
الرابعةالفرقة  الفرقة الثالثة  الفرقة الثانية  الفرقة االولي  الزمن اليوم 

هندسة التركيبات الصحية تمرين  قوانين وتشريعات البناء 1مقرر اختياري 
د محمود عبد العزيز

(صناعي كلية تعليم4قاعة ) محاضرة د امل عبد الوارث 2تاريخ عمارة  د زين العابدين مدرج  أ  –حقوق انسان محاضرة  9-11

السبت

د ريهام –محاضرة تنسيق مواقع 4مقرر اختياري 
505فصل -عيد

هندسة انشائية تمرين 

(كلية التعليم الصناعي 4قاعة ) -محمد حلمي: د تمرين 1تنفيذ مباني (505فصل ) –انشاء معماري محاضرة د  محمود عبد العزيز  11-1

–محمود عبد العزيز / تمرين د1انشاء معماري
(  2قاعة رسم معماري ) 

الزهراء حسان–الحسن جمال 

1-3

تمرين –فيزيائيات المباني 
اسراء خلف. م عمرو فوزي م

(506فصل ) -اسراء خلف  -م عمرو فوزي –تمرين 2تاريخ عمارة 

3-5

د مصطفي عبد –فيزيائيات المباني محاضرة 
2الرسم قاغة-الحميد

محاضرة د فاطمة عثمان 1تصميمات تنفيذية 

1قاعة الرسم  م  اشرف بسيوني اسراء خلف -عملي–1تنفيذ مباني 
(2قاعة الرسم ) –تمرين 1تاريخ عمارة 

اسراء خلف–الحسن جمال 
9-11

االحد

د مصطفي عبد الحميد–تمرين 5تصميم معماري 

اسراء خلف–اشرف بسيوني 

م اسالم شعيب 

2قاعة الرسم 

1قاعة الرسم –تمرين د فاطمة عثمان 1تصميمات تنفيذية 

الزهراء حسان–جمال الحسن

–د احمد ابو السعود -تاريخ ونظريات التخطيط  محاضرة 
(512فصل ) م عمرو فوزي 

505خواص ومقاومة مواد معمل  فصل 
11-1

االء اشرف-م عمرو فوزي –تاريخ ونظريات التخطيط تمرين 

(512فصل الرسم المعماري  )اسراء خلف

1-3

505خواص ومقاومة مواد تمرين  فصل  3-5

قاعة الرسم ) –د احمد ابو السعود –3تصميم معماري 

(1المعماري 
رضوة عزت–الحسن جمال 

8-9

االثنين

تصميمات 505فصل –محاضرة 3مقرر اختياري 
لبعزيزد محمود عبد –3تنفيذية 

م عمرو فوزي  –تمرين –الرسم النظري ونظرية االلوان 

هاني لوسيان–بسيونيم اشرف-

( 2قاعة الرسم المعماري )  

9-11

د محمود –3تصميمات تنفيذية –3مقرر اختياري 
المعماريالرسمقاعة–جمالالحسن-عبد العزيز

11-1

505د طلعت علي فصل –محاضرة -خواص ومقاومة مواد  
1-2

–تنسيق مواقع –4مقرر اختياري  تمرين 
قاعة 1هانيلوسيان+ بسيوني اشرف

2الرسم 

محمد مهدي مدرج  بد. أ-ادارة اعمال 
2-3

3-4

4-5

-عالء عبد العال / هندسة التركيبات الصحية  د 
محاضرة 

–احمد ابو السعود –محاضرة -تصميم عمراني
505فصل (  1قاعة رسم معماري ) 

(512فصل )د ريهام عيد –تصميم معماري محاضرة د رشا مازن  2معماريقاعة الرسم) د فاطمة عثمان-الرسم المعماري محاضرة   9-11

د احمد ابو –د فاطمة عثمان –مشروع  التخرج الثالثاء

م عيددريهام–د محمود  عبد العزيز –السعود 

م اسالم شعيب –عمرو فوزي

م أشرف –احمد ابو السعود –تمرين -تصميم عمراني

االء اشرف-بسيوني 
–تمرين 1تصمبم معماري 

د ريهام عيد –د رشا مازن 

لوسيان هاني –الحسن جمال 

512فصل 

505د رشا مازن محاضرة فصل –1تاريخ عمارة 
11-1

الرسم المعماري تمرين 

رضوة عزت -هاني لوسيان

1-3

3-5

نورهندسة انشائية محاضرة د احمد  د احمد عمر  –نظرية انشاءات محاضرة  9-11

االربعاء 
د ممدوح عباس هندسة انشائية محاضرة نظرية انشاءات تمرين  11-1

د احمد قاسم . أ–مهنة ومجتمع  

الهندسة المعمارية قسم م2022-2021الجدول الدراسى للعام الجامعى مقترح 
الفصل الدراسي األول

كلية الهندسة جامعة سوهاج 


