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السبت

األحد

1سكشن   

2سكشن   

3سكشن   

4سكشن   

5سكشن   

6سكشن   

1سكشن   

2سكشن   

3سكشن   

4سكشن   

5سكشن   

6سكشن   

1سكشن   

2سكشن   

3سكشن   

4سكشن   

5سكشن   

6سكشن   

اسامة محمد. م.م (1)تحليل منشأت  

(E3205)

االثنين

األربعاء

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2021 / 2020الفصل الدراسي األول 

عدد 

السكاشن

األولى : الفرقة 

الثالثاء

 (online)محمد بدوي . د (1)تحليل منشأت 

كل اسبوعين

هناء يوسف.           أ

عميد المعهد,,, يعتمد           مدير شئون التعليم

 الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2020 /  2021 

مدني   :الشعبة نظام الفصلين الدراسيين

محمد فتوح أحمد. د.أ

 (1)مساحة 

يحي احمد.   د

(E2 204)

ي 
 
(1)رسم مدن

اسامة عبدالسالم. د.م.أ

(E2 204)

اسامة محمد. م.م (1)تحليل منشأت  

(E3205)

اسامة محمد. م.م (1)تحليل منشأت  

(E3205)

(1)تمارين ومعمل مساحة 

(E3206)شيماء محمود . م

شيماء محمود. م (1)تمارين ومعمل مساحة 

(E3206)

1معمل خواص المواد واختباراتها 

محمد عالء. م

ي 
 
(1)رسم مدن

اسامة محمد. د.م.أ

(E2 304)

 (1)مساحة 

يحي احمد.   د

(E2 304)
1معمل خواص المواد واختباراتها 

محمد عالء.م

الصادق. تمارين احصاء ونظم احصائية م

(E3 204) حسي   

ي 
 
(E6303)(1)معمل رسم مدن

تيسي  سعيد. م& فادي عوض . م

شيماء محمود. م (1)تمارين ومعمل مساحة 

(E3206)

(1)تحليل منشأت  

محمد بدوي. د

(E2 304)

اسامة محمد. م.م (1)تحليل منشأت  

(E3205)

ي 
 
(1)معمل رسم مدن

تيسي  سعيد. م&  فادي عوض . م

(E6 303)

(1)تمارين ومعمل مساحة 

(E3206)شيماء محمود .م

ي 
 
& كريم عصام . م (1)معمل رسم مدن

(E6302)ندي عبد النارص . م

اسامة محمد. م.م (1)تحليل منشأت  

(E3205)

الصادق . تمارين احصاء ونظم احصائية م

(E3 205)حسي   

ي 
 
& فادي عوض . م (1)معمل رسم مدن

(E6 303)تيسي  سعيد .  م

(1)تحليل منشأت  

محمد بدوي. د

(E2 304)

ي 
 
(1)معمل رسم مدن

ندي عبد النارص. م& كريم عصام . م

(E6302)

اسامة محمد. م.م (1)تحليل منشأت  

(E3205)

محمد عالء. م (1)تمارين ومعمل مساحة 

(E3206)

شيماء محمود. م (1)تمارين ومعمل مساحة 

(E3206)

ي 
 
ندي . م& كريم عصام . م (1)معمل رسم مدن

(E6302)عبد النارص 

ي 
 
 (E6 303)كريم عصام . م (1)معمل رسم مدن

كل اسبوعي  
محمد عالء.  م1معمل خواص المواد واختباراتها 

ي 
 
فادي عوض. م (1)معمل رسم مدن

(E6 302)   كل اسبوعي

الصادق . م.تمارين احصاء ونظم احصائية م

حسي   

(E3 204)

1معمل خواص المواد واختباراتها 

ري  هام طعيمة. م

احصاء ونظم احصائية

رأفت أبو زيد. د.م.أ

(E2 304)

1معمل خواص المواد واختباراتها 

ري  هام طعيمة. م

ي 
 
شيماء محمود. م. م (1)معمل رسم مدن

(E6 302)   كل اسبوعي

الصادق حسي  . م.تمارين احصاء ونظم احصائية م

 (E3 204)

احصاء ونظم احصائية

رأفت أبو زيد. د.م.أ

(E2 304)

(1)خواص المواد واختباراتها 

(on line)عزة عنان . د

اقتصاد هندسى

(online)مجدي زهو . د

(1)تمارين خواص المواد واختباراتها 

كل اسبوعين (on line)عزة عنان . د

ي 
 
شيماء محمود. م (1)معمل رسم مدن

(E6 303)   كل اسبوعي

ي 
 
شيماء محمود. م (1)معمل رسم مدن

(E6303)    كل اسبوعي

الصادق . م.تمارين احصاء ونظم احصائية م

حسي   

(E3 204)

الصادق . م.تمارين احصاء ونظم احصائية م

حسي   

(E3 204)

1معمل خواص المواد واختباراتها 

ري  هام طعيمة. م

ي 
 
كريم عصام. م (1)معمل رسم مدن

(E6302)   كل اسبوعي
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1سكشن   

2سكشن   

3سكشن   

1سكشن   

2سكشن   

3سكشن   

1سكشن   

2سكشن   

3سكشن   

1سكشن   

2سكشن   

3سكشن   

1سكشن   

2سكشن   

3سكشن   

عميد المعهد,,, يعتمد          مدير شئون التعليم

(1)تمارين ومعمل هندسة جيوتقنية 

E6 302كريم عصام . م

األربعاء

(1)ميكانيكا الموائع 

(E2304)اسامة محمد . د.م.أ

الثالثاء

عدد 

السكاشن

(3)مساحة 

يحي احمد فريد. د

(E2 304)

