جامعة طنطا

كلية اهلندسة
العمارة البيئية

جدول الفصل الدراسي الربيعي توزيع احملاضرات والتمارين للعام اجلامعى 2019-2018م
برنامج هندسة العمارة البيئية

الفصل

الفرقة

السبت

4:30 - 2:30

الرسم واإلسقاط الهندسي ق()4407

رسم هندسي (تمارين)
ق()4002 + 4005

تاريخ العمارة ()1
د.لبنى أغا
ق ()4201

هندسة اإلنتاج
م ()4406
د /ماهر رشاد  +د/عمار الشيخ

الكتابة الفنية م ()4406

تطبيقات حايب ( )1تمرين
معمل الكمبيوتر
ا.م.د /مى وهبه د /بهاء البوشي
م /محمد أبو هالل

أسس التصميم البيئي
د /حسني دوير
محاضرة ق ()4203

تطبيقات الحاسب ( )1محاضرة
ا.م.د /مى وهبه د /بهاء البوشي
معمل الكمبيوتر 4201

أسس التصميم البيئي
د /حسني دوير
تمرين ق ()4203

كيمياء العامة
م()4406
أ.د منى درويش  +د /وفاء أحمد

المستوى األول

المستوى الثاني

منشآت خرسانية
د /علي حسن محاضرة ق ()4203

منشآت خرسانية
د /علي حسن تمرين ق ()4203

تصميم معماري بيئي ( )3د /لبنى أغا
محاضرة معمل الكمبيوتر

تصميم معماري بيئي ( )3د /لبنى أغا
م /روزال يوسف تمرين معمل الكمبيوتر

تطبيقات الحاسب ( )1محاضرة
ا.م.د /مى وهبه د /بهاء البوشي
معمل الكمبيوتر 4201

المستوى الثالث

منشآت خرسانية
د /علي حسن محاضرة ق ()4203

منشآت خرسانية
د /علي حسن تمرين ق ()4203

تصميم معماري بيئي ( )2ا.م.د /مى وهبه
محاضرة ق ()4201

تصميم معماري بيئي ( )2ا.م.د /مى وهبه
م /محمد أبو هالل تمرين ق ()4201

تطبيقات الحاسب ( )1محاضرة
ا.م.د /مى وهبه د /بهاء البوشي
معمل الكمبيوتر 4201

تصميم معماري بيئي ( )2ا.م.د /مى وهبه
م /محمد أبو هالل تمرين ق ()4201

تاريخ ونظريات التخطيط ا.م.د /إنجي الدرويش
تمرين ()4203

تصميم معماري بيئي ( )3د /لبنى أغا
م /روزال يوسف تمرين معمل الكمبيوتر

المجسمات المعمارية د /مروة قمر الدولة
د /عزة صبحي م /نسمة كمال تمرين ق
()4201

المجسمات المعمارية د /مروة قمر الدولة
د /عزة صبحي محاضرة ق ()4201

اإلبداع والتفكير االبتكاري
د /ماجد زاجو محاضرة ق ()4201

اإلضاءة والصوتيات د /وسام مهنا د /والء مهنا
محاضرة ق ()4203

تركيبات فنية وصحية
د /حسني دوير
محاضرة ق ()4201

تركيبات فنية وصحية
د /حسني دوير
تمرين ق ()4201

تاريخ ونظريات التخطيط ا.م.د /إنجي الدرويش
محاضرة ()4203

اإلبداع والتفكير االبتكاري
د /ماجد زاجو محاضرة ق ()4201

اإلضاءة والصوتيات د /وسام مهنا د /والء مهنا
محاضرة ق ()4203

تركيبات فنية وصحية
د /حسني دوير
محاضرة ق ()4201

تركيبات فنية وصحية
د /حسني دوير
تمرين ق ()4201

اإلضاءة والصوتيات د /وسام مهنا د /والء مهنا
تمرين ق ()4203

اإلضاءة والصوتيات د /وسام مهنا د /والء مهنا
تمرين ق ()4203

التسويق
ق()4107

إنشاء معماري ()2
"تمرين" ()4201
د /مروة قمر الدولة د /عزة صبحي
م /محمد أبو هالل

إنشاء معماري ()2
"محاضرة" ()4201
د /مروة قمر الدولة د /عزة صبحي

التسويق
ق()4107

د /مصطفى فهمي  +د /أحمد الحديدي

تصميم المنشآت المعدنية
م ()4406

مواد مشتركة

يعتمد

يعتمد

يعتمد

حقوق االنسان
م ( )1مبنى الورش

يعتمد
يعتمد

ميكانيكا التربة واألساسات
ا.د /محمد الغريب صقر ا.د /وسيم عزام
محاضرة ق ()4201

المحاسبة
ق()4102

ميكانيكا التربة واألساسات
ا.د /محمد الغريب صقر ا.د /وسيم عزام
محاضرة ق ()4201

منشآت معدنية
ق()4105

ميكانيكا التربة واألساسات
تمرين ق ()4201
م /فرج عامر م /نورا صبحي

منشآت معدنية
ق()4105

ميكانيكا التربة واألساسات
تمرين ق ()4201
م /فرج عامر م /نورا صبحي

الكتابة الفنية
ق()4205

الكتابة الفنية
ق()4103
منشآت معدنية
ق()4105

التسويق
ق()4107

حقوق االنسان
م ( )1مبنى الورش

1

رسم هندسي (تمارين)
ق()4002 + 4005
الكتابة الفنية
ق()4106

التسويق
ق()4107

1

الظل والمنظور
د /بهاء البوشي محاضرة ق ()4201

هندسة اإلنتاج
ق()4106
كيمياء
ق
4101

6:30 - 4:30

الكتابة الفنية
ق()4106
معمل
كيمياء

2:30 - 12:30

الظل والمنظور
د /بهاء البوشي تمرين ق ()4201

1

4:30 - 2:30

6:30 - 4:30

10:30 - 8:30

12:30 - 10:30

2:30 - 12:30

4:30 - 2:30

6:30 - 4:30

10:30 - 8:30

12:30 - 10:30
10:30 - 8:30

كيمياء
ق
4101

4:30 - 2:30
12:30 - 10:30

معمل
كيمياء

6:30 - 4:30

10:30 - 8:30

12:30 - 10:30
10:30 - 8:30

هندسة اإلنتاج
ق()4105

4:30 - 2:30

6:30 - 4:30

10:30 - 8:30

12:30 - 10:30

2:30 - 12:30

4:30 - 2:30
2:30 - 12:30

األحد

المحاسبة
ق()4102

منسق عام ال ربنامج

منسق عام الربامج

منسق عام اجلداول

وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم

ق ائم بعمل عميد الكلية

أ.م.د .مى وهبه مدكور

ا.د /مروان شاهني

د /وفاء أمحد

أ.د .حممد حسني

أ .د .حممد حسني

6:30 - 4:30
12:30 - 10:30

اإلثنني

2:30 - 12:30

األربعاء
الثالثاء

2:30 - 12:30

اخلميس

