
 جبيؼخ انمبْشح                       
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 2016 / 2017الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى                                             لسى انزشيٛى                       

 الكلية عميد                                                                              العليا الدراسات لشئون الكلية وكيل                                                                الترميم قسم رئيس      
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 ٔدذح إخزٛبسٚخ( 4ٔدذح أججبسٚخ +  14 أٔنٗ دثهٕو رشيٛى ػبو ) 

 األربعاء  الثالثاء  األثنين  األحد     السبت  
10:9 

  (1يششػبد ثذثٛخ )

 / يكزت 520د س 

 َصذٗ ٔفٛمخ/ د.ا
 

5:3 

 انزخضٍٚ ٔانؼشض انًزذفٗ
  527د س  

 )إخزٛبسٖ( (َظشٖ)

 د/ يبٚسخ

 د/ يُٗ دسٍٛ

 يكزت

4:3 

 ج ٔ يٛبَخ رمُٛبد ٔػال

 انضجب ج انفخبس ٔ

 519د س 

 أ.د.سهٕٖ 

 أ.د.يذًذ يصطفٗ 

 انًخطٕطبد)َظشٖ( 

4:3 

رمُٛبد ٔػال ج ٔيٛبَخ 

 انهٕدبد انضٚزٛخ

 510د س  

 أ.د.يصطفٗ ػطٛخ

 االرٛهّٛ( َظشٖ)

 

4:3 

رمُٛبد ٔ ػال ج ٔيٛبَخ 

  510د س  انهٕدبد انضٚزٛخ

 أ.د.أسبيخ انفمٗ

 ( َظشٖ)

 2ق 

 

12:10 

 

 ال ج ٔيٛبَخ اٜثبس انًؼذَٛخرمُٛبد ٔ ػ

 512د س 

 (َظشٖ)د. دُٚب سفؼذ  

 يكزت

1:12 

  (1يششػبد ثذثٛخ )

 يكزت 520د س 

 ػطٛخ يصطفٗ/ د.ا

7:5 

 رمُٛبد ػال ج ٔ يٛبَخ انًخطٕطبد

 518د س 

 أ.د.ٔفٛمخ  + أ.د.جًؼخ + د. سشذٚخ 

 )ػًهٗ(

 يؼًم انًخطٕطبد

 

6:4 

االسؼبفبد االٔنٛخ ٔانصٛبَخ 

 529د س   بئٛخانٕل

 يؼًم انًخطٕطبد

 ّ+ أ.د/ يذسٍد/ جًؼا.

 )إخزٛبسٖ( )َظش٘(

 

6:4 

 رمُٛبد ٔػال ج 

ٔيٛبَخ انهٕدبد انضٚزٛخ 

 ( ػًهٗ) 510د س 

 أ.د. يصطفٗ ػطٛخ 

 + أ.د. أسبيخ انفمٗ

 االرٛهّٛ

 

 

6:4 

رمُٛبد ٔ ػال ج ٔيٛبَخ 

 512د س  اٜثبس انًؼذَٛخ

 د.دُٚب

 3:1 يؼًم انُسٛج (ػًهٗ)

بد ٔ ػال ج ٔ يٛبَخ انفخبس ٔ رمُٛ

 انضجب ج 

 )ػًهٗ( 519د س 

 أ.د.سهٕٖ + أ.د.يذًذ

 يؼًم ثذثٗ

6:4 

 يذخم انٗ اثبس ٔدضبسح يصش اإلساليٛخ 

 502ط  أ

 )أ.د/ يذًذ دًضح(

  7:6 

رمُٛبد ػال ج ٔ يٛبَخ 

 518د س  انًخطٕطبد

أ.د.ٔفٛمخ  أ.د.جًؼخ  

 د.سشذٚخ

 )َظشٖ( انًخطٕطبد

    

