
مدني   :  الشعبة 
المحاضرات

اليوم

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

            مدير شئون التعليم                    

هناء يوسف/              أ

                            وكيل المعهد                     

السيد سليط/ د.                          أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

محمد نادر دياب/ د.أ

االربعاء
تحلٌل عددى وتطبٌفاتة فى الهندسة المدنٌة 

رأفت ابوزٌد/ م.أ

(Q 202) قاعة

 تمارٌن خواص المواد  

   (2)واختبارتها

رٌهام طعٌمة/م  

     (2) معمل خواص المواد واختبارتها

رٌهام طعٌمة/ م 

    (2)  معمل خواص المواد واختبارتها

رٌهام طعٌمة/ م 

  تمارين جيولوجيا هندسية     

(E3 204)كريم عصام  قاعة/  م 

  تمارين جيولوجيا هندسية     

(E3 204)كريم عصام  قاعة/  م 

 (E6 303) تمارين تحليل عددى قاعة

هالة حمادة/ م 

الثالثاء
 جٌولوجٌا هندسٌة  

محمود عطٌة/  د

      2       مساحة 

ٌحٌى احمد/    د 

تمارين جيولوجيا هندسية     

(E3 204)كريم عصام  قاعة/  م 

    2  تمارٌن ومعمل مساحة 

(E3 205)ندى عبدالناصر    قاعة/  م

    2  تمارٌن ومعمل مساحة 

(E3 205)ندى عبدالناصر   قاعة/ م

     2  تمارين تحليل أنشاءات 

(E3 206)احمد عصام قاعة/  م 

(E6 303)  تمارين تحليل عددى قاعة

هالة حمادة/    م 

     2  تمارين تحليل أنشاءات 

(E3 206)احمد عصام  قاعة/  م 

    (2) معمل خواص المواد واختبارتها

(E3 204)محمد عالء قاعة/رٌهام ــ م/ م 

    2  تمارٌن ومعمل مساحة 

(E3 205)عمرو خلٌل  قاعة/ م

االثنٌن

السبت
(2) تحلٌل منشؤت

نهال مجدى/  د

(2) رسم مدنً 

مروة محمد على/ د

 (Q 101)معمل رسم هندسى مدنى    قاعة

ندى عبدالناصر/ كرٌم عصام  ــ  م/  م

 (Q 102)معمل رسم هندسى مدنى قاعة

محمد عالء/ م- زٌنب السٌد / م- فادى عوض /   م

االحد
كتابة تقارٌر فنٌة 

محمد عبد القادر/ د

 (2)خواص المواد واختبارتها

عزة عنان/    د

     2  تمارين تحليل أنشاءات 

(E3 206)احمد عصام قاعة/  م 

(E6 303) تمارين تحليل عددى قاعة

الصادق حسين/ م .    م

عدد 

السكاشن

1234
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المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

 م2019  / 2018الفصل الدراسً الثانً   

2019 /2018 الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

قاعة (Q 202)(نظام الفصلين الدراسيين)األولى : المستوى 



مدني   :  الشعبة 

المحاضرات

اليوم

سكشن  1السبت

سكشن  1االحد

سكشن  1االثنٌن

سكشن  1االربعاء

    2  تمارٌن ومعمل مواد بناء 

محمد عالء  /رٌهام طعٌمة ــ م/م 

(E3 205)قاعة

            مدير شئون التعليم                    

هناء يوسف/              أ

                            وكيل المعهد                     

السيد سليط/ د.                          أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

محمد نادر دياب/ د.أ

     2  تمارين تحليل أنشاءات 

(E3 206)احمد عصام  قاعة/  م 

    (E3 205)قاعة

      1  مساحة 

ٌحٌى احمد/    د 

(E3 205)قاعة

 رسم هندسً مدنً 

مروة محمد على/ د

(E3 208)قاعة

معمل رسم هندسى مدنى   

زٌنب السٌد/ م

سكشن  1الثالثاء
(E6 301) قاعة4  تمارين رياضة

الصادق حسين/ م .    م

 4 رٌاضة 

(E6 201) قاعة

رأفت ابوزٌد/ م.أ

    1  تمارٌن ومعمل مساحة 

(E3 205)أمٌرة معوض    قاعة/ م 

(E6 206) قاعة

تسوٌق

حسن على حسن/ د

(E3 205)قاعة

2 تحلٌل إنشاءات

نهال مجدى/  د

(E3 208)قاعة

معمل رسم هندسى مدنى  

زٌنب السٌد/ رٌهام طعٌمة ــ م/ م 

 (E3 211)قاعة

 2مواد بناء 

عزة عنان/    د

    2  تمارٌن ومعمل مواد بناء 

محمد عالء   /رٌهام طعٌمة ــ م/ م 

(E3 211)قاعة

عدد 

السكاشن

1234
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المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

