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س
ال

ـــ
ـــ

ب
ت 

 

sec 1 

     153CT --(  1تحليل وميكانيكا انشاءات )
 د/ نجالء جالل  

 ج  407ق  

 لغة انجليزية فنيه )أ(
 LNG 102 

 د/ ممدوح الحيني  
 أ  201ق  

 

   CT 104 --ميكانيكا الموائع  
 د/ منصور عبدالرسول  

 ج  403ق  

   CT 104  --ميكانيكا الموائع 
 ج 306ق  -م/ محمد حسين  

    

sec 2 
  

sec 3 ( 2خواص واختبار مواد )-- CT 114  
   ج  303ق   -م/ محمد سيد   

sec 4   إنشاء مباني-- CT 113 
 ج207ق   -  شيماء ضرار م/  

  CT 114 --( 2خواص واختبار مواد )
 ج  303ق   -م/ محمد سيد   

 ENG 199 -- ميكانيكا الهندسة المدنيه    مجموعه
 ج 307ق   - د/ رضا زايط 

ح
أل
ا

ـــ
ـــ

ـــ
ـ

د
 

sec 1 

   CT 114 --(  2خواص واختبار مواد )
 د/ بيشوي ماهر  

 ج  407ق  

   CT 156 --( 2رسم مدني )
 د/ سمير عزمي  

 ج  407ق  

   MTH 102 --رياضة )د( 
 د/ رشا عبدالعظيم   

 ج  403ق  

  

    

sec 2  ميكانيكا الموائع--  CT 104   
 ج 306ق  -م/ محمد حسين  

sec 3 
  

sec 4 ( 1تحليل وميكانيكا انشاءات )-- CT 153   
 ج  303ق   -م/ محمد سيد   

 CT 111 -- (1خواص واختبار مواد ) مجموعه
 ج 302ق   - SEC -نهاد أحمد  /م

 MTH 101  --رياضة )ج(  
 أ  101ق   -د/ دعاء راضي  

 MTH 101  --رياضة )ج(  
 ج  308ق   - SEC -  فيروزم/   

  

ألث
ا

ـــ
ـــ

ـ
ن 
ني

 

sec 1 
 إنشاء مباني 

 CT 113 
 د/ أحمد جابر  

 د/ هشام أبو الوفا   
 ج  403ق  

 

   CT 123  --( 1ميكانيكا تربة )
 د/ والء الدين الشريف  

 ج  403ق  

   CT 153 --( 1تحليل وميكانيكا انشاءات )
  CT 114 --( 2خواص واختبار مواد ) ج  303ق   -م/ محمد سيد   

 ج  302ق   -م/ محمد سيد   

    

sec 2 
  

sec 3 
 

   CT 104  --ميكانيكا الموائع 
 ج 306ق  -م/ محمد حسين  

  

sec 4 
 

   MTH 102  --رياضة )د( 
 ج  311ق   -  شيماءم/  

   CT 104  --ميكانيكا الموائع 
 ج 306ق  -م/ محمد حسين  

   مجموعه
  

  

لث
ا

ـــ
ــ

اء 
الث

 

sec 1 ( 2رسم مدني )-- CT 156 
 ج 207ق  -م/ محمد حسين + م/ عبدهللا صالح  

   MTH 102  --رياضة )د( 
 ج 311ق  -  االء  م/  

 مبادئ إدارة    
 MNG 101 

 د/ محمد صالح  
 أ  201ق  

    

sec 2 ( 1تحليل وميكانيكا انشاءات )-- CT 153   
 ج  303ق   -م/ محمد سيد   

 CT 156 --( 2رسم مدني )
 ج 207ق  -م/ محمد حسين + م/ عبدهللا صالح  

   MTH 102  --رياضة )د( 
  ج  311ق   -   االء م/   

sec 3  )رياضة )د--  MTH 102   
 ج  311ق  -  االء م/  

   CT 153 --( 1تحليل وميكانيكا انشاءات )
 ج  303ق   -م/ محمد سيد   

 CT 156 --( 2رسم مدني )
  ج 207ق  -م/ محمد حسين + م/ عبدهللا صالح  

sec 4   
    

 CT 156 --( 2رسم مدني )
 ج207ق  -م/ نسنيم أحمد + م/ نهاد أحمد  

 مجموعه
 

 CT 155 --(  1مساحة )
 ج  301ق  -  SEC -م/ محمد يحيي 

  

