
المجموعمشروعات

Properties of Building Materials (1)NSPE1121919204,205
أمل /د- عوض الهاشمى /د

زمراوى

نهاد عبد الجليل/ د3

NBSE00433نهاد عبد الجليل/ د

Jun-21-14األثنين

فاطمة النخيلي/دNBSE0083418300-301الرسم الهندسي و االسقاط باستخدام الكمبيوتر

NBSE008

طارق السيد/ دNSPE1013723204 , 206الرسم المدني

مهارات التفاوض

NHUM1221مهارات التفاوض

NSPE302227هندسة الطرق و المطارات

NSPE-3021313هندسة الطرق و المطارات

Jun-21-18الجمعة

NBSE002

NBSE0026

NSAE305328تصميم االساسات

NSAE-30511تصميم االساسات

NHUM0044

محمد فهمي/ دNSPE00121130306تكنولوجيا االنتاج

محمود زكي/ دNICT0012721404تقنيه و ادارة نظم المعلومات 

NHUM1234

NBSE2019

NBSE001

1

NHUM1246

Jun-21-25الجمعة

NHUM2016

وليد توحيد/ د2NSPE2133120201 , 202خواص مواد البناء 

Project Planning  Scheduling and ControlNCPE2122525206محمد طنطاوى/د

NBSE1016

Jul-21-1الخميس

Jul-21-2الجمعة 

NBSE006

NBSE0061

محمد حلمي/ د2NSPE1133214201تحليل انشائي 

هالة ممدوح/ د2NSPE2153214خرسانة مسلحة 

NHUM0032

NBSE0055

NSPE304329الهندسة الصحية

NSPE-30444الهندسة الصحية

2

NHUM0021

206

15

السبت11

12

الخميس5

األحد

السبت6

الخميس10

األحد7

الثالثاء8

Jun-21-23األربعاء9

3-Jul-21

عبد الظاهر مصطفى/ د404

هبه السعيد/ د-منى منصور/ د 204 , 206

عبير الغندور/ دمدرج عبد الرازق

محمد فهمي/د

أشرف طلعت/ د

26-Jun-21

17-Jun-21

27-Jun-21

19-Jun-21

24-Jun-21

20-Jun-21

22-Jun-21

-2020الفصل الدراسى الثانى - جدول إمتحانات طالب برنامج إداره المشروعات والتشيد المستدام 

(مبدئي)   2021

مقررات االمتحاناليوم والتاريخم
كود المقرر

الئحة جديدة

مدة 

اإلمتحان

عدد الطالب

رقم القاعة

األربعاء4

3الرسم الهندسي و االسقاط باستخدام الكمبيوتر

محاضر المقرر

Jun-21-12السبت1

Jun-21-13األحد2

حسين/ دJun-21-15الثالثاء3 401معمل الحاسب 

مدرج عبد الرازق2فيزياء 

2 16-Jun-21عبير الغندور/ د 404 35

79

2

400

مدرج عبد الرازق69 2

مدرج عبد الرازق

301

49

38

محمد ابراهيم/ د 80

2الرياضيات الهندسيه 

2الرياضيات الهندسيه 

3

3

د أحمد يحيى

عماد الفريد/د

53

مدرج عبد الرازق33

404

التسويق

2مهارات االتصال و العرض الفعال

مدرج عبد الرازق يوسف عطاي/ د91

عماد الفريد/ د

االقتصاد الهندسي

2

2علوم البيئة و التلوث

عالقات مهنية-اخالقيات المهنة 

أحمد يحيى/ د1الرياضيات الهندسية 

Jun-21-28األثنين13

Jun-21-30األربعاء

23ميكانيكا هندسية 

رمضان شعبان/ دمدرج عبد الرازق37

محمد صالح/ دمدرج عبد الرازق41

حسن متيرد/ د

Jul-21-4األحد18

السبت 17

Jul-21-5االثنين19

2كتابة  التقاريرJul-21-6الثالثاء20

27404

حلمي زعفان/د

محمد صالح/د

أحمد رفعت/ د206 , 204

ً (10:00)جميع االمتحانات تبدأ الساعة  العاشرة صباحا

52404حقوق اإلنسانJul-21-8الخميس22

Jul-21-7األربعاء21

13ميكانيكا هندسية 

9

70404

Jun-21-21األثنين

46

337404التحليل العدديJun-21-29الثالثاء14