8:6 

انزآيٛم نٝثبس ثبنطشق انؼهًٛخ  كشف

 انذذٚثخ

 )إخزٛبسٖ( يكزت )َظش٘( 532د س 

 أ.د. يصطفٗ ػطٛخ

 + أ.د/ ٔفبء إَس

   

 يهذٕظّ : ٚزى اخزٛبس
 االسعافات االولية والصيانة الوقائية .1

 كشف انزآيٛم نٝثبس ثبنطشق انؼهًٛخ انذذٚثخ .2

 انزخضٍٚ ٔ انؼشض انًزذفٗ .3
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 ٔدذح إخزٛبسٚخ( 4 ٔدذح أججبسٚخ +  14  ) ثبَٛخ دثهٕو رشيٛى ػبو

 

 األربعاء  الثالثاء  اإلثنين  السبت    

  
5:3 

 

 رمُٛبد ٔ ػال ج ٔ يٛبَخ اٜثبس انؼضٕٚخ 

 )َظشٖ( 507د س 

 أ.د / ٔفٛمخ َصذٗ +أ.د.جًؼخ  

 د.يُٗ دسٍٛ +د.سشذٚخ

 يؼًم انُسٛج

4:3 

 يسبدخ ٔ سسى يؼًبسٖ 

 )َظشٖ( 513د س 

 د.ادًذ انًُٛٗ

 يؼًم اٞخشبة

4:2 

 رمُٛبد دفش ٔػال ج ٔ يٛبَخ اٜخشبة

  (َظشٖ) 509د س  

 د. يشاد فٕصٖ   

 يؼًم اٞخشبة

2:12 

 انمٕاٍَٛ ٔ انزششٚؼبد انذٔنٛخ 
 535د س 

 أ.د.سٛذ انجُب

 يكزت -)إخزٛبسٖ( 

7:5 

 يٛبَخ اٜثبس انؼضٕٚخ رمُٛبد ٔ ػال ج ٔ 

 )ػًهٗ( 507د س 

 أ.د / ٔفٛمخ َصذٗ +أ.د.جًؼخ  

 د.يُٗ دسٍٛ +د.سشذٚخ

 يؼًم انُسٛج

6:4 

 يسبدخ ٔ سسى يؼًبسٖ 

 )ػًهٗ( 513د س  

 د.ادًذ انًُٛٗ 

 يؼًم اٞخشبة

6:4 

 رمُٛبد دفش ٔػال ج ٔ يٛبَخ  اٜخشبة

 (ػًهٗ) 509د س  

 د. يشاد فٕصٖ

 يؼًم االخشبة

4:2 

 ٔ يٛبَخ انًجبَٗ اٜثشٚخ  رشيٛى

 514د س 

 أ.د.ػجذانٓبدٖ + أ.د.انسٛذ انجُب

 يكزت -)َظشٖ( 

 
 

8:6 

 

 ربسٚخ انفٍ
 542و ص  

 إَزذاة

  يكزت -)إخزٛبسٖ( 

8:6 

 (2يششٔػبد ثذثٛخ )

 يكزت 525د س  

 ا.د/ يُٗ فؤاد  

 د/ يبٚسّ يذًذ  

6:4 

 

رطجٛمبد انذبست اٜنٗ فٗ يجبل 

 504ح أ اٜثبس 

 ()أ.د/  

      

8:6 

 يمذيخ فٗ ػهى اَٜثشثٕٛنجٗ 

  )إخزٛبسٖ( 506و د 

 إَزذاة

 يؼًم ثذثٗ

 
 

  يهذٕظّ : ٚزى اخزٛبس

 يمذيخ فٗ ػهى اَٜثشثٕٛنجٗ .1

 ربسٚخ انفٍ .2

 انمٕاٍَٛ ٔ انزششٚؼبد انذٔنٛخ .3
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 ( ٔدذح إخزٛبسٚخ 4 ٔدذح أججبسٚخ + 4 ) ثشَبيج انًبجسزٛش
 