رب
أل
ا

ـــ
ــ

اء 
ع

 

sec 1 ( 1ميكانيكا تربة )-- CT 123  
 ج 307ق   -م/ عبدالرحمن رضوان 

 

 

 CT 113 --إنشاء مباني  
 ج207ق  -م/ شيماء ضرار + م/ آية مخلوف  

  

    

sec 2   إنشاء مباني-- CT 113 
 ج207ق  -م/ شيماء ضرار + م/ آية مخلوف  

  CT 123 --( 1ميكانيكا تربة )
   ج 307ق   -م/ عبدالرحمن رضوان 

  

sec 3     إنشاء مباني-- CT 113 
 ج207ق  -م/ شيماء ضرار + م/ آية مخلوف  

  CT 123 --( 1ميكانيكا تربة )
 ج 307ق   -م/ عبدالرحمن رضوان 

  

sec 4    
  

  CT 123 --( 1ميكانيكا تربة )
 ج 307ق   -م/ عبدالرحمن رضوان 

 ENG 199  -- ميكانيكا الهندسة المدنيه  مجموعه
 ج   303ق  - SEC -  رحاب شهير م/ 

 CT 155 --(  1مساحة )
 CT 111 --  (1خواص واختبار مواد ) ج  407ق   -د/ أيمن عبدالعزيز 

 ج  302ق  -د/ مصطفي عبدالرازق 
  

 ENG 199 -- ميكانيكا الهندسة المدنيه
 ج 303ق  -  SEC -  رحاب شهير م/ 
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 التوقيت     
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س
ال

ـــ
ـــ

ت 
ب

 

sec 1 
 CT 157 --مشروع دبلوم  

د/ نجالء كمال + م/ عبدالرحمن + م/ محمد سيد   
 معمل الحاسب ج 

   CT 121 --(  1خرسانة مسلحة )
 د/ ليلي أحمد  

 ج  403ق  

        

    
sec 2     

 CT 157 --مشروع دبلوم  
 د/ نجالء كمال + م/ عبدالرحمن + م/ محمد سيد 

 معمل الحاسب ج 
    

sec 3             

 CT 161 --(  1) هيدروليكا  مجموعه
 ج   307ق  -  د/ عبدهللا عاطف

 CT 161 --(  1) هيدروليكا   
 ج  303ق  -م/ تسنيم أحمد 

 CT 112 --(  2تحليل وميكانيكا انشاءات )
 ج   302ق  -  SEC  -تسنيم أحمد م/ 

ح
أل
ا

ـــ
ـــ

ـــ
ـ

د
 

sec 1  مبادئ الري والصرف--  CT 154   
 ج  306ق  -م/ محمد حسين  

    CT 122  --(  1منشآت معدنية )
 ج   303ق  -م/ أبانوب افرايم   

   CT 121 --(  1خرسانة مسلحة )
 ج   307ق  -م/ محمد يحيي   

   CT 154  --مبادئ الري والصرف 
 د/ منصور عبدالرسول  

   ج  403ق  
 حضاره اسالميه )أ(

 HUM 103 
 د/ أماني محمد  

sec 2 ( 1خرسانة مسلحة  )-- CT 121   
 ج   307ق  -م/ محمد يحيي   

   CT 154  --مبادئ الري والصرف 
 ج  306ق  -م/ محمد حسين  

    CT 122  --(  1منشآت معدنية )
 ج   303ق  -م/ أبانوب افرايم   

sec 3 ( 1منشآت معدنية  )--  CT 122    
 ج   303ق  -م/ أبانوب افرايم   

   CT 121 --(  1خرسانة مسلحة )
 ج   307ق  -م/ محمد يحيي   

   CT 154  --مبادئ الري والصرف 
 ج  306ق  -م/ محمد حسين  

 CT 170 --(   2مساحة ) مجموعه
 ج  308ق  -د/ أيمن عبدالعزيز 

 CT 112 --(  2تحليل وميكانيكا انشاءات )  
     ج  302ق  - SEC -م/ عبدالرحمن رضوان  

ألث
ا

ـــ
ـــ

ـ
ن 
ني

 