 م2019  / 2018الفصل الدراسً الثانً   

2019 /2018 الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

(نظام الساعات المعتمدة)األولى : المستوى 



مدني   :الشعبة 
المحاضرات

اليوم

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

االربعاء

             مدير شئون التعليم                    

هناء يوسف/              أ

                            وكيل المعهد                     

السيد سليط/ د.                         أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

محمد نادر دياب/ د.أ

 2تمارٌن تصمٌم المنشآت الخرسانٌة 

(Q 203)محمود نصر /م.م

    3  تمارٌن ومعمل مساحة 

(E3 204)أمٌرة معوض  قاعة/  م 

     4  تمارين تحليل أنشاءات 

(Q 202)محمد عبدالرحمن قاعة/ م.م 

الثالثاء

 (Q 303)قاعة

 3  مساحة 

ٌحٌى احمد/   د 

 هٌدرو لٌكا القنوات المكشوفة

إٌمان عبدالغفار/ م. أ

 التفكٌر العلمً 

محمد عبد القادر/ د

االثنٌن

     4  تمارين تحليل أنشاءات 

(Q 202)محمد عبدالرحمن قاعة/ م. م 

    3   تمارين ومعمل مساحة 

(E3 204)أميرة معوض  قاعة/  م 

 2تمارٌن تصمٌم المنشآت الخرسانٌة 

(Q 203)محمود نصر /م.م

 تمارٌن ومعمل هٌدرو لٌكا القنوات المكشوفة 

(E3 206)ندى عبدالناصر قاعة/ م

    3  تمارين ومعمل مساحة 

(E3 204)أميرة معوض  قاعة/  م 

 تمارٌن ومعمل هٌدرو لٌكا القنوات المكشوفة 

(E3 206)ندى عبدالناصر قاعة/ م

     4  تمارين تحليل أنشاءات 

(Q 202)محمد عبدالرحمن قاعة/ م. م 

 2تمارٌن تصمٌم المنشآت الخرسانٌة 

(Q 203)محمود نصر /م.م

 

االحد
  2 مٌكانٌكا التربة 

محمود عطٌة/  د

  اقتصاد

كمال حسام/ د
  2تمارٌن ومعمل مٌكانٌكا التربة 

(E3 204)كرٌم عصام قاعة/  م

  2  تمارين ومعمل ميكانيكا التربة 

(E3 204)كريم عصام قاعة/  م

10.30:9.0012.15:10.452.30:1.004.15:2.45

السبت

  2 تمارٌن ومعمل مٌكانٌكا التربة 

(E3 204)كرٌم عصام قاعة/  م

2 تصمٌم المنشآت الخرسانٌة

محمد عبد الحلٌم/   د

  4  تحلٌل إنشاءات

نهال مجدى/   د
تمارٌن ومعمل هٌدرو لٌكا القنوات المكشوفة 

(E3 205)ندى عبدالناصر قاعة/ م/م

قاعة (Q 203)(نظام الساعات المعتمدة)الثانية :المستوى 
عدد 

السكاشن

1234

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

 م2019  / 2018الفصل الدراسً الثانً  

2019 / 2018 الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 



مدني :الشعبة 
المحاضرات

اليوم

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

4سكشن   

سكشن  1
تمارٌن التصمٌم 

الكهربً 

2سكشن   

3سكشن   

سكشن  1
 تمارٌن تخطٌط 

ومراقبة جودة 

2سكشن   

3سكشن   

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

             مدير شئون التعليم                    

هناء يوسف/              أ

                             وكيل المعهد                     

السيد سليط/ د.                           أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

