
مدنً   :  الشعبة 
12345678المحاضرات

9.45:9.009.45:10.3011.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30الٌوم

1سكشن   

2سكشن   

3سكشن   

1سكشن   

2سكشن   

3سكشن   

سكشن  1

2سكشن   

3سكشن   

1سكشن   
تمارٌن خواص 

المواد وإختباراتها 

(2)

2سكشن   
تمارٌن خواص 

المواد وإختباراتها 

(2)

3سكشن   
معمل خواص المواد 

(2)وإختباراتها 

رٌهام طعٌمة. م

تمارٌن خواص 

المواد وإختباراتها 

(2)

االربعاء

             مدٌر شئون التعلٌم  

                  

هناء ٌوسف.              أ

       وكٌل المعهد   

                  

محمد مدحت مختار. د.            أ

  ٌعتمد  ،،، عمٌد المعهد  

محمد فتوح أحمد. د.أ

      2       مساحة 

ٌحٌى احمد/    د 

(2)تمارٌن مساحة 

امٌرة معوض. م
(2)تمارٌن تحلٌل منشأت 

فادى عوض. م

الثالثاء
(2)تحلٌل منشأت 

احمد عبد العال/ د

(2)تمارٌن تحلٌل منشأت 

فادى عوض. م

(2)تمارٌن تحلٌل منشأت 

فادى عوض. م

(2)معمل خواص المواد وإختباراتها 

رٌهام طعٌمة.  م

تمارٌن تحلٌل عددي وتطبٌقاتة 

هالة حمادة. م

(2)تمارٌن مساحة 

امٌرة معوض. م

االثنٌن
كتابة التقارٌر الفنٌة 

محمد عبد القادر. د

خواص المواد 

(2)وإختباراتها 

عزة ابراهٌم عنان. د

السبت
جٌولوجٌا هندسٌة

محمود علً عطٌة. د

 رسم هندسً مدنً 

مروة محمد على.  د

معمل رسم هندسى مدنى     

. شٌماء م.زٌنب السٌد م.رٌهام طعٌمة م.محمد عالء م.  م

تٌسٌر سعٌد. محمود جنٌدى م

االحد

(2)معمل خواص المواد وإختباراتها 

رٌهام طعٌمة.  م

تمارٌن تحلٌل عددي وتطبٌقاتة 

هالة حمادة. م
تحلٌل عددي وتطبٌقاتة فً الهندسة المدنٌة 

رأفت خلف هللا.د.م.أ
(2)تمارٌن مساحة 

امٌرة معوض. م

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

 م2020  / 2019الفصل الدراسً الثانً   

2020 /2019 الجدول الدراسً للفصل الدراسى الثانً 

نظام الفصلٌن الدراسٌٌن

E6301األولى : الفرقة 
عدد 

السكاشن
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12345678المحاضرات
9.45:9.009.45:10.3011.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30الٌوم

1سكشن   

2سكشن   

1سكشن   

2سكشن   

1سكشن   

2سكشن   

1سكشن   

2سكشن   

1سكشن   

2سكشن   

             مدٌر شئون التعلٌم 

                   

هناء ٌوسف.              أ

                               وكٌل المعهد 

                    

محمد مدحت مختار. د.                          أ

  ٌعتمد  ،،، عمٌد المعهد 

 

