
  
  

  كلیة التعلیم الصناعي                                                                                                                                                                                               جامعة سوھاج     
  قیة للفصل الدراسي االولجدول توزیع المحاضرات والدروس العملیة والتطبی

  ٢٠١٧-٢٠١٦للعام الجامعي 
  

 فرغلي أحمد عبد الرحیم/ د.أ       فرغليأحمد عبد الرحیم / د.أعمید الكلیة          وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب                                        

  )الطالبعدد( االنشاءاتالمدنیةوالمعماریة قسم – انیةالفرقةالث( 

-٥  ٥-٤  ٤-٣  ٣-٢  ٢-١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠-٩  ٩-٨  الساعة  الیوم
٦  

٦-
٧  

٧-
٨  

  السبت
       تمرین رسم معماري رسم معماري   میكانیكا تربة    المادة
        ٤ق  ٤ق    معمل اتصاالت     المكان

       مصطفي صبره/ م ، نوال عمر / م ، اسماء / م  الوارث أمل/د+حلمي محمد / د    احمد عبد الرحیم / د .أ    المحاضر

  االحد
         ٣ریاضیات    تمرینحاسب الي  حاسب الي   المادة
         ١ق    ١معمل الحاسب  ١معمل الحاسب   المكان

          ایمن عرفة/د   محمد عاطف/ م ، محمد بدري / م  أمل عبد الوارث/د+محمدحلمي/ د   المحاضر

  االثنین
                  میكانیكا التربة   ٣ریاضیات   المادة
                  معمل مدني  ١ق  المكان

                  نوال عمر/م  عمرو عادل / د  المحاضر

  الثالثاء
               ھیدرولیكا   میكانیكا التربة   المادة
               ١ف  ١ف  المكان

               ضیف هللا رضوه/ م   نوال عمر/م  المحاضر

  االربعاء
        اسس تعلیم صناعي  سیكولوجیا تعلیم ھیدرولیكا         المادة
        ٣ق  ٤ق ٤ق         المكان

        حمدي /د+ محمد / د  یوسف عبد الصبور/ د عالء عبد العال/ د         المحاضر

  الخمیس
                  اسس تعلیم صناعي  تعلیمسیكولوجیا   المادة
                  ق الجدید  ق الجدید  المكان

                  حمدي /د+ محمد / د  یوسف عبد الصبور/ د  المحاضر
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  ٢٠١٧-٢٠١٦للعام الجامعي 
  

 فرغلي أحمد عبد الرحیم/ د.أ       فرغليأحمد عبد الرحیم / د.أعمید الكلیة          وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب                                        

  ) ٣٠عددالطالب ( المدنیةوالمعماریة؛ االنشاءات قسم – الفرقةالثالثة( 

  ٨-٧  ٧-٦  ٦-٥  ٥-٤  ٤-٣  ٣-٢  ٢-١  ١- ١٢  ١٢- ١١  ١١- ١٠  ١٠-٩  ٩-٨  الساعة  الیوم

  السبت
        خواص ومقاومة مواد قیاسات مساحیة  طرق تدریس    المادة

        ١ق  معمل اتصاالت  القاعةالجدیدة    المكان

        علي عبدهللا/ د  احمد عبد الرحیم/ د .أ  محمد عبد الاله/ علي سید م/د    المحاضر

  االحد
       منظور معماري   منظور معماري      المادة
       ٤ق    ٤ق       المكان

       محمد عاطف/ م ، محمد بدري / م    امل عبد الوارث/ د       المحاضر

  االثنین
         خواص ومقاومة مواد عملي ونظري قیاسات مساحیة      المادة
         ١فصل  معمل اتصاالت      المكان

         رضوه ضیف هللا/ م  ھبة هللا انور/ م       المحاضر

  الثالثاء
         مبادئ احصاء  احصاءمبادئ  تطویر مناھج      المادة
         ١ق   ١ق ٣ق      المكان

          الوجیھ/ د  سماح/ د محروس/ د      المحاضر

  االربعاء
        امن صناعي تطویر مناھج     طرق تدریس    المادة
        ٢ق ١ف     ١ق     المكان

       احمدمنتصر/ د -------------- / د     علي السید/ د     المحاضر

  الخمیس
                          المادة
                          المكان

                          المحاضر
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  ٢٠١٧-٢٠١٦للعام الجامعي 
  

 فرغلي أحمد عبد الرحیم/ د.أ       فرغليأحمد عبد الرحیم / د.أعمید الكلیة          وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب                                        

  

  

  ) ٥٠عددالطالب ( المدنیةوالمعماریة االنشاءات قسم – الرابعةالفرقة( 

  ٨-٧  ٧-٦  ٦-٥  ٥-٤  ٤-٣  ٣-٢  ٢-١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠-٩  ٩-٨  الساعة  الیوم

  السبت
     تدریس مصغر كمیات ومواصفات   تركیبات فنیة    المادة
     القاعةالجدیدة اتصاالت معمل   ٤ق     المكان

     محمد عبد الاله/ علي سید م/د محمد حلمي/ د    محمد حلمي/ د     المحاضر

  االحد
          مشروع معماري              المادة
         معمل اتصاالت              المكان

نوال / م، اسماء / مأمل ، /د، محمد حلمي / د              المحاضر
         ھبة/ م، 

  االثنین
   خرسانة وحساب اجھادات تكنولوجیة بناء ھیاكل معدنیة خرسانة وحساب انشاءات    المادة
   معمل اتصاالت معمل اتصاالت ٤ق  ٤ق     المكان

   مصطفي صبره/ م  احمد عبد الرحیم/ د .أ احمد عبد الرحیم/ د .أ احمد عبد الرحیم/ د .أ    المحاضر

  الثالثاء
          مشروع معماري    تركیبات فنیة   المادة
         مدنيمعمل   ٤ق    المكان

         ھبة/ م، نوال / م، اسماء / م،   محمد بدري/رضوة ضیف، م/م   المحاضر

  االربعاء
        ھیاكل معدنیة تمرین مشروع مدني التدریس المصغر مشروع مدني    المادة
        ٤ق ١ف ١ق  ١ف    المكان

        محمد عاطف/م عاطفمحمد . م ، صبرهمصطفي . م  علي السید/  د.أ م عاطف م مصطفي+ماحمد عبد الرحی/ د .أ    المحاضر

  الخمیس
        تكنولوجیا البناء تمرین  كمیات ومواصفات   ھیاكل معدنیة تمرین    المادة
        معمل مدني  معمل مدني   ٢ق    المكان

        محمد بدري/م  محمد بدري/ م+ رضوة /م   محمد عاطف/م    المحاضر
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 فرغلي أحمد عبد الرحیم/ د.أ       فرغليأحمد عبد الرحیم / د.أعمید الكلیة          وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب                                        

 


