
األولى:المستوى 

المحاضرات

اليوم

الثالثاء
Q101  2تصمٌم معماري 

ناصر فوزى/  د

 Q101 2   معمل تصمٌم معماري

اٌمان جمال/ سناء رجائى  م/ آٌة هللا م/ نرمٌن طارق  م/ م .ناصر فوزى م/   د

االربعاء

مدير شئون التعليم 

هناء يوسف/ أ

 وكيل المعهد  

السيد سليط/ د.  أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

محمد نادر دياب/ د.أ

االحد
Q202كتابة تقارٌر فنٌة 

محمد عبد القادر/ د

تطبٌقات الحاسب اآللً فً 

E4(103) (1)العمارة

شٌرى ولٌم/ د 

E4(103)(1)معمل تطبٌقات حاسب آلً فً العمارة 

احمد شوٌخ/ عبد الرحمن م/ شٌرى ولٌم   م/    د

االثنٌن

(2)وسائط التعبٌر البصرى 

 E3(308 ) قاعة 

ناصر فوزى/ د

      (2)    تمارٌن وسائط التعبٌر البصرى

 E3(308 )قاعة 

آٌة هللا/ احمد شوٌخ م/ م
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السبت

E4203 

تمارٌن تحلٌل المنشآت  

فادى عوض/ م

 E4203 

تحلٌل المنشآت 

ماجدة الحسٌنى/ د

 E4203 

2تارٌخ ونظرٌات العمارة 

نجوى البدرى/ د

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

2019 / 2018الفصل الدراسً الثانً 

 2019 /2018  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

عمارة :  الشعبة (نظام الفصلين الدراسيين)

1234



األولى:المستوى 
المحاضرات

اليوم

 E4303  معمل 

 منظور

 مدير شئون التعليم 

هناء يوسف/ أ

 وكيل المعهد  

السيد سليط/ د.  أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

محمد نادر دياب/ د.أ

الثالثاء

 E4203 

تمارٌن خواص المواد 

محمد عالء/ م

2تصمٌم معماري 

ناصر فوزى/  د

 Q102 2   معمل تصمٌم معماري

مى محمد/ عبدالرحمن م/ محمد القن م/ آٌة مجدى م/ م.ناصر فوزى م/   د

االربعاء

 E3305 

1تارٌخ عمارة 

نجوى البدرى/ د

االحد
منظور 

ناصر فوزي/ د

االثنٌن

E3314 

2إنشاء معماري 

وحٌد فاروق/ د

E4303 

 2معمل إنشاء معماري 

محمد القن/  م

 E6301خواص المواد   

عزة عنان/ د 
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السبت
معمل خواص المواد 

محمد عالء/رٌهام طعٌمة م/ م

E3204

 2 تمارٌن نظرٌة منشآت

فادى عوض/ م

 E3305 

التركٌبات الصحٌة فً المبانً

محمد صالح/ د

 E3204 

2نظرٌة منشآت 

ماجدة الحسٌنى/ د

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

2019 / 2018الفصل الدراسً الثانً 

 2019 /2018  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

عمارة :  الشعبة (نظام الساعات المعتمدة)

1234



المحاضرات
اليوم

الثالثاء

االربعاء
 E4301.3  

4تصمٌم معماري 

نجوى البدرى/ د

3.E4301 

 4معمل تصمٌم معماري 

عبد الرحمن / آٌة مجدى م/ م.رشا السعٌد م/ م.نجوى البدرى   م/ د

آٌة هللا/ سناء رجائى  م/ م

 مدير شئون التعليم 

هناء يوسف/ أ

 وكيل المعهد  

السيد سليط/ د.  أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

محمد نادر دياب/ د.أ

االحد
   E3305 

2تارٌخ عمارة 

نجوى البدرى/ د

 E3305 

التركٌبات الكهربٌة فً المبانً

محمد صالح/ د

 Q203  اقتصاد   

حسام كمال/  د

E4203 

 2تمارٌن خرسانة مسلحة 

فادى عوض/ م

االثنٌن
E4104   معمل الحاسب اآللً فً العمارة  

سناء رجائى/ اٌمن سمٌر  م/ م.شٌرى ولٌم   م/  د

  E4104

  الحاسب اآللً فً العمارة   

شٌرى ولٌم/ د 

E3305  

تمارٌن التركٌبات الكهربٌة فً المبانً   

اٌمان جمال/ م
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السبت
E3314 

4إنشاء معماري 

وحٌد فاروق/ د

 E3308 

4معمل إنشاء معماري 

محمد القن   / اٌمن سمٌر م/ م. م

مى محمد/ آٌة هللا   م/ م

E6304   2خرسانة مسلحة

احمد شلتوت/ د

عمارة : الشعبة (نظام الساعات المعتمدة)الثانية : المستوى 

1234

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

2019 / 2018الفصل الدراسً الثانً 

  2019 /2018  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 



المحاضرات
اليوم

االربعاء
 E3306 

تمارٌن نظم تكٌٌف الهواء فً المبانً

شٌماء محمد/ م.م

 E3314  هندسة أساسات 

محمود عطٌة/ د

 E3308  

) 2اختٌاري  تركٌبات فنٌة   )

