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 الفرقة االعدادية 

اليوم /  
 التاريخ

 االماكن التوفيت  الكود المادة

ت 
سب

ال
 

1/
1

 

 ENG 009 9.00 –  10.00 ( أورش انتاج )

 (أ101+201+304+305+306+406)

 ب( 403+404+   201+202+301+402)

(403+407+406+404+301  +302  +

 ( ج 303+304+308

 SEC1 PHY 001فيزياء)أ( عملى 
10.30– 11.30 

 معمل الفيزياء أ

 معمل حاسب أ  SEC 4 CS001عملى  )أ(مقدمة حاسب 

 SEC 9 PHY 001فيزياء)أ( عملى 
11.45– 12.45 

 معمل الفيزياء أ

 معمل حاسب أ  SEC 12 CS001عملى  )أ(مقدمة حاسب 

 SEC 5 PHY 001فيزياء)أ( عملى 
1.00– 2.00 

 معمل الفيزياء أ

 معمل حاسب أ  SEC 8 CS001عملى  )أ(مقدمة حاسب 

 SEC 13 PHY 001فيزياء)أ( عملى 
2.15– 3.15 

 معمل الفيزياء أ

 معمل حاسب أ  SEC 16 CS001عملى  )أ(مقدمة حاسب 

حد 
ال
ا

 

2/
1

 

 PHE 001 9.00 –  10.00 تربية رياضية أ 

 (أ101+201+304+305+306+406)

 ب( 403+404+   201+202+301+402)

 ( ج +308301+  302+  403+407+406+404)

 SEC 2 PHY 001فيزياء)أ( عملى 

10.30– 11.30 

 معمل الفيزياء أ
 PHY 002 ( عملى بفيزياء)

 معمل حاسب أ  SEC 1 CS001عملى  )أ(مقدمة حاسب 

 معمل الكيمياء  CHM002 معمل كيمياء 

 SEC 10 PHY 001فيزياء)أ( عملى 

11.45– 12.45 
 معمل الفيزياء أ

 معمل حاسب أ  SEC 9 CS001عملى  )أ(مقدمة حاسب 

 SEC 6 PHY 001فيزياء)أ( عملى 
1.00– 2.00 

 معمل الفيزياء أ

 معمل حاسب أ  SEC 5 CS001عملى  )أ(مقدمة حاسب 

 SEC 14 PHY 001فيزياء)أ( عملى 
2.15– 3.15 

 معمل الفيزياء أ

 معمل حاسب أ  SEC 13 CS001عملى  )أ(مقدمة حاسب 
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 الفرقة االعدادية 

اليوم /  
 التاريخ

 االماكن التوفيت  الكود المادة

ا
ن 
ني
الث

 

3/
1

 

 LNG 001 9.00 –  10.00 لغة انجليزية أ

 (أ101+201+304+305+306+406)

 ب( 403+404+   201+202+301+402)

 ( ج 308+  302+ 403+407+406+404)

 SEC3 PHY 001فيزياء)أ( عملى 
10.30– 11.30 

 معمل الفيزياء أ

 معمل حاسب أ  SEC 2 CS001عملى  )أ(مقدمة حاسب 

 SEC 11 PHY 001فيزياء)أ( عملى 
11.45– 12.45 

 الفيزياء أمعمل 

 معمل حاسب أ  SEC 10 CS001عملى  )أ(مقدمة حاسب 

 SEC 7 PHY 001فيزياء)أ( عملى 
1.00– 2.00 

 معمل الفيزياء أ

 معمل حاسب أ  SEC 6 CS001عملى  )أ(مقدمة حاسب 

 SEC 15 PHY 001فيزياء)أ( عملى 

2.15– 3.15 
 معمل الفيزياء أ

 معمل حاسب أ  SEC 14 CS001عملى  )أ(مقدمة حاسب 

ال
ء 
ثا
ال
ث

 

4/
1

 

