
  

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
E3(308 ) قاعة 

1تصمٌم معماري 

ناصر فوزى/     د

  E3(308 ) قاعة 

   1معمل تصمٌم معماري 

اسالم ابراهٌم/ نورهان عبدالعال م/ ناصر فوزي     م/      د

نشــــــاط طــــــالبىالخمٌس

إدارة شئون التعلٌم

هناء ٌوسف/ أ

          وكٌل المعهد 

السٌد سلٌط/ د.            أ

             ٌعتمد    عمٌد المعهد ،،

محمد نادر دٌاب/ د.           أ

االثنٌن

  1معمل أنشاء معماري 

E4(301 ) قاعة 

نورهان عبدالعال / اٌمن سمٌر م/ م

اسالم ابراهٌم/ م

E3(306 ) قاعة 

 1 تمارٌن نظرٌة منشآت 

فادى عوض/ م

  معمل مساحة 

أمٌرة معوض/ م

الثالثاء
E3(314 ) قاعة 

1نظرٌات عمارة 

نرمٌن طارق/ م .سامح علٌان  م/     د 

E3(308 ) قاعة 

تشكٌل مرئً  

سامح علٌان/  د 

E3(308 )تمارٌن ومعمل تشكٌل مرئً     قاعة 

نورهان عبدالعال/ أحمد شوٌخ  م/ نرمٌن طارق  م/ م . م

االحد
ظل 

 E3(308 ) قاعة 

ناصر فوزي/ د

معمل ظل 

 E3(308 ) قاعة 

ناصر فوزي/ د

E3(308 )    معمل  ظل      قاعة 

زٌنب  الملط/ أسالم ابراهٌم م/      م

احمد شوٌخ/ م

E3(306 ) قاعة 

 1 تمارٌن نظرٌة منشآت 

فادى عوض/ م

  معمل مساحة 

أمٌرة معوض/ م

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

2018 / 2017الفصل الدراسً األول 

  الجدول الدراسً للفصل الدراسى االول 

 2017 /  2018
(      )نموذج رقم 

السبت
E3(306 ) قاعة 

مساحة 

ٌحٌى أحمد فرٌد/ د 

E3(314 ) قاعة 

1إنشاء معماري 

وحٌد فاروق/ د

E3(306 ) قاعة 

1نظرٌة منشآت 

ماجدة الحسٌنى/ د

25/10/2017



  

12345678المحاضرات

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

السبت

الخمٌس
E3(308 ) قاعة 

3تصمٌم معماري 

ناصر فوزي/ د

E3(308 )  قاعة3معمل تصمٌم معماري

نشــــــاط طــــــالبىنورهان عبدالعال/ ناصر فوزي        م/ د

إدارة شئون التعلٌم

هناء ٌوسف/ أ

          وكٌل المعهد 

السٌد سلٌط/ د.            أ

             ٌعتمد    عمٌد المعهد ،،

محمد نادر دٌاب/ د.           أ

الثالثاء
E4(203)التفكٌر العلمً  قاعة 

محمد عبد القادر/  د

Aمدرج 

المدخل المنظومً للهندسة 

حسن على حسن/ د

االربعاء
   1تمارٌن خرسانة مسلحة 

 E3(306 ) قاعة 

أمٌرة معوض/ م

E3(306 ) قاعة 1  خرسانة مسلحة 

ماجدة الحسٌنى/ د

    2نظرٌات عمارة 

E3(306 )قاعة 

سامح محمد علٌان/    د 

االحد
E3(314 )     قاعة 

 تحكم بٌئً  

أمال عبدالحلٌم/ م.     أ

E4(301 )      قاعة 

زٌنب  الملط/ معمل تحكم بٌئً  م

االثنٌن
E3(314 ) قاعة 

3إنشاء معماري

وحٌد فاروق/ د

E4(301 )         قاعة 

    3        معمل إنشاء معماري 

نورهان عبدالعال/ اٌمن سمٌر م/ م

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

2018  / 2017الفصل الدراسً األول 

  الجدول الدراسً للفصل الدراسى االول 

 2017 /  2018
(      )نموذج رقم 

عمارة : الشعبة الثانٌة : الفرقة 

25/10/2017



  

