
5678استراحه1234المحاضرات
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ALLالسبت

ALLاألحد

(1)فصل  

(2)فصل   

(3)فصل   

(4)فصل   

(5)فصل   

(1)فصل  

(2)فصل   

(3)فصل   

(4)فصل   

(5)فصل   

(1)فصل  

(2)فصل   

(3)فصل   

(4)فصل   

االثنين

(2)خواص المواد واختباراتها 

عزة عنان.د

(E2-204)

(2)تحليل منشات 

اسامة حسان.د

(E2-204)

ي 
 
(2)رسم مدن

عمر رفعت.م&كريم سامح.م&سلىم علي.م.م&علياء عالء.م.م&معاذ عبدالنارص.م.م

E2 203 & E2 303

E3 210 (2)تحليل منشات 

ندى عبدالنارص.م.م

(2)معمل خواص المواد واختباراتها 

محمد عالءالدين. م.م

E3206 (2)تمارين ومعمل مساحة 

عال الحسي  . م.م

E3 205 (2)تحليل منشات 

عمر احمد.م& ندى عبدالنارص .م.م

E3 211 (2)تحليل منشات 

عمر احمد.م& ندى عبدالنارص .م.م

(2)معمل خواص المواد واختباراتها 

محمد عالءالدين. م.م

E3205 (2)تمارين ومعمل مساحة 

عال الحسي  .م.م

E3 206 (2)تحليل منشات 

ندى عبدالنارص.م.م

ي الهندسة المدنية
 
تحليل عددي وتطبيقاته ف

الصادق حسي  / م.م

تحليل عددي وتطبيقاته في الهندسة المدنية

(online)كل اسبوعين-نجالء فوزي.د

(2)تحليل منشات 

(online)كل اسبوعين-اسامة حسان.د

ي الهندسة المدنية
 
تحليل عددي وتطبيقاته ف

الصادق حسي  / م.م

E3204 (2)تمارين ومعمل مساحة 

اية فرج.م.م&عال الحسي  .م.م

األربعاء

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم

عدد 

السكاشن

مدني   :الشعبة األولى : الفرقة 
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نظام الفصلين الدراسيين

ي 
 
(2)رسم مدن

ين زهران.د شي 

(E2-204)

عميد المعهد,,, يعتمد 

(2)معمل خواص المواد واختباراتها

محمد عالء الدين.م.م

(2)معمل خواص المواد واختباراتها 

محمد عالءالدين. م.م

مجدي عبدالعزيز زهو. د.أ هناء يوسف.           أ

الثالثاء

وكيل المعهد         مدير شئون التعليم

سعيد حسن ابراهيم.د.أ

تمارين خواص المواد واختباراتها

كل اسبوعي   (online )عزة عنان .د

ي 
 
(2)رسم مدن

عال الحسي  .م.م&علياء عالء.م.م&معاذ عبدالنارص.م.م

E2 203 & E2 303

(2)مساحة 

يحي  احمد فريد.د

(E2 204)

ي الهندسة 
 
تحليل عددي وتطبيقاته ف

المدنية

نجالء فوزي.د

(E2 204)

كتابة التقارير الفنية

محمد عبدالقادر.د

E6 304

كتابة التقارير الفنية

محمد عبدالقادر.د

E6 304

جيولوجيا هندسية

احمد عبدهللا فرج. د

(E2 204)

(2)معمل خواص المواد واختباراتها 

محمد عالءالدين. م.م

E3 204 (2)تحليل منشات 

عمر احمد.م& ندى عبدالنارص .م.م

ي الهندسة المدنية
 
تحليل عددي وتطبيقاته ف

هالة حماده/ م

E3211 (2)تمارين ومعمل مساحة 

عال الحسي  .م.م

ي الهندسة المدنية
 
تحليل عددي وتطبيقاته ف

هالة حماده/ م
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(1)فصل   

(2)فصل   

(3)فصل   

(4)فصل   

(5)فصل   

ALLاالحد

(1)فصل   

(2)فصل   

(3)فصل   

(4)فصل   

(5)فصل   

(1)فصل   

(2)فصل   

(3)فصل   

(4)فصل   

(5)فصل   

(1)فصل   

(2)فصل   
(3)فصل   
(4)فصل   

(5)فصل   

(4)تحليل منشات 

اسامة حسان.د

(E2 304)