(3)تمارين تحليل منشأت 

E6 206فادي عوض . م

 (3)خواص المواد واختباراتها 

عزه ابراهيم عنان. د

On line

الثانية :الفرقة 

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2021 / 2020الفصل الدراسي األول 

السبت

االحد

األثنين
أخالقيات المهنة والقانون 

نشأت ادوارد. د

On line

 (3)تمارين خواص المواد واختباراتها 

عزة ابراهيم عنان. د

On line  كل اسبوعي 

(3)معمل خواص المواد واختباراتها 

محمد عالء. م.م

هناء يوسف.           أ

(3)تحليل منشأت  

محمد حلمي. د

(online)   كل اسبوعي

   الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

2020 /  2021 

مدني   :الشعبة نظام الفصلين الدراسيين

(1)تمارين خرسانة مسلحة 

E6 204محمود نرص . م.م

(3)تمارين مساحة 

ة معوض . م E6 203امي 

(1)تمارين خرسانة مسلحة 

E6 205محمود نرص . م.م

(1)تمارين ومعمل هندسة جيوتقنية 

E6 206كريم عصام . م

(3)تمارين تحليل منشأت 

E6 302فادي عوض . م

(1)خرسانة مسلحة 

محمد عبدالحليم. د

Online  كل اسبوعي 

محمود جنيدي.م (3)تمارين مساحة 

E3 211

(3)تحليل منشأت  

محمد حلمي. د

(E2 304)

(1)هندسة جيوتقنية 

محمود علي عطية. د

(E2 304)

ة معوض. م.م (3)تمارين مساحة  امي 

E6 302

(1)تمارين ومعمل ميكانيكا الموائع 

E6 206سلمي علي . م.م

(3)تمارين تحليل منشأت 

E3 205فادي عوض . م

(1)تمارين ومعمل ميكانيكا الموائع 

E6 206سلمي علي . م.م

(3)معمل خواص المواد واختباراتها 

محمد عالء. م.م

(1)تمارين خرسانة مسلحة 

E3 211محمود نرص . م.م

(1)تمارين ومعمل ميكانيكا الموائع 

E3 211سلمي علي . م.م

(1)تمارين هندسة جيوتقنية 

E3 205كريم عصام . م

(3)معمل خواص المواد واختباراتها 

محمد عالء. م.م

(1)خرسانة مسلحة 

محمد عبدالحليم. د

(E6 301)

محمد فتوح أحمد. د.أ



مدني   :الشعبة 
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1سكشن   

2سكشن   

األحد

1سكشن   

2سكشن   

1سكشن   

2سكشن   

1سكشن   

2سكشن   

محمد فتوح أحمد. د.أهناء يوسف.           أ

االربعاء

عميد المعهد,,, يعتمد          مدير شئون التعليم

ي الهندسة المدنية
 
معمل تطبيقات الحاسب االلي ف

تيسي  سعيد . م& فادي عوض .م

E6 102 &E6 101معمل 

(5)تمارين تحليل منشأت 

E3 205م اسامة محمد . م

تمارين هندسة المرور والنقل

E3 211ايه فرج . م. م

وعات التشييد تمارين ادارة مشر

(E6 303)تيسي  سعيد . م
كل اسبوعي  

هندسة المرور والنقل 

( E6 301)مجدي زهو . د

(5)تمارين تحليل منشأت 

E3 205م اسامة محمد . م

ي الهندسة المدنية
 
معمل تطبيقات الحاسب االلي ف

محمود جنيدي. م& معاذ عبد النارص . م.م

E6 102 &E6 101معمل 

وعات التشييد ادارة مشر

ي . د.م.أ (E6 301)رفيق خي 
كل اسبوعي  

وعات التشييد ادارة مشر

ي . د.م.أ (E3 208)رفيق خي 
كل اسبوعي  

هندسة المرور والنقل 

(E3 208)مجدي زهو . د

األثنين
(3)خرسانة مسلحة 

محمد عبدالحليم. د

On line  كل اسبوعي 

(5)تحليل منشأت 

محمد حلمي. د

On line  كل اسبوعي 

الثالثاء

(1)تمارين منشأت معدنية 

ي . م.م
E3 204عال الحسين 

وعات التشييد تمارين ادارة مشر

(E6 303)تيسي  سعيد . م
كل اسبوعي  

تمارين هندسة المرور والنقل

E3 204ايه فرج . م. م

(1)منشأت معدنية 

عمرو ابراهيم.  د

On line  كل اسبوعي 

عدد 

السكاشن

السبت
(5)تحليل منشأت 

محمد حلمي. د

(E2 304)

(3)تمارين خرسانة مسلحة 

E3 211محمود نرص . م.م

 نظام الفصلين الدراسيين

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2021 / 2020الفصل الدراسي األول 

(1)منشأت معدنية 

(E6 206)عمرو ابراهيم . د

  الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

2020 /  2021

الثالثة :الفرقة 

ي الهندسة 
 
تطبيقات الحاسب االلي ف

المدنية

تيسي  سعيد. م

(E3 208)   كل اسبوعي

(3)تمارين خرسانة مسلحة 

E3 204محمود نرص . م.م

(1)تمارين منشأت معدنية 

ي . م.م
E3 211عال الحسين 

(3)خرسانة مسلحة 

(E6 301)محمد عبدالحليم . د

(1)منشأت معدنية 

(E6 301)عمرو ابراهيم . د

ي الهندسة المدنية
 
تطبيقات الحاسب االلي ف

احمد عبدهللا. د

(E3 208)   كل اسبوعي

ي الهندسة المدنية
 
تطبيقات الحاسب االلي ف

احمد عبدهللا. د

(E3 208)   كل اسبوعي

(3)خرسانة مسلحة 

(E3 211)محمد عبدالحليم . د