12345678المحاضرات

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

الخمٌس

إدارة شئون التعلٌم

هناء ٌوسف/ أ

          وكٌل المعهد 

السٌد سلٌط/ د.            أ

             ٌعتمد    عمٌد المعهد ،،

محمد نادر دٌاب/ د.           أ

E4(301 )  قاعة 

             معمل تصمٌم عمرانً        

شٌرى ولٌم/ م.   م

االربعاء
E3(314 ) قاعة 

3نظرٌات عمارة 

ناصر فوزي/ د

E4(303 ) قاعة 

5تصمٌم معمارى 

عصام موسى/ د

E4(303 )     قاعة 5          معمل  تصمٌم معمارى 

أحمد شوٌخ/ عصام موسى      م/ د

نشــــــاط طــــــالبى

االثنٌن
E3(314 ) قاعة 

1تصمٌمات تنفٌذٌة 

وحٌد فاروق/  د

E3(308 ) قاعة 

 1            معمل  تصمٌمات تنفٌذٌة 

محمد القن/ شٌرى ولٌم   م/ م.        م

الثالثاء
E4(103)معمل تطبٌقات حاسب آلً فً العمارة  معمل 

نورهان عبدالعال/ زٌنب الملط    م/       م

تطبٌقات الحاسب اآللً 

فً العمارة 

سامح محمد علٌان/ د 

E4(301 )  قاعة 

 تصمٌم عمرانً 

سامح محمد علٌان/   د 

السبت
(كل اسبوعٌن )تمارٌن منشآت معدنٌة  

E3(305 )عال الحسٌنى  قاعة / م 

    E4(303 ) قاعة 

   تصمٌم بٌئى 

أمال عبدالحلٌم/ م.   أ

    E4(303 ) قاعة 

   تصمٌم بٌئى 

أمال عبدالحلٌم/ م.     أ

االحد
E3(306 )منشآت معدنٌة    قاعة 

عمرو محمد ابراهٌم/ د

E3(306 ) قاعة 

تمارٌن تصمٌم بٌئى 

محمد القن/    م

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

2018/2017الفصل الدراسً األول 

  الجدول الدراسً للفصل الدراسى االول 

 2017 /  2018
(      )نموذج رقم 

عمارة:  الشعبة الثالثة : الفرقة 

25/10/2017



  

12345678المحاضرات

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

الخمٌس

الثالثاء
  E3(305 ) قاعة 

الصوتٌات فً العمارة 

احمد صنم/ د

  E4(203 )إدارة مشروعات  قاعة 

محمد الدهشان/  د

نشــــــاط طــــــالبىاالربعاء

االحد
E4(301 ) قاعة 

تمارٌن  عمارة محلٌة تراثٌة 

زٌنب  الملط/  م

مقرر أختٌارى عمارة محلٌة تراثٌة      

 E4(301 )     قاعة 

شٌرى ولٌم/ م.ناصر فوزي  م/ د

 E4(301 ) قاعة 

تمارٌن الصوتٌات فً العمارة 

محمد القن/  م

مقرر أختٌارى عمارة محلٌة تراثٌة      

 E4(301 )     قاعة 

شٌرى ولٌم/ م.ناصر فوزي   م/ د

االثنٌن
E3(306 ) قاعة 

4 نظرٌات عمارة 

احمد القطان/ د

E4(303 ) قاعة 

7تصمٌم معماري 

احمد القطان/ د

  7معمل تصمٌم معماري 

E4(303 ) قاعة 

شٌرى ولٌم/ م.احمد القطان  م/ د

عمارة:  الشعبة الرابعة  : الفرقة 

السبت
E3(314 ) قاعة 

 3  تصمٌمات تنفٌذٌة 

وحٌد فاروق/    د

E3(308 )               قاعة 3         معمل تصمٌمات تنفٌذٌة 

محمد القن/ شٌرى ولٌم   م/ م.      م

E4(303 )مشروع التخرج قاعة 

أمال عبد الحلٌم/ م.د.أ

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

2018 / 2017الفصل الدراسً األول 

 الجدول الدراسً للفصل الدراسى االول 

 2017 /  2018
(      )نموذج رقم 

25/10/2017



  

12345678المحاضرات

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

السبت

االحد

االثنٌن

 6تصمٌم معمارى 

أحمد صنم/ د

 4تصمٌم معمارى 

عصام موسى/ د

الخمٌس

إدارة شئون التعلٌم

هناء ٌوسف/ أ

          وكٌل المعهد 

السٌد سلٌط/ د.            أ

             ٌعتمد    عمٌد المعهد ،،

محمد نادر دٌاب/ د.           أ

االربعاء

احمد صنم/ تقٌٌم االداء وصٌانة المبانى دE4(301)سامح علٌان  قاعة / تخطٌط عمرانى د

E4(303 ) قاعة 4تصمٌم معمارى 

أحمد شوٌخ/ عصام موسى   م/ د

عصام موسى/ مشروع التخرج        د

تمارٌن تركٌبات فنٌة متقدمة 

ناصر فوزى/ د

منظور 

ناصر فوزى/ د

 2تصمٌمات تنفٌذٌة 

ناصر فوزى/ د

الثالثاء

شٌرى ولٌم / م.معمل تخطٌط عمرانى   م

E4(303 )  قاعة 

تمارٌن تقٌٌم االداء وصٌانة المبانى 

اسالم ابراهٌم/ م

E4(303 )    قاعة 6تصمٌم معمارى 

زٌنب  الملط/ أحمد صنم    م/ د

عمارة:  الشعبة 

منظور 

ناصر فوزى/ د

تركٌبات فنٌة متقدمة 

ناصر فوزى/ د

     E4(303 ) قاعة 4     تصمٌم معمارى 

أحمد شوٌخ/   م

 2معمل تصمٌمات تنفٌذٌة 

نورهان عبدالعال/ م

إدارة شئون التعلٌم

هناء ٌوسف/ أ

          وكٌل المعهد 

السٌد سلٌط/ د.            أ

             ٌعتمد    عمٌد المعهد ،،

محمد نادر دٌاب/ د.           أ

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

2018 / 2017الفصل الدراسً األول 

 الجدول الدراسً للفصل الدراسى االول 

 2017 /  2018
(      )نموذج رقم 

25/10/2017


