وزارة التعليم العالي
معهد الصفوة العالي للهندسة
المنشأ بالقرار الوزاري رقم  1116لسنة 2006م
المعادل بالقرار رقم  30لسنة 2011م

جــدول الفرقــــة :إعـــــدادي

الفصل الدراسي األول 2019/2018م

المحاضرات في مدرج مشرفة – مبنى (ب) الدور األخير
الوقت
اليوم
السبت

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

رقم
السكشن
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

10:30- 9:00

12:10- 10:40

اللغة الفنية

الرسم الهندسي
واإلسقاط
د/أحمد عهدي

د /سوسن البلبيسي

فيزياء (/1أ)
د /منال طلعت حلمي
كيمياء
أ.د /أحمد كامل الزياتي
رياضيات (/1أ)
د  /عادل يحيى
ميكانيكا ()1
د /أبوبكر الهادي

2:00- 12:30

3:40- 2:10

5:20 – 3:50

سكشن ( )1الرسم الهندسي واإلسقاط
سكشن ( )2الرسم الهندسي واإلسقاط
سكشن ( )3الرسم الهندسي واإلسقاط
سكشن ( )4الرسم الهندسي واإلسقاط
معمل فيزياء (/1أ)
معمل فيزياء (/1أ)
معمل فيزياء (/1أ)
معمل فيزياء (/1أ)
 Sec.رياضيات (/1أ)
 Sec.رياضيات (/1أ)
 Sec.رياضيات (/1أ)
 Sec.رياضيات (/1أ)
معمل كيمياء
معمل كيمياء
معمل كيمياء
معمل كيمياء
 Sec.ميكانيكا ()1
 Sec.ميكانيكا ()1
 Sec.ميكانيكا ()1
 Sec.ميكانيكا ()1
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وزارة التعليم العالي
معهد الصفوة العالي للهندسة
المنشأ بالقرار الوزاري رقم  1116لسنة 2006م
المعادل بالقرار رقم  30لسنة 2011م

جدول الفصل الدراسي األول 2019/2018م
قسم :هندسة اإللكترونيات واالتصاالت والحاسبات
الفرقة :األولى
المحاضرات في قاعة ( – )6مبنى (أ) الدور الثاني
الوقت
اليوم
السبت

10:30 – 9

12:10 – 10:40

هندسة ميكانيكية

معمل
دوائر كهربية ()1
م.م /طارق حسنى

د /أبوبكر الهادي

األحد

االثنين
الثالثاء

2 - 12:30

3:40 – 2:10

رياضيــــات (/2أ)
أ.د .مصطفى الطوخي

5:20 – 3:50
 -Sec.معمل
برمجة الحاسبات ()1
م /عمرو البغدادي

برمجة الحاسبات ()1

التشريعات
الهندسية

أ.د .عربــي كشــــك

د .محمد سمير
عيسى

Sec.
هندسة مدنية
م /دينا محمد

Sec.
رياضيات (/2أ)
م.م /نهال طارق

هندسة مدنية
د /محمـد فـاروق

Sec.
هندسة ميكانيكية
م.م /نهال طارق

دوائر كهربية ()1

أسس الهندسة االلكترونية

أ.د .عاطـف عـازر

أ.د .مصطفـى الطــــوخــي

 - Sec.معمل
أسس الهندسة
االلكترونية
م /الشيماء راضي

األربعاء
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وزارة التعليم العالي
معهد الصفوة العالي للهندسة
المنشأ بالقرار الوزاري رقم  1116لسنة 2006م
المعادل بالقرار رقم  30لسنة 2011م

جدول الفصل الدراسي األول 2019/2018م
قسم :هندسة اإللكترونيات واالتصاالت والحاسبات
الفرقة :الثانية
المحاضرات في قاعة ( – )7مبنى (أ) الدور الثاني
الوقت
اليوم
السبت