sec 1 
 CT 191 --هندسة كهربية وميكانيكية   

 د/ ماجدة الفولي  
 د/آيات جمال   

 أ  101ق  

   
        

    

sec 2     
        

sec 3 
 CT 191 -كهربية وميكانيكية 

 فاطمه جمال م/ 
ج 304ق   

    
    

 CT 170 --(   2مساحة )   مجموعه
 ج  303ق  - SEC -م/ محمد يحيي 

 CT 112 --(  2تحليل وميكانيكا انشاءات )
 ج  302ق  -د/ والء الدين الشريف 

    

لث
ا

ـــ
ــ

اء 
الث

 

sec 1 
  

 
 CT 191 -كهربية وميكانيكية 

 + م/ عبدالحفيظ  فاطمهم/ 
ج 302ق   

      

    
sec 2   

 

 
 CT 191 -كهربية وميكانيكية 

 م/ عبدالحفيظ  
ج 302ق   

     

sec 3      
 CT 157 --مشروع دبلوم  

 د/ نجالء كمال + م/ عبدالرحمن + م/ محمد سيد  
 معمل الحاسب ج 

    

   PHY 106  --فيزياء )ج(       مجموعه
     أ 201ق  -د/ محمد نبيل  

رب
أل
ا

ـــ
ــ

اء 
ع

 

sec 1 
   CT 122  --(  1منشآت معدنية )

 د/ محمد عبدالعظيم   
 ج  403ق  

        
 تربية رياضية )هـــ( 

 PHE 103 
 د/ األمير عمر 

 ج  407ق 

  

    

sec 2           

sec 3          

   مجموعه
 PHY 106 --فيزياء )ج(  

   SEC -  محمود م/
 ج  302ق  
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6:00 
6:00-
7:00 

س
ال

ـــ
ـــ

ت 
ب

 

sec 1 ( 4تحليل وميكانيكا انشاءات  )-- CT 212   
 ج   304ق  -م/ محمد يحيي   

   CT 251  --والمالحة  هندسة المواني 
    عبدهللا عاطفد/  
 ج  407ق  

 لغة انجليزية )د( 
 LNG 201 

 د/ ممدوح الحيني  
 أ  201ق  

 أدب انجليزي 
 HUM 202 

 د/ ممدوح الحيني  
 أ  201ق  

    

    
sec 2 ( 2منشآت معدنية  )--  CT 215    

     ج   306ق  -م/ أبانوب افرايم   

sec 3   تخطيط النقل وهندسة المرور-- CT 253   
     ج   303ق  -م/ عبدهللا صالح   

 CT 211 --(  3تحليل وميكانيكا انشاءات ) مجموعه
 CT 277 --(   3مساحة )   ج  302ق  - SEC  -م/ محمد حسين  

     ج  302ق  - SEC -م/ محمد يحيي 

ح
أل
ا

ـــ
ـــ

ـــ
ـ

د
 

sec 1 
 ENG 221 -- محاكاه ونمذجه

 د/ عمرو عماد   
 أ  101ق   

   CT 253 --تخطيط النقل وهندسة المرور  
 ج   304ق  -م/ عبدهللا صالح   

    MTH 103 --طرق عددية   
 علم نفس صناعي  ج  311ق  -  هبهم/   

 HUM 204 
 د/ محمد حمام  

 أ  101ق  

  

    
sec 2    طرق عددية-- MTH 103    

 ج  308ق  -   االء م/  
   CT 253 --تخطيط النقل وهندسة المرور  

   ج   304ق  -م/ عبدهللا صالح   

sec 3      

  مجموعه
 CT 221 --(  2خرسانة مسلحة )
 ج  302ق  -د/ نجالء جالل  

إداره مشروعات هــ   
     CT 200 --  مدنية

 ج  406ق  -SEC -م/ نهاد  
 CT 277 --(   3مساحة )  