محمد نادر دياب/ د.أ

الثالثاء
تخطٌط ومراقبة 

جودة المشروعات

رفٌق خٌرى/ م.أ

تمارٌن ومعمل تصمٌم بؤستخدام الحاسب االلى 

G4  (E4 104)احمد عصام /م

االربعاء
 2تصمٌم المنشآت المعدنٌة 

محمود طلبة/ د

 2تمارٌن تصمٌم المنشآت المعدنٌة 

(E3 204)فادى عوض قاعة/ م 

  4تمارٌن تصمٌم المنشآت الخرسانٌة 

(E4 203)محمود نصرقاعة/ م.م

االحد

االثنٌن
4 تصمٌم المنشآت الخرسانٌة 

محمد عبد الحلٌم/  د

التصمٌم الكهربً 

لإلنشاءات 

اسامة عبدالمنعم/   د

 2تمارٌن تصمٌم المنشآت المعدنٌة 

(E4 201)محمد مجدى قاعة/ فادى عوض م / م 

  4تمارٌن تصمٌم المنشآت الخرسانٌة 

(Q 302)محمود نصرقاعة/ م.م

  4تمارٌن تصمٌم المنشآت الخرسانٌة 

(Q 302)محمود نصرقاعة/ م.م

 2تمارٌن تصمٌم المنشآت المعدنٌة 

(E4 201)محمد مجدى قاعة/ فادى عوض م / م 

تمارٌن ومعمل تصمٌم بؤستخدام الحاسب االلى 

G2  (E4 103)معاذ عبدالناصر / م

4
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السبت
التصمٌم باستخدام الحاسب االلً 

احمد شلتوت/  د

تمارٌن ومعمل تصمٌم بؤستخدام الحاسب االلى 

G1  (E4 104)احمد عصام /م

تمارٌن ومعمل تصمٌم بؤستخدام الحاسب االلى 

G3 (E4 104)احمد عصام /م

أخالقٌات المهنة والتشرٌعات

نشؤت ادوارد/ د.  أ

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

 م2019  / 2018الفصل الدراسً الثانً   

2019/2018  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

قاعة (Q 302)(نظام الساعات المعتمدة)الثالثة :المستوى 
عدد 

السكاشن

123



مدني   :الشعبة 
المحاضرات

اليوم

1سكشن   

2سكشن   

3سكشن   

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

             مدير شئون التعليم                    

هناء يوسف/              أ

                           وكيل المعهد                     

السيد سليط/ د.                         أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

محمد نادر دياب/ د.أ

االربعاء
محمود عطٌة  /  مشروع تربة  د

(E3 211)قاعة
  

الثالثاء
أصالح وتجدٌد المبانى 

 (Q 203)قاعة

ماجدة الحسٌنً/  د

 إدارة المشروعات

رفٌق خٌرى/ م.أ

مشروع اعمال الرى  

(E3 211)اٌمان عبدالغفار قاعة/م. أ

  تمارين تصميم منشآت رى كبرى        

(E4 201)زينب السيد قاعة/ م

    2  تمارين منشآت خرسانية خاصة 

(E3 205)معاذ عبدالناصرقاعة/م

االثنٌن
 4   اختٌاري

تصمٌم منشآت رى كبرى

مروة محمد على/  د

2 منشآت خرسانية خاصة 

محمد رضا/  د

    مشروع خواص مواد   

(E3 211)عزة عنان  قاعة/  د
 مشروع رى  

(E3 211)مروة محمد على قاعة/ د

  تمارين هندسة الطرق والمطارات  

(E4 201)عمرو خليل قاعة/ م.م

  تمارين أصالح وتجديد المبانى

(E6 301)محمد عالء قاعة/    م 

مشروع مساحة   

(E3 206)يحيى احمد قاعة/    د

مشروع خرسانة   

(E3 205)محمد عبدالحليم قاعة/   د

االحد

  تمارين هندسة الطرق والمطارات  

(E4 203)عمرو خليل قاعة/ م.م

    2  تمارين منشآت خرسانية خاصة 

 (E6 202)دراسات بيئية قاعة(E3 206)معاذ عبدالناصرقاعة/م

محمد نادر/ د.أ

  تمارين تصميم منشآت رى كبرى 

(E4 201)زينب السيد قاعة/   م

    2  تمارين منشآت خرسانية خاصة 

(E3 206)معاذ عبدالناصرقاعة/م

  تمارين هندسة الطرق والمطارات  

(E4 203)عمرو خليل قاعة/ م.م

  تمارين تصميم منشآت رى كبرى       

(E4 201)زينب السيد قاعة/   م

  تمارين أصالح وتجديد المبانى

(E6 304)محمد عالء قاعة/    م 

4
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السبت
 هندسة الطرق والمطارات3ختٌاري ا

