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 MDPN001 دةـــات المعتمـــاعـام الســــنظ

 

   2020ربيع 
 

 (MDPN001مقرر الرسم الهندسي )تدريس النصف الثاني من 
 : مقدمة

،  لبرامج الساعات المعتمدة والخطة الزمنية لتدريس المقرروفقاً لالئحة الدراسية    الصحة والتوفيق.فريق التدريس لجميع الطالب    يتمنىبداية،  
وبناًء عليه، سيتم   .( 2020مارس  26األسبوع السابع من الفصل الدراسي )الخميس الموافق ينتهي النصف األول من تدريس المقرر مع نهاية 
( التي كانت تدرس الرسم الميكانيكي ستبدأ في دراسة الرسم المعماري. في حين 12-10-4-2تبديل المجموعات الدراسية بحيث أن المجموعات )

 المعماري ستبدأ في دراسة الرسم الميكانيكي. م س( التي كانت تدرس الر14-8-6أن المجموعات )

 

 توزيع المجموعات الدراسية 

 . للنصف الثاني يعرض توزيع المجموعات الدراسية التاليالجدول 

 المجموعة

 النصف الثاني من الفصل الدراسي

 الفريق المعاون فريق التدريس القاعة الموعد الجزء 
 كود المجموعة الدراسية

(Google Classroom ) 
 qs4o3r2 أمنية مجدي لبنى محمد + م. م.   م.د. غاده غزالة 51211 الثالثاء  الرسم المعماري 2

 gdft6fr م. سمر آدم + م. عمرو ربيع  م.د. منى يحي  51211 األربعاء الرسم المعماري 4

 bnjwsgr أحمد يوسف م. بيتر إيهاب + م.   أ.د. أسامه عبدالعال 51210 الثالثاء  الرسم الميكانيكي 6

 x4nklu6 م. أحمد عبدالباقي + م. أحمد حامد  أ.د. طارق عثمان 51210 اإلثنين  الرسم الميكانيكي 8

 kp2c6at م. شاهنده طاهر + م. نور طارق  م.د. رانيا إبراهيم 51211 السبت الرسم المعماري 10

 3qpz46h داليا بسيوني + م. روان حسين م.   م.د. أحمد عصام 51211 اإلثنين  الرسم المعماري 12

 q6leyl4 م. بيتر إيهاب + م. رأفت عبدالسالم  أ.د. علي خطاب 51210 السبت الرسم الميكانيكي 14

 

 :أسلوب الدراسة 

األولى قائمة  ( جديدة للنصف الثاني على أن تبقى المجموعات الخاصة بالنصف Google Classroomsسيتم إنشاء مجموعات إلكترونية ) .1

 .ات الجديدة مبينة في الجدول السابق(موع)أكواد المج لضمان إتاحة الفرصة للتواصل مع فريق التدريس
 لـ:ية تخصص هو مرحلة انتقال (أبريل 2الخميس   -مارس  28السبت ) 2020ع بوع الثامن من الفصل الدراسي ربياألس .2

 تمارين متبقية من النصف األول.استكمال أي  ▪
 مقرر. للنصف الثاني من ال (Google Classroomsات الدراسية الجديدة )االلتحاق بالمجموع ▪

 صف الثاني. وال التمارين الخاصة بالن لوب التدريس بدون البدء في المحاضراتوأس المحتوى العلميويس تعريف بفريق التدر ▪
 . ( طوال فترة تعليق الدراسة بالجامعات E-learningالتدريس سيتم بأسلوب التعليم عن بعد ) .3
 توزيع المحاضرات والتمارين يتم وفقاً لما يحدده فريق التدريس في كل مجموعة. .4

 

 

 ،،خالص اإلمنيات بالتوفيق والنجاح في المقرر، 
 منسق المقرر وفريق التدريس

 