محمد فتوح أحمد. د.أ

الثالثاء
تمارٌن إنشاء معماري   

احمد شوٌخ .م.محمد القن.  م

نورهان عبدالعال. م

خواص المواد 

(4)وإختباراتها 

عزة ابراهٌم عنان. د

(2)تمارٌن مٌكانٌكا الموائع 

ندى الكومى. م

(2)تمارٌن مٌكانٌكا الموائع 

ندى الكومى. م

االربعاء

(4)تمارٌن تحلٌل منشأت 

فادى عوض. م

(4)معمل خواص المواد وإختباراتها 

محمد عالء. م

(2)تمارٌن هندسة جٌوتقنٌة 

كرٌم عصام. م

االثنٌن
 (4)تحلٌل منشأت 

احمد عبد العال/   د

(2)هندسة جٌوتقنٌة 

محمود علً عطٌة.  د

إنشاء معماري   

ناصر فوزي.   د

السبت
(2)مٌكانٌكا الموائع 

هشام الشاذلً/ د

(2)خرسانة مسلحة 

محمد عبد الحلٌم. د

(2)تمارٌن هندسة جٌوتقنٌة 

كرٌم عصام. م

(2)تمارٌن خرسانة مسلحة 

محمود نصر. م.م

االحد

(2)تمارٌن خرسانة مسلحة 

محمود نصر. م.م

(4)معمل خواص المواد وإختباراتها 

محمد عالء. م

(4)تمارٌن تحلٌل منشأت 

فادى عوض. م

(4)تمارٌن خواص المواد وإختباراتها 

محمد عالء. م

مدنً   :الشعبة E6304الثانٌة: الفرقة 
عدد 

السكاشن

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

 م2020  / 2019الفصل الدراسً الثانً   

2020 /2019 الجدول الدراسً للفصل الدراسى الثانً 

نظام الفصلٌن الدراسٌٌن
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مدنً :الشعبة 
12345678المحاضرات

9.45:9.009.45:10.3011.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30الٌوم

1سكشن   السبت

1سكشن   األحد

1سكشن   االثنٌن

1سكشن   الثالثاء

1سكشن   االربعاء

             مدٌر شئون التعلٌم   

                 

هناء ٌوسف.              أ

                            وكٌل المعهد  

                   

محمد مدحت مختار. د.                          أ

  ٌعتمد  ،،، عمٌد المعهد  

محمد فتوح أحمد. د.أ

E6301تسوٌق  

حسن علً حسن.  د

(2)تحلٌل منشأت 

احمد عبد العال/ د

E2304

تارٌخ الهندسة والتكنولوجٌا

محمد فتوح احمد/ د.أ

2تمارٌن مواد بناء 

محمد عالء.م

2مواد بناء 

عزة ابراهٌم عنان. د

تمارٌن رسم مدنً

فادى . كرٌم عصام  م. م

عوض

رسم مدنً

مروة محمد على.  د

E6206األول :المستوى 
عدد 

السكاشن

جٌولوجٌا هندسٌة

محمود علً عطٌة. د

تمارٌن جٌولوجٌا هندسٌة

كرٌم عصام. م

(2) تمارٌن تحلٌل منشأت 

فادى عوض. م

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

 م2020  / 2019الفصل الدراسً الثانً   

2020 /2019 الجدول الدراسً للفصل الدراسى الثانً 

نظام الساعات المعتمدة
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مدنً :الشعبة 

12345678المحاضرات

9.45:9.009.45:10.3011.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30الٌوم

1سكشن   السبت

1سكشن   األحد

1سكشن   الثالثاء

1سكشن   االربعاء

             مدٌر شئون التعلٌم 

                   

هناء ٌوسف.              أ

                            وكٌل المعهد

                     