 الثالثاء  األثنين  األحد  السبت    
 601و س -انًٕالغ اٞثشٚخ   6:4

 أ.د/ انسٛذ انجُب 

 +اسزبر اساليٙ

 + اسزبر يصش٘

 )انكهٛخ( َظشٖ

 يٕضٕػبد فٗ رمُٛبد انًُسٕجبد ٔانسجبد 5:3

 615د ع 

 انًكزت)إخزٛبسٖ( 

 أ.د.ٚبسٍ صٚذاٌ

يٕضٕػبد فٗ ػال ج ٔيٛبَخ  6:4

 انفسٛفسبء

 خزٛبسٖ( )إ 610د ؽ 

 يؼًم االخشبة

 أ.د.يُٗ فؤاد

انٕسبئم انؼهًٛخ انذذٚثخ  6:4

 نزسجٛم ٔ رٕثٛك اٜثبس 

 604د س 

 أ.د.ٚبسٍٛ  + أ.د.يُٗ فؤاد

 يؼًم انُسٛج

 

8:6 

يٕضٕػبد فٗ رآْٛم انًجبَٗ 

 اٜثشٚخ 

 )إخزٛبسٖ(  613د و 

 أ.د. يذًذ ػجذ انٓبدٖ

 يؼًم اٞخشبة

 

7:5 

 

 

 انذجشٚخ يٕضٕػبد فٗ رشيٛى انًجبَٗ

  )إخزٛبسٖ( 610د و 

 أ.د.ػجذانفزبح انجُب

 االرٛهّٛ

يٕضٕػبد فٗ ػال ج ٔ يٛبَخ  8:6

 619د ؽ انفخبس ٔانخضف 

 )إخزٛبسٖ(

 أ.د.يذًذ يصطفٗ

 االرٛهّٛ

يٕضٕػبد فٗ ػال ج ٔيٛبَخ  8:6

 اٜثبس انجصٛخ 

 )إخزٛبسٖ( 622د ؽ 

 (1لبػخ ) 

 أ.د/ ْبنخ ػفٛفٗ 

 يؼًم انُسٛج
 

  خزٛبسيهذٕظّ : ٚزى ا
 يٕضٕػبد فٗ ػال ج ٔ يٛبَخ اٜثبس انجصٛخ  .1

 يٕضٕػبد فٗ ػال ج ٔ يٛبَخ انفخبس ٔانخضف  .2

 يٕضٕػبد فٗ رشيٛى انًجبَٗ انذجشٚخ .3

 يٕضٕػبد فٗ ػال ج ٔيٛبَخ انفسٛفسبء .4

 يٕضٕػبد فٗ رمُٛبد انًُسٕجبد ٔانسجبد .5

 يٕضٕػبد فٗ رآْٛم انًجبَٗ اٜثشٚخ .6
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 ٔدذح إخزٛبسٚخ( 4 ٔدذح أججبسٚخ + 14 ) يؼًبسٖ –دثهٕو  –انسُخ اٞٔنٗ 
 

 األربعاء  االثنين  االحد  السبت    
10:9 

  517د و ثٛئخ انًٕالغ االثشّٚ  

 )يكزت(

 أ.د. ادًذ شؼٛت

4:3 

 انًؼبدٌ ٔانصخٕس 

 )َظشٖ( 516د س 

 د/يذًٕد ػجذ انذبفع/ يكزت

4:3 

  517د و ثٛئخ انًٕالغ االثشّٚ  

 )يكزت(

 د. يذًذ ػجذ انٓبد٘

 

