
(      )نموذج رقم 
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األربؼبء

  

(1)رسى ُْذسٗ 

يرٔة يحًذ ػهٗ/ د

  

(1)يؼًم رسى ُْذسٗ 

يرٔة يحًذ ػهٗ/ د

             مدير شئون التعليم                 

هناء يوسف/            أ

                                 وكيل المعهد                         

السيد سليط/ د.                          أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

محمد نادر دياب/ د.أ

انثالثبء
(1)مســـــاحة 

يحيى أحمد محمد/  د

  

  خٕاص انًٕاد ٔاخخببرْب (1)

ػسِ ػُبٌ/ د 
E6(303)ْبنت احًذ  لبػت/   و3رٚبضت 

االثٍُٛ
   ححهٛم إَشبءاث (1) 

َٓبل يجذٖ/ د

الخظبد ُْذسٗ

حسبو كًبل/ د

E3(206)يحًذ ػالء لبػت/ و  (1)يٕاد بُبء 

كرٚى ػظبو / و  (1)ححهٛم إَشبءاث

E3(204)لبػت

كرٚى ػظبو / و  (1)ححهٛم إَشبءاث

E3(204)لبػت

E3(211)يحًذ ػالء لبػت/ و  (1) يٕاد بُبء 

األحذ

 

احظبء َٔظى احظبئٛت

رأفج ابٕ زٚذ/ و.أ

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 
 مقترح الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2018 /  2019 

نظام الفصلين الدراسيين مدني   :الشعبة األولى : الفرقة 
عدد 

السكا

شن

انسبج
  

(1)يؼًم رسى ُْذسٗ 

يرٔة يحًذ ػهٗ/ د

E3(211)يحًذ ػالء لبػت/ و  (1) يٕاد بُبء E6(303)ْبنت احًذ  لبػت/   و3رٚبضت 

كرٚى ػظبو / و  (1)ححهٛم إَشبءاث

E3(204)لبػت

22/09/2018



(      )نموذج رقم 
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             مدير شئون التعليم                 

هناء يوسف/            أ

                                 وكيل المعهد                         

السيد سليط/ د.                          أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

محمد نادر دياب/ د.أ

األربؼبء

 

( 3)يـــٕاد بُبء 

ػسِ ػُبٌ/  د

E4(201)لبػت/    و2يسبحت E3(305)لبػت/  و.و1يٛكبَٛكب انخربت 

E3(204)لبػت/  و. و3ححهٛم إَشبءاث

E4(201)لبػت/    و2يسبحت 

E3(211)/  و1 حظًٛى انًُشأث انخرسبَٛت 

انثالثبء

 

 (2)يســـــبحت 

ٚحٛٗ أحًذ يحًذ/  د

E3(208)لبػت/   و1حظًٛى انًُشأث انخرسبَّٛ 

E3(305)لبػت/  و. و1يٛكبَٛكب انخربت E3(206)رٚٓبو  لبػت/ و  (3)يٕاد بُبء 

E3(204)لبػت/  و. و3ححهٛم إَشبءاث

E3(205)فبدٖ ػٕع لبػت/ دُٚبيٛكب انًٕائغ و

األثٍُٛ

 

دُٚبيٛكب انًٕائغ 

اًٚبٌ ػبذ انغفبر/ و.أ

 

 3  ححهٛم إَشبءاث  

َٓبل يجذٖ/ د

E4(201)ايٛرة يؼٕع لبػت/   و2يسبحت 

E3(208)/و1 حظًٛى انًُشأث انخرسبَٛت 
فبدٖ ػٕع / دُٚبيٛكب انًٕائغ   و

E3(205)لبػت

E3(305)لبػت/   و.و1يٛكبَٛكب انخربت 

E3(211)ايٛرة يؼٕع لبػت/   و2يسبحت 

E3(206)رٚٓبو طؼًٛت  لبػت/ و  (3)يٕاد بُبء 

االحذ

 

(1)يٛكبَٛكب انخربت 

يحًٕد ػطٛت/  د

 

انًذخم انًُظٕيٙ نهُٓذست

حسٍ ػهٙ حسٍ/  د

E3(205)دُٚبيٛكب انًٕائغ   لبػت

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2018 / 2017الفصل الدراسي األول 
 مقترح الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2018 /  2019
مدني   :الشعبة الثانية :الفرقة 
عدد 

السكا

انسبج

E4(203) لبػت

(1) حظًٛى انًُشأث انخرسبَٛت 

يحًذ ػبذانحهٛى/  د

E3(206)رٚٓبو لبػت/ و  (3)يٕاد بُبء E4(203)لبػت/  و.  و3ححهٛم إَشبءاث

22/09/2018
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            مدير شئون التعليم                  