محمد مدحت مختار. د.                          أ

  ٌعتمد  ،،، عمٌد المعهد  

محمد فتوح أحمد. د.أ

(2)تمارٌن مساحة 

محمد عالء.م

تمارٌن هٌدرولٌكا

ندى الكومى. م

1سكشن   االثنٌن

E3206

(2)مساحة 

ٌحٌى احمد. د   

(4)تحلٌل منشأت 

احمد عبد العال/ د

تمارٌن دٌنامٌكا الموائع

تٌسٌر سعٌد. م

(2)تمارٌن مٌكانٌكا التربة 

كرٌم عصام. م

(2)تمارٌن خرسانة  

محمود جندى. م.م

عدد 

السكاشن

(2)تصمٌم منشأت خرسانٌة 

محمد عبد الحلٌم. د

دٌنامٌكا الموائع

هشام الشاذلً/  د

هٌدرولٌكا

هشام الشاذلً/  د

E3206

(2)مٌكانٌكا التربة 

محمود علً عطٌة. د

E6304

التفكٌر العلمً

محمد عبد القادر. د

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

 م2020  / 2019الفصل الدراسً الثانً   

2020 /2019 الجدول الدراسً للفصل الدراسى الثانً 

نظام الساعات المعتمدة

E3211الثانً:المستوى 
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12345678المحاضرات

9.45:9.009.45:10.3011.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30الٌوم

1سكشن   

2سكشن   

3سكشن   

4سكشن   

1سكشن   

2سكشن   

3سكشن   

4سكشن   

1سكشن   

2سكشن   

3سكشن   

4سكشن   

1سكشن   

2سكشن   

3سكشن   
4سكشن   

             مدٌر شئون التعلٌم

                    

هناء ٌوسف.              أ

                            وكٌل المعهد 

                    

محمد مدحت مختار. د.                          أ

  ٌعتمد  ،،، عمٌد المعهد 

 

محمد فتوح أحمد. د.أ

االربعاء

E6301

(4)تصمٌم المنشؤت الخرسانٌة 

محمد عبد الحلٌم. د

    (2)  تمارٌن تصمٌم المنشآت المعدنٌة 

محمود جنٌدى. م

  تمارٌن تخطٌط ومراقبة جودة

تٌسٌر سعٌد.م
  تمارٌن تخطٌط ومراقبة جودة

تٌسٌر سعٌد.م

    (2)  تمارٌن تصمٌم المنشآت المعدنٌة 

محمود جنٌدى. م

تمارٌن التصمٌم الكهربً لإلنشاءات

على طارق.م
  تمارٌن تخطٌط ومراقبة جودة

تٌسٌر سعٌد.م
    (4)  تمارٌن تصمٌم المنشآت الخرسانٌة 

محمود نصر. م.م

نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبـىالثالثاء

تمارٌن التصمٌم الكهربً لإلنشاءات

على طارق.م

    (2)  تمارٌن تصمٌم المنشآت المعدنٌة 

محمود جنٌدى. م

تمارٌن التصمٌم باستخدام الحاسب االلى

شٌماء/ تٌسٌر  م. م

االثنٌن

تخطٌط ومراقبة 

جودة 

المشروعات

رفٌق خٌري. د

تمارٌن التصمٌم الكهربً لإلنشاءات

تموٌل وتقٌٌم على طارق.م

المشروعات 

محمد . د

الدهشان

التصمٌم بإستخدام الحاسب 

األلً

رجب شاكر. د

  تمارٌن تموٌل وتقٌم المشروعات

(خرٌجٌن)زٌنب السٌد .م

تمارٌن التصمٌم باستخدام الحاسب االلى

تٌسٌر.كرٌم م.م

    (4)  تمارٌن تصمٌم المنشآت الخرسانٌة 

محمود نصر. م.م
    (2)  تمارٌن تصمٌم المنشآت المعدنٌة 

محمود جنٌدى. م

تمارٌن التصمٌم الكهربً لإلنشاءات

على طارق.م

تمارٌن التصمٌم باستخدام الحاسب االلى

شٌماء/ تٌسٌر  م. م

    (4)  تمارٌن تصمٌم المنشآت الخرسانٌة 

محمود نصر. م.م

عدد 

السكاشن

السبت
 (2)تصمٌم المنشأت المعدنٌة 

E2204عمرو ابراهٌم     . د

التصمٌم الكهربً 

لإلنشاءات

اسامة عبد . د

المنعم

أخالقٌات المهنة والقانون

نشأت إدوارد. د

االحد

تمارٌن التصمٌم باستخدام الحاسب االلى

تٌسٌر.كرٌم م.م

    (4)  تمارٌن تصمٌم المنشآت الخرسانٌة 

محمود نصر. م.م

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

 م2020  / 2019الفصل الدراسً الثانً   

2020 /2019 الجدول الدراسً للفصل الدراسى الثانً 

نظام الساعات المعتمدة

مدنً   :الشعبة E2304الثالث: المستوى 
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12345678المحاضرات
9.45:9.009.45:10.3011.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30الٌوم

