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 : بالتدريس ونالقائم   5-0

 المدنية: قسم الهندسة      
 المقرر

الفرقة 
 الدراسية

القسم العلمي المسئول 
 عن التدريس

 الساعة المخصصة للمقرر
التخصص الدقيق 

 للمقرر

 التدريس

الساعات  االسم الكود
 المعيد المحاضر معمل تمرين محاضرة المعتمدة

ENG 199 
Mechanics for Civil 

Engineering 
 فهمى محمد العزيز عبد السيد. د علوم هندسية 0 2 2 2 ةالهندسة المدني دبلوم

CT 151 
Engineering 

Geology 
 ياسر حسن اللطيف عبد أحمد. د علوم هندسية 0 2 2 3 الهندسة المدنية دبلوم

CT 152 
Civil Engineering 

Drawing (1) 
 طلبة محمود. د علوم هندسية 1 0 3 3 الهندسة المدنية دبلوم

+  فتحى محمد
  مختار عمرو

CT 153 
Theory of 

Structures (1) 
 عبد الرازقمحمد  مختار شيماء. د علوم هندسية 2 1 2 2 الهندسة المدنية دبلوم

CT 155 Surveying (1) الستار عبد مصطفى. د علوم هندسية 0 3 3 3 الهندسة المدنية دبلوم 
+  أشرف فكرى

 صالح أحمد

CT 112 
Theory of 

Structures (2) 
 د. شيماء مختار علوم هندسية 0 3 3 3 الهندسة المدنية دبلوم

 شادى+غادة نشات
 خيرى

CT 156 
Civil Engineering 

Drawing (2) 
 علوم هندسية 1 1 2 2 الهندسة المدنية دبلوم

 درديري ممدوح. د
+  الغندور بهاء

 ابتهال+  طراد هشام
 سيد

 جمعة هاني. د
 مى+  سيد ابتهال

 محمود

CT 111 
Properties and 

Testing of 
Materials (1) 

 ياسر حسن مصطفى رامي. د علوم هندسية 0 2 3 2 الهندسة المدنية دبلوم

CT 114 
Properties and 

Testing of 
Materials (2) 

 زكى سحر حسين شريف. د علوم هندسية 2 0 3 3 الهندسة المدنية دبلوم

CS 199 
Computer 

Programming for 
Civil Engineering 

 علوم هندسية 0 2 2 2 الهندسة المدنية دبلوم

 د. عبدالرازق شلتوت
 محمد+غادة نشات

 درويش كمال

 نادر محمد. د

 أسماء
 كمال محمد+سليمان

 محمد+درويش
 عسران أحمد

 عنتر مصطفى عيد محمد. د

CT 191 د. محمودالشحات علوم هندسية 0 2 3 3 الهندسة المدنية دبلوم  



 3102 -المرحلة السابعة                     العاشر من رمضان - اسم المعهد :المعهد التكنولوجي العالي        32كود المعهد : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التوقيع/    عثمان محمد عثمان رمضانأ.د/  دالعمي

Page 2 of 5     

 المقرر
الفرقة 
 الدراسية

القسم العلمي المسئول 
 عن التدريس

 الساعة المخصصة للمقرر
التخصص الدقيق 

 للمقرر

 التدريس

الساعات  االسم الكود
 المعيد المحاضر معمل تمرين محاضرة المعتمدة

Mechanical and 
Electrical 

Engineering 

 الحميد عبد سعدي. د

 حسن مصطفى.د

CT 104 Fluid Mechanics محمود مى الجليل عبد وليد. د علوم هندسية 1 2 3 3 الهندسة المدنية دبلوم 

CT 142 
Properties and 

Testing of 
Materials (3) 

 القادر عبد أحمد صالح سليم. د علوم هندسية 0 2 3 3 الهندسة المدنية دبلوم

CT 113 
Building 

Construction 
 زكى سحر السعدني رشا.د علوم هندسية 0 2 3 3 الهندسة المدنية دبلوم

CT 121 
Reinforced 

Concrete (1) 
 هشام زكريا كامل مجدي. د علوم هندسية 0 2 0 1 الهندسة المدنية دبلوم

CT 122 
Metallic Structures 

(1) 
 العاطي عبد عصام. د علوم هندسية 0 2 2 2 الهندسة المدنية دبلوم

 +عبد الله غراب
 مختار عمرو

CT 123 Soil Mechanics (1) ضياء محمد صالح اللطيف عبد أحمد. د هندسيةعلوم  0 2 2 2 الهندسة المدنية دبلوم 