 رسم هندسي )أ(

 ( 1مجـ )
ENG 003 

 ج (203+311+ 207 +405+202+201) 9.00-12.00

 رسم هندسي )أ(

 (2مجـ )
 ج (203+311+ 207 +405+202+201) 3.30 – 12.30

 SEC 12 PHY 001فيزياء)أ( عملى 

9.00 –  10.00 
 معمل الفيزياء أ

 معمل حاسب أ  SEC 11 CS001عملى  )أ(مقدمة حاسب 

 SEC 16 PHY 001فيزياء)أ( عملى 
10.30– 11.30 

 معمل الفيزياء أ

 معمل حاسب أ  SEC 15 CS001عملى  )أ(مقدمة حاسب 

ال
ا

اء
بع

ر
 

5/
1

 

 رسم هندسي )أ(

 ( 3مجـ )
ENG 003 

 ج (203+311+ 207 +405+202+201) 9.00-12.00

 هندسي )أ(رسم 

 (4مجـ )
 ج (203+311+ 207 +405+202+201) 3.30 – 12.30

 SEC 4 PHY 001فيزياء)أ( عملى 

9.00 –  10.00 
 معمل الفيزياء أ

 معمل حاسب أ  SEC 3 CS001عملى  )أ(مقدمة حاسب 

 SEC 8 PHY 001فيزياء)أ( عملى 
10.30– 11.30 

 معمل الفيزياء أ

 معمل حاسب أ  SEC 7 CS001عملى  )أ(مقدمة حاسب 
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 و احلاسبات   قسم اهلندسة الكهربية 
اليوم 
 التاريخ

السكشن  - الكود المادة الفرقة   التوقيت  
 االماكن

بت 
لس

ا
 

1
/1

 

 ( أ 201-101) EEL 121 10.30-11.30 نظري   -(1معمل الكترونيات ) األولي

 ( أ 201-101) EEI 133 12.00-1.00 نظري      -(2تدريب عملي ) الثانية 

 EEP 202 عملي  -(4تدريب عملي ) الثالثة 

SEC1 9.00--11.00 

 معمل التحكم اآللي

SEC2 11.30-1.30 

 ENG 151 ( Iاقتصاد هندسي ) االولي

1.30-2.30 

 (أ101+201+304)
(201+202+301+402   +

 ب( 403+404

 HUM 103 حضاره اسالمية أ األولي 

 HUM 202 ادب انجليزى  الرابعة  ب 402

 HUM 204 علم نفس صناعى  الثالثة 

 HUM 205 حضارة اسالمية ب  الثالثة 
2.45-3.45 

    ب) 201+202+301)

 أ  III PHE 203 201تربية رياضية  الرابعة

حد 
ال

 1
/2

 

 ( ب 201-202-301) EEC130 10.30-12.30 نظري  -برمجة متقدمة األولي

 EEP 202 عملي  -(4تدريب عملي ) الثالثة 

SEC3 9.00--11.00 

 معمل التحكم اآللي
SEC4 11.30-1.30 

 الثانية 

 EEL 122 عملي- (2معمل الكترونيات )
SEC3 9.00--11.00 

 معمل اساسيات كهربية مبني أ 

SEC4 11.30-1.30 

 EEI 133 عملي- (2تدريب عملي )

SEC1 9.00--11.00 
معمل الدولئر االلكترونية  

 والرقمية مبني أ 
SEC2 11.30-1.30 

 HUM 102 تاريخ مصر الحديث  االولى 
1.30-2.30 

(201+202+301+402   +
 ب( 403+404

 (أ201) HUM 203 قانون تجاري  الرابعة

 MNG 223 2.45-3.45 اقتصاديات االداره  الثالثة
(301+402 +202  +

 ب( 201+404
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ني 
الث

 
1

/3
 

 ( ب 201-202-301-402) EEP 202 10.30-11.30 نظري   -(4تدريب عملي ) الثالثة 

 الثانية 

 EEL 122 عملي- (2معمل الكترونيات )

SEC1 9.00--11.00 

 معمل اساسيات كهربية مبني أ 

SEC2 11.30-1.30 

 EEI 133 عملي- (2تدريب عملي )

SEC3 9.00--11.00 
معمل الدولئر االلكترونية  

 والرقمية مبني أ 
SEC4 11.30-1.30 

 الرابعة

-معمل الكترونيات متقدمة

 نظري 
EEL 212 9.00-10.00 

معمل  -)معمل االتصاالت 

 مبني أ  -االساسيات(

 -معمل الكترونيات متقدمة

 عملي

EEL 212 

 

