
  

عمارة :  الشعبة 
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االربعاء

2وسائط التعبير البرصي 

E4201 

احمد شوي    خ.نارص فوزي    م.د

كتابة التقارير الفنية 

محمد عبد القادر  .د

E6 304

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2022 / 2021الفصل الدراسي الثاني 

الثالثاء
تحليل المنشآت 

أسامة حسان. د

E6 301

االحد

االثنين

السبت

وكيل المعهد 

سعيد حسن إبراهيم. د.أ

عميد المعهد ,,, يعتمد 

مجدي عبدالعزيز زهو. د.أ

 (2)التصميم المعماري 

ن طارق.د نرمير

E4 201

 (2)تمارين التصميم المعماري 

ن طارق .د بسنت محمد.م+نورهان عبدالعال.م+اية مجدي.م.م+نرمير

E4 201

ي العمارة 
ن

(1مجموعة )  (1)معمل تطبيقات الحاسب اآللي ف

E6 105نورهان عىل   .م

ي العمارة 
ن

(2مجموعة )  (1)معمل تطبيقات الحاسب اآللي ف

E6 106نورهان عدس  .م.م

تمارين تحليل المنشآت

شيماء محمود. م

تمارين التصميم 

 (2)المعماري

ن طارق.د نرمير

2تمارين وسائط التعبير البرصي 

E4201 

احمد شوي    خ.نارص فوزي   م.د

(      )نموذج رقم 

االولى : الفرقة 

خ ونظريات العمارة  (2)تاري    

E3317نجوى البدرى / د

  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

 2021 /  2022 

نظام الفصلين الدراسيين

ي العمارة 
ن

 (1)تطبيقات الحاسب اآللي ف

محمد صالح.د

مدير شئون التعليم 

هناء يوسف. أ
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السبت

الثالثاء

  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

 2021 /  2022 

نظام الفصلين الدراسيين

تمارين التصميم المعماري 

(4) 

نارص فوزي.د

E4 301

مدير شئون التعليم 

هناء يوسف. أ

(      )نموذج رقم 

 (1)تمارين تصميمات تنفيذية 

وحيد فاروق.د

بسنت محمد. م+ اية مجدي . م.م

 E4 317

تمارين التصميم الداخىلي 

بسنت محمد. م+ نورهان عبدالعال .م

E4 301

 (1)تصميمات تنفيذية 

وحيد فاروق.د

E3 317

عمارة : الشعبة الثانية : الفرقة 

 (1)تمارين تصميمات تنفيذية 

ايمن سمير. م.م

 E4 317

وكيل المعهد 

سعيد حسن إبراهيم. د.أ

التصميم الداخىلي 

ن طارق.د نرمير

E4 301

 (4)التصميم المعماري 

نارص فوزي.د

E4 301

نظم إضاءة وصوتيات 

محمد صالح.د االثنين

االحد

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2022 / 2021الفصل الدراسي الثاني 

خرسانة مسلحة

محمد بدوى.د

 (4)تمارين التصميم المعماري 

نارص فوزي.د

اية حاتم.م+ بسنت محمد .م+ مي حامد .م.م

E4 301

تمارين خرسانة مسلحة

م ندى عبدالنارص.م

تقنيات تصميم معماري

ارساء ابراهيم . د

E3317

االربعاء

عميد المعهد ,,, يعتمد 

مجدي عبدالعزيز زهو. د.أ
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السبت

االحد

االثنين

تمارين التصميم المعماري 

(6) E4 301

عصام موسى.د

عبدالرحمن محمد.م

الثالثاء

االربعاء

(6)تمارين التصميم المعماري 

ايمن سمير .م.م+  عصام موىس  .د

E4 301نورهان احمد   . م+  عبدالرحمن محمد . م

ي 
ن

تمارين تصميم عمران

ي وليم.د شير

نورهان عىلي.م

E4 301

عمارة:  الشعبة 

(      )نموذج رقم 

 (3)تمارين تصميمات تنفيذية 

وحيد فاروق.د

مي حامد.م.م+ ايمن سمير .م.م

E4 301

 (3)تمارين تصميمات تنفيذية 

مي حامد.م.م+ ايمن سمير .م.م

E4 301

تمارين تصميم المنشأت المعدنية 

معاذ عبدالنارص. م.م

   الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

 2021 /  2022 

نظام الفصلين الدراسيين

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2022 / 2021الفصل الدراسي الثاني 

الثالثة : الفرقة 

تمارين عمارة المستقبل 

ن طارق .د نرمير

احمد شوي    خ.م+ نورهان عبدالعال .م

 E4 301

ادارة اعمال 

أحمد متول/ د

E2204

مدير شئون التعليم 

هناء يوسف. أ

وكيل المعهد 

سعيد حسن إبراهيم. د.أ

عميد المعهد ,,, يعتمد 

مجدي عبدالعزيز زهو. د.أ

عمارة المستقبل 

ن طارق.د نرمير

E4 301

 (3)تصميمات تنفيذية 

وحيد فاروق.د

E4 301

(6)التصميم المعماري 

عصام موىس.د

E4 301

تصميم المنشأت المعدنية 

عمرو محمد ابراهيم.د

E3 208

ي 
ن

 تصميم عمران

ي وليم .د شير

E4 301
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السبت

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

مدير شئون التعليم 

هناء يوسف. أ

وكيل المعهد 

سعيد حسن إبراهيم. د.أ

عميد المعهد ,,, يعتمد 

مجدي عبدالعزيز زهو. د.أ

عمارة:  الشعبة الرابعة : الفرقة 

  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

 2021 /  2022 

نظام الفصلين الدراسيين

(      )نموذج رقم 

مشروع التخرج

ناصر فوزي.د

E4 201

مشروع التخرج

اسراء ابراهيم .د+ نجوى البدري .د+ عصام موسى .د+ ناصر فوزي .د

نورهان عبدالعال.م+ اية حاتم .م+ عبدالرحمن محمد .م+ احمد شويخ .م+ محمود عبدالسالم .م

E4 201

تصميم بيئي

اسراء ابراهيم.د

E4 201

 تمارين تصميم بيئي

اية حاتم. اسراء ابراهيم   م.د

E4 201

السالمة والصحة المهنية 

ين زهران. د شير

(E6 304)

تخطيط مناطق سكنية

ي وليم.د شير

E3317

تمارين تخطيط مناطق سكنية

ي وليم.د شير

نورهان عدس.م.م+ مي حامد .م.م

E3 317

مستندات التنفيذ

محمد صالح.د

E3 314

تمارين مستندات التنفيذ

نورهان على. م

E3 314

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2022 / 2021الفصل الدراسي الثاني 