 ج  302ق  - SEC -م/ محمد يحيي 

ألث
ا

ـــ
ـــ

ـ
ن 
ني

 

sec 1 
 MTH 103 --طرق عددية   

 د/ شيماء مبارك   
 ج  407ق  

 CT  212 --(  4تحليل وميكانيكا انشاءات )
 د/ ياسر عبدالشافي   

 ج  407ق  

   CT 264  --( 1تصميم أعمال ري )
 د/ منصور عبدالرسول  

 ج  407ق  

 ( IIتربية رياضية )
 PHE 202 

 د/ األمير عمر 
 ج  407ق  

  

   

sec 2   

sec 3   

  مجموعه
 CT 211 --(  3تحليل وميكانيكا انشاءات )

     ج   302ق  -د/ بيشوي ماهر  

لث
ا

ـــ
ــ

اء 
الث

 

sec 1  هندسة المواني والمالحة--  CT 251     
 ج  301ق  -أحمد  نهادم/  

   CT 253 --تخطيط النقل وهندسة المرور  
 د/ نجالء كمال   

 ج  407ق  

        

    

sec 2 ( 4تحليل وميكانيكا انشاءات  )-- CT 212   
 ج   304ق  -م/ محمد يحيي   

     CT 251  --هندسة المواني والمالحة 
 ج  301ق  -أحمد  نهادم/  

    

sec 3    طرق عددية-- MTH 103    
 ج  302ق  -   شيماء م/  

   CT 212 --(  4تحليل وميكانيكا انشاءات )
     ج   304ق  -م/ محمد يحيي   

     CT 200 --  إداره مشروعات هــ مدنية      مجموعه
     ج   302ق  -  د/ ياسر عبدالشافي 

رب
أل
ا

ـــ
ــ

اء 
ع

 

sec 1 ( 2منشآت معدنية  )--  CT 215    
 ج   306ق  -م/ أبانوب افرايم   

   CT 215  --(  2منشآت معدنية )
 د/ محمد عبدالعظيم   

 ج  403ق  

     CT 264  --( 1تصميم أعمال ري )
   ج  304ق  -م/ نهاد أحمد  

  

    

sec 2 ( 1تصميم أعمال ري )--  CT 264     
     ج  304ق   -أحمد  تسنيم م/  

  
  

sec 3  هندسة المواني والمالحة--  CT 251     
 ج  301ق  -أحمد  نهادم/  

    CT 215  --(  2منشآت معدنية )
 ج   306ق  -م/ أبانوب افرايم   

     CT 264  --( 1تصميم أعمال ري )
 ج  304ق  -م/ نهاد أحمد  

 CT 277 --(   3مساحة ) همجموع
     CT 221 --(  2خرسانة مسلحة )   ج  308ق  -د/عاطف عبدالحكيم 

 ج  301ق  - SEC  -م/ تسنيم أحمد   
 CT 211 --(  3تحليل وميكانيكا انشاءات )

 ج   302ق  -  SEC  -م/ تسنيم أحمد 
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 التوقيت         
 

 

 اليوم
-5:00 5:00-4:00 4:00-3:00 3:00-2:00 2:00-1:00 1.00-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-9:00 المجموعات 

6:00 
6:00-
7:00 

س
ال

ـــ
ـــ

ت 
ب

 

sec 1 
   CT 224 --(  4خرسانة مسلحة )

 د/ أحمد سعودي 
 ج  403ق  

   CT 252 --مشروع بكالوريوس 
   CT  263 --أنظمة المياه ومياه الصرف  

    عبدهللا عاطفد/  
 ج  407ق  

 سلوك تنظيمي 
 MNG 222   

 علي التالوي  د/  
 أ  305ق  

  