SEC1 10.15-12.15 

 معمل االتصاالت مبني أ 
SEC2 12.30-2.30 

 PHE 102 تربية رياضية )د(  الثانية 
1.30-2.30 

(201+202+301+402   +
 (أ 304)+   ب( 403+404

 (أ201) LNG 202 لغة انجليزية فنية )ب(  الرابعة

 MNG 201 ت مشروعا ادارة الثالثة 
2.45-3.45 

 ( ب402+-201-202-302)

 ب MNG 222 402 سلوك تنظيمى   الرابعة

ثاء 
ثال

ال
 

1
/4

  

 ( ب 201-202-301-402) EEL 122 10.30-11.30 نظري   -(2معمل الكترونيات ) الثانية 

 EEI 133 9.30-11.30 ( 3تدريب عملي ) الثالثة 
معمل الدولئر االلكترونية  

 والرقمية مبني أ 

 األولي

 

 عملي  -(1معمل الكترونيات )

 
EEL 121 

SEC1 9.00--11.00 

 معمل اساسيات كهربية مبني أ 

SEC2 11.30-1.30 

 EEC130 عملي  -برمجة متقدمة

SEC3 9.00--11.00 

 معمل الحاسب اآللي مبني ب 

SEC4 11.30-1.30 

 األولي
 PHE 101 1.30-2.30 تربية رياضية )ج(

 (أ 101+201+304+305)

 ب ( 403+404+   301+402)

 الثالثة 
    ب) II PHE 202 2.45-3.45 (201+202تربية رياضية 
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عاء 
لرب

ا
 

1
/5

 

 األولي

 

 عملي- (1معمل الكترونيات )

 
EEL 121 

SEC3 9.00--11.00 

 معمل اساسيات كهربية مبني أ 

SEC4 11.30-1.30 

 عملي -برمجة متقدمة

 

EEC130 

 

SEC1 9.00--11.00 

 معمل الحاسب اآللي مبني ب 

SEC2 11.30-1.30 

 LNG 101 لغة انجليزية )ج(  االولي

1.30-2.30 

(201+202+301+402   +

 ب( 403+404
 (أ101+201+304)

 LNG 201 لغة انجليزية )د(  الثالثة 

 II MNG 221اقتصاد هندسى  الرابعة (أ304) 

 

 الثانية 
 PHE 103 تربية رياضية )هـ( 

 أ I PHE 201 2.45-3.45  101تربية رياضية  الثالثة
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 قسم الهندسة الميكانيكية )شعبة الميكاترونكس( 

اليوم 

 التاريخ 
 األماكن  التوقيت  الكود  المادة  الفرقة 

ت
سب

ال
 

1/
1

 

 

 CS 101 برمجة حاسب الي )ب( )عملي(  االولي

9.30-10.30 Sec 1  معمل حاسب ج 

10.30-11.30 Sec 2 معمل حاسب ج 

11.30-12.30 Sec 3 معمل حاسب ج 

12.30-1.30 Sec 4 معمل حاسب ج 

 ب ME 104 10.30-12.30 402 معمل الطاقة واألنظمة الميكانيكية الرابعة

 ب ME 117 10.30-11.30 201-202-302 -402 معمل االت حرارية وموائع أ)نظري(  الثانية  

 ب  ME 202 10.30-12.30 402 ورش هندسة انتاج   الرابعة

 الثالثة 
 انظمة تحكم الي )عملي(

    ME 207 
11.30-1.30  ب     402- 201-202-302 

 ME 117 معمل االت حرارية وموائع أ)عملي( الثانية 

9.00-10.00 Sec 1    معمل موائع 

11.30-12.30   Sec 2  معمل موائع 

12.30-1.30 Sec 3   معمل موائع 

1.30-2.30 Sec 4  موائع  معمل 

 ENG 151 ( Iاقتصاد هندسي ) االولي

1.30-2.30 

 (أ101+201+304)
(201+202+301+402   +

 ب( 403+404

 HUM 103 حضاره اسالمية أ األولي 

 HUM 202 ادب انجليزى  الرابعة  ب 402

 HUM 204 علم نفس صناعى  الثالثة 

 HUM 205 حضارة اسالمية ب  الثالثة 
2.45-3.45 

 ب ) 201+202+301)

