
(      )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

1
تمارين خواص المواد واختبارها 

  E3(204)قاعة  (1)

ريهام/ م

2

تمارين خواص المواد 

  (1)واختبارها 

  E3(205)قاعة

ريهام/ م

1

2

1

2

1

2

األربعاء

             مدير شئون التعليم

هناء يوسف.              أ
السيد سليط. د.               وكيل المعهد                  أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

تمارين احصاء ونظم احصائية

E3(204)هالة حمادة   قاعة/ م

االثنين
. م.أاحصاء ونظم احصائية

رأفت ابو زيد




   تحليل منشأت (1) 

عبدهللا سالمة. د

 (1)تمارين  تحليل منشأت 

E3(204)فادى عوض   قاعة/ م

الثالثاء
اقتصاد هندسى   

محمد الدهشان. د

عزه . د  (1)  خواص المواد واختبارها 

عنان

تمارين احصاء ونظم احصائية

E3(205)الصادق حسين  قاعة/ م

األحد
احمد عبد . د(1)  رسم مدنى 

الغنى

  Q (101)قاعة   (1)معمل رسم مدنى 

كريم عصام  /معاذ عبدالناصر   م/ م

ندى عبدالناصر. زينب السيد     م. م

(1)معمل خواص المواد واختبارها 

ريهام طعيمة/  م

نشاط طالبى
 (1)تمارين  تحليل إنشاءات 

E3(204)فادى عوض   قاعة/ م

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2020 / 2019الفصل الدراسي األول 

مقترح الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2019 /  2020 

Q (303)نظام الفصلين الدراسيين   قاعة  مدني   :الشعبة األولى : الفرقة 
عدد 

السكاشن

السبت
(1)مســـــاحة 

يحيى أحمد فريد.  د

(1)تمارين ومعمل مســـــاحة 

E3(204)محمد عالء   قاعة/ م

(1)معمل خواص المواد واختبارها 

ريهام طعيمة/  م

(1)تمارين ومعمل مســـــاحة 

E3(205)محمد عالء   قاعة/ م



(      )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

1

2

1

2

1

2

1

تمارين خواص المواد 

(3)واختبارها 

محمد عالء    /  م

E3(206)قاعة

2

تمارين خواص المواد 

(3)واختبارها 

محمد عالء    /  م

E3(206)قاعة

1

2

             مدير شئون التعليم

هناء يوسف.              أ
السيد سليط. د.               وكيل المعهد                  أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

(3)معمل خواص المواد واختبارها 

محمد عالء/  م

(3)معمل خواص المواد واختبارها 

محمد عالء/  م

األربعاء

 

. د (3)خواص المواد واختبارها 

عزه عنان

(1) تمارين  هندسة جيوتقنية 

E3(204)كريم عصام  قاعة/  م

(1) تمارين  هندسة جيوتقنية 

E3(204)كريم عصام  قاعة/  م

األثنين

 

 3  تحليل إنشاءات  

عبدهللا سالمة. د

 خرسانة مسلحة (1)

محمد عبدالحليم. د 

الثالثاء

 (3) تمارين تحليل إنشاءات 

E3(204)فادى عوض   قاعة/ م

(1)هندسة جيوتقنية 

محمود عطية.  د

(1)  تمارين ميكا نيكا الموائع 

E3(206)ندى عبدالناصر قاعة/ م

االحد
  مســـــاحة (3) 

يحيى أحمد فريد. د 

 (3) تمارين ومعمل مســـــاحة 

E3(204)اميرة معوض  قاعة/ م

 تمارين خرسانة مسلحة (1) 

محمود  قاعة/ م.م (205)E3

نشاط طالبى
 تمارين خرسانة مسلحة (1)   

محمود نصر قاعة.م.م (205)E3

 (3)تمارين ومعمل  مســـــاحة 

E3(206)اميرة معوض قاعة/ م

عدد 

السكاشن

السبت
(1)ميكا نيكا الموائع 

مروة محمد على. د

(1)  تمارين ميكا نيكا الموائع 

أخالقيات المهنة والتشريعات  E3(206)ندى عبدالناصر قاعة/ م

نشأت أدوارد. م.أ  (3) تمارين تحليل إنشاءات 

E3(205)فادى عوض   قاعة/ م

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2020 / 2019الفصل الدراسي األول 

 مقترح  الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2019 /  2020 

Q (304)نظام الفصلين الدراسيين  قاعة  مدني   :الشعبة الثانية :الفرقة 



(      )نموذج رقم 

12345678المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.454.15:3.30اليوم

1األحد

1

1الثالثاء

األربعاء

       3      رياضة 

دسوقى على دسوقى/ د

             مدير شئون التعليم

هناء يوسف.              أ
السيد سليط. د.               وكيل المعهد                  أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