CT 170 Surveying (2) د. سيد عثمان علوم هندسية 1 2 2 2 الهندسة المدنية دبلوم 

+  النوبى أحمد
 +أشرف فكرى

 +هالل حسن ياسر
+  الغندور بهاء

 صالح أحمد

CT 161 Hydraulics (1) العاطي عبد إسماعيل. د علوم هندسية 0 3 3 4 الهندسة المدنية دبلوم 
 ابتهال + أنس محمد

 سيد

CT 154 
Irrigation and 

Drainage 
 أنس محمد د. مجدي رجب علوم هندسية 0 2 3 2 الهندسة المدنية دبلوم

CT 163 Soil Mechanics (2) نبيل أحمد.د علوم هندسية 6 0 0 3 الهندسة المدنية دبلوم 
 +كامل ابراهيم كامل

 محمد ضياء

CT 157 Diploma Project علوم هندسية 3 0 0 1 الهندسة المدنية دبلوم 

 أحمد +نشــأت غادة عودة عيد. د
 مى +القادر عبد
 آن +الديب معاذ

 السيد
 

 األلفي أيمن. د

CT 200 
Project 

Management for 
Civil Engineering 

 محمود مالكد.  علوم هندسية 3 0 1 1 الهندسة الكيميائية بكالوريوس
 +اسماء سليمان

 ناجى أحمد

CT 211 
Theory of 

Structures (3) 
 علوم هندسية 0 2 2 3 الهندسة الكيميائية بكالوريوس

 عثمان طارق. د
 

 الرازق  عبد محمد

CT 212 عثمان طارق. د علوم هندسية 0 2 3 2 الهندسة المدنية بكالوريوس 
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 المقرر
الفرقة 
 الدراسية

القسم العلمي المسئول 
 عن التدريس

 الساعة المخصصة للمقرر
التخصص الدقيق 

 للمقرر

 التدريس

الساعات  االسم الكود
 المعيد المحاضر معمل تمرين محاضرة المعتمدة

Theory of 
Structures (4) 

 الشاعر محمد. د
 +الخشن محمد

 أحمد +شادي خيري
 على

CT 213 
Theory of 

Structures (5) 
 د. مرقص فريد علوم هندسية 2 1 2 2 الهندسة المدنية بكالوريوس

شادي  +غادة نشات
 خيري

CT 277 Surveying (3) صالح أحمد حمدي احمد. د علوم هندسية 1 0 3 3 الهندسة المدنية بكالوريوس 

CT 221 
Reinforced 

Concrete (2) 
 علوم هندسية 0 3 3 3 الهندسة المدنية بكالوريوس

 د. يوسف لطيف
 +عنتر مصطفى

 عسران أحمد محمد
 خاطر محمود. د
 خليفه عصام. د

CT 215 Metallic Structures (2) علوم هندسية 0 3 3 3 الهندسة المدنية بكالوريوس 
عبد  +عمرو مختار العاطىد. عصام عبد 

 توفيق ماجد الله غراب

CT 262 Hydraulics (2) علوم هندسية 1 1 2 2 الهندسة المدنية بكالوريوس 
 هشام +سيد ابتهال جمعة هاني. د

 عبد محمد +طراد
 الرازق

 مختار مصطفى. د

CT 264 
Irrigation Works 

Design (1) 
 الحميد عبد فخري.د علوم هندسية 0 2 3 2 المدنيةالهندسة  بكالوريوس

 محمد +أنس محمد
 سعد

CT 253 
Transportation 
Planning and 

Traffic Engineering 
 علوم هندسية 2 0 3 3 الهندسة المدنية بكالوريوس

 العزيز عبد عمرو د. منال عبدالله
 السعيد محمد. د ندا

CT 223 
Reinforced 

Concrete (3) 
 الغندور بهاء د. محمود خاطر علوم هندسية 0 2 2 2 الهندسة المدنية بكالوريوس

CT 251 
Inland Navigation 

and Harbour 
Engineering 

 علوم هندسية 0 2 3 3 الهندسة المدنية بكالوريوس
 محمد+سيد  ابتهال فرحات هاني. د

 فتحي أحمد.د فهمى

CT 231 
Highway and 

Airport 
Engineering 

 علوم هندسية 1 2 3 3 الهندسة المدنية بكالوريوس
 فتحي محمود. د

 احمد سمير
 هالل عبد ناصر. د

CT 271 
Railway 

Engineering 
 علوم هندسية 0 2 3 3 الهندسة المدنية بكالوريوس

 صبحي هاني. د
 ان السيد

 العزيز عبد فيصل. د

CT 263 
Water Supply and 
Sewerage Systems 

 علوم هندسية 0 2 3 3 الهندسة المدنية بكالوريوس
 +القادر عبد أحمد د. فاتن السرجانى

 الزهار مدحت. د الستار عبد مصطفى

CT 216 
Specifications Bids 

and Contracts 
 علوم هندسية 0 2 0 1 الهندسة المدنية بكالوريوس

 أسماء +احمد ناجي عبدالرحيم خليفةد. 
 مالك محمود. د سليمان

CT 224 Reinforced 
Concrete (4) محمد درويش عيسى سمير احمد. د علوم هندسية 0 2 2 2 الهندسة المدنية بكالوريوس+ 