 أ  III PHE 203 201تربية رياضية  الرابعة

د 
ح

أل
ا

 

2/
1

 

 أ  ME 218   10.15-11.15 101 +201 معمل اليات وتصميم ب )نظري(  الثالثة 

 أ ME 131 10.15-12.15 201+304+305+306 مقدمة للتصميم بالحاسب اآللي )نظري (  الثانية 

 الرابعة
التحكم بالحاسب في التجارب) نظري +  

 عملي(
MTE 207 10.15-12.15 201أ  

   ME 218 معمل اليات وتصميم ب )عملي( الثالثة 
  أ  201-202      11.30-1.30
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د 
ح

أل
ا

 

2/
1

 

 ME 131 مقدمة للتصميم بالحاسب اآللي )عملي ( الثانية 

9.00-10.00   Sec 1  معمل حاسب ج 

12.30-1.30 Sec 2   معمل حاسب ج 

1.30-2.30 Sec 3  معمل حاسب ج 

2.30-3.30 Sec 4  معمل حاسب ج 

 HUM 102 تاريخ مصر الحديث  االولى 

1.30-2.30 

(201+202+301+402   +
 (ب 403+404

 (أ101) HUM 201 تاريخ مصر   الرابعة

 (أ201) HUM 203 قانون تجاري  الرابعة

 MNG 223 2.45-3.45 اقتصاديات االداره  الثالثة 
(301+402 

 (ب 202+201+404+

ن
ني

الث
ا

 

3/
1

 

 أ ME 118 10.15-12.15 101+201 (عمليمعمل اليات و تصميم أ ) الثانية 

 الرابعة 
 تطبيقات الحاسب في الصناعة واالدراة

 عملي 
CS 201  10.15-12.15 101+201أ 

 ME 118 )نظري( تصميم أ معمل اليات و  الثانية 
12.30-1.30 

 أ101+201

 الرابعة
 تطبيقات الحاسب في الصناعة واالدراة

 نظري 
CS 201  12.30-1.30 101+201أ 

 PHE 102 تربية رياضية )د(  الثانية 
1.30-2.30 

(201+202+301+402   +
 (أ 304(ب + ) 403+404

 (أ201) LNG 202 لغة انجليزية فنية )ب(  الرابعة

 MNG 201 إدارة مشروعات الثالثة 

2.45-3.45 

 ( ب402+-201-202-302)

 ب MNG 222 402 سلوك تنظيمى   الرابعة

ء 
ثا

ال
لث
ا

 
4/

1
 

 CS 102 الرسم بإستخدام الحاسب )نظري ( الثانية 

9.00-10.00 

 أ201

 أ ME 217 201 معمل االت حرارية وموائع ب )نظري (  الرابعة 

 أ ENG 103 101+201 نظري     IIIورش انتاج  االولي 

 أ MTE 201 201 معمل انظمة رقمية )نظري  (  الرابعة

 الرسم بإستخدام الحاسب )عملي ( الثانية 
 

CS 102 

10.30-12.30 

 أ201

 أ ME 217 201 معمل االت حرارية وموائع ب )عملي  ( الرابعة 

 أ ENG 103 101+201 عملي    IIIورش انتاج  االولي

 الرابعة
 معمل الكترونيات   MTE 201 11.30-1.30 معمل انظمة رقمية )عملي (
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ء 
ثا
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لث
ا

 
4/

1
 

 PHE 101 1.30-2.30 تربية رياضية )ج(  األولي
 (أ 101+201+304+305)

 (ب  403+404+   301+402)

 الثالثة 
 ب ) II PHE 202 2.45-3.45 (201+202تربية رياضية 

ء
عا

رب
ال
ا

 
5/

1
 

 أ MTE 107 9.00-11.00 101+201 )عملي(  Iأنظمة حاسبات   الثانية 

 MTE 202 )عملي ( دوائر رقمية  الثالثة 

9.00-10.30  Sec 1     معمل الكتورنيات 

10.30-12.00 Sec 2   معمل الكتورنيات 

12.00-1.30 Sec 3  معمل الكتورنيات 

1.30-3.00 Sec 4  معمل الكتورنيات 

 LNG 101 لغة انجليزية )ج(  االولي

1.30-2.30 

(201+202+301+402   +

 (ب 403+404
 (أ101+201+304)

