
المحاضرات

الٌوم

االربعاء

      ٌعتمد 

أسامة خٌري          / د .      أ هناء ٌوسف/ أ

تمارين ومعمل ميكا نيكا الموائع 

(E3 206)علياء عالء   قاعة/ م

تاريخ الهندسة والتكنولوجيا 

توفيق الميدانى/ د.أ

تمارين ومعمل ديناميكا الموائع 

(E3 205)آية أسامة   قاعة/ م

تمويل وتقييم مشروعات التشييد 

عبد العزيز رمضان/ د

عمٌد المعهد ،،      إدارة شئون التعلٌم

(E6 206)  هندسة أساسات قاعة

خالد عبد العاطى/ د

جولوجيا هندسية 

خالد عبد العاطى/ د

الثالثاء
(E3 211)دٌنامٌكا الموائع قاعة

اسامه خٌرى/ د .  أ

 (E3 211)قاعة 1تحليل انشاءات 

عزة عنان/ د
(E3 211)    قاعة1اختٌاري

فحص وصٌانة المنشأت

محمد عبد الحلٌم/ د 

تمارين فحص وصيانة المنشؤت 

(E3 204)قاعة/     م

 1منشآت خرسانية خاصة 

(E3 306)احمد ضيف هللا /  د

  3تمارين تصميم المنشآت الخرسانية 

(E3 205)دعاء أحمد قاعة/ م 

     1  تمارٌن ومعمل مٌكانٌكا التربة 

(E3 204)آٌة فرج    قاعة/ م 

  تمارٌن  هندسة أساسات    

(E3 204)آٌة فرج   قاعة/ م 

  1تمارين تصميم المنشآت الخرسانية 

(E3 204) قاعةعبدالرحمن قنديل / م

االثنين

أصالح وتجديد المبانى 

أحمد صنم/ د

(E6 304)  قاعة1تصميم المنشآت المعدنية 

متولى محمود/ د

 3مواد بناء 

عزة عنان/ د

(E6 304) قاعة1  ميكانيكا التربة

خالد عبد العاطى/ د

 1تمارين تحليل انشاءات 

(E3 204)عبدالرحمن قنديل  قاعة/ م

االمثلية االنشائية 

عبد الرحمن محمد/ د

 1تمارين تصميم المنشآت المعدنية 

عال الحسينى/ م

االحد

(E3 211)ميكانيكا الموائع قاعة

اسامه خيرى/ د .  أ

   3تمارين تصميم المنشآت الخرسانية 

(E3 205)دعاء أحمد   قاعة/ م 

10.15:8.4512.00:10.302.30:1.004.15:2.45

السبت

 3 تصميم المنشآت الخرسانية 

Bخالد فوزى     مدرج /  د

  2 مساحة 

يحيى احمد/  د 

هندسة صحية وبيئية

(E6 304)ماجدة الحسينى  قاعة/ د

 1 تصميم المنشآت الخرسانية 

(E3 205)قاعةمحمد عبد الحليم / د 

هندسة الزالزل 

(E3 206)احمد ضيف هللا /  د
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المحاضرات

الٌوم

عمٌد المعهد ،،            ٌعتمد 

هناء ٌوسف/ أ

إدارة شئون التعلٌم

أسامة خٌري          / د .      أ 

االربعاء

(E6 304)دٌنامٌكا الموائع قاعة

االمثلية االنشائيةاسامه خٌرى/ د .  أ

ماجدة الحسينى/ د تاريخ الهندسة والتكنولوجيا

توفيق الميداني/ د .أ

تمارين ومعمل ديناميكا الموائع 

(E3 205)آية أسامة   قاعة/ م

 1تمارين تحليل انشاءات 

(E3 211)عبدالرحمن قنديل  قاعة/ م

  1تمارين تصميم المنشآت الخرسانية 

(E3 211) قاعةعبدالرحمن قنديل / م

الثالثاء

 (E3 211)قاعة 1تحليل انشاءات 

عزة عنان/ د
(E3 211)    قاعة1اختٌاري

فحص وصٌانة المنشأت

محمد عبد الحلٌم/ د 

تمارين فحص وصيانة المنشؤت 

(E3 204)قاعةمحمد عبد الحليم / د 

هندسة الزالزل 

(E3 306)احمد ضيف هللا /  د

تمويل وتقييم مشروعات التشييد 

عبد العزيز رمضان/ د

     2  تمارٌن ومعمل مساحة 

(E3 204)أمٌرة معوض    قاعة/ م 

االثنين

 3مواد بناء 

عزة عنان/ د

(E6 304)  قاعة1تصميم المنشآت المعدنية 

متولى محمود/ د

االمثلٌة االنشائٌة

عبد الرحمن محمد/ د

(E6 206)  هندسة أساسات قاعة

خالد عبد العاطى/ د

(E6 206) جيولوجيا هندسية قاعة

خالد عبد العاطى/ د

(E6 304) قاعة1  ميكانيكا التربة

خالد عبد العاطى/ د

االحد

(E3 211)ميكانيكا الموائع قاعة

اسامه خيرى/ د .  أ

أصالح وتجديد المبانى

(E3 205)احمد صنم    قاعة/  د

   3تمارين تصميم المنشآت الخرسانية 

(E3 205)دعاء أحمد   قاعة/ م 

  3تمارين تصميم المنشآت الخرسانية 

(E3 205)دعاء أحمد قاعة/ م 

     1  تمارٌن ومعمل مٌكانٌكا التربة

(E3 204)آٌة فرج قاعة/ م

  تمارٌن  هندسة أساسات    

(E3 204)آٌة فرج   قاعة/ م 

السبت

 3 تصميم المنشآت الخرسانية 

Bخالد فوزى     مدرج /  د

Q203   2 مساحة 

يحيى احمد/  د 

هندسة صحية وبيئية

(E6 304)ماجدة الحسينى  قاعة/ د

 1 تصميم المنشآت الخرسانية 

(E3 205)قاعةمحمد عبد الحليم / د 

 1منشآت خرسانية خاصة 

(E3 211)احمد ضيف هللا /  د

 1تمارين تصميم المنشآت المعدنية 

(E3 204)عال الحسينى    قاعة/ م

تمارين ومعمل ميكا نيكا الموائع 

(E3 205)علياء عالء   قاعة/ م
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