   4تمارين رياضة 

الصادق حسين/ م

 (2)تمارين  تحليل إنشاءات 

فادى عوض/ م

االثنين

   تحليل منشأت (2)

عبدهللا سالمة. د

(1)مواد بناء 

رفيق خيرى. م. أ

 (1)تمارين  تحليل إنشاءات 

فادى عوض/ م

(1)تمارين ومعمل مواد بناء 

محمد عالء/ م

   تحليل منشأت (1)

عبدهللا سالمة. د

عدد 

السكاشن

1السبت

(1)ميكا نيكا الموائع 

مروة محمد على. د

ندى . م(1)تمارين ميكا نيكا الموائع 

عبدالناصر

تاريخ الهندسة والتكنولوجيا

رفيق خيرى. م. أ

   3تمارين رياضة 

الصادق حسين/ م

 4رياضة 

رأفت أبو زيد/ م.أ

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2020 / 2019الفصل الدراسي األول 

  الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2019 /  2020 

نظام الساعات المعتمدة

مدني   :الشعبة Q (303 ) قاعة   األولى : الفرقة 



(      )نموذج رقم 

12345678المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.454.15:3.30اليوم

1السبت

1األثنين

1الثالثاء

1األربعاء

             مدير شئون التعليم

هناء يوسف.              أ
السيد سليط. د.               وكيل المعهد                  أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

هيدروليكا القنوات المكشوفة

مروة محمد على/ د

 المدخل المنظومى للهندسة

حسن على حسن/ د

   تحليل منشأت (3)

عبدهللا سالمة. د

(1)  ميكانيكا التربة 

(1)تمارين ومعمل  ميكانيكا التربة 

كريم عصام/  م

(1) تمارين تصميم المنشأت الخرسانية 

محمود نصر/ م. م

  (1) تصميم المنشأت الخرسانية 

محمد عبدالحليم/  د

1االحد

  مســـــاحة (3) 

يحيى أحمد محمد. د 
عزه عنان. د (3) مـــواد بناء

 (3)تمارين ومعمل مـــواد بناء

محمد عالء/ م

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2020 / 2019الفصل الدراسي األول 

  الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2019 /  2020 

نظام الساعات المعتمدة

مدني   :الشعبة Q (304 ) قاعة   الثانية :الفرقة 

عدد 

السكاشن



(      )نموذج رقم 

مدني   :الشعبة 
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

1

2

3

األحد

1

2

3

1

2

3

1

2

3

االربعاء
محمد . د   (3) تصميم المنشأت الخرسانية 

عبدالحليم

 هندسة األساسات  

محمود عطية/   د

(3) تمارين تصميم المنشأت الخرسانية 

محمود نصر/ م. م

 (1)  تمارين تصميم المنشأت المعدنية 

E6 (302 )عال الحسينى  قاعة / م. م

             مدير شئون التعليم

هناء يوسف.              أ
السيد سليط. د.               وكيل المعهد                  أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

/ متمارين تمويل وتقييم مشروعات التشييد 

E6 (302 )زينب السيد  قاعة 

تمارين األمثلية اإلنشائية 

E6 (303 )معاذ عبدالناصر  قاعة / م

  تمارين هندسة األساسات 

E3 (206 )كريم عصام قاعة / م

تمارين األمثلية اإلنشائية 

E6 (303 )معاذ عبدالناصر  قاعة / م

  تمارين هندسة األساسات 

E3 (206 )كريم عصام قاعة / م

/ متمارين تمويل وتقييم مشروعات التشييد 

E6 (302 )زينب السيد  قاعة 

األثنين
. دQ(101)تمارين إنشاء معماري  قاعة

محمد القن . ناصر فوزى   م

احمد شويخ. م

تمويل وتقييم 

مشروعات التشييد 

محمد الدهشان. د

إنشاء معماري    

ناصر فوزى/ د
نشاط طالبى

الثالثاء

  تمارين هندسة األساسات 

األمثلية اإلنشائيةE3 (206 )كريم عصام  قاعة / م

ماجدة الحسينى.  د

رافت ابو زيد. م.  أ

زينب السيد  / متمارين تمويل وتقييم مشروعات التشييد 

E6 (302 )قاعة 

تمارين األمثلية اإلنشائية 

E6 (303 )معاذ عبدالناصر قاعة/ م

عدد 

السكاشن

عمرو ابراهيم. د (1)   تصميم المنشأت المعدنية السبت

 (1)  تمارين تصميم المنشأت المعدنية 

E6 (302 )عال الحسينى   قاعة / م. م

 (3)تمارين  تصميم المنشأت الخرسانية 

محمود/ م.م

 (1)   تمارين تصميم المنشأت المعدنية 

E6 (302 )عال الحسينى  قاعة / م.  م

(3)  تمارين تصميم المنشأت الخرسانية 

محمود نصر/ م. م

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2020 / 2019الفصل الدراسي األول 