4:3 

 انجٕٛنٕجٛب انُٓذسّٛ نهًٕالغ االثشّٚ

 )َظشٖ( يكزت 508  د و

 د/ سٛذ دًٛذِ

11:10 

 515د وكًٛٛبء انزشيٛى ٔانصٛبَخ 

 )َظشٖ ( يكزت

 د/سٕسٍ دسٔٚش

6:4 

 انًؼبدٌ ٔانصخٕس 

 )ػًهٗ (  516د س 

 د/يذًٕد ػجذ انذبفع )يكزت(

6:4 

 521د و انزذهٛم االَشبئٗ نهًجبَٗ االثشّٚ 

 )َظشٖ(

 بسش ٚذىٗ / يكزتد/ٚ

5:4 

ػال ج ٔيٛبَّ انزشاكٛت انجصّٛ فٗ انًجبَٗ  

 530د و  االثشّٚ

 يكزت -)َظشٖ( )اخزٛبسٖ( 

 أ.د/ ْبنخ ػفٛفٗ + د/ػجذهللا يذًٕد

1:11 

 515د و كًٛٛبء انزشيٛى ٔانصٛبَخ

 )ػًهٗ(

 د/سٕسٍ دسٔٚش

 يؼًم ثذثٗ

7:6 

 انزهف انجٕٛنٕجٗ نهًجبَٗ االثشٚخ  

  اخزٛبسٖ 534د و  

 د/ يبٚسخ يذًذ 

 يؼًم ثذثٗ    

8:6 

ػال ج ٔيٛبَّ انزشاكٛت انجصّٛ فٗ 

  530د و انًجبَٗ االثشّٚ 

 يؼًم اٞدجبس -)َظشٖ()اخزٛبسٖ( 

 جذهللاأ.د/ْبنّ + د/ػ

7:5 

 534د و انزهف انجٕٛنٕجٗ نهًجبَٗ االثشّٚ 

 )ػًهٗ( يكزت )اخزٛبسٖ( 

 د/ يبٚسخ يذًذ

4:1 

 رصًٛى يؼًبسٖ ُْٔذسّ ٔيفّٛ

 )َظش٘ + ػًهٗ(  506 ود 

 أ.د/ ْشبو طبْش

 يؼًم ثذثٗ

8:7 

 انجٕٛنٕجٛب انُٓذسّٛ نهًٕالغ االثشّٚ

 )َظشٖ(  508  د و

 أ.د/ ػجذ انفزبح انجُب 

 يؼًم اٞخشبة

  8:7 

 ػال ج ٔيٛبَخ انصٕس انجذاسّٚ فٗ انًجبَٗ االثشّٚ

 / يكزت 532د و 

 )َظشٖ ( )اخزٛبسٖ(

 أ.د/يُٗ فؤاد + أ.د/ادًذ شؼٛت    

6:4 
 يذخم انٗ اثبس ٔدضبسح يصش االساليٛخ 

 )أ.د/ يذًذ دًضح( 502أ ط 
  يهذٕظّ : ٚزى اخزٛبس

 ػال ج ٔيٛبَّ انزشاكٛت انجصّٛ فٗ انًجبَٗ االثشّٚ .1

 ػال ج ٔيٛبَّ انصٕس انجذاسّٚ فٗ انًجبَٗ االثشّٚ .2

 8:6 انزهف انجٕٛنٕجٗ نهًجبَٗ االثشّٚ .3

ػال ج ٔيٛبَّ انصٕس انجذاسّٚ فٗ 

  الثشّٚانًجبَٗ ا

 )اخزٛبسٖ(  -)ػًهٗ( 532د و  

 أ.د/يُٗ فؤاد + أ.د/ادًذ شؼٛت

 يؼًم ثذثٙ
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 ٔدذح إخزٛبسٚخ( 4ٔدذح أججبسٚخ +    14 ) تانيه دبلوم ترميم معمارى