محمد شلبى/  د

مشروع الطرق   

احمد شلتوت/ محمد شلبى ــ د/   د

قاعة (Q 303)(نظام الساعات المعتمدة)الرابعة : المستوى 
عدد 

السكاشن
123

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

 م2019  / 2018الفصل الدراسً الثانً   

2019/2018  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 



مدني   :  الشعبة 

            مدير شئون التعليم                    

هناء يوسف/              أ

                            وكيل المعهد                     

السيد سليط/ د.                          أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

محمد نادر دياب/ د.أ

االربعاء

(E6 301)قاعة

تارٌخ الهندسة والتكنولوجٌا 

اٌمان عبدالغفار/ م.أ

 (E3 205)قاعةاالمثلٌة االنشائٌة 

ماجدة الحسٌنً/ رأفت ابو زٌد د/ م.أ

فحص وصٌانة المنشؤت 

محمد عبدالحلٌم/   د

(E3 206)قاعة

محمود عطٌة/ هندسة االساسات  د

تصمٌم منشآت اعمال الرى

مروة محمد على/  د

3تصمٌم المنشآت الخرسانٌة   (Q 203)قاعة

محمد عبد الحلٌم/  د

الثالثاء

  3تمارٌن تصمٌم المنشآت الخرسانٌة 

(E4 201)محمود نصر قاعة/ م.م

 (Q 202) قاعة

ٌحٌى احمد/  دتطبٌقات الهندسٌة للمساحة

(E3 206)قاعة

محمد عالء/   م1تمارٌن مٌكانٌكا التربة 

(Q 303) قاعة

تموٌل وتقٌٌم جودة المشروعات 

رفٌق خٌرى/ م.أ

(E3 204)قاعة

تمارٌن تموٌل وتقٌٌم جودة المشروعات 

زٌنب السٌد/ م

االثنٌن
 (Q 202)قاعة

هندسة صحٌة وبٌئٌة 

إٌمان عبدالغفار/ م. أ

  (Q 303) قاعة

محمد رضا/  هندسة الزالزل د

 (Q 303)قاعة

1 منشآت خرسانٌة خاصة 

محمد رضا/ د

  تمارين االمثلية االنشائية     

(E6 302)معاذ عبدالناصر قاعة/ م

االحد

  (Q 203)قاعة

محمود عطٌة/    د1مٌكانٌكا التربة 

E6(202) قاعة3    رٌاضة

دسوقى على دسوقى/     د

تمارٌن تطبٌقات الهندسٌة للمساحة 

(E3 208)عمرو خلٌل   قاعة/ م. م

  تمارين تخطيط الطرق والنقل  

(E6 205)عمرو خليل قاعة/ م.م

  تمارٌن هندسة صحٌة وبٌئٌة  

(E3 205)رٌهام طعٌمة قاعة/ م 

احمد عصام /   م 3  تمارٌن تحلٌل أنشاءات 

(E3 211)قاعة

السبت

 (Q 202)قاعة

نهال مجدى/    د3 تحلٌل إنشاءات

 (Q 303)قاعة

محمد شلبى/  تخطٌط الطرق والنقل د

تمارٌن هندسة الزالزل 

(E3 208)أمٌرة معوض   قاعة/  م 

تمارٌن فحص وصٌانة المنشؤت 

محمد عالء/  م

    1  تمارين منشآت خرسانية خاصة 

(E3 206)معاذ عبدالناصر قاعة/م

تمارٌن هندسة االساسات

(E3 206)محمد عبدالرحمن قاعة/   م

1234المحاضرات
10.30:9.0012.15:10.452.30:1.004.15:2.45اليوم

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

 م2019  / 2018الفصل الدراسً الثانً   

2019 /2018  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

(نظام الساعات المعتمدة) مواد مفتوحة 


