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عميد الكلية والمشرف على القسموكيل الكلية لشئون التعليم والطالبيعتمد,,,,,,,,,,منسق الجدول
أ.د/ نوبى محمد حسن        ا.د. عزت عبد المنعم مرغنىد. سلوى عبد الرحمن مجاهد أحمد

                   نظرية اإلنشاءات (محاضرة - مدرج2)            
     د. محمد حسني منصور

مقرر إنساني

                  تصميم معماري (صالة 4)             
    د/أمل طه- د/محمود مراد - د. سهام نوفل           

        م/ سارة وائل - م/ رندا محمد أحمد

تصميم معماري  (صالة 3)
         ا.د. ربيع محمد رفعت  - أد/محمد حمدي             

  م/ حازم عز الدين قاسم ــ م/ محمود صالح ضاحي

               إنشاءات معدنية تمرين (ف2)                  
د/وليد أبو الوفا

راحة

             تصميم معماري (صالة 4)                  
   د/أمل طه- د/محمود مراد - د. سهام نوفل            

      م/ سارة وائل م/ رندا محمد أحمد

إدارة عمليات البناء (محاضرة - مدرج 1)
 أد/عزة جعيص

       دراسة البيئة والمناخ (محاضرة - مدرج 1)           
  أد/ عبد المنطلب محمد

             نظرية إنشاءات (تمرين - ف 2)               
  د/وليد أبو الوفا - د/طارق عبد العليم

سمينارسمينار

                    نظرية اإلنشاءات (تمرين - ف2)                 
   د. محمود حسني منصور

مقرر إنساني

تاريخ العمارة (محاضرة - مدرج 1)
أد/شوكت القاضي

إدارة عمليات البناء (محاضرة - ف 2)
 أد/ عزة جعيص

             تصميم معماري (صالة 2)                      
                 ا.م.د عصام صالح - د. ممدوح العطار    
         م/ محمد نبيل أحمد - م/ آية محمد كمال محروس

نظم المعلومات الجغرافية    
(محاضرة المعمل)      

ا.م.د/ سلوى مجاهد

نظم المعلومات الجغرافية    
   (تمرين المعمل)     

ا.م.د/ سلوى مجاهد

8

       أسس التصميم واالظهار المعماري (محاضرة -مدرج 1)   
  ا.د. سومية ابو الفضل-أ.د. لبنى عبد اللطيف-أ.د. شوكت 

القاضي

أسس التصميم واالظهار المعماري (تمرين - صالة الرسم 1)     
   ا.د. سومية ابو الفضل-أ.د. لبنى عبد اللطيف-أ.د. شوكت 

القاضي  ـ   م/ أبراهيم سيد  + م/ سندس طاهر أعظم

    التدريب البصري والرسم الحر (محاضرة  -  قاعة المناقشة) 
      أ.د/ وائل حسين يوسف

مبادئ التخطيط العمراني (محاضرة -  قاعة المناقشة)       
د/محمد محمد عزمي

تصميم حضري (محاضرة - مدرج 1)
أد/محمد عبد السميع -  ا.م.د/عمرو سيد

تنسيق المواقع 
والفراغات ف3

أ.د/ وائل حسين يوسف

العمارة منخفضة الطاقة 
ف2

أد/ عبد المنطلب محمد

راحة

أسس التصميم واالظهار المعماري (تمرين - صالة الرسم 1)     
ا.د. سومية ابو الفضل-أ.د. لبنى عبد اللطيف-أ.د. شوكت القاضي 

 ـ   م/ أبراهيم سيد + م/ سندس طاهر أعظم

            منشآت خرسانية (محاضرة - ف2)               
         أ.د./ كمال عباس - د./ صيري عبد الحميد فرغلي

مقرر إنساني

تنسيق المواقع 
والفراغات ف3

أ.د/ وائل حسين يوسف

تخطيط استعماالت 
األراضي ف2

أد/ عصام محروس

           تطبيقات الحاسب  (محاضرة - المعمل)         
أ.د/خالد علي يوسف

                  تصميمات تنفيذية  (صالة 3)                
           أد/مجدي رضوان  أد/أحمد هالل - أ.م.د/خالد 
الليثي        م/ رندا محمد أحمد  م/ إبراهيم محمد سيد

                 تخطيط عمرانى (م-مدرج 1             
      ا.م.د سلوى مجاهد - د. ريم وعظ

مقرر إنساني

س
ـــ

يــ
خم

ال

راحةراحةراحة

راحة

              دراسة البيئة والمناخ (تمرين - ف2)                   
أد/ عبد المنطلب محمد   ـ م/ محمد حسام الدين محمد

اء
ـــ

عــ
رب

األ

راحة

راحةراحة

اء
الث

ـــ
لثـ

ا

                 منشآت خرسانية (تمرين - ف2)             
   أ.د./ كمال عباس - د./ صيري عبد الحميد فرغلي

سمينار سمينار

ف3 إنشاء  أ.د/نادي 
(تمرين) المكان:ف3  م/ 
محمود صالح ضاحي - 

م/محمد حسام الدين

التدريب البصري والرسم الحر (صالة 1)
    أ.د/ وائل حسين يوسف - د/عال عبد الموجود - د/هبة عبد 

