جـــــامعة أسيوط  -كلية الهندســــــة
برنــــامج هندســــة العمـــــارة الداخليــــة
جدول الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 2019/2018
ايام
األسبوع

الفصل الثاني

األحـــــــد

نظرية اإلنشاءات [ق-ج] د.
عمرو ابوبكر

الحاسبات والبرمجة [ق-ج] د.
محمد مدحت

ستوديو تصميم داخلي[ 3-ق]
د .مصطفى سيد م .رانيا يحيى

مشروع التخرج [ق] أ.د.
عصام محروس

العمارة الداخلية الذكية
[ق-ج] د .لبنى عبد اللطيف

االثنبن

ورش التفاصيل المعمارية [ق-
ج] د .خالد يوسف محمد
النحت [ق-ج] أ.د .منصور
المنسي كلية فنون جميلة
الرسم الهندسي [ج] د .ياسر
الرسم الهندسي [ج] د .ياسر
عبد الرحمن

اإلنشاء المعماري ([ )1ج]

الثــــالثاء

أنشطة طالبية

أنشطة طالبية

اإلنشاء المعماري ([ )1ج] أ.د.
كامل عبد الناصر م .فدوى عبد
الناصر

العمارة والعمران [ق] أ.د .عبد
الرؤوف علي

أنشطة طالبية

أنشطة طالبية

تاريخ العمارة الداخلية [ق-ج]
أ.د.م .شوكت القاضي
التحكم البيئي [ق-ج] د .عمرو
سيد
أنشطة طالبية

التصميمات التنفيذية ([ )1ج]
أ.د .عصام الدين محمد م.
فيروز حسن

علم النفس والتصميم الداخلي [ق]
د .عال عبد الموجود

أنشطة طالبية

أنشطة طالبية

أنشطة طالبية

تنسيق الفراغات الداخلية [ق]
د .محمد محمد عزمي

التصميمات التنفيذية الداخلية
([ )1ق-ج] أ.د .عبد المنطلب
محمد م .عبد الرحمن حسن

النحت [ق-ج] أ.د .منصور
المنسي كلية فنون جميلة

األربعـــــاء

فيزيائيات/التحكم الصوتي [ق-
ج] د .لبنى عبد اللطيف
فيزيائيات /أنظمة اإلضاءة [ق-
ج] د .محمد عبد الوهاب

الرسم بمساعدة الحاسب اآللي
[ج] د .عمرو ممدوح م.
فيروز حسن
لغة انجليزية فنية [ق-ج] د.
رؤى محمد رشدي
اللغة انجليزية [ق] د .رؤى
محمد رشدي

برمجة مشروع التخرج [ق] د.
ممدوح علي

النمذجة واالظهار بمساعدة
الحاسب اآللي [ق-ج] د .احمد
عبد المنطلب م .فيروز حسن
م .محمد أبو العيون

الخميـــــس

االقتصاد الهندسي [ق-ج] د.
عزة جعيص
قوانين وتشريعات وأكواد
المباني [ج] أ.د .عصام الدين
محمد م .فيروز حسن

فيزياء ([ )1ق-ج]
مبادئ الميكانيكا الهندسية [ق-
ج] د .صالح ابوالفضل
فيزياء ([ )1ق-ج]
حقوق االنسان [ق-ج] د.
الحسن محمد

أسس التصميم الداخلي [ق]
د .ريم وعظ

النقد المعماري الداخلي [ق] د.
محمد محمد عزمي

فيزيائيات /التبريد والتكييف [ق-
ج] أ.د .إبراهيم إسماعيل
تصميم األثاث [ق-ج] أ.د .عبد
الرؤوف علي م .فدوى عبد
الناصر

إعادة توظيف واستخدام المباني
[ق] د .ممدوح علي م.
الزهراء محمد

النحت [ق-ج] أ.د .منصور
المنسي كلية فنون جميلة

[ ق]
[ ج]
[ ق -ج]

مقرر الئحة قديمة (عام )2009
مقرر الئحة جديدة (عام )2016
مقرر مشترك بين الالئحتين

العمارة الداخلية الخضراء [ق]
د .محمد محمد عزمي

قاعة ( )1مبنى البرنامج
قاعة ( )2مبنى البرنامج
قاعة ( )3مبنى البرنامج

فصل ( )1قسم عمارة
فصل ( )3قسم عمارة
فصل ( )4قسم عمارة

صالة رسم أولى عمارة
صالة رسم ثانية عمارة
مدرج ( )2قسم عمارة

منسق البرنامج

وكيل الكلية لشئون التعايم والطالب

عميد الكلية

أ.د /.عصام الدين محمد علي

أ.د /.عبد المنطلب محمد علي

أ.د /.نوبي محمد حسن

معمل الحاسب  -البرنامج
برنامج ميكاترونيك

الثــــالثاء

أنشطة طالبية

حل المشكالت [ق-ج]
د .أيمن سيد
التصميمات التنفيذية ([ )1ج]
أ.د .عصام الدين محمد م.

إدارة المخاطر [ق-ج] أ.د.
محمد أبو القاسم

االثنيـــــن

دراسات في مواقع التشييد
المعمارية [ق-ج] د .مصطفى
عبد الرازق

مبادئ الميكانيكا الهندسية [ق-
ج] د .صالح ابوالفضل

دراسات في مواقع التشطيبات
الداخلية [ق] د .محمد عبد
الوهاب م .مصطفى رفعت

األحـــــــد

أسس التصميم والرسم
المعماري [ج] د .هبة عبد
الرشيد م .محمد أبو العيون
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ستوديو تصميم معماري ()2
[ج] أ.د .أحمد هالل م .سارة ستوديو تصميم معماري[ 4-ق] ستوديو تصميم داخلي ([ )1ق-
أد .عزت ميرغني م .مجد نجاتي ج] أ.د.م .وائل حسين م.
على محمد
فيروز حسن
ستوديو تصميم معماري ( )2ستوديو تصميم معماري[ 4-ق]
[ج] أ.د .أحمد هالل م .سارة أد .عزت ميرغني م .مجد نجاتي ستوديو تصميم داخلي ([ )1ق-
ج] أ.د.م .وائل حسين م.
على محمد
فيروز حسن

ستوديو تصميم داخلي[ 3-ق]
د .مصطفى سيد م .رانيا يحيى

مشروع التخرج [ق] أ.د.
عصام محروس

8
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7
8
9
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6
7
8
9
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11
12
1
2
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4
5
6
7

األربعـــــاء

8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7

رياضيات ([ )1ق-ج] أ.د.
محمد عزب
رياضيات ([ )1ق-ج] أ.د.
محمد عزب

نظرية اإلنشاءات [ق-ج] د.
عمرو ابوبكر م .ابرهيم عبد
أسس التصميم والرسم
المعماري [ج]

الفصل الثامن

الخميـــــس

الساعة

الفصل األول

الفصل الثالث

الفصل الرابع

الفصل الخامس

الفصل السادس

الفصل السابع

الفصل التاسع

الفصل العاشر

الساعة

ايام
األسبوع

