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المستوى الثانى (نظام الساعات المعتمدة)
األيام

20,00 - 8,30

السبت
األحد

الثالثاء

األربعاء

الخميس

21,00 - 20,30

المادة

 - ARCH 103تاريخ ونظريات العمارة ()2

التدريس

د .أحمد صالح

المكان

مدرج ( – )11الدور األول

1,00-21,30

3,45 - 1,25

أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة

م /أحمد هالل – م /تهانى

قاعة رسم ( – )1الدور األول

التدريس

 -ARCH 102اإلنشاء المعماري والمواد ()2
Lec. + Sec.
د .فيصل أبو العزم

م /أحمد هالل – م/تهانى

المكان

مرسم ( – )1الدور األول

قاعة رسم ( – )1الدور األول

المادة

 -ARCH 101تصميم معماري (Sec.)2

التدريس

م/أحمد هالل -م /سارة

د .أحمد فتحى

المكان

قاعة رسم ( – )2الدور األول

المادة

 -CIV104تحميل إنشاءات Lec. + Sec. /

التدريس

أ.م.د .إٌهاب لطفى – د /محمد مصطفى الطاهر

المكان

مدرج ( – )11الدور األول

أنشطة طالبية

 - ARCH 104الظل والمنظور والدراسات البصرية
Sec.
د .أحمد صالح

م /أحمد هالل  -م /محمد حجازى
قاعة رسم ( – )1الدور األول

المادة

 -ARCH 101تصميم معماري (Sec. )2

التدريس

م /أحمد هالل -م /سارة

د .أحمد فتحى

المكان

قاعة رسم ( – )2الدور األول

يعتمد القائم بعمل

5,45 - 4,00

 -ARCH 102اإلنشاء المعماري
والمواد (Lec. + Sec. )2
د .فيصل أبو العزم

 - ARCH 104الظل والمنظور
والدراسات البصرية Sec.
د .أحمد صالح
م /أحمد هالل  -م /محمد حجازى

المادة

األثنين

جدول الفصل الدراسي األول لمعام الجامعى 1024 – 1023

يعتمد

يعتمد

رئيس قسم العمارة والتخطيط العمرانى

وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

عـــميد الكـــمية

أ.م.د /محمود فؤاد محمود

أ.د /إبراهيم حسن القرش

أ.د /عطية عبد الرحمن عارف
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المستوى الثالث (نظام الساعات المعتمدة)
األيام

20,00 - 8,30

السبت
األحد

الثالثاء

األربعاء

الخميس

21,00 - 20,30

المادة

 -ARCH 201تصمٌم معماري (Sec.)3

1,00-21,30

التدريس

د .فٌصل أبو العزم

المكان

قاعة رسم ( – )2الدور األول

قاعة رسم ( – )2الدور األول

 - UPL 201التخطٌط العمرانً
والبٌئً (Lec. + Sec. / )1
أ.م.د .محمود فؤاد

التدريس

م/تهانى

المكان

قاعة رسم ( – )2الدور األول

المادة

 - ARCH 204حاسب ألً (Sec. )2

التدريس

م /محمد حجازى – م /بسمة

د .أحمد صالح

المكان

معمل شبكات وحاسبات ( – )1الدور األرضى

المادة

 - UPL 201التخطٌط العمرانً والبٌئً (Lec. + Sec. / )1
أ.م.د .محمود فؤاد

التدريس
المكان

قاعة رسم ( – )2الدور األول

المادة

 -ARCH 201تصمٌم معماري (Sec.)3

 - ARCH 203تارٌخ ونظرٌات العمارة ()3
د .فٌصل أبو العزم
مدرج ( – )11الدور األول
 -ARCH 202اإلنشاء المعماري والمواد (Lec. / )3
+ Sec.
د .أحمد فتحى

أنشطة طالبية

م /سارة  -م /بسمة

قاعة رسم ( – )2الدور األول
مٌكانٌكا التربة واالساسات Lec. + Sec. - CIV 222 -
د .ولٌد القماش
مدرج ( – )11الدور األول
 - ARCH 204حاسب ألً (Sec. )2

التدريس

م /سارة  -م /بسمة

د .فٌصل أبو العزم

م /محمد حجازى – م /بسمة

المكان

قاعة رسم ( – )2الدور األول

معمل شبكات وحاسبات ( – )1الدور األرضى

يعتمد القائم بعمل

5,45 - 4,00

 -ARCH 202اإلنشاء المعماري
والمواد (Lec. + Sec. / )3
د .أحمد فتحى

م /سارة  -م /بسمة

م/تهانى

3,45 - 1,25

أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة

م /سارة  -م /بسمة

المادة

األثنين

جدول الفصل الدراسي األول لمعام الجامعى 1024 – 1023

د .أحمد صالح

يعتمد

يعتمد

رئيس قسم العمارة والتخطيط العمرانى

وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

عـــميد الكـــمية

أ.م.د /محمود فؤاد محمود

أ.د /إبراهيم حسن القرش

أ.د /عطية عبد الرحمن عارف
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المستوى الرابع (نظام الساعات المعتمدة)
األيام