E3 204 (4)تمارين تحليل منشات 

شيماء محمود.م

E3 211 (4)تمارين تحليل منشات 

شيماء محمود.م

األثنين

عميد المعهد,,, يعتمد 

E3 205 (2)تمارين ومعمل هندسة جيوتقنية

كريم عصام.م

E3 206(2)تمارين ومعمل ميكانيكا الموائع

زينب السيد.م&سلمى علي.م.م

E6 205 (2)تمارين خرسانة مسلحة

محمود نصر.م.م

هناء يوسف.           أ

األربعاء

(2)خرسانة مسلحة 

خالد فوزي.د.أ

(E2 304)

E6 205 (4)تمارين تحليل منشات 

شيماء محمود.م
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E3204 (2)تمارين ومعمل ميكانيكا الموائع 

زينب السيد.م& سلمى علي .م.م

E3 205 (2)تمارين خرسانة مسلحة 

ندى عبدالناصر.م.م& محمود نصر .م.م السبت

الثانية :الفرقة 

(4)معمل خواص المواد واختباراتها 

محمد عالءالدين.م.م

(4)معمل خواص المواد واختباراتها 

محمد عالءالدين. م.م

E3 211 (4)تمارين تحليل منشات 

شيماء محمود.م

E3 206 (2)تمارين ومعمل هندسة جيوتقنية 

كريم عصام.م

الثالثاء

مجدي عبدالعزيز زهو. د.أ

(4)تحليل منشات 

(ONLINE)كل اسبوعين-اسامة حسان.د

(2)خرسانة مسلحة 

(ONLINE)كل اسبوعين-خالد فوزي.د.أ

E3 204 (2)تمارين ومعمل ميكانيكا الموائع 

زينب السيد.م& سلمى علي .م.م

E3 205 (2)تمارين خرسانة مسلحة 

محمود نصر.م.م

مدني   :الشعبة 

         مدير شئون التعليم

انشاء معماري 

 E2 203 & E2 303

انشاء معماري

 E2 203 & E2 303 (2)ميكانيكا الموائع

مجدي حسني.د.أ

(E2 304)

(4)خواص المواد واختباراتها 

رفيق خيري عبدالوهاب. د.أم

(E2 304)

E3 204 (2)تمارين ومعمل هندسة جيوتقنية 

كريم عصام.م

E3 206 (4)تمارين تحليل منشات 

شيماء محمود.م

E3 211 (2)تمارين خرسانة مسلحة 

ندى عبدالناصر.م.م& محمود نصر .م.م

E6 205 (2)تمارين ومعمل هندسة جيوتقنية 

كريم عصام.م

(4)معمل خواص المواد واختباراتها 

محمد عالءالدين. م.م

انشاء معماري

ناصر فوزي.د

(E2 304)

E3 205 (2)تمارين ومعمل ميكانيكا الموائع 

زينب السيد.م& سلمى علي .م.م

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم

عدد 

السكاشن

وكيل المعهد

سعيد حسن ابراهيم.د.أ

E3 204 (2)تمارين ومعمل هندسة جيوتقنية 

كريم عصام.م

(4)معمل خواص المواد واختباراتها 

محمد عالءالدين. م.م

E3 211 (2)تمارين خرسانة مسلحة 

ندى عبدالناصر.م.م& محمود نصر .م.م

E3 205 (2)تمارين ومعمل ميكانيكا الموائع 

زينب السيد.م& سلمى علي .م.م

انشاء معماري 

 E2 203 & E2 303

(4)معمل خواص المواد واختباراتها 

محمد عالءالدين. م.م

(2)هندسة جيوتقنية 

احمد عبدهللا فرج.د

(E3 204)