 LNG 201 لغة انجليزية )د(  الثالثة 

 (أ304) 
 II MNG 221اقتصاد هندسى  الرابعة

 

 الثانية 
 PHE 103 تربية رياضية )هـ( 

 أ I PHE 201 2.45-3.45 101تربية رياضية  الثالثة 



 2022 /   2021   والثقافية   املقررات العملية   -الول الفصل الدراسي    نهاية متحانات  ل   املقرتح دول  اجل

 رئيس جملس اإلدارة وعميد املعهد                                وكيل املعهد                                       جلنة اجلدول                         سكرتري اللجنة    

 جمال الدين علي أبو المجدا.د/                     امال توفيق حسونةا.م.د/                          د/ حسام بهي الدين         ا/ احمد علي حسن    
 د/عمر مكرم  د/ عبد السالم          
                                                     د/محمد نبيل  م.م/طاهر وحيد         

 

 قسم الهندسة المدنية  

اليوم 
 التاريخ

 األماكن التوقيت  الكود المادة الفرقة 

ت
سب

ال
 

1 /
1

 

 ENG 151 ( Iاقتصاد هندسي ) االولي

1.30-2.30 

 (أ101+201+304)
(201+202+301+402   +

 ب( 403+404

 HUM 103 حضاره اسالمية أ األولي 

 HUM 202 انجليزى ادب  الرابعة  ب 402

 HUM 204 علم نفس صناعى  الثالثة 

 HUM 205 حضارة اسالمية ب   الثالثة 
2.45-3.45 

    ب) 201+202+301)

 أ  III PHE 203 201تربية رياضية  الرابعة

حد
ال
ا

 
2 /

1
 

 HUM 102 تاريخ مصر الحديث  االولى 

1.30-2.30 

(201+202+301+402   +
 ب( 403+404

 (أ101) HUM 201 تاريخ مصر   الرابعة

 (أ201) HUM 203 قانون تجاري  الرابعة

 MNG 223 2.45-3.45 اقتصاديات االداره الثالثة
(301+402 +202 + 

 ب( 201+404

 (1مساحة ) األولي

Sec1 9.00-10.30 

 مبنى ج

Sec2 10.30-12.00 

Sec 3 12.00-1.30 

Sec 4 2.30-4.00 

 CT 157 مشروع دبلوم   الثانية  
11.00-9.00 

 

 معمل حاسب ج 
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 قسم الهندسة المدنية  

اليوم 
 األماكن  التوقيت  الكود  المادة  الفرقة  التاريخ 

ن 
ني

الث
ا

 
1

 /
3

 

 PHE 102 تربية رياضية )د(  الثانية 

1.30-2.30 

(201+202+301+402   +
 (أ 304)+   ب( 403+404

 (أ201) LNG 202 )ب( لغة انجليزية فنية  الرابعة

 الثالثة
 MNG 201 ت  مشروعا ادارة

2.45-3.45 

 ( ب402+-201-202-302)

 ب MNG 222 402 سلوك تنظيمى  الرابعة

 CT 152 1 مدنيرسم  األولي

9.00-12.00 

(405+202+207+201+203) 
 ج

 ج CT 156 (311) 2 مدنيرسم  األولي

 2مساحة  الثانية 

Sec 1 9.00-10.30 

 مبنى ج

Sec 2 10.30-12.00 

Sec 3 12.00-1.30 

Sec 4 2.30-4.00 

ء
ثا

ال
لث

ا
 

1
 /

4
 

 PHE 101 1.30-2.30 تربية رياضية )ج( األولي
 (أ 101+201+304+305)

 ب ( 403+404+   301+402)

 الثالثة
    ب) II PHE 202 2.45-3.45 (201+202تربية رياضية 

 CT 200 9.00-11.00 إدارة مشروعات هندسة مدنية الثالثة 
(403+404+406+302+407) 

 ج
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 قسم الهندسة المدنية  

اليوم 
 األماكن  التوقيت  الكود  المادة  الفرقة  التاريخ 

 
ء 
عا

رب
ال
ا
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 LNG 101 لغة انجليزية )ج(  االولي 

1.30-2.30 

(201+202+301+402   +

 ب( 403+404
 (أ101+201+304)