10:30 – 9

12:10 – 10:40

رياضيات (/3أ)
أ.د .مصطفى الطوخي

األحد

االثنين

 - Sec.معمل
برمجة الحاسبات ()2
م.م /عمرو البغدادي

أساسيات الكهرومغناطيسية

برمجة الحاسبات ()2

أ.د .رأفت الكمار

أ.د .عربي كشك

Sec.
رياضيات ( /3أ )
م.م /نهال طارق

مقرر اختياري
إنسانيات ()1
إدارة المشاريع
د .محمد فاروق

دوائر منطقية
الثالثاء

2 - 12:30

3:40 – 2:10

أ.د .رأفت الكمار
د /محمد إبراهيم

5:20 – 3:50

 - Sec.معمل
دوائر منطقية
م.م/محمود أسامة

Sec.
أساسيات
الكهرومغناطيسية
م.م /طارق حسني

قياسات كهربية وإلكترونية
أ.د .عاطـف عـازر

 - Sec.معمل
قياسات كهربية
وإلكترونية
م /معتصم قطب

األربعاء
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وزارة التعليم العالي
معهد الصفوة العالي للهندسة
المنشأ بالقرار الوزاري رقم  1116لسنة 2006م
المعادل بالقرار رقم  30لسنة 2011م

جدول الفصل الدراسي األول 2019/2018م
قسم :هندسة اإللكترونيات واالتصاالت والحاسبات
الفرقة :الثالثة
شُعبة :هندسة اإللكترونيات واالتصاالت
المحاضرات في قاعة ( – )8مبنى (أ) الدور الثاني
الوقت
اليوم
السبت
األحد

10:30 – 9

 - Sec.معمل
مقرر إختياري ()1
قياسات إلكترونية
م.م /محمد جبر

12:10 – 10:40

مقرر اختياري
إنسانيات ()2
االقتصاد واإلدارة

2 - 12:30

3:40 – 2:10

5:20 – 3:50

Sec.
نظم اتصاالت
م.م /محمد جبر

د .محمد سمير عيسى

االثنين

موجات كهرومغناطيسية
أ.د .رأفت الكمار

الثالثاء

نظم اتصاالت
د .أمير الصفراوي

األربعاء

Sec.
موجات
كهرومغناطيسية
م.م /طارق حسني

مقرر اختياري ()1
قياسات إلكترونية متقدمة
د .أمير الصفراوي

اختبارات ( /3أ )

دوائر إلكترونية (أ)

د /محمد الهادي
م /أمل فتحي

د /محمد الهادي

 - Sec.معمل
دوائر الكترونية (أ)
م /الشيماء راضي
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وزارة التعليم العالي
معهد الصفوة العالي للهندسة
المنشأ بالقرار الوزاري رقم  1116لسنة 2006م
المعادل بالقرار رقم  30لسنة 2011م

جدول الفصل الدراسي األول 2019/2018م
قسم :هندسة اإللكترونيات واالتصاالت والحاسبات
الفرقة :الرابعة
شُعبة :هندسة اإللكترونيات واالتصاالت
المحاضرات في قاعة ( – )9مبنى (أ) الدور الثاني
الوقت
اليوم

10:30 – 9

12:10 – 10:40

2 - 12:30

مقرر اختياري ()3

مقرر اختياري ()4

موضوعات مختارة
(بصريات متكاملة)

اإللكترونيات الصناعية

السبت

3:40 – 2:10

5:20 – 3:50

د /عادل يحيى

أ.د .محمد لطفي رابح

مشـروع التخرج
هوائيات وانتشار موجات

األحد

د /دعاء المطري

Sec.
مقرر اختياري ()3
ألياف ضوئية
م.م /طارق حسنى

Sec.
معالجة اإلشارات الرقمية
م /ايناس مصطفى

االثنين

الثالثاء

 - Sec.معمل
هوائيات وانتشار موجات
م /إيناس مصطفى

 - Sec.معمل
أنظمة المعالج الدقيق
م /معتصم قطب

معالجة اإلشارات الرقمية

أنظمة المعالج الدقيق

د /دعاء المطري

د  /عادل يحيى

أ.د .عاطف عازر
أ.د .محمد لطفى رابح
أ.د .مصطفى الطوخي
د /محمد شعراوي
د /محمد الهادي
د /دعاء المطري
Sec.
مشـروع التخرج
م.م /طارق حسني
م.م /محمد جبر
م/إيناس مصطفى
 - Sec.معمل
مقرر اختياري ()4
اإللكترونيات الصناعية
م /أمل فتحي

