
المحاضرات

اليوم

االثنين

الخميس

معاذ عبدالناصر/     م1تمارين منشآت خرسانية خاصة 

محمد حلمى/        د4تحليل أنشاءات 

يعتمد ،، عميد المعهد   وكيل المعهدإدارة شئون التعليم

محمد نادر دياب/ د . أالسيد سليط/ د.أهناء يوسف/ أ

االربعاء

علياء عالء/ م (E3 208)معمل رسم هندسى مدنى قاعة محمد عوض/ د   (A)رسم هندسى مدنى  مدرج 

محمد عوض/ د (A) هيدروليكا القنوات المكشوفة مدرج علياء عالء/ تمارين ومعمل هيدروليكا القنوات المكشوفة   م

ماجدة الحسينى/ د   (E3 206)أصالح وتجديد المبانى   قاعة 

خالد فوزى/ م.أ (E6  202)  قاعة2منشآت خرسانية خاصة خالد فوزى/ م.أ (E6  202)   قاعة1 منشآت خرسانية خاصة 

معاذ عبدالناصر/    م2تمارين منشآت خرسانية خاصة 

    (E6 301)  قاعة2  تصميم منشأت معدنية 

عمرو محمد إبراهيم/ د
عال الحسينى/     م2تمارين تصميم منشؤت معدنية 

الثالثاء

محمد اشرف/  م3 تمارين ومعمل مساحة يحيى أحمد/ د  (E3  204)   قاعة 3مساحة 

يحيى أحمد/ د (E3 204)    قاعة 1مساحة محمد اشرف/  م1  تمارين ومعمل مساحة 

ماجدة الحسينى/ د  (E3 206)قاعة التصميم الكهربى لالنشاءات 
   4تصميم منشؤت خرسانية 

أحمد ضيف هللا/ م.أ

أحمد ضيف هللا/ م.هندسة الزالزل   أ

االحد

 (E6 301) قاعة  4تصميم منشؤت خرسانية 

أحمد ضيف هللا/ م.أ
معاذ عبدالناصر/  م4 تمارين  تصميم منشؤت خرسانية 

201الصادق حسين  /   م 4تمارين رياضة (E6  202)عبد الرحمن محمد      قاعة/       د4رياضة 
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السبت

معاذ عبدالناصر/ تمارين ومعمل تصميم بأستخدام الحاسب االلى  مأحمد ضيف هللا/ م.التصميم بؤستخدام الحاسب االلى    أ

عال الحسينى/    م2تمارين تحليل أنشاءات محمد حلمى/ د     (B)  مدرج 2تحليل أنشاءات 

معاذ عبدالناصر/ تمارين هندسة الزالزل  م

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 
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المحاضرات

اليوم

االثنين

الخميس

محمد نادر دياب/ د . أالسيد سليط/ د.أهناء يوسف/ أ

أحمد ضيف هللا/ م. تمارين ديناميكا االنشاءات   أ

يعتمد ،، عميد المعهد   وكيل المعهدإدارة شئون التعليم

محمد عبد الحليم/ تمارين فحص وصيانة المنشأت  دمحمد عبد الحليم/ فحص وصيانة المنشأت  د

االربعاء
محمد عبدهللا الدهشان/ تخطيط ومراقبة جودة المشروعات    دمحمد عبدهللا الدهشان/ تمويل وتقييم مشروعات التشييد    د

ريهام طعيمة/   م2 تمارين ومعمل مواد بناء 

االمثلية االنشائية 

عبد الرحمن محمد/ د

 2  مواد بناء 

عزة عنان/ د

تسويق  

حسن على حسن/ د

الثالثاء

محمد نادر/ د .أ  (E6  202)درسات بيئية     قاعة
(B)أقتصاد  مدرج 

محمد عبدهللا الدهشان/  د

تمارين هندسة صحية وبيئية   

ريهام طعيمة/ م

(A)أدارة المشروعات  مدرج 

محمد عبدهللا الدهشان/  د

 (E6 301)أخالقيات المهنة والقانون    قاعة

نشؤت أدوارد/ د

ماجدة الحسينى/ هندسة صحية وبيئية د

علياء عالء/ تمارين تصميم اعمال الرى    معلياء عالء/ تمارين تصميم منشأت الرى الكبرى    م

االحد

 2  مواد بناء 

عزة عنان/ د

(B)أدارة المشروعات  مدرج 

محمد عبدهللا الدهشان/  د

(B)أقتصاد  مدرج 

محمد عبدهللا الدهشان/  د

 االمثلية االنشائية 

عبد الرحمن محمد/ د

أحمد ضيف هللا/ م.  ديناميكا االنشاءات     أعمرو محمد إبراهيم/    د2      ميكانيكا التربة 

10.30:9.0012.15:10.452.30:1.004.15:2.45

السبت

حسن على حسن/ د  (A)المدخل المنظومى للهندسة مدرج محمد عبد القادر/ د   (E6 202)التفكير العلمى قاعة

محمد عوض/ تصميم منشؤت الرى الكبرى   دمحمد عوض/ تصميم اعمال الرى    د

ماجدة الحسينى/ االمثلية االنشائية  د

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 
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