1سكشن   

هندسة صحٌة 

E3205وبٌئٌة  

احمد عبد الغنً.  د

2سكشن   

3سكشن   

4سكشن   

1سكشن   

2سكشن   

1سكشن   

2سكشن   

1سكشن   الثالثاء

             مدٌر شئون التعلٌم 

                   

هناء ٌوسف.              أ

                          وكٌل المعهد  

                   

محمد مدحت مختار. د.                  أ

  ٌعتمد  ،،، عمٌد المعهد 

 

محمد فتوح أحمد. د.أ

االربعاء
إدارة المشروعات

E6304رفٌق خٌري  . د.م.أ

تصمٌم اعمال الرى 

مروة محمد على.  د

    (1)  تمارٌن تصمٌم منشؤت خرسانٌة خاصة 

محمود جنٌدى. م

تمارٌن تصمٌم منشآت رى كبرى  

زٌنب السٌد.م

تمارٌن تصمٌم منشآت رى كبرى  

زٌنب السٌد.م

االثنٌن
E3211 4إختٌاري

تصمٌم منشآت رى كبرى

مروة محمد على.  د

(2)تصمٌم منشؤت خرسانٌة خاصة 

محمد عبد الحلٌم.  د

دراسات بٌئٌة

محمد عبد القادر.  د

    (2)  تمارٌن تصمٌم منشؤت خرسانٌة خاصة 

محمود نصر. م.م

إصالح وتجدٌد المبانً

E2304ماجدة الحسٌنً  .  د

تمارٌن تصمٌم اعمال الرى  

زٌنب السٌد.م

تمارٌن تصمٌم منشآت رى كبرى  

زٌنب السٌد.م

ندى الكومى. تمارٌن طرق ومطارات م

االحد
(3)إختٌاري 

هندسة الطرق والمطارات 

احمد عبد الغنً.  د

التطبٌقات الهندسٌة للمساحة

ٌحً أحمد. د

تخطٌط الطرق والنقل

أحمد عبد الغنً.د

ندى الكومى. تمارٌن طرق ومطارات مندى الكومى. تمارٌن طرق ومطارات م
تمارٌن التطبٌقات الهندسٌة للمساحة 

امٌرة معوض. م

امٌرة معوض. تمارٌن هندسة الزالزل مامٌرة معوض. تمارٌن إصالح وتجدٌد المبانً م

ندى الكومى. تمارٌن طرق ونقل م
    (2)  تمارٌن تصمٌم منشؤت خرسانٌة خاصة 

محمود نصر. م.م

    (2)  تمارٌن تصمٌم منشؤت خرسانٌة خاصة 

محمود نصر. م.م
ندى الكومى. تمارٌن طرق ونقل م

عدد 

السكاشن

السبت

  هندسة الزالزل

E3205محمود خاطر   .  د

(1)تصمٌم منشؤت خرسانٌة خاصة 

E3205محمود خاطر   .  د

امٌرة معوض. تمارٌن إصالح وتجدٌد المبانً مرٌهام طعٌمة. تمارٌن هندسة صحٌة م

محمود جنٌدى. تمارٌن إصالح وتجدٌد المبانً م

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

 م2020  / 2019الفصل الدراسً الثانً   

2020 /2019 الجدول الدراسً للفصل الدراسى الثانً 

نظام الساعات المعتمدة

مدنً   :الشعبة E2204الرابع : المستوى 

Page 6 03/02/2020