األربعاء
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وزارة التعليم العالي
معهد الصفوة العالي للهندسة
المنشأ بالقرار الوزاري رقم  1116لسنة 2006م
المعادل بالقرار رقم  30لسنة 2011م

جدول الفصل الدراسي األول 2019/2018م
قسم :هندسة اإللكترونيات واالتصاالت والحاسبات
الفرقة :الثالثة
شُعبة :هندسة الحاسبات
المحاضرات في قاعة ( – )10مبنى (أ) الدور األخير
الوقت
اليوم
السبت

األحد

10:30 – 9

Sec.
نظم التحكم ( )1
م.م /طارق حسني

12:10 – 10:40

مقرر اختياري
إنسانيات ()2
االقتصاد واإلدارة

2 - 12:30

3:40 – 2:10

5:20 – 3:50

Sec.
هياكل البيانات

م.م /محمود أسامة

د.محمد سمير
عيسى

االثنين

هياكل البيانات
د /صالح رخا

الثالثاء

تحليل وتصميم النظم ()1
أ.د .مصطفى الطوخي

األربعاء

Sec.
نظم التشغيل
م /عمرو البغدادي

Sec.
تحليل وتصميم النظم ()1
م /عمرو البغدادي

Sec.
أنظمة المعالج الدقيق
م /معتصم قطب

أنظمة المعالج الدقيق
د /عادل يحيى
المحاضرة في قاعة ()9

نظم التحكم ()1
د /عاطف عازر

نظم التشغيل
أ.د .عربي كشك
أ.د .طارق الطبيلي
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وزارة التعليم العالي
معهد الصفوة العالي للهندسة
المنشأ بالقرار الوزاري رقم  1116لسنة 2006م
المعادل بالقرار رقم  30لسنة 2011م

جدول الفصل الدراسي األول 2019/2018م
قسم :هندسة اإللكترونيات واالتصاالت والحاسبات
الفرقة :الرابعة
شُعبة :هندسة الحاسبات
المحاضرات في قاعة ( – )11مبنى (أ) الدور األخير
الوقت
اليوم

10:30 – 9

12:10 – 10:40

2 - 12:30

مقرر اختياري ()2
السبت

3:40 – 2:10

5:20 – 3:50

الرسم بالحاسب

موضوعات مختارة
(الشفرة الحديثة)

أ.د .مصطفى الطوخي

د /عالء الدين عمر

األحد

Sec.
الرسم بالحاسب
م.م /محمود أسامة

Sec.
مقرر اختياري ()2
موضوعات مختارة
(الشفرة الحديثة)
م.م /محمود أسامة

Sec.
مقرر اختياري ()3
(نظم إدارة المعلومات)
م.م /محمود أسامة

مقرر اختياري ()3
موضوعات مختارة
(نظم إدارة المعلومات)

االثنين

د /صالح رخا

مشـروع التخرج
أ.د .عربي كشك
أ.د .طارق الطبيلي
د .عالء الدين عمر
د .صالح رخا

الثالثاء
األربعاء

الذكاء االصطناعي

شبكات الحاسب ()1

أ.د .عربي كشك

أ.د .عربي كشك

Sec.
شبكات الحاسب ()1
م /عمرو البغدادي

Sec.
الذكاء االصطناعي
م /عمرو البغدادي
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وزارة التعليم العالي
معهد الصفوة العالي للهندسة
المنشأ بالقرار الوزاري رقم  1116لسنة 2006م
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جدول الفصل الدراسي األول 2019/2018م
قسم :الهندسة المعمارية
الفرقة :األولى
المحاضرات في صالة الرسم ( – )1مبنى (أ) الدور األرضي
الوقت
اليوم

10:30 – 9
إنشاء المباني (/1أ)