ناصر فوزى/ د

مدير شئون التعليم 

هناء يوسف/ أ

 وكيل المعهد  

السيد سليط/ د.  أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

محمد نادر دياب/ د.أ

االثنٌن
E4301   

 6تصمٌم معمارى 

امال عبدالحلٌم/ د.أ

E4301 6   معمل تصمٌم معمارى 
عبد الرحمن  / رشا السعٌد  م/ م.امال عبدالحلٌم م/ د. أ

مى محمد/ اٌمان جمال  م/ م

 E3308  

) 2اختٌاري  تركٌبات فنٌة   )

ناصر فوزى/ د

الثالثاء
 E3314اسكان  

سامح محمد علٌان/ د

 E3204  

  تمارٌن هندسة أساسات 

كرٌم عصام/ م

E3306  2تمارٌن اختٌاري  

( تركٌبات فنٌة ) 

مى محمد/ م  

السبت

 E3314 

2تصمٌمات تنفٌذٌة 

وحٌد فاروق/  د

E4301  

2معمل تصمٌمات تنفٌذٌة 

عبد الرحمن/ اٌمن سمٌر  م/ م.م  

االحد
 E4301تنسٌق مواقع 

امال عبدالحلٌم/ د.أ

E4301معمل تنسٌق مواقع 

اٌمان جمال/ سناء رجائى  م/ م

 E3306 

نظم تكٌٌف الهواء فً المبانً 

محمد صالح/ د

1234
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المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

2019 / 2018الفصل الدراسً الثانً 

 2019 /2018  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

عمارة:  الشعبة (نظام الساعات المعتمدة)الثالثة : المستوى 



المحاضرات
اليوم

الثالثاء
E3305 تمارٌن   

مستندات التنفٌذ 

اٌمان جمال/ م

االربعاء

مدير شئون التعليم 

هناء يوسف/ أ

 وكيل المعهد  

السيد سليط/ د.  أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

محمد نادر دياب/ د.أ

االثنٌن

 E3306 

دراسة األثر البٌئى للمشروعات (4)أختٌارى 

محمد صالح/ د

 E3306 

دراسة األثر البٌئى (4)تمارٌن أختٌارى   

  للمشروعات

أحمد شوٌخ/ م

 E3305 

الممارسة المهنٌة والتشرٌعات 

محمد صالح/ د

E3305 مستندات التنفٌذ    

سامح محمد علٌان/ د

السبت
 E4303 ًمعمل تخطٌط عمران  

اٌمان جمال/ سناء رجائى م/ م

 E4303 ًتخطٌط عمران  

شٌرى ولٌم/ د 

االحد

E3308   مشروع 

 تخرج

احمد عوف/ د.أ

امال عبدالحلٌم/ د.أ 

E3308   مشروع تخرج 

نجوى البدرى/ ناصر فوزى د/ امال الدبركى د/ د.احمد عوف  أ/ د.أ 

عبد الرحمن/ محمد القن م/ آٌة مجدى م/ م.م      
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المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

2019 / 2018الفصل الدراسً الثانً 

  2019 /2018  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

عمارة:  الشعبة (نظام الساعات المعتمدة)الرابعة  : المستوى 



المحاضرات
اليوم

السبت

االحد
 3تصمٌم معمارى 

اشرف فتحى/ د

االثنٌن

 7تصمٌم معمارى 

ناصر فوزى/ د

االربعاء

 مدير شئون التعليم 

هناء يوسف/ أ

 وكيل المعهد  

السيد سليط/ د.  أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

محمد نادر دياب/ د.أ

الثالثاء

الصوتٌات فى العمارة 

E3306محمد صالح  / د

E3305العمارة المحلٌة التراثٌة 

سامح محمد علٌان/ د

E3206 1 خرسانة مسلحة 

ماجدة الحسٌنى/ د

E3308   7تصمٌم معمارى 

رشا السعٌد/ م.   م

E4201منشآت معدنٌة   

محمود طلبة/ د

E3314  4نظرٌات عمارة 

اشرف فتحى/ د

E3314 1تصمٌمات تنفٌذٌة

اشرف فتحى/ د

E4303   3تصمٌم معمارى 

مى حامد/ اشرف فتحى   م/ د

Q203  مساحة 

ٌحٌى احمد/   د 

E3314 3تصمٌمات تنفٌذٌة

وحٌد فاروق/  د

  معمل مساحة 

زٌنب السٌد/  م
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تمارٌن منشآت معدنٌة   

E3306محمد مجدى / م

 1تمارٌن خرسانة مسلحة 

E3306محمد عبدالرحمن / م

عمارة:  الشعبة (نظام الساعات المعتمدة)مواد مفتوحة

1234

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

2019 / 2018الفصل الدراسً الثانً 

  2019 /2018  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 