20,00 - 8,30

السبت
األحد

األثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

جدول الفصل الدراسي األول لمعام الجامعى 1024 – 1023
21,00 - 20,30

1,00-21,30

أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة

3,45 - 1,25

المادة

التخطٌط العمرانً والبٌئ ( / )2محاضرة Sec. +

التدريس

أ.م.د .محمود فؤاد

م /تهانى

المكان

قاعة رسم ( – )1الدور األول

مدرج ( – )11الدور األول

المادة

مقرر اختٌاري ( – )2عمارة داخلٌة  /محاضرة Sec. +

تصمٌم معماري (Sec. )5

تارٌخ ونظرٌات العمارة ()4
د .أحمد صالح

د .مٌرفت عبد العزٌز

التدريس

م /محمد حجازى – م /لوسيان

د .مٌرفت عبد العزٌز

م /شيمياء – م/لوسيان

المكان

مدرج ( – )11الدور األول

قاعة رسم ( – )2الدور األول

المادة

تصمٌمات تنفٌذٌة (Sec )1
أ.د .محمد حسن عطوة

التدريس

م /منى – م /معتز

المكان

قاعة رسم ( – )1الدور األول

المادة

تصمٌم معماري (Sec. )5

أنشطة طالبية
التخطٌط العمرانً والبٌئً ()2
Sec.
أ.م.د .محمود فؤاد

التدريس

م /شاهندة – م/لوسيان

د .مٌرفت عبد العزٌز

م /تهانى – م/شاهندة

المكان

قاعة رسم ( – )1الدور األول

قاعة رسم ( – )1الدور األول

المادة

مقرر اختٌاري ( )1التقٌٌم البٌئً للمشروعات

تصمٌمات تنفٌذٌة (Sec )1

التدريس

د .أحمد فتحى

م /منى – م /معتز

المكان

مدرج ( – )11الدور األول

قاعة رسم ( – )1الدور األول

يعتمد القائم بعمل

5,45 - 4,00

أ.د .محمد حسن عطوة

يعتمد

يعتمد

رئيس قسم العمارة والتخطيط العمرانى

وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

عـــميد الكـــمية

أ.م.د /محمود فؤاد محمود

أ.د /إبراهيم حسن القرش

أ.د /عطية عبد الرحمن عارف
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الفرقة الرابعة (نظام قديم)
األيام

20,00 - 8,30

السبت
األحد

األثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

جدول الفصل الدراسي األول لمعام الجامعى 1024 – 1023
21,00 - 20,30

1,00-21,30

أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة

المادة

تصمٌمات تنفٌذٌة ()3

مشروع التخرجSec.

التدريس

م /شاهندة – م/لوسيان

ا.د .عصام الدٌن بدران

ا.د .عصام الدٌن بدران
أ.د .محمد حسن عطوة

المكان

قاعة رسم ( – )4الدور األول

قاعة رسم ( – )4الدور األول

المادة

تصمٌم معماري (Sec. )7

التدريس

م /شيمياء  -م /منى  -م /معتز

أ.د .محمد حسن عطوة

المكان

قاعة رسم ( – )4الدور األول

المادة

تصمٌمات تنفٌذٌة (Sec.)3
ا.د .عصام الدٌن بدران

التدريس

م /شيمياء  -م /شاهندة – م/لوسيان

المكان

قاعة رسم ( – )4الدور األول

المادة

تصمٌم معماري (Sec. )7

3,45 - 1,25

أنشطة طالبية
تصمٌم وتنسٌق مواقعLec. + Sec. /
د /سيد إبراهيم حجازى

التدريس

م /شيمياء  -م /منى – م /معتز

أ.د .محمد حسن عطوة

م /شيمياء – م /معتز

المكان

قاعة رسم ( – )4الدور األول

قاعة رسم ( – )4الدور األول

المادة

مقرر اختٌاري ( -)6قوانٌن وتشرٌعات البناء ومستندات التنفٌذ

مقرر اختٌاري ( -)5اإلرتقاء العمرانى للمناطق السكنٌة

التدريس

د .أسامة عبد العزٌز عمى

د .أسامة عبد العزٌز عمى

المكان

قاعة رسم ( – )4الدور األول

قاعة رسم ( – )4الدور األول

يعتمد القائم بعمل

5,45 - 4,00

يعتمد

يعتمد

رئيس قسم العمارة والتخطيط العمرانى

وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

عـــميد الكـــمية

أ.م.د /محمود فؤاد محمود

أ.د /إبراهيم حسن القرش

أ.د /عطية عبد الرحمن عارف

جامعة قناة السويس
كميــــــة الهندســــــــــــــة
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يعتمد القائم بعمل

Department of Architecture and Urban Planning

يعتمد

يعتمد

رئيس قسم العمارة والتخطيط العمرانى

وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

عـــميد الكـــمية

أ.م.د /محمود فؤاد محمود

أ.د /إبراهيم حسن القرش

أ.د /عطية عبد الرحمن عارف