السبت
د/أحمد صنم
التحليل اإلنشائي ()1

12:10 – 10:40

Sec.
إنشاء المباني (/1أ)
م /أميرة محمود

اختبارات
المواد

األحد
د /محسن أبوخليل

االثنين

وسائط التعبير البصري
(أ)
أ.د .نبيل عشري

2 - 12:30

3:40 – 2:10

5:20 – 3:50

أ.د .محمد
خفاجة

Sec.
التحليل اإلنشائي ()1
م  /نوريهان عماد

Sec.
وسائط التعبير البصري (أ)
م /إيمان علي
م /علياء السيد

تاريخ ونظريات العمارة ()1
أ.د .عمر الشافعي
Sec.
اختبارات
المواد
م.م /مصطفى
عليوة

الثالثاء
األربعاء

التصميم المعماري
(/1أ)
د /كمال صالح

Sec.
التصميم المعماري (/1أ)
م /أميرة محمود
م /أسماء جويدة
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وزارة التعليم العالي
معهد الصفوة العالي للهندسة
المنشأ بالقرار الوزاري رقم  1116لسنة 2006م
المعادل بالقرار رقم  30لسنة 2011م

جدول الفصل الدراسي األول 2019/2018م
قسم :الهندسة المعمارية
الفرقة :الثانية
المحاضرات في صالة الرسم ( – )2مبنى (أ) الدور األول
الوقت
اليوم

10:30 – 9

12:10 – 10:40

2 - 12:30

التحكم البيئي

Sec.
التحكم البيئي
م.م /ريهام محسن

إنشاء المباني (/2أ)

السبت
د .حسن الخضري

د /أحمد صنم

3:40 – 2:10

Sec.
إنشاء المباني (/2أ)
م /أسماء جويدة

المساحة والقياس
الخرسانة المسلحة (أ)

تاريخ ونظريات العمارة ()3

األحد
د /محمد الشيخة

االثنين

Sec.
المساحة والقياس
م /محمد خلف

أ.د .عمر الشافعي
التصميم المعماري
(/2أ)
أ.د .نبيل عشري

5:20 – 3:50

د .محمد سمير
عيسى
(مدرج زويل)

Sec.
الخرسانة المسلحة
(أ)
م /نوريهان عماد

Sec.
التصميم المعماري (/2أ)
م /تغريد السعيد
م /أسماء جويدة

الثالثاء
األربعاء
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وزارة التعليم العالي
معهد الصفوة العالي للهندسة
المنشأ بالقرار الوزاري رقم  1116لسنة 2006م
المعادل بالقرار رقم  30لسنة 2011م

جدول الفصل الدراسي األول 2019/2018م
قسم :الهندسة المعمارية
الفرقة :الثالثة
المحاضرات في صالة الرسم ( – )3مبنى (أ) الدور الثاني
الوقت
اليوم
السبت

12:10 – 10:40

10:30 – 9
التصميمات التنفيذية
(/1أ)
أ.د .أسامة مسعود

2 - 12:30

Sec.
التصميمات التنفيذية (/1أ)
م /والء محمد

3:40 – 2:10

5:20 – 3:50

التركيبات الصحية
والفنية بالمباني

Sec.
التركيبات الصحية
والفنية بالمباني

د /أحمد عهدي

م /إيمان حسن

األحد
االثنين

التصميم المعماري
(/3أ)
د /كمال صالح

مقرر اختياري ()1
ترميم وصيانة
المنشآت
د /أحمد صنم

ميكانيكا التربة
واألساسات
د /عالء إسماعيل

Sec.
ميكانيكا التربة
واألساسات
م /دينا محمد

Sec.
التصميـــــم المعمـــــــاري (/3أ)
م /علياء السيد
م /هبة الشحري
م /عمرو خضر

الثالثاء

التصميم العمراني
األربعاء
د /هشام رجب

Sec.
التصميم العمراني
م /إيمان علي
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وزارة التعليم العالي
معهد الصفوة العالي للهندسة
المنشأ بالقرار الوزاري رقم  1116لسنة 2006م
المعادل بالقرار رقم  30لسنة 2011م

جدول الفصل الدراسي األول 2019/2018م
قسم :الهندسة المعمارية
الفرقة :الرابعة
المحاضرات في قاعة ( – )13مبنى (أ) الدور األخير
الوقت
اليوم