 مقترح  الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2019 /  2020 

نظام الساعات المعتمدة

E6 (304 )   قاعة الثالثة :الفرقة 



(      )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

1

2

3

1

2

3

1

2

3

الثالثاء

1

2

3

12345678

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.454.15:3.30

تخطيط ومراقبة جودة 

رفيق . م. أالمشروعات 

خيرى

التصميم الكهربى لالنشاءات 

اسامة عبدالمنعم/ د

األربعاء
(4) تمارين تصميم المنشأت الخرسانية 

محمود نصر/ م. م

 (2)  تمارين تصميم المنشأت المعدنية 

عال الحسينى/ م. م

   تصميم متشأت رى كبرى

مروة محمد على/ د

             مدير شئون التعليم

هناء يوسف.              أ
السيد سليط. د.               وكيل المعهد                  أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

االثنين
فحص وصيانة المنشأت

عزة عنان/  د

تمارين فحص وصيانة المنشأت

عزة عنان/  د

الثالثاء

 2 منشأت خرسانية خاصة 

محمود خاطر.   د

تمارين التصميم الكهربى لالنشاءات  

اسامة عبدالمنعم/ دالمشروعات

تمارين التصميم باستخدام الحاسب االلى

معاذ عبدالناصر/ م

األحد
درسات بيئية

محمد عبد القادر. د

اليوم

السبت

  إصالح وتجديد مباني  

ماجدة الحسينى/ د

 تمارين إصالح وتجديد مباني  

اميرة معوض. م

 2تصميم منشأت معدنية 

عمرو ابراهيم. د

  تمارين تصميم متشأت رى كبرى

زينب السيد/ م

التصميم باستخدام الحاسب االلى 

أحمد عبد الغتى. د

  (4) تصميم المنشأت الخرسانية 

محمد عبدالحليم/  د

. م.أتمارين تخطيط ومراقبة جودة المشروعات 

رفيق خيرى

أخالقيات المهنة والتشريعات  

نشأت أدوارد/ د

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2020 / 2019الفصل الدراسي األول 

 مقترح  الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2019 /  2020
(      )نموذج رقم 

مدني   :           الشعبة نظام الساعات المعتمدة
المحاضرات

تمارين تخطيط الطرق والنقل

.م

 (1)تمارين منشأت خرسانية خاصة 

E6 (303 )معاذ عبدالناصر  قاعة / م

 تمارين هندسة صحية وبيئية 

E3 (206 )ريهام طعيمة  قاعة / م

             مدير شئون التعليم

هناء يوسف.              أ
السيد سليط. د.               وكيل المعهد                  أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

األربعاء
إدارة المشرعات  

رفيق خيرى. م. أ

تمارين هندسة صحية وبيئية 

E3 (206 )ريهام طعيمة  قاعة / م

تمارين تخطيط الطرق والنقل

.م

 (1)تمارين منشأت خرسانية خاصة 

E6 (303 )معاذ عبدالناصر  قاعة / م

 (1)تمارين منشأت خرسانية خاصة 

E6 (303 )معاذ عبدالناصر  قاعة / م

 تمارين هندسة صحية وبيئية 

E3 (206 )ريهام طعيمة  قاعة / م

تمارين تخطيط الطرق والنقل

.م

االثنين
  ( 2مقرر أختيارى ) 

التطبيقات الهندسية للمساحة

يحيى أحمد فريد/  د

تصميم اعمال الرى

مروة محمد على/ د

تمارين  تصميم اعمال الرى 

E6 (302 )زينب السيد  قاعة / م

 تمارين هندسة الزالزل 

E6 (303 )اميرة معوض  قاعة . م

 تمارين هندسة الزالزل 

E6 (303 )اميرة معوض  قاعة . م

  تمارين تصميم اعمال الرى 

E6 (302 )زينب السيد   قاعة / م

األحد
تخطيط الطرق والنقل 

أحمد عبد الغتى.  د
نشاط طالبى

  تمارين التطبيقات الهندسية للمساحة  

E6 (303 )اميرة معوض   قاعة . م

  تمارين تصميم اعمال الرى 

E6 (302 )زينب السيد  قاعة / م

السبت
  وبيئية صحية هندسة 

الغتى عبد أحمد. د  

(1) خاصة خرسانية منشأت 
خاطر محمود. د 

 هندسة الزالزل 

محمود خاطر.  د

تمارين التطبيقات الهندسية للمساحة  

اميرة معوض. م

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2020 / 2019الفصل الدراسي األول 

  مقترح الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2019 /  2020 

نظام الساعات المعتمدة

مدني   :الشعبة E6 (301 )    قاعة الرابعة :الفرقة
عدد 

السكاشن


