
األولى:المستوى 

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

الثالثاء

نرمٌن طارق/ د    (2)تصمٌم معماري االربعاء
/ د                                     (2)                                  معمل تصمٌم معماري 

مى حامد/ م+ عبد الرحمن /م+ نورهان /احمد شوٌخ م/م+نرمٌن طارق 

مدير شئون التعليم 

هناء يوسف/ أ

 وكيل المعهد 

 

محمد مدحت مختار/  د.  أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد 

 

محمد فتوح احمد/ د.أ

االحد
(2)وسائط التعبٌر البصرى 

ناصر فوزى/ د

     (2)    تمارٌن وسائط التعبٌر البصرى

نورهان/ م+ اٌمان جمال / م
 E3306   (2)تارٌخ ونظرٌات العمارة 

نجوى البدري/   د

االثنٌن

E6301    

كتابة التقارٌر الفنٌة  

محمد عبد القادر/ د   

تمارٌن تحلٌل منشات 

شٌماء محمود/ م

 E3306تحلٌل منشات 

رجب شاكر/    د

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

2020 / 2019الفصل الدراسً الثانً 

 2020 /2019  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

(نظام الفصلين الدراسيين)

E4 301.304 عمارة :  الشعبة

السبت

تطبٌقات الحاسب اآللً فً 

 (1)العمارة

شٌرى ولٌم/ د 

(1)معمل تطبٌقات حاسب آلً فً العمارة 

1محمد القن   مجموعة / م

(1)معمل تطبٌقات حاسب آلً فً العمارة 

2محمد القن   مجموعة /    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

ماجدة الحسٌنً/ خرسانة مسلحة داالربعاء
معمل خرسانة مسلحة

شٌماء محمود/ م

مدير شئون التعليم 

هناء يوسف/ أ

 وكيل المعهد 

 

محمد مدحت مختار/  د.  أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد

  

محمد فتوح احمد/ د.أ

االثنٌن
نظم اضاءة وصوتٌات 

محمد صالح/ د

(1)تصمٌمات تنفٌذٌة 

وحٌد فاروق/  د

+اٌمن سمٌر /م.م+ مً حامد / م  (1)معمل تصمٌمات تنفٌذٌة 

اٌمان جمال/  م

ناصر فوزي/ د (4)تصمٌم معماري الثالثاء
+نورهان / م+ اٌة مجدي / م.م+ ناصر فوزي / د  (4)  معمل تصمٌم معماري 

نورهان علً/ م+ مً حامد /  م

السبت

االحد
تصمٌم داخلً  

نرمٌن طارق/ د

نرمٌن طارق   /     معمل تصمٌم داخلً د

عبد الرحمن/ م+ اٌة مجدي / م.م + 

تقنٌات التصمٌم المعماري 

عصام موسى/د

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

2020 / 2019الفصل الدراسً الثانً 

 2020 /2019  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

(نظام الفصلين الدراسيين)
 

عمارة : الشعبة E4 201.203الثانية : المستوى 



األولى:المستوى 

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  

محمد مدحت مختار/  د.  أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد 

 

محمد فتوح احمد/ د.أ

          تركٌبات صحٌة         

E3306محمد صالح  /  د

الثالثاء

االربعاء
 (2)تصمٌم معماري

نرمٌن طارق/د

نورهان عبدالعال     / م+ نرمٌن طارق / د (2)    معمل تصمٌم معماري

مى حامد/م+ عبد الرحمن / م+ احمد شوٌخ / م+

         (1)       تارٌخ عمارة 

E3306نجوى البدري   / د

االحد
ناصر /منظور  د

فوزي
نورهان/ م.م+ اٌمان جمال/   ممعمل منظور

االثنٌن
تمارٌن ومعمل خواص المواد

محمد عالء/ م

    2        نظرٌة منشات

E3306رجب شاكر  .د

2معمل نظرٌة منشات 

شٌماء محمود/ م

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

2020 / 2019الفصل الدراسً الثانً 

2020 /2019  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

(نظام الساعات المعتمدة)

E4 301.304 عمارة :  الشعبة

السبت
     (2)         انشاء معماري 

وحٌد فاروق/  د

   (2)     معمل انشاء معماري 

اٌمان جمال/ م+ اٌمن سمٌر/ م.م

رفٌق .          خواص المواد       د

E3306خٌري  



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  

محمد مدحت مختار/  د.  أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد

  