10:30 – 9

12:10 – 10:40

2 - 12:30

السبت

Sec.
البحوث التطبيقية
م.م /ريهام محسن

البحوث التطبيقية

التصميمات
التنفيذية (/2أ)
د /حسن الخضري

األحد

االثنين

مقرر اختياري ()3
األبعاد اإلنسانية
للبيئة العمرانية
أ.د .عمر الشافعي
المواصفات
وإدارة التنفيذ
د /أحمد صنم

د .حسن الخضري

3:40 – 2:10

5:20 – 3:50

Sec.
التصميمات التنفيذية (/2أ)
م /داليا الطحالوي

Sec.
المواصفات وإدارة التنفيذ
م /أسماء جويدة

التصميــم المعماري ()4
د /كمال صالح

Sec.
التصميــــــــم المعمـــــــاري ()4
م.م /ضحى محمد
م /هبه الشحري
م /داليا الطحالوي

الثالثاء
التخطيــط العمرانـي (أ)
األربعاء
د /هشام رجب

Sec.
التخطيــــــط العمرانــــي (أ)
م /إيمان علي
م /والء محمد
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وزارة التعليم العالي
معهد الصفوة العالي للهندسة
المنشأ بالقرار الوزاري رقم  1116لسنة 2006م
المعادل بالقرار رقم  30لسنة 2011م

جدول الفصل الدراسي األول 2019/2018م
قسم  :الهندسة المدنية
الفرقة  :األولى
مدرج (زويل) – مبنى (أ) الدور األرضي
الوقت
اليوم

10:30 -9

12:10 -10:40

جيولوجيا هندسية

ميكانيكا ()2

السبت
د /أحمد عهدي

األحد

د /أبوبكر الهادي

خواص المواد واختباراتها
(/1أ)
أ.د .محمد خفاجة

االثنين

تطبيقات الحاسب
()1
د /محمد فاروق

Sec.
جيولوجيا
هندسية
م /مينا
عزيز

 - Sec.معمل
تطبيقات الحاسب ()1
م /دينا محمد
م /آية عالء

3:40 -2:10

2 - 12:30
 - Sec.عملي
مساحة ()1
م /محمد خلف
 - Sec.معمل
تحليل منشآت (/1أ)
م /حسن قنديل

5:20 – 3:50

 - Sec.معمل
تحليل منشآت (/1أ)
م /حسن قنديل
 - Sec.عملي
مساحة ()1
م /محمد خلف

مساحة ()1
د /محمد سمير عيسى
 - Sec.معمل
خواص المواد واختباراتها (/1أ)
م.م /مصطفى عليوة

الثالثاء

األربعاء

Sec.
ميكانيكا ()2
م /أحمد قورة

تحليل منشآت (/1أ)
Sec.
ميكانيكا ()2
م /أحمد قورة

د/أحمد السكري
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وزارة التعليم العالي
معهد الصفوة العالي للهندسة
المنشأ بالقرار الوزاري رقم  1116لسنة 2006م
المعادل بالقرار رقم  30لسنة 2011م

جدول الفصل الدراسي األول 2019/2018م
قسم  :الهندسة المدنية
الفرقة  :الثانية
مدرج (العقاد) – مبنى (ب) الدور األول
الوقت
اليوم

10:30 -9

12:10 -10:40

خواص المواد واختباراتها (/2أ)

2 - 12:30

هندسة
كهربية

رياضيات وتحليل
عددي

السبت
أ.د .محمد خفاجة

األحد

Sec.
خرسانة مسلحة (/1أ)
م /سارة مجدي
 - Sec.معمل
تحليل منشآت (/2أ)
م.م /حسن قنديل

ميكانيكا موائع
االثنين
د/محمد سمير عيسى

أ.د.مصطفى
الطوخي

5:20 – 3:50 3:40 -2:10
Sec.
رياضيات
وتحليل عددي
م /احمد قورة
Sec.
رياضيات
وتحليل عددي
م /احمد قورة

د /عادل يحيى

 - Sec.معمل
تحليل منشآت (/2أ)
م.م /حسن قنديل
Sec.
خرسانة مسلحة (/1أ)
م /سارة مجدي
 - Sec.معمل
خواص المواد واختباراتها (/2أ)
م /مصطفى عليوة