5678استراحه1234المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.00:12.151.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30اليوم

(1)فصل   

(2)فصل   

(3)فصل   

(1)فصل   

(2)فصل   

(3)فصل   

(1)فصل   

(2)فصل   

(3)فصل   

ALLالثالثاء

(1)فصل   

(2)فصل   

(3)فصل   

E3 204(4)تمارين خرسانة مسلحة 

ة معوض.م.م& محمود نرص .م.م امي 

(4)خرسانة مسلحة 

خالد فوزي.د.أ

(E2 304)

E3 204 (2)تمارين منشات معدنية 

كريم سامح.م& تيسي  سعيد .م

ي الهندسة المدنية 
 
(2)تطبيقات الحاسب االىل ف

اسامة حسان.د

(E3 208)

E3 205تمارين هندسة جيوتقنية واساسات 

كريم عصام.م

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم

(4)خرسانة مسلحة 

(ONLINE)كل اسبوعي  -محمد بدوي.د

األثنين

األحد

السبت

عدد 

السكاشن

(2)منشات معدنية 

عمرو ابراهيم.د

(E3 208)

هندسة الطرق والمطارات

مجدي عبدالعزيز زهو.د.أ

(E2 304)

هناء يوسف.           أ

E3 205تمارين هندسة الطرق والمطارات 

اية فرج.م.م

ي م
 
ي وحماية الشوان

 
علياء عالء.م.تمارين هندسة الموان

تمارين صيانة وتدعيم المنشات 

E3 206معاذ عبدالنارص .م.م

E3 204تمارين هندسة جيوتقنية واساسات 

كريم عصام.م

ي الهندسة المدنية
 
(2)معمل تطبيقات الحاسب االىلي ف

عمر احمد.م& شيماء محمود .م

ي م
 
ي وحماية الشوان

 
علياء عالء.م.تمارين هندسة الموان

تمارين صيانة وتدعيم المنشات 

E3 204معاذ عبدالنارص .م.م

ي الهندسة المدنية
 
(2)معمل تطبيقات الحاسب االىلي ف

عمر احمد.م& شيماء محمود .م

مدني   :الشعبة   نظام الفصلين الدراسيينالثالثة :الفرقة 

مجدي عبدالعزيز زهو. د.أ

عميد المعهد,,, يعتمد          مدير شئون التعليم

االربعاء

E3 205(4)تمارين خرسانة مسلحة 

ة معوض.م.م& محمود نرص .م.م امي 

E3 206تمارين هندسة الطرق والمطارات 

اية فرج.م.م

E3 206(4)تمارين خرسانة مسلحة 

ة معوض.م.م& محمود نرص .م.م امي 

صيانة و حماية وتدعيم المنشات

خالد فوزي.د.أ

محمد بدوي.د

(E2 204)

ادارة اعمال

أحمد متوىل. د

(E2 204)

(2)منشات معدنية 

(ONLINE)كل اسبوعي  -عمرو ابراهيم.د

سعيد حسن ابراهيم.د.أ

E3 206 (2)تمارين منشات معدنية 

كريم سامح.م& تيسي  سعيد .م
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E3 206تمارين هندسة جيوتقنية واساسات 

كريم عصام.م

ي وحماية الشواط  
 
هندسة الموان

ي.د.أ
مجدي حسي 

(E3 208)

ي م
 
ي وحماية الشوان

 
علياء عالء.م.تمارين هندسة الموان

تمارين صيانة وتدعيم المنشات 

E3 206معاذ عبدالنارص .م.م

ي الهندسة المدنية
 
(2)معمل تطبيقات الحاسب االىلي ف

عمر احمد.م& شيماء محمود .م

E3 205 (2)تمارين منشات معدنية 

كريم سامح.م& تيسي  سعيد .م

E3 204تمارين هندسة الطرق والمطارات 

اية فرج.م.م

هندسة جيوتقنية واساسات

احمد عبدهللا فرج.د

(E3 208)