هناء يوسف/         أ

                                 وكيل المعهد                         

السيد سليط/ د.                          أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

محمد نادر دياب/ د.أ

E3(206)لبػت/ ُْذست أسبسبث و

E3(204)ػال  لبػت/و (1)حظًٛى يُشأث يؼذَٛت 
يحًٕد َظر /   و3 حظًٛى انًُشأث انخرسبَٛت

E4(203)لبػت

االربؼبء

 

 ُْذست األسبسبث  

يحًٕد ػطٛت/   د

 (1)   حظًٛى انًُشأث انًؼذَٛت 

يحًٕد طهبت/ د
يحًٕد َظر /   و3 حظًٛى انًُشأث انخرسبَٛت

E4(203)لبػت

األثٍُٛ

 (3) حظًٛى انًُشأث انخرسبَٛت 

  (304) E6

يحًذ ػبذانحهٛى/  د

 

األيثهٛت اإلَشبئٛت 

حسبو كًبل/د

E3(206)لبػت/ ُْذست أسبسبث و

E4(203)يحًٕد/و3 حظًٛى انًُشأث انخرسبَٛت

انثالثبء

 

األيثهٛت اإلَشبئٛت

يبجذة انحسُٛٗ/  د

E4(203)يحًٕد / و3 حظًٛى انًُشأث انخرسبَٛت

E3(206)لبػت/ُْذست أسبسبث  و

عدد 

السكا

شن

انسبج

E6(301)ػال لبػت/و (1)حظًٛى يُشأث يؼذَٛت 

E6(301)ػال لبػت/و (1)حظًٛى يُشأث يؼذَٛت 

األحذ
إَشبء يؼًبر٘    

َبطر فٕزٖ/ د

حًبرٍٚ إَشبء يؼًبر٘    

َبطر فٕزٖ/ د
تمويل وتقييم 

مشروعات التشييد 

عالء عبدالرازق/ د

    (حًبرٍٚ)  

 حًٕٚم ٔحمٛٛى يشرٔػبث انخشٛٛذ

احًذ ػظبو/ و- ػالء ػبذانرازق  / د 

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2019 / 2018الفصل الدراسي األول 
 مقترح الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2018 /  2019
مدني   :الشعبة الثالثة :الفرقة 

22/09/2018



(      )نموذج رقم 

12345678المحاضرات
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E3(305)لبػت/ انُٓذسٛت نهًسبحتو3

            مدير شئون التعليم                  

هناء يوسف/         أ

                                 وكيل المعهد                         

السيد سليط/ د.                          أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

محمد نادر دياب/ د.أ

األربؼبء
 ( 1مقرر أختيارى ) 

 فحص وصيانة المنشأت 

محمد عبدالحليم/ د

E3(205)رٚٓبو لبػت/   ُْذست طحٛت ٔبٛئٛت  و

انثالثبء

E6 (304)
ٔبٛئٛت طحٛت ُْذست    
انغفبر ػبذ اًٚبٌ/ و.أ  

  ( 2مقرر أختيارى ) 

التطبيقات الهندسية للمساحة

يحيى أحمد محمد/  د

 إطالح ٔحجذٚذ يببَٙ E6 (304 (حًبرٍٚ)

يؼبر ػبذ انُبطر / و (1)يُشأث خرسبَٛت خبطت 

E4(203)لبػت

االثٍُٛ

يؼبر ػبذ انُبطر / و (1)يُشأث خرسبَٛت خبطت

E4(203)لبػت

حظًٛى اػًبل انرٖ

يرٔة يحًذ ػهٗ/ د

رٚٓبو طؼًٛت /  ُْذست طحٛت ٔبٛئٛت  و

E3(206)لبػت

E3(204)احًذ ػظبو لبػت/ ُْذست انسالزل و

األحذ
إدارة المشرعات  

عالء عبدالرازق/  د

E3(204)احًذ ػظبو لبػت/ ُْذست انسالزل وE4(201)لبػت/   و.انخطبٛمبث انُٓذسٛت نهًسبحت و

يؼبر ػبذ انُبطر / و (1)يُشأث خرسبَٛت خبطت

E4(203)لبػت
E4(201)لبػت/ و.انخطبٛمبث انُٓذسٛت نهًسبحتوE3(204)احًذ ػظبو لبػت/ ُْذست انسالزل و

E3(206)رٚٓبو طؼًٛت لبػت/  ُْذست طحٛت ٔبٛئٛت  و

عدد 

السكاش

ن

انسبج
(1) خبطت خرسبَٛت يُشأث 

حسٍ انذٍٚ حسبو/ د 

حخطٛط انطرق ٔانُمم 

يحًذ شهبٗ/  د

يحًذ ػالء  /فحض ٔطٛبَت انًُشأث و

E3(206)لبػت

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2019 / 2018الفصل الدراسي األول 
 مقترح الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2018 /  2019
مدني   :الشعبة الرابعة :الفرقة

