /   ُْذسخ صحٛخ ٔثٛئٛخ  و

E3(206)قبعخ

يعبر عجذ انُبصر / و (1)يُشأد خرسبَٛخ خبصخ

E4(203)قبعخ

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 
 الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2017 /  2018 الرابعة :الفرقة
عدد 

السكا

25/10/2017



12345678المحاضرات

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

االثٍُٛ

األرثعبء

انخًٛس
2رًبرٍٚ رصًٛى يُشأد خرسبَٛخ خبصخ

E3(204)يعبر عجذ انُبصر قبعخ/  و

 2تصميم منشأت خرسانية خاصة 

خالد فوزى/ م.  أE3(204)قاعة

2رًبرٍٚ رصًٛى يُشأد خرسبَٛخ خبصخ

E3(204)يعبر عجذ انُبصر قبعخ/  و

             إدارة شئون التعليم                

هناء يوسف/            أ

                                 وكيل المعهد                        

السيد سليط/ د.                         أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

محمد نادر دياب/ د.أ

2رًبرٍٚ  رحهٛم إَشبءاد 

E6(303)احًذ عصبو قبعخ/ و

تمارين تصميم اعمال الرى  

فادى/ علياء   م/ م

2رًبرٍٚ  رحهٛم إَشبءاد 

E6(303)احًذ عصبو قبعخ/ و

ْٛذرٔنٛكب انقُٕاد انًكشٕفخ 

E3(211)يحًٕد طخ قبعخ/ د

رصًٛى اعًبل انرٖ 

E3(211)يحًٕد طخ قبعخ/ د

عال  /و (2)رصًٛى يُشأد يعذَٛخ 

E3(211)قبعخ

عال  /و (2)رصًٛى يُشأد يعذَٛخ 

E3(211)قبعخ

رًبرٍٚ رخطٛط انطرق ٔانُقم 

عًرٔ خهٛم/ و.و

اقزصبد 

يحًذ انذْشبٌ/ د

انزصًٛى ثبسزخذاو انحبست االنٗ 

عسح عُبٌ/  د

يحًذ عالء / و  (2) يٕاد ثُبء 

E3(206)قبعخ

انثالثبء

 2رصًٛى يُشأد خرسبَٛخ 

E4(203)قبعخ

َجٛم احًذ/  د

يعًم رسى ُْذسٗ يذَٗ 

كرٚى عصبو/ و

2  رحهٛم إَشبءاد 

E6(302)َجٛم احًذ قبعخ/ د

2يٛكبَٛكب انزرثخ 

يحًٕد عطٛخ/ د

رسى ُْذسٗ يذَٗ 

E3(208)يحًٕد طخ قبعخ/ د

E6(303)انصبدق حسٍٛ قبعخ/    و4رٚبضخ 

األحذ

تمارين ومعمل هيدروليكا القنوات المكشوفة  

فادى/ علياء   م/ م

 2تصميم منشأت معدنية 

E3(205)عمرو ابراهيم قاعة/ د

 3مساحة 

يحيى احمد/ د

 3رًبرٍٚ ٔيعًم يسبحخ 

فبدٖ عٕض/  و

 (2)مواد بناء 

E3(211)قاعة

عزة عنان/  د

رخطٛط انطرق ٔانُقم 

عسح عُبٌ/  د

رخطٛط ٔيراقجخ جٕدح انًشرٔعبد 

يحًذ انذْشبٌ/ د

مدني   :الشعبة 
عدد 

السكا

شن

انسجذ

E6(302) قبعخ4رٚبضخ

عجذ انرحًٍ يحًذ/ د

E6(304)انزصًٛى انكٓرثٗ نالَشبءاد قبعخ

أسبيخ عجذ انًُعى/ د
رًبرٍٚ ٔيعًم انزصًٛى ثبسزخذاو 

انحبست االنٗ 

فبدٖ عٕض/  و

2رًبرٍٚ رصًٛى يُشأد خرسبَٛخ 

E3(305)يعبر عجذ انُبصر قبعخ/  و

2رًبرٍٚ رصًٛى يُشأد خرسبَٛخ 

E3(305)يعبر عجذ انُبصر قبعخ/  و

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2018 / 2017الفصل الدراسي األول 

 الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2017 /  2018
(      )نموذج رقم 

25/10/2017


