
12345التوقيـــــــــتاليــــوم
9.30 إلي 9.00من 
10.05 إلي 9.35من 
10.40 إلي 10.10من 
11.15 إلي 10.45من 
11.50 إلي 11.20من 
12.25 إلي 11.55من 
13.30 إلي 13.00من 
14.05 إلي 13.35من 
14.40 إلي 14.10من 
15.15 إلي 14.45من 
15.50 إلي 15.20من 
16.25 إلي 15.55من 

9.30 إلي 9.00من 
10.05 إلي 9.35من 
10.40 إلي 10.10من 
11.15 إلي 10.45من 
11.50 إلي 11.20من 

12.25 إلي 11.55من 

13.30 إلي 13.00من 
14.05 إلي 13.35من 
14.40 إلي 14.10من 
15.15 إلي 14.45من 
15.50 إلي 15.20من 
16.25 إلي 15.55من 

9.30 إلي 9.00من 
10.05 إلي 9.35من 
10.40 إلي 10.10من 
11.15 إلي 10.45من 
11.50 إلي 11.20من 
12.25 إلي 11.55من 
13.30 إلي 13.00من 
14.05 إلي 13.35من 
14.40 إلي 14.10من 
15.15 إلي 14.45من 
15.50 إلي 15.20من 
16.25 إلي 15.55من 

9.30 إلي 9.00من 
10.05 إلي 9.35من 
10.40 إلي 10.10من 
11.15 إلي 10.45من 
11.50 إلي 11.20من 
12.25 إلي 11.55من 
13.30 إلي 13.00من 
14.05 إلي 13.35من 
14.40 إلي 14.10من 
15.15 إلي 14.45من 
15.50 إلي 15.20من 
16.25 إلي 15.55من 

9.30 إلي 9.00من 
10.05 إلي 9.35من 
10.40 إلي 10.10من 
11.15 إلي 10.45من 
11.50 إلي 11.20من 
12.25 إلي 11.55من 
13.30 إلي 13.00من 
14.05 إلي 13.35من 

462 (ت) (ب)تصميم أساسات 
15.15 إلي 14.45من 
15.50 إلي 15.20من 
16.25 إلي 15.55من 

9.30 إلي 9.00من 
10.05 إلي 9.35من 
10.40 إلي 10.10من 
11.15 إلي 10.45من 
11.50 إلي 11.20من 
12.25 إلي 11.55من 
13.30 إلي 13.00من 
14.05 إلي 13.35من 
14.40 إلي 14.10من 
15.15 إلي 14.45من 
15.50 إلي 15.20من 
16.25 إلي 15.55من 

461(ت)مســــاحه 

محمود مجدي/ م

ي 
 
463(ت)تحليل إنشائ

محمد عبد العزيز/ م

ي 
 
460(ت)تحليل إنشائ

ي/ م بحير

462(ت)مســــاحه 

أحمد إسماعيل/ م

- 1أ"-تك الهندســـــــــــــة الميــــكانيكيـــــــة " محاضرة 

460(ت)تكـنولوجـيا مــــواد البــــناء

آيات/م

506(ت)تكـنولوجـيا مــــواد البــــناء

محمود النجار/ م

508(ت)تكـنولوجـيا مــــواد البــــناء

ي عبد الفتاح/ م
 
هائ

504(ت)تكـنولوجـيا مــــواد البــــناء

ي/ م  خير
مصطف 

507(ت)تكـنولوجـيا مــــواد البــــناء

مصطف  عبد الجواد/ م

جـــــــــــــــــــــامــعــة بـنـهــــــــــــــــــــــــا

ــــة ــ قســـم الهــــندســــة المــدنيـ

كلــيـــــــــة الهندســــــــــــــة ببنهــــــــــــــا
ي 
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ــــى ــ ــ ــ ــ ــــرقة األولــــى مــــدنـ ــ ــ ــ الفـ

الســــــــــــــبت

507(ت)تك الهندســـــــــــــة الميــــكانيكيـــــــة 

508(ت)تك الهندســـــــــــــة الميــــكانيكيـــــــة 506(ت)تك الهندســـــــــــــة الميــــكانيكيـــــــة 