Sec.
هندسة ميكانيكية
Sec.
هندسة كهربية

Sec.
هندسة كهربية
Sec.
هندسة ميكانيكية

 - Sec.معمل
ميكانيكا موائع
م /آية عالء

الثالثاء
األربعاء

خرسانة مسلحة
(/1أ)
د/أحمد السكري

تحليل منشآت (/2أ)
د/أحمد السكري

هندسة
ميكانيكية
د /أبوبكر
الهادي
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وزارة التعليم العالي
معهد الصفوة العالي للهندسة
المنشأ بالقرار الوزاري رقم  1116لسنة 2006م
المعادل بالقرار رقم  30لسنة 2011م

جدول الفصل الدراسي األول 2019/2018م
قسم  :الهندسة المدنية
الفرقة  :الثالثة
مدرج (طه حسين) – مبنى (ب) الدور األرضي
الوقت
اليوم
السبت

10:30 -9

12:10 -10:40

تحليل منشآت ()3
األحد
د /أحمد الكراني
هندسة جيوتقنية(أ)

2 - 12:30

3:40 -2:10

5:20 – 3:50

 - Sec.معمل
تحليل منشآت ()3
م.م /محمد خلف
Sec.
هندسة الري والصرف
م /آية عالء

Sec.
هندسة الري والصرف
م /آية عالء
 - Sec.معمل
تحليل منشآت ()3
م.م /محمد خلف

هندسة النقل والمرور

هندسة الري والصرف

االثنين
د/عالء إسماعيل

الثالثاء

األربعاء

د /محمد سمير عيسى

Sec.
Sec.
هندسة النقل والمرور
خرسانة مسلحة (/2أ)
م /أحمد برعي
م /احمد عفيفي
Sec.
Sec.
خرسانة مسلحة (/2أ)
هندسة النقل والمرور
م /احمد عفيفي
م /أحمد برعي
 - Sec.معمل
Sec.
منشآت معدنية
هندسة جيوتقنية (أ)
منشآت معدنية (/1أ)
م /دينا محمد
م /سندس محمد
(/1أ)
Sec.
 - Sec.معمل
منشآت معدنية (/1أ)
هندسة جيوتقنية (أ)
د/أحمد الشورى
م /سندس محمد
م /دينا محمد

د /محمد سمير عيسى

خرسانة مسلحة
(/2أ)
د/أحمد السكري
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وزارة التعليم العالي
معهد الصفوة العالي للهندسة
المنشأ بالقرار الوزاري رقم  1116لسنة 2006م
المعادل بالقرار رقم  30لسنة 2011م

جدول الفصل الدراسي األول 2019/2018م
قسم  :الهندسة المدنية
الفرقة  :الرابعة
مدرج (نجيب محفوظ) – مبنى (أ) الدور األرضي
الوقت
اليوم

10:30 -9
تصميم أعمال الري

السبت
د /سعيد غنيم

سكـة حـديــد

12:10 -10:40

2 - 12:30

Sec.
تصميم أعمال الري
م /أسماء النجدي
Sec.
سكة حديد
م /أحمد برعي

Sec.
سكة حديد
م /أحمد برعي
Sec.
تصميم أعمال الري
م /أسماء النجدي

هندسة جيوتقنية وأساسات

األحد
د /محمد سمير عيسى

د/عالء إسماعيل

االثنين
د /عمرو رمضان

الثالثاء

مقرر اختياري ()2
خرسانة مسلحة
وخرسانة سابقة اإلجهاد
د /أحمد السكري

3:40 -2:10

 - Sec.معمل
هندسة جيوتقنية وأساسات
م /محمود حفيله
Sec.
منشآت معدنية ()2
م /سندس محمد
Sec.
هندسة صحية
م /سارة مجدي

منشآت معدنية ()2

هندسة صحية
د /أحمد السكري

5:20 – 3:50

Sec.
هندسة صحية
م /سارة مجدي
Sec.
منشآت معدنية ()2
م /سندس محمد

Sec.
مقرر اختياري ()2
م /سارة مجدي
Sec.
مقرر اختياري ()2
م /سارة مجدي

األربعاء
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