 LNG 201 لغة انجليزية )د(  الثالثة

 II MNG 221اقتصاد هندسى  الرابعة (أ304) 

 

 الثانية 
 PHE 103 تربية رياضية )هـ( 

 أ I PHE 201 2.45-3.45  101تربية رياضية  الثالثة

 برمجة الحاسب للهندسة المدنية الثانية 

CS 199 9.00-10.00 (403+407+404+302ج ) 

Sec1 10.30-11.30  معمل حاسب ج 

Sec2 11.45-12.45  معمل حاسب ج 

Sec 3 1.00-2.00  معمل حاسب ج 

Sec 4 1.45-2.45  معمل حاسب ج 



 2022 /   2021   والثقافية   املقررات العملية   -الول الفصل الدراسي    نهاية متحانات  ل   املقرتح دول  اجل

 رئيس جملس اإلدارة وعميد املعهد                                وكيل املعهد                                       جلنة اجلدول                         سكرتري اللجنة    

 جمال الدين علي أبو المجدا.د/                     امال توفيق حسونةا.م.د/                          د/ حسام بهي الدين         ا/ احمد علي حسن    
 د/عمر مكرم  د/ عبد السالم          
                                                     د/محمد نبيل  م.م/طاهر وحيد         

 

 قسم الهندسة المعمارية 

اليوم 
 التاريخ

 األماكن التوقيت  الكود المادة الفرقة 

ت
سب

ال
 

1 /
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 معمل حاسب ج  ARE 225 3.30 - 1.30 التصميم بالحاسب  الرابعة

 ENG 151 ( Iاقتصاد هندسي ) االولي

1.30-2.30 

 (أ101+201+304)

(201+202+301+402   +

 ب( 403+404

 HUM 103 حضاره اسالمية أ األولي 

 HUM 202 ادب انجليزى  الرابعة  ب 402

 HUM 204 علم نفس صناعى  الثالثة 

 HUM 205 حضارة اسالمية ب  الثالثة 
2.45-3.45 

    ب) 201+202+301)

 أ  III PHE 203 201تربية رياضية  الرابعة

حد
ال
ا

 
2 /

1
 

 HUM 102 تاريخ مصر الحديث  االولى 

1.30-2.30 

(201+202+301+402   +
 ب( 403+404

 (أ101) HUM 201 تاريخ مصر   الرابعة

 (أ201) HUM 203 قانون تجاري  الرابعة

ن 
ني

الث
ا

 
1

 /
3

 

 الثالثة 
تطبيقات الحاسب في العمارة  

  1)ب( مجـ 
ARE 224 9.00-11.00  معمل حاسب ج 

 الثالثة 
تطبيقات الحاسب في العمارة  

  2)ب( مجـ 
ARE 224 12.00-2.00  معمل حاسب ج 

 PHE 102 1.30-2.30 تربية رياضية )د(  الثانية 
(201+202+301+402   +

 (أ 304)+   ب( 403+404

 الثالثة 
 MNG 201 ت مشروعا ادارة

2.45-3.45 

 ( ب402+-201-202-302)

 ب MNG 222 402 سلوك تنظيمى   الرابعة

ء
ثا

ال
لث

ا
 

1
 /

4
 

 معمل حاسب ج   ARE 124 9.00-11.00 تطبيقات الحاسب في العمارة )أ(  الثانية  

 معمل حاسب ج  ARE 219 12.00-2.00 تصميمات تنفيذية   الثانية 

 PHE 101 1.30-2.30 تربية رياضية )ج( األولي
 (أ 101+201+304+305)

 ب ( 403+404+   301+402)

 الثالثة 
    ب) II PHE 202 2.45-3.45 (201+202تربية رياضية 
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 قسم الهندسة المعمارية 
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ء 
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رب
ال
ا
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 LNG 101 لغة انجليزية )ج(  االولي

1.30-2.30 

(201+202+301+402   +

 ب( 403+404
 (أ101+201+304)

 LNG 201 انجليزية )د( لغة  الثالثة 

 II MNG 221اقتصاد هندسى  الرابعة (أ304) 

 

 الثانية 
 PHE 103 تربية رياضية )هـ( 

 أ I PHE 201 2.45-3.45  101تربية رياضية  الثالثة


