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 2020محاضرة تعريفية عن تسجيل مقررات فصل خريف 

 . المدنيةهندسة ال امج برول ب المستوى األطالب 

 

  5:00من الساعة   2019 أكتوبر 1الموافق  الخميس سيتم عقد محاضرة يوم   
(  CEM, STE, WEE) الثالثةلبرامج الهندسة المدنية   مساء   6:00وحتى الساعة  مساء  

 طبقا  للجدول التالي: 
 2020/ 1/10الخميس  

 المكان الطلبة المحاضر الفترة 

5:00-5:30 
 أ.د. حاتم مصطفى  

 منسق برامج الهندسة المدنية 
All Civil 

Students 
Zoom Meeting 
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5:30-6:00 
 -   د حاتم حسن  - أ.د. أسامة هدهد  

 أحمد األنصاري د  
 STEمنسقو برنامج  

STE 
Zoom Meeting 

Page 2 

 أ.د حاتم مصطفى   -أ.د. نبيل عبد البديع   5:30-6:00
 CEMمنسقو برنامج  

CEM 
Zoom Meeting 
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5:30-6:00 
 أ.م.د. محمد نور   -أ.د. هشام بخيت  

 WEEمنسقو برنامج  
WEE 

Zoom Meeting 
Page 2 

 الموضوعات التالية: وسيتم مناقشة 
 التعريف بالمقررات المشتركة بين البرامج . -1
 التعريف بالمقررات الخاصة بكل برنامج.  -2
 الخريطة الدراسية المقترحة لكل برنامج وأهمية االلتزام بها .  -3
 مواعيد التدريب الصناعي.  -4
 ما يستجد من موضوعات.  -5

  .ضرات مع العلم والتنبيه بأهمية حضور هذه المحا
 مع تمنياتنا بفصل دراسي مثمر.... 

 منسقو برامج الهندسة المدنية ،، عنهم أ.د. حاتم مصطفى محمد
30/9/2020  
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CIVIL and CEM Program 
Hatem Mostafa is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 
Time: Oct 1, 2020 05:00 PM Cairo 
Join Zoom Meeting 
https://us04web.zoom.us/j/5909144058?pwd=RlVkbFpoT0Z2MlIzeWdoWVpBT2sydz09 
Meeting ID: 590 914 4058 
Passcode: 567890 
 

STE Program 
Osama Hodhod is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 
Topic: Osama Hodhod's Zoom Meeting 
Time: Oct 1, 2020 05:30 PM Cairo 
  
Join Zoom Meeting 
https://us04web.zoom.us/j/71443171527?pwd=ZUtCUmdtT0FBSHhxTXhHNlN0K0E0dz09 
 
Meeting ID: 714 4317 1527 
Passcode: 4ueiZ3 

WEE Program 

WEE coordinators are inviting you to a scheduled Zoom meeting. 
Topic: WEE Meeting 
Time: Oct 1, 2020 05:30 PM Cairo 
Join Zoom Meeting 
https://us04web.zoom.us/j/77044580091?pwd=NXZtSDhZT1ZrL3d3Y1k3eTJMaFNyZz09 

Meeting ID: 770 4458 0091 
Passcode: hNq4UX 

 
  

 

 مع خالص األمنيات بالتوفيق

https://us04web.zoom.us/j/5909144058?pwd=RlVkbFpoT0Z2MlIzeWdoWVpBT2sydz09
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/71443171527?pwd%3DZUtCUmdtT0FBSHhxTXhHNlN0K0E0dz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1NV3F3iJ4Zh3L1Nn_mUsNS
https://us04web.zoom.us/j/77044580091?pwd=NXZtSDhZT1ZrL3d3Y1k3eTJMaFNyZz09

