
  

عمارة :  الشعبة األولى:الفرقة 
5678استراحه1234المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.0:12.151.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30اليوم

تاريخ 

 (1)ونظريات

نجوى البدري .د

(ONLINE)

رفيق خيري .خواص المواد  د

(ONLINE)

نرمين .د (1)تصميم معماري 

(ONLINE)طارق 

وسائط تعبير بصري 

نرمين طارق .د (1)

(ONLINE)

عصام .د (1)انشاء معماري 

(ONLINE)موسى 

تصميم معماري 

نرمين .د (1)

(E4301)طارق 

نرمين .د  (E4301) (1)تمارين تصميم معماري 

احمد شويخ.م+ اية مجدي .م.م+ طارق 

 (1)تمارين تصميم معماري

(E4301) نرمين طارق .د +

احمد شويخ.م+ اية مجدي .م.م

تمارين ومعمل خواص المواد 

(E6206)محمد عالء  / م

عصام .د (E4201) (1)تمارين انشاء معماري 

نورا.م+ بسنت .م+موسى 

 (1)تمارين وسائط تعبير بصري 

(E4301) اية .م.م+نرمين طارق.د

نورهان .م+احمد شويخ.م+مجدي 

عبدالعال

نرمين .د (1)وسائط التعبير بصري

(E4301)طارق 

الثالثاء

االربعاء

(      )نموذج رقم 

السبت

  الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2020 /  2021 

نظام الفصلين الدراسيين

عميد المعهد ,,, يعتمد 

محمد فتوح أحمد. د.أ

االحد

االثنين

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2021 / 2020الفصل الدراسي األول 

نجوى .د  (1)تاريخ ونظريات 

(E6301)البدري 

مدير شئون التعليم 

هناء يوسف. أ
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محمد صالح .د (2)انشاء معماري 

(ONLINE)

اسراء ابراهيم .م.تحكم بيئي  م

(ONLINE)

ناصر .د (3) تصميم معماري 

(ONLINE)فوزي 

 1سكشن  (2)تطبيقات حاسب 

نورهان .م+نورهان عبدالعال .م

E6101+E6102علي 

ناصر .د (3)تمارين تصميم معماري 

ايمان .م+عبدالرحمن.م+فوزي 

(E4301)اسراء ابراهيم  .م.م+جمال

نشات ادوارد  .اخالقيات المهنة   د

(ONLINE)

تمارين ومعمل المساحة والقياس 

(ONLINE)شيماء محمود .م

شيري وليم .د (2)تطبيقات حاسب

(ONLINE)

تاريخ ونظريات 

نجوى .د  (3)

(E3208)البدري 

االثنين

امال الدبركي .تحكم بيئي د

(E3208)
الثالثاء

الثانية : الفرقة 

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2021 / 2020الفصل الدراسي األول 

االحد

السبت

 تصميم معماري 

ناصر فوزي .د (3)

(E4301)

ناصر فوزي .د (3)تمارين تصميم معماري 

اسراء ابراهيم  .م.م+ايمان جمال.م+عبدالرحمن.م+

(E4301)

 (2)تطبيقات حاسب 

نورهان . م1سكشن

نورهان .م+عبدالعال 

علي 

E6101+E6102

  الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2020 /  2021 

نظام الفصلين الدراسيين

+ محمد صالح .د  (2)تمارين انشاء معماري 

(E4201)بسنت  .م+ نورهان علي .م

عمارة : الشعبة 

(      )نموذج رقم 

يحيى فريد .المساحة والقياس د

E4201

مدير شئون التعليم 

هناء يوسف. أ

عميد المعهد ,,, يعتمد 

محمد فتوح أحمد. د.أ

 2سكشن (2)تطبيقات حاسب 

نورهان علي .م+نورهان عبدالعال .م

E6101+E6102

االربعاء

نجوى .د  (3)تاريخ ونظريات 

(E3208)البدري 

 (2)تطبيقات حاسب 

نورهان . م2سكشن

نورهان .م+عبدالعال 

علي 

E6101+E6102
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2تصميمات تنفيذية 

(ONLINE)وحيد فاروق / د

الثالثة : الفرقة 

االحد

الثالثاء

مدير شئون التعليم 

هناء يوسف. أ

تصميم معماري 

شيري .د (5)

(E4301)وليم 

تصميم داخلي 

نرمين .بيئي د

(E4301)طارق 

االربعاء

عميد المعهد ,,, يعتمد 

محمد فتوح أحمد. د.أ

السبت

(      )نموذج رقم 

  الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2020 /  2021 

نظام الفصلين الدراسيين

نرمين .تمارين تصميم داخلي بيئي د

اية .م.م+طارق

(E4301)عبدالرحمن .م+مجدي

نرمين .تصميم داخلي بيئي  د

(ONLINE)طارق  

عمارة:  الشعبة 

تركيبات فنية في 

 (1)المباني

ناصر فوزي .د

(E4301)

االثنين
شيري .تمارين تنسيق حدائق  د

نورا  .م+نورهان عدس .م.م+وليم 

(E4201)

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2021 / 2020الفصل الدراسي األول 

. تمارين ميكانيكا تربة واساسات م

كل  (ONLINE)كريم عصام 

اسبوعين

تركيبات فنية في 

 (1)المباني 

ناصر فوزي .د

(ONLINE)

احمد .ميكانيكا تربة واساسات  د

(E6301)عبدهللا 

+ اية مجدي .م.م+ وحيد فاروق .د  (2)تمارين تصميمات تنفيذية 

(E4301)ايمن سمير .م.م

 (5)تمارين تصميم معماري 

احمد .م+شيري وليم .د

مي حامد.م+شويخ

تصميم معماري 

شيري وليم .د (5)

(ONLINE)

شيري وليم .تنسيق وحدائق  د

(ONLINE)

احمد .م+شيري وليم .د (5)تمارين تصميم معماري 

مي حامد.م+شويخ

تصميم معماري 

شيري وليم .د (5)

(ONLINE)


