
عمارة :  الشعبة األولى:الفرقة 
12345678المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30اليوم

االربعاء

الثالثاء
1التصميم معماري 

ناصر فوزى/      د

   1تمارين التصميم معماري 

مى حامد/ عبد الرحمن  م/ناصر فوزى     م/      د

مدير شئون التعليم

هناء يوسف. أ

             وكيل المعهد 

السيد سليط. د.            أ

             يعتمد    عميد المعهد ،،

االحد
(1)وسائط التعبير البصرى 

نرمين طارق/ م .ناصر فوزى   م/  د

(1) تمارين وسائط التعبير البصرى

/ ماية مجدى   / م. منرمين طار/ م .م

احمد شويخ

1تاريخ ونظريات العمارة 

نرمين طارق/ م .نجوى البدرى  م/     د

االثنين
خواص واختبار المواد  

رفيق خيرى. م.أ

تمارين ومعمل خواص واختبار المواد 

محمد عالء/ م

تمارين ومعمل خواص واختبار المواد 

محمد عالء/ م

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2020 / 2019الفصل الدراسي األول 

  مقترح الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2019 /  2020 

نظام الفصلين الدراسيين

(      )نموذج رقم 

 E4(301/303 )قاعة 

السبت

 قاعة 

1إنشاء معماري 

وحيد فاروق/ د

  1تمارين أنشاء معماري 

مى حامد/ ايمن سمير   م/ م.وحيد فاروق م/ د
نشاط طالبى



12345678المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30اليوم

االربعاء
3التصميم المعماري 

نجوى البدرى/ د

 3معمل تصميم معماري

عبد الرحمن/ احمد شويخ  م/ اية مجدى  م/ م.نجوى البدرى   م/ د

مدير شئون التعليم

هناء يوسف. أ

             وكيل المعهد 

السيد سليط. د.            أ

             يعتمد    عميد المعهد ،،

االثنين
2إنشاء معماري

وحيد فاروق/ د

    3               معمل إنشاء معماري 

ايمان جمال. مى حامد  م/ ايمن سمير   م/ م.م
نشاط طالبى

الثالثاء
   تحكم بيئي  

أمال عبدالحليم/ د.     أ

معمل تحكم بيئي 

ايمان جمال. أمال عبدالحليم م/ د.أ

3تاريخ ونظريات العمارة 

عصام موسى/     د

السبت
معمل تطبيقات حاسب آلي في العمارة 

E4(103) قاعة 

احمد شويخ/ محمد القن  م/ م

أخالقيات المهنة والتشريعات  

نشأت أدوارد. م.أ

االحد
تطبيقات الحاسب اآللي في العمارة 

شيرى وليم/ د 

المســـــاحة والقياس

يحيى فريد.  د

تمارين ومعمل المســـــاحة والقياس

محمد عالء/ م

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2020 / 2019الفصل الدراسي األول 

  مقترح الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2019 /  2020 

نظام الفصلين الدراسيين

(      )نموذج رقم 

عمارة : الشعبة  E4(201/203 )قاعة الثانية : الفرقة 



عمارة :  الشعبة األولى:الفرقة 
12345678المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30اليوم

مدير شئون التعليم

هناء يوسف. أ

             وكيل المعهد 

السيد سليط. د.            أ

             يعتمد    عميد المعهد ،،

 تمارين ومعمل مســـــاحة 

اميرة معوض. م

الثالثاء
1التصميم معماري

ناصر فوزى/ د

   1تمارين التصميم معماري 

مى حامد/ عبد الرحمن  م/ناصر فوزى     م/      د

االربعاء
(1) نظرية منشأت 

ماجدة الحسينى/ د

االحد

تشكيل مرئى 

ناصر فوزى   /  د

نرمين / م .م

طارق

 تمارين  تشكيل مرئى

احمد شويخ/ ماية مجدى / م. منرمين طارق / م .م

1تاريخ ونظريات العمارة 

نرمين طارق/ م.نجوى البدرى  م/ د

مســـــاحة 

يحيى فريد.  د

االثنين

ظل

ناصر فوزى/  د

خواص المواد  

رفيق خيرى. م.أ

تمارين ومعمل خواص المواد 

محمد عالء/ م

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2020 / 2019الفصل الدراسي األول 

  مقترح الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2019 /  2020 

نظام الساعات المعتمدة

(      )نموذج رقم 

 E4(301/303 )قاعة 

السبت

 قاعة 

1إنشاء معماري 

وحيد فاروق/ د

  1تمارين أنشاء معماري 

مى حامد/ ايمن سمير   م/ م.وحيد فاروق م/ د

معمل ظل

احمد شويخ/ اية مجدى  م/ م.م

(1)تمارين نظرية منشأت 

فادى عوض. م



12345678المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30اليوم

مدير شئون التعليم

هناء يوسف. أ

             وكيل المعهد 

السيد سليط. د.            أ

             يعتمد    عميد المعهد ،،

الثالثاء
   تحكم بيئي  

أمال عبدالحليم/ د.     أ
معمل تحكم بيئي

ايمان جمال. أمال عبدالحليم م/ د.أ

 خرسانة مسلحة (1) 