22/09/2018
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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

            مدير شئون التعليم                           

هناء يوسف/          أ

                         وكيل المعهد                                               

السيد سليط/ د.               أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

محمد نادر دياب/ د.أ

األربؼبء

ػال  /و (2)حظًٛى يُشأث يؼذَٛت 

E3(211)لبػت

يشرٔع حخرج خرسبَت

يحًذ ػبذانحهٛى/ د

يشرٔع حخرج يٕاد بُبء

ػسة ػُبٌ/ د

يشرٔع حخرج خرسبَت

يبجذة انحسُٛٗ/ د

رسى ُْذسٗ يذَٗ 

يرٔة يحًذ ػهٗ/ د

 2تصميم منشأت معدنية 

E3(205)محمود طلبة قاعة/ د

انثالثبء

  إطالح ٔحجذٚذ يببَٙ  

يبجذة انحسُٛٗ/ د

يشرٔع حخرج  طحٛت

اًٚبٌ ػبذ انغفبر/ و.أ

E6(303)انظبدق حسٍٛ لبػت/    و4رٚبضت 
E6(302) لبػت4رٚبضت 

رأفج أبٕ زٚذ/ و.أ

E4(203)التفكير العلمي  قاعة 

محمد عبد القادر/  د

 3مساحة 

يحيى احمد/ د

االثٍُٛ

أخالقيات المهنة والتشريعات  

نشأت أدوارد/ د

حسٕٚك

حسٍ ػهٗ حسٍ/ د

الخظبد 

يحًذ انذْشبٌ/ د

 4  تحليل إنشاءات 

نهال مجدى/ د

األحذ

يشرٔع حخرج  رٖ

يرٔة يحًذ ػهٗ/ د

حخطٛط ٔيرالبت جٕدة انًشرٔػبث 

ػالء ػبذانرازق/ د

يشرٔع حخرج حربت 

يحًٕد ػطٛت/ د

حًبرٍٚ حخطٛط انطرق ٔانُمم 

ػًرٔ خهٛم/ و.و

يشرٔع حخرج خرسبَت

حسبو انذٍٚ حسٍ/  د

حظًٛى يُشأث انرٖ انكبرٖ

يرٔة يحًذ ػهٗ/ د

 ُْذست انسالزل  

يبجذة انحسُٛٗ/ د

 2 منشأت خرسانية خاصة 

حسام الدين حسن/   د

يشرٔع حخرج اسبسبث 

يحًٕد ػطٛت/ د

2حًبرٍٚ حظًٛى يُشأث خرسبَٛت خبطت

E3(204)يؼبر ػبذ انُبطر لبػت/  و

يشرٔع حخرج  رٖ

يرٔة يحًذ ػهٗ/ د

انخظًٛى ببسخخذاو انحبسب االنٗ 

يحًذ ػبذانحهٛى/ د

يشرٔع حخرج طرق  

يحًذ شهبٗ/ د

مدني   :           الشعبة 
المحاضرات

اليوم

انسبج

انخظًٛى انكٓربٗ نالَشبءاث 

أسبيت ػبذ انًُؼى/ د

ُْذست انطرق ٔانًطبراث 

يحًذ شهبٗ/  د

درسات بيئية

محمد نادر دياب/ د.أ

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2019 / 2018الفصل الدراسي األول 

 مقترح الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2018 /  2019 

نظام الساعات المعتمدة

(      )نموذج رقم 

22/09/2018



(      )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

1انسبج

1األحذ

1االثٍُٛ

1انثالثبء

1األربؼبء
 جٕٛنٕجٛب ُْذسٛت  

يحًٕد ػطٛت/   د

             مدير شئون التعليم                 

هناء يوسف/            أ

                   وكيل المعهد                                       

السيد سليط/ د.            أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد  

محمد نادر دياب/ د.أ

   ححهٛم إَشبءاث (1) 

َٓبل يجذٖ/ د

يٛكبَٛكب انًٕائغ

اًٚبٌ ػبذ انغفبر/ و.أ

  

  يٕاد بُبء  (1)

ػسِ ػُبٌ/ د 

عدد 

السكا

       3رٚبضت 

دسٕلٗ ػهٗ دسٕلٗ/ د

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2018 / 2017الفصل الدراسي األول 

 مقترح الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2018 /  2019 

نظام الساعات المعتمدة مدني   :الشعبة األولى : الفرقة 

22/09/2018