    

sec 2   

sec 3   

   مجموعه

 CT  383 --  كتابة تقارير فنية
 ج  304ق  -  بيشوي ماهرد/ 

     CT 213  --( 5تحليل وميكانيكا انشاءات )   
     CT 213 --(  5تحليل وميكانيكا انشاءات ) ج  304ق  - SEC  -م/ أبانوب إفرايم 

 ج  307ق  - SEC  -م/ أبانوب إفرايم 

ح
أل
ا

ـــ
ـــ

ـــ
ـ

د
 

sec 1 ( 4خرسانة مسلحة  )-- CT 224   
 ج  304ق  -م/ عبدهللا صالح 

 MTH 201 --رياضة )هــ(  
 د/ رشا عبدالعظيم   

 ج  403ق  

   CT 222 --هندسة األساسات  
 د/ والء الدين الشريف  

 ج  407ق  

    

    

sec 2 
    

    

sec 3   هندسة األساسات-- CT 222   
     ج  301ق  -م/ عبدالرحمن رضوان  

 CT 223 --(  3خرسانة مسلحة ) مجموعه
 ج  406ق  -د/ نجالء جالل  

         

ألث
ا

ـــ
ـــ

ـ
ن 
ني

 

sec 1 ( 3منشآت معدنية  )--  CT 225 
           ج   301ق  -م/ أبانوب افرايم   

    

sec 2 
   CT 252 --مشروع بكالوريوس  

   CT 224 --(  4خرسانة مسلحة )
 ج  307ق  -م/ عبدهللا صالح 

 CT 225  --(  3منشآت معدنية )
     ج   301ق  -م/ أبانوب افرايم   

sec 3 
  

   CT 224 --(  4خرسانة مسلحة )
     ج  307ق  -م/ عبدهللا صالح 

     CT 265  --( 2تصميم أعمال ري ) مجموعه
 ج  308ق  -د/ سمير عزمي  

     CT 213 --(  5تحليل وميكانيكا انشاءات )    
 ج   304ق  -  1مجــ   -  د/ ياسر عبدالشافي 

     CT 213 --(  5تحليل وميكانيكا انشاءات )
 ج  304ق  - 2مجــ  –د/ ياسر عبدالشافي  

لث
ا

ـــ
ــ

اء 
الث

 

sec 1   هندسة األساسات-- CT 222   
    CT 263 --أنظمة المياه ومياه الصرف       ج  307ق  -م/ عبدالرحمن رضوان  

 ج  306ق   -أحمد   تسنيم م/  
 ( IIIتربية رياضية )

 PHE 203 
 د/ األمير عمر 

 ج  407ق  

  

    

sec 2   أنظمة المياه ومياه الصرف-- CT 263    
 ج  306ق   -أحمد   تسنيم م/  

   CT 222 --هندسة األساسات  
 ج  307ق  -م/ عبدالرحمن رضوان  

   CT 252 --مشروع بكالوريوس  
  

sec 3     أنظمة المياه ومياه الصرف-- CT 263    
   ج  306ق   -أحمد   تسنيم م/  

     CT 223 --(  3خرسانة مسلحة )     مجموعه
         ج  304ق  - SEC -أحمد  نهاد م/ 

رب
أل
ا

ـــ
ــ

اء 
ع

 

sec 1   )رياضة )هــ-- MTH 201    
  ج  311ق  -   شيماءم/   

   CT 225  --(  3منشآت معدنية )
 د/ محمد عبدالعظيم   

 ج  403ق  

 IIاقتصاد هندسي 
 MNG 221   

 د/ أحمد عطية  
 أ  201ق  

  

    

sec 2    )رياضة )هــ-- MTH 201    
 ج  311ق  -   شيماء م/  

  

sec 3   ( 3منشآت معدنية  )--  CT 225 
 ج   301ق  -م/ أبانوب افرايم   

  

     CT 265  --( 2تصميم أعمال ري )     مجموعه
         ج  304ق  - SEC  -م/ تسنيم أحمد   

 