محمد فتوح احمد/ د.أ

الثالثاء
  تصمٌم 

         (4)معماري

ناصر فوزي/ د

+ نورهان / م+اٌة مجدي/م.م+ناصر فوزي/د(4)معمل تصمٌم معماري 

E4301نورهان علً    / م+ مً حامد / م

االربعاء
 E3305

امال الدبركً/ د.تحكم بٌئً أ

االحد
2   تارٌخ عمارة 

نجوى البدرى/ د
(2)معمل خرسانة مسلحة 

 E6301       

  تفكٌر علمً  

محمد عبد القادر/ د

التركٌبات الكهربٌة فً المبانً

E3305محمد صالح  / د

االثنٌن
 E3305

اٌمن سمٌر/ م.معمل تركٌبات كهربٌة   م

  الحاسب اآللً فً العمارة   

شٌرى ولٌم/ د 

(1)معمل تطبٌقات حاسب آلً فً العمارة 

/ نورهان علً  م/ محمد القن    م/      م

الزهراء

عمارة : الشعبة E4 201.203الثانية : المستوى 

السبت

                      (2)                           خرسانة مسلحة 

E3305ماجدة الحسٌنً   /   د

(2)معمل خرسانة 

4معمل إنشاء معماري 

اٌمان جمال   / اٌمن سمٌر م/ م. م

 E4301
4إنشاء معماري 

E4301وحٌد فاروق  / د

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

2020 / 2019الفصل الدراسً الثانً 

2020 /2019  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

(نظام الساعات المعتمدة)
 



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 

 

محمد مدحت مختار/  د.  أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد 

 

محمد فتوح احمد/ د.أ

الثالثاء
 تنسٌق مواقع

الزهراء/ م+ نرمٌن طارق / د

معمل تنسٌق مواقع 

+محمد القن / م+ نرمٌن طارق / د

الزهراء/ م+ احمد شوٌخ /  م

  تركٌبات فنٌة 

محمد القن/ م+ احمد شوٌخ/ م

االربعاء
 6تصمٌم معمارى 

امال عبدالحلٌم/ د.أ

 6   معمل تصمٌم معمارى 
+  اسراء / م.امال عبدالحلٌم م/ د. أ

نورهان علً/ م+الزهراء / م+ آٌة مجدي/ م.م

(تركٌبات فنٌة ) 2 اختٌاري 

ناصر فوزى/ د

االحد
      (2)         تصمٌمات تنفٌذٌة 

عصام موسى/  د

احمد /م+ عصام موسى / د (2)      معمل تصمٌمات تنفٌذٌة 

نورهان علً/ م+ محمد القن / م+ شوٌخ 

 تركٌبات فنٌة(كل اسبوعٌن)

ناصر فوزى/ د

االثنٌن
تمارٌن نظم تكٌٌف الهواء فً المبانً

شٌماء محمد/ م.م

تمارٌن هندسة االساسات

كرٌم عصام/ م

عمارة:  الشعبة E3 308الثالثة : المستوى 

السبت

نظم تكٌٌف الهواء فً المبانً 

E4203محمد فتوح   / د.ا

     هندسة االساسات 

E4203محمود عطٌة   /   د

  اسكان

E4203شٌري ولٌم  / د

منشات معدنٌة 

عمرو ابراهٌم/  د

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

2020 / 2019الفصل الدراسً الثانً 

2020 /2019  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

(نظام الساعات المعتمدة)



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

الثالثاء
مشروع تخرج 

احمد عوف/ د.أ

معمل مستندات تنفٌذ 

احمد شوٌخ/ م

مدير شئون التعليم 

هناء يوسف/ أ

 وكيل المعهد 

 

محمد مدحت مختار/  د.  أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد 

 

محمد فتوح احمد/ د.أ

اٌمان جمال /م+نجوى البدري/ د+عصام موسى/ د+امال الدبركً/ د.          أ   معمل مشروع تخرج

اسراء/ م.م+عبد الرحمن./م+

االربعاء

 E6304  

  ادارة مشروعات   

رفٌق خٌري/ م. أ

عصام موسى/ د  (7)تصمٌم معماري 
(7)معمل تصمٌم معماري 

عصام موسى/ د  (4)نظرٌات عمارة 

شٌري ولٌم/ تخطٌط عمرانً  داالحد
+ اسراء / م.م+ شٌري ولٌم/ معمل تخطٌط عمرانً د

الزهراء/ م

      معمل دراسات االثرالبٌئً     

عبد الرحمن/ م

االثنٌن
    (3)    تصمٌمات تنفٌذٌة 

E4203وحٌد فاروق   / د

E3305محمد صالح   / مستندات التنفٌذ  د
معمل عمارة محلٌة تراثٌة

(3)معمل تصمٌمات تنفٌذٌة 

عمارة:  الشعبة E3 208الرابعة  : المستوى 

E3306محمد صالح    / دراسة االثر البٌئً  دالسبت
       عمارة محلٌة تراثٌة      

شٌري ولٌم/ د

شٌري ولٌم/ عمارة محلٌة تراثٌة   د

محمد صالح/ ممارسة مهنٌة وتشرٌعات  د

المعهد العالً للهندسة والتكنولوجٌا بالعبور

إدارة شئون التعلٌم 

2020 / 2019الفصل الدراسً الثانً 

 2020 /2019  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

(نظام الساعات المعتمدة)
 