وكيل المعهد

هندسة جيوتقنية واساسات

(ONLINE)كل اسبوعي  -احمد عبدهللا .د

ي وحماية الشواط  
 
هندسة الموان

ي.د.أ&خالد فوزي.د.أ
محمد .د&مجدي حسي 

(ONLINE)كل اسبوعي  - بدوي 
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(1)فصل   

(2)فصل   

(3)فصل   

(2)فصل   

(3)فصل   

(1)فصل   

(2)فصل   

(3)فصل   

(1)فصل   

(2)فصل   

(3)فصل   

(1)فصل   

(2)فصل   

(3)فصل   

كميات ومواصفات

ي.د.م.ا رفيق خي 

(E3 208)

السالمة والصحة المهنية

ين زهران.د شي 

(E3 208)

E3 205تمارين تصميم اعمال الري 

سلىم علي.م.م& علياء عالء .م.م

تمارين خرسانة مسلحة وخرسانة سابقة االجهاد

E3 206محمود نرص .م.م

E3 204كل اسبوعي  -تمارين كميات ومواصفات 

تيسي  سعيد.م

تصميم اعمال الري

ي.د.ا
مجدي حسي 

ين زهران.د شي 

(E3 208)

خرسانة مسلحة وخرسانة سابقة االجهاد

خالد فوزي.د.ا

محمد بدوي.د

(E3 208)

وع خرسانة مشر

محمد بدوي.د&خالد فوزي .د.ا

وع خواص ومقاومة المواد مشر

عزة عنان.د

وعات وع ادارة المشر مشر

ي عبدالوهاب.د.م.ا رفيق خي 

E3 206كل اسبوعي  -تمارين كميات ومواصفات 

تيسي  سعيد.م

E3 204تمارين سكة حديد 

معاذ عبدالنارص.م.م

تمارين خرسانة مسلحة وخرسانة سابقة االجهاد

E3 206محمود نرص .م.م

(1)فصل   

وع هندسة االساسات مشر

احمد عبدهللا فرج.د

وع منشات معدنية مشر

عمرو محمد ابراهيم.د

مشروع خرسانة

محمد بدوي.د&خالد فوزي .د.ا

مشروع ادارة المشروعات

رفيق خيري عبدالوهاب.د.م.ا

االربعاء

عميد المعهد,,, يعتمد 

مجدي عبدالعزيز زهو. د.أهناء يوسف.           أ

وكيل المعهد         مدير شئون التعليم

سعيد حسن ابراهيم.د.أ

األثنين

األحد

الثالثاء
E3 205تمارين سكة حديد 

معاذ عبدالنارص.م.م

تمارين خرسانة مسلحة وخرسانة سابقة االجهاد

E3 206محمود نرص .م.م

E3 205تمارين تصميم اعمال الري 

سلىم علي.م.م& علياء عالء .م.م

E3 204تمارين سكة حديد 

معاذ عبدالنارص.م.م

كل اسبوعي  -تمارين كميات ومواصفات 

E3 204تيسي  سعيد .م

E3 205تمارين تصميم اعمال الري 

سلىم علي.م.م& علياء عالء .م.م

مدني   :الشعبة  نظام الفصلين الدراسيينالرابعة :الفرقة 

عدد 

السكاشن

السبت
سكة حديد

احمد عبدالغني.د

(E3 208)
وع منشات معدنية مشر

عمرو محمد ابراهيم.د

وع هندسة الطرق  مشر

ي.د&مجدي عبدالعزيز.د.أ
احمد عبدالغي 

وع هندسة االساسات  مشر

احمد عبدهللا فرج.د

وع منشات معدنية مشر

عمرو محمد ابراهيم.د

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم
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وع هندسة الطرق مشر

ي.د&مجدي عبدالعزيز.د.ا
احمد عبدالغي 

وع خواص ومقاومة المواد مشر

عزة عنان.د