الرشيد          م/ آية محمد كمال محروس

تنسيق المواقع 
والفراغات ف3

أ.د/ وائل حسين يوسف

                       مناهج البحث العلمي ف3         
            أ.د/خالد علي يوسف

نظم المعلومات الجغرافية     
 (محاضرة المعمل)     

ا.م.د/ سلوى مجاهد

نظم المعلومات الجغرافية     
  (تمرين المعمل)     ا.م.د/ 

سلوى مجاهد

ت
ــب

ـــ
س

ال راحةراحةراحةراحة

راحة

راحة

راحة

ـن
ـــ

نيـ
الث

ا

           تخطيط عمرانى (تمرين - صالة 4)          
       ا.م.د سلوى مجاهد - د. ريم وعظ م/ سارة وائل

إنشاء معماري (1) (تمرين - صالة الرسم 1)
  أ.م.د/خالد الليثي - أ.د. عزة جعيص -  م/ أيه محمد كمال 

محروس  -  ـ م/ محمد حسام الدين محمد

إنشاء معماري (1) (محاضرة -مدرج2)
أ.م.د/خالد الليثي

نظرية إنشاءات (محاضرة - مدرج 2) 
 د/وليد أبو الوفا - د/طارق عبد العليم

راحة

راحة

إنشاء معماري (تمرين - صالة 2)
ا.م.د محمد عبد الوهاب -  د.ادهم مختار- د. سهام نوفل   
    م/ عبد الرحمن حسن علي + م/ سندس طاهر أعظم

             نظرية إنشاءات (محاضرة - مدرج 2)         
  د/وليد أبو الوفا - د/طارق عبد العليم

ــد
ـــ

حــ
األ

إنشاء معماري (محاضرة -مدرج 1)
ا.م.د محمد عبد الوهاب

ف2 إنشاء  أ.د/نادي 
(تمرين) المكان:ف3        
م/ محمد حسام الدين محمد 

+م/  إبراهيم محمد سيد

تخطيط عمرانى (تمرين - صالة 4)
 ا.م.د سلوى مجاهد - د. ريم وعظ  ــ م/ سارة وائل

                   أساسات محاضرة (مدرج 1)                
     د./ عبد المجيد قبيص - د./ أحمد عبد العزيز

                  أساسات تمرين (ف2)                        
   د./ عبد المجيد قبيص - د./ أحمد عبد العزيز

                   تطبيقات الحاسب (تمرين - المعمل)     
                                أ.د/خالد علي يوسف           
          م/ آية محمد كمال محروس -   ـ م/ محمد حسام 

الدين محمد

ايام األسبوع
فصل (2)فصل (1)فصل (2)فصل (1)فصل (2)فصل (1)فصل (2)فصل (1)

قسم الهندسة المدنية
الفــرقة الرابعـــةالفــرقة الثالثـــةالفــرقة الثانيـــةالفــرقة األولــى

الساعات

مقترح جدول الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 2022 / 2023

دراسات عليا
ايام 

األسبوع
الساعات

ت
ــب

ـــ
س

ال
س

ـــ
يــ

خم
ال

تصميم معماري  (صالة 3)
               ا.د. ربيع محمد رفعت  - أد/محمد حمدي       

     م/ حازم عز الدين قاسم ــ م/ محمود صالح ضاحي

راحة

اء
ـــ

عــ
رب

األ

                  تصميمات تنفيذية  (صالة 3)                
           أد/مجدي رضوان  أد/أحمد هالل - أ.م.د/خالد 
الليثي        م/ رندا محمد أحمد ـ م/ إبراهيم محمد سيد

تخطيط استعماالت 
األراضي ف2

أد/ عصام محروس

             قوانين وتشريعات (محاضرة-مدرج2)           
ا.م.د/عمرو سيد

         قوانين وتشريعات (تمرين - صالة 3)               
ا.م.د/عمرو سيد -م/ سندس طاهر أعظم 

تاريخ العمارة (محاضرة - مدرج 1)
أد/شوكت القاضي

                     تصميم معماري (صالة 2)              
                    ا.م.د عصام صالح - د. ممدوح العطار 
                 م/ محمد نبيل أحمد - م/ آية محمد كمال 

محروس

ــد
ـــ

حــ
األ

ف1 إنشاء  أ.د/نادي راحة
(تمرين) المكان:ف3    م/ 

محمد حسام الدين+م/  إبراهيم 
محمد سيد

             إنشاءات معدنية محاضرة (مدرج 2)             
 د/وليد أبو الوفا

            تصميم حضري (تمرين - صالة 4)        
أد/محمد عبد السميع -ا.م.د/عمرو سيد -د/مصطفى 

سيد + م/ محمد نبيل أحمد ــ م/ حازم عز الدين

ـن
ـــ

نيـ
الث

ا

إنشاء معماري (تمرين - صالة 2)
ا.م.د محمد عبد الوهاب -  د.ادهم مختار- د. سهام نوفل   

    م/ عبد الرحمن حسن علي ــ م/ سندس طاهر أعظم

اء
الث

ـــ
لثـ

ا

إنشاء معماري (محاضرة) (م 2)
أ.د/ نادي مصطفي