 عسران أحمد محمد

CT 225 Metallic Structures 
 علوم هندسية 0 2 2 2 الهندسة المدنية بكالوريوس (3)

 بغدادي إيهاب. د
 محمد +محمد فتحي
 العاطي عبد عصام. د سعد
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 المقرر
الفرقة 
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CT 265 Irrigation Works 
Design (2) مي محمود حسن سماح. د علوم هندسية 1 2 2 2 الهندسة المدنية بكالوريوس 

CT 222 Foundation 
Engineering هندسيةعلوم  0 3 3 4 الهندسة المدنية بكالوريوس 

 العاطي عبد خالد.د
 +ابراهيم كامل

 الراضي عبد. د محمد ضياء

 نبيل أحمد. د

CT 274 Water and Waste 
Water Treatment علوم هندسية 0 2 3 2 الهندسة المدنية بكالوريوس 

 د. عيسى سالم

 +احمد على
 الستار عبد مصطفى

 السرجاني فاتن. د

 سالم فادية. د

CT 252 Civil Engineering 
Project علوم هندسية 6 0 0 3 الهندسة المدنية بكالوريوس   

CT 254 Technical Report 
Writing السيد آن متولى خالد د علوم هندسية 0 1 2 2 الهندسة المدنية بكالوريوس 

CT 331 
Geodetic Surveying 

and Theory of 
Errors 

 احمد صالح فواز عصام. د علوم هندسية 0 1 2 2 الهندسة المدنية بكالوريوس

CT 349 

Computer 
Applications in 

Structural 
Engineering 

 خيرى شادى د. مرقص فريد علوم هندسية 0 1 2 2 الهندسة المدنية بكالوريوس

CT 363 
Structural 

Maintenance and 
Retrofitting 

 زكى سحر د.  شريف حسين علوم هندسية 0 1 2 2 الهندسة المدنية بكالوريوس

CIV 101 

Principles of 
Construction and 

Building 
Engineering 

 علوم هندسية 0 1 2 2 الهندسة المدنية دبلوم

 حسن ياسر جبر محمد. د
 هشام+هالل
 أحمد+طراد

 زكى سحر+النوبى

 د.  شريف حسين

 السعدني رشا. د

CIV 111 Soil Mechanics and 
Geology علوم هندسية 1 0 2 2 الهندسة المدنية دبلوم 

 اللطيف عبد أحمد. د
 ابراهيم كامل

 محمد ضياء+كامل
 نبيل أحمد. د

CIV 113 Civil Engineering 
Drawing 1 علوم هندسية 4 0 0 1 الهندسة المدنية دبلوم 

 طلبة محمود. د
 أحمد+  زكى سحر
 أحمد+  القادر عبد

 ناجى أحمد+النوبى
 فتحى محمد+ 
 مختار عمرو +بالل

 شرف أحمد. د

CIV 112 Surveying 1 خيرى شادى صالح محمود. د علوم هندسية 2 0 2 3 الهندسة المدنية دبلوم  +
 محمد+صالح أحمد



 3102 -المرحلة السابعة                     العاشر من رمضان - اسم المعهد :المعهد التكنولوجي العالي        32كود المعهد : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المقرر
الفرقة 
 الدراسية

القسم العلمي المسئول 
 عن التدريس

 الساعة المخصصة للمقرر
التخصص الدقيق 

 للمقرر

 التدريس

الساعات  االسم الكود
 المعيد المحاضر معمل تمرين محاضرة المعتمدة

 فواز عصام. د
 فكرى+  سعد

 محمد+أشرف
 الخشن

CIV 114 
Properties and 

Testing                            
of Materials1 

 النوبى أحمد مصطفى رامي. د علوم هندسية 1 0 2 2 الهندسة المدنية دبلوم

ENG 105 Solid Mechanics علوم هندسية 0 2 2 3 الهندسة المدنية دبلوم 
 العزيز عبد السيد. د

 أحمد+فهمى محمد
 فهمى محمد+على

 محمود متولي. د

 