 االربعاء   الثالثاء  االحد  السبت    

9-12 

  526سسٕيبد رُفٛزّٚ د و 

 )َظش٘ + ػًهٗ( يكزت

 أ.د/ ْشبو طبْش 

4:3 

 اػذاد يششٔػبد انزشيٛىيُبْج 

 514د و 

 )َظش٘( يكزت 

 د. ادًذ انًُٛٗ

4:3 

  يُبْج اػذاد يششٔػبد انزشيٛى

 514د و 

 )َظش٘( يكزت 

 د. سٛذ دًٛذِ

5:3 

 انزؤْٛم ٔاداسِ انًٕالغ االثشّٚ

 )يكزت( 525د و   

 ا.د. يذًذ ػجذ انٓبد٘

1:12 

ػال ج ٔيٛبَّ انٕدذاد انضخشفّٛ فٙ انًجبَٙ االثشّٚ 

 512د و  جشّٚ ٔانجصّٛٔانذ

 ا.د. ْبنّ ػفٛفٙ+ د.ػًش آدو 

 يؼًم ثذثٗ)ػًهٙ( 

7:5 

 فٍ دفبئش ٔيزبدف

 يكزت  )اخزٛبس٘( 541و ص 

 ا.د. ادًذ شؼٛت 

 + أ.د/ ػبطف

5:4 

ػال ج ٔيٛبَّ انزكسٛبد انضخشفّٛ ػهٙ 

 )اخزٛبس٘()َظشٖ(  536د و انذٕائظ االثشّٚ 

 يكزت

 ا.د. يذسٍ يبنخ +د. ػًش آدو

6:5 

 527ٔع انزخش ج د و يشش

 )َظش٘ ( يكزت

 أ.د. ػجذانٓبدٖ

3:1 

ػال ج ٔيٛبَّ انزكسٛبد انضخشفّٛ ػهٙ انذٕائظ االثشّٚ 

 )ػًهٙ ( يؼًم ثذثٗ 536د و 

 ا.د. يذسٍ يبنخ +د. ػًش آدو

 )اخزٛبس٘(

8:7 

رشيٛى ٔيٛبَّ انًجبَٙ ٔانًٕالغ 

 514د س  االثشّٚ

 +ا.د ػجذانفزبح

 )َظش٘( يؼًم اٞخشبة

6:5 

 ج ٔيٛبَّ انٕدذاد انضخشفّٛ فٙ انًجبَٙ ػال

 512د و  االثشّٚ ٔانذجشّٚ ٔانجصّٛ

 ا.د. ْبنّ ػفٛفٙ+ د.ػًش آدو 

 يؼًم ثذثٗ)ػًهٙ( 

8:6 

ػال ج ٔيٛبَخ انفسٛفسبء فٗ انًجبَٗ 

 )اخزٛبس٘( )ػًهٗ(  531د و  االثشٚخ

 د. يُٗ فؤاد

 يؼًم ثذثٗ

6:4 
 رطجٛمبد انذبست اٜنٗ فٗ يجبل اٜثبس

 انكهّٛ - 504ح أ  
  7:6 

ػال ج ٔيٛبَّ انٕدذاد انضخشفّٛ فٙ انًجبَٙ 

  االثشّٚ ٔانذجشّٚ ٔانجصّٛ

 )َظش٘ ( يكزت - 512د و 

 ا.د. ْبنّ ػفٛفٙ+ د.ػًش آدو 

  

7:6 

 514د س  رشيٛى ٔيٛبَّ انًجبَٙ ٔانًٕالغ االثشّٚ

 ا.د. سٛذ انجُب

 )َظش٘( يكزت

  8:7 

 ثشٚخػال ج ٔيٛبَخ انفسٛفسبء فٗ انًجبَٗ اال
  531د و 

 )َظشٖ( يكزت )اخزٛبس٘(

 د. يُٗ فؤاد

  

8:7 

 527د و  يششٔع انزخش ج

 )َظش٘ ( يكزت

 أ. د. سٛذ انجُب 

 

  يهذٕظّ : ٚزى اخزٛبس

 ٔدذح ( 2)  536د و ػال ج ٔيٛبَّ انزكسٛبد انضخشفّٛ ػهٙ انذٕائظ االثشّٚ 

 ٔدذح ( 2)     541و ص فٍ دفبئش ٔيزبدف  

 ٔدذح ( 2)  531د و  ء فٗ انًجبَٗ االثشٚخػال ج ٔيٛبَخ انفسٛفسب

 