ماجدة الحسينى/ د

االربعاء
3تصميم معماري 

نجوى البدرى/ د

 3معمل تصميم معماري

عبد الرحمن/احمد شويخ  م/ اية مجدى  م/ م.نجوى البدرى   م/ د

االحد
 تمارين خرسانة مسلحة (1) 

فادى عوض. م

االثنين

E3(208 ) قاعة 

3إنشاء معماري

محمد صالح. د

E3(208 )         قاعة 

    3        معمل إنشاء معماري 

ايمن سمير   / م.محمد صالح م. د

مى حامد/ م

عمارة : الشعبة  E4(201/203 )قاعة الثانية : الفرقة 

السبت

    2    نظريات عمارة 

E3(208 )قاعة 

عصام موسى/   د

 تمارين خرسانة مسلحة (1) 

فادى عوض. م

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2020 / 2019الفصل الدراسي األول 

  مقترح الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2019 /  2020 

نظام الساعات المعتمدة

(      )نموذج رقم 



12345678المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30اليوم

مدير شئون التعليم

هناء يوسف. أ

             وكيل المعهد 

السيد سليط. د.            أ

             يعتمد    عميد المعهد ،،

الثالثاء
نجوى /  د 3 نظريات عمارة 

البدرى

تطبيقات الحاسب 

اآللي في العمارة 

محمد صالح/ د

 تصميم عمراني 

شيرى وليم/   د 

   معمل تصميم عمراني        

ايمان جمال. عبد الرحمن م/م

االربعاء
    تصميم بيئى 

أمال عبدالحليم/ د.أ

تمارين تصميم بيئى 

ايمان جمال. أمال عبدالحليم  م/ د.أ

االحد

معمل تطبيقات حاسب آلي في العمارة 

(103)E4

محمد القن/ محمد صالح   م/    د

5تصميم معمارى 

شيرى وليم/  د 

   5          معمل  تصميم معمارى 

مى حامد/ محمد القن  م/ شيرى وليم  م/   د 

االثنين
1تصميمات تنفيذية 

محمد صالح/     د

 1            معمل  تصميمات تنفيذية 

محمد القن/ احمد شويخ   م/ اية مجدى م/ م.محمد صالح     م/   د

عمارة:  الشعبة E3(308 ) قاعة الثالثة : الفرقة 

السبت
تمارين منشآت معدنية  

عال الحسينى/ م 

منشآت معدنية    

عمرو ابراهيم. د
نشاط طالبى

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2020 / 2019الفصل الدراسي األول 

مقترح   الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2019 /  2020 

نظام الساعات المعتمدة

(      )نموذج رقم 



12345678المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30اليوم

مدير شئون التعليم

هناء يوسف. أ

             وكيل المعهد 

السيد سليط. د.            أ

             يعتمد    عميد المعهد ،،

الثالثاء
مقرر أختيارى عمارة محلية تراثية    

شيرى وليم. د 

االربعاء

 E6 (301 )قاعة 

 إدارة مشروعات   

رفيق خيرى. م. أ

تمارين  عمارة محلية تراثية 

ايمان جمال. م

االحد
4 نظريات عمارة 

عصام موسى. د

معمل تصميم 

  7معماري 

عصام موسى. د

  7معمل تصميم معماري 

ايمان جمال. عبد الرحمن  م/عصام موسى   م/  د

االثنين
الصوتيات في العمارة 

محمد صالح.  د
نشاط طالبى

عمارة:  الشعبة E3(208 ) قاعة الرابعة  : الفرقة 

السبت
تمارين الصوتيات في العمارة 

محمد القن/ م

 3  تصميمات تنفيذية 

عصام موسى/    د

   3         معمل تصميمات تنفيذية 

عبد الرحمن/محمد القن   م/ عصام موسى   م/    د

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2020 / 2019الفصل الدراسي األول 

 مقترح  الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2019 /  2020 

نظام الساعات المعتمدة

(      )نموذج رقم 



12345678المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30اليوم

السبت
مستندات التنفيذ 

محمد صالح/ د

  مشروع التخرج 

أحمد عوف/ د.  أ

االثنين

الثالثاء

معمل تخطيط عمرانىشيرى وليم  / تخطيط عمرانى داالربعاء

مدير شئون التعليم

هناء يوسف. أ

             وكيل المعهد 

السيد سليط. د.            أ

             يعتمد    عميد المعهد ،،

2تصميمات تنفيذية 

محمد صالح/ د

مشروع التخرج 

أحمد عوف/ د.أ

تركيبات فنية متقدمة  

ناصر فوزى/ د

تمارين تركيبات فنية متقدمة 

ناصر فوزى/ د

التركيبات الكهربية فى المباتى

محمد صالح. د

عمارة:  الشعبة نظام الساعات المعتمدة

تمارين مستندات التنفيذ 

محمد صالح/ د

االحد

   2معمل تصميمات تنفيذية 

محمد صالح/ د

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2020 / 2019الفصل الدراسي األول 

مقترح الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2019 /  2020
(      )نموذج رقم 