ة  -1أ-خالد السيد .د.ا" تكـنولوجـيا مــــواد البــــناء " محاض 

ة  -2أ-خالد السيد.د.ا" تكـنولوجـيا مــــواد البــــناء " محاض 

- 2أ"-تك الهندســـــــــــــة الميــــكانيكيـــــــة " محاضرة 

الخميــــــــس

رئيس القســـــــــــــــم: يعتـــمد 

احمد حسن/د.أ
معمل: ع           تمرين: ت        

أجـــــــــــــــــــــــــــــــــازة

أجـــــــــــــــــــــــــــــــــازة

أجـــــــــــــــــــــــــــــــــازة

األحـــــــــــــــد

األثنــــــــــــــين

الثـــالثــــــــــاء

األربعـــــــــــــاء

504(ت)تك الهندســـــــــــــة الميــــكانيكيـــــــة 

460(ت)تك الهندســـــــــــــة الميــــكانيكيـــــــة 

/ احمد يوسف   م/ ع د ) (ب-1)تطبيقات حـاسـب

أمل عبد الوهاب
456(ت)ريــاضيـــــــات 

501احمد ابو الفتوح / د "   رسم مدنى " محاضرة 

ي 
 
(1)صالة الرسم (س)رسم مدئ

احمد إسماعيل/ م+بسمة/ م

ي 
 
(1)صالة الرسم (س)رسم مدئ

ى/م  خير
أحمد إسماعيل/ م+مصطف 

ة  2أ"حقوق اإلنسان " محاض 

461(ت)ريــاضيـــــــات 
/ احمد يوسف  م/ ع د ) (ب-1)تطبيقات حـاسـب

عبد العظيم

ة  501ريـــــــاضيــــــــــــات " محاض 

358 (ت)تطبيقات هندسية 

محمد محسن/ م

ي 
 
1ب (ت)تحليل إنشائ

أمل عبد الوهاب/ م

ة  2ب" حقوق اإلنسان " محاض 

ة  503احمد ابو الفتوح / د  "  (ب-ا)تطبيقات هندسـية " محاض 

506(ت)مســــاحه 

محمد حاتم/م

507(ت)مســــاحه 

محمد محسن/م

ي 
 
2أ (ت)تحليل إنشائ

إبراهيم العزب/م

303 (ت)مســــاحه 

ي/ م أحمد الحض 

ة  2احمد ابو الفتوح أ/ د  "  (ب-ا)تطبـــيقات هنـــدســــية " محاض 

2أ (ت)تطبيقات هندسية 

محمود ماهر/ م

1ب (ت)تطبيقات هندسية 

هدير مصطف / م

2ب (ت)تطبيقات هندسية 

آية غنيم/ م

503احمد صابر/ د "   مسـاحة مســــــتويــــة " محاضرة 

503 (ت)تطبيقات هندسية 

محمد حاتم/ م

ة  ة 503احمد يوسف / د  " (ب-1)تحــلــيــل إنشـــــــائـي " محاض  501احمد صابر / د "   مســــــــــــــــــاحة مســــــتويــــة " محاض 

ي 
 
459(ت)تحليل إنشائ

أمل عبد الوهاب/م

1ب(ت)ريــاضيـــــــات  2ب(ت)ريــاضيـــــــات 2أ(ت)ريــاضيـــــــات 

ي 
 
(1)صالة الرسم (س)رسم مدئ

ي / م أحمد إسماعيل/ م+ بحير

ي 
 
(1)صالة الرسم (س)رسم مدئ

 عبد الفتاح / م
 
أحمد إسماعيل/ م+ هائ

ي 
 
(1)صالة الرسم (س)رسم مدئ

أحمد إسماعيل/ م+ محمد حاتم/ م

ة   " محاض 
 
501احمد ابو الفتوح / د "   رسم مدئ

ة  2ريـــــــاضيــــــــــــات أ" محاض 

2احمد يوسف أ/ د  " (ب-1)تحــلــيــل إنشـــــــائـي " محاضرة 

/ احمد يوسف  م/ ع د ) (ب-1)تطبيقات حـاسـب

اسالم جمال

احمد يوسف   / ع د ) (ب-1)تطبيقات حـاسـب

محمود مجدي/م

احمد يوسف   / ع د ) (ب-1)تطبيقات حـاسـب

محمد مجدي/م



12345التوقيـــــــــتاليــــوم
9.30 إلي 9.00من 
10.05 إلي 9.35من 
10.40 إلي 10.10من 
11.15 إلي 10.45من 
11.50 إلي 11.20من 
12.25 إلي 11.55من 
13.30 إلي 13.00من 
14.05 إلي 13.35من 
14.40 إلي 14.10من 
15.15 إلي 14.45من 
15.50 إلي 15.20من 
16.25 إلي 15.55من 

9.30 إلي 9.00من 
10.05 إلي 9.35من 
10.40 إلي 10.10من 
11.15 إلي 10.45من 
11.50 إلي 11.20من 
12.25 إلي 11.55من 
13.30 إلي 13.00من 
14.05 إلي 13.35من 
14.40 إلي 14.10من 
15.15 إلي 14.45من 
15.50 إلي 15.20من 
16.25 إلي 15.55من 

9.30 إلي 9.00من 
10.05 إلي 9.35من 
10.40 إلي 10.10من 
11.15 إلي 10.45من 
11.50 إلي 11.20من 
12.25 إلي 11.55من 
13.30 إلي 13.00من 
14.05 إلي 13.35من 
14.40 إلي 14.10من 
15.15 إلي 14.45من 
15.50 إلي 15.20من 
16.25 إلي 15.55من 

9.30 إلي 9.00من 
10.05 إلي 9.35من 
10.40 إلي 10.10من 
11.15 إلي 10.45من 
11.50 إلي 11.20من 
12.25 إلي 11.55من 
13.30 إلي 13.00من 

14.05 إلي 13.35من 

14.40 إلي 14.10من 

15.15 إلي 14.45من 

15.50 إلي 15.20من 
16.25 إلي 15.55من 

9.30 إلي 9.00من 
10.05 إلي 9.35من 
10.40 إلي 10.10من 
11.15 إلي 10.45من 
11.50 إلي 11.20من 
12.25 إلي 11.55من 
13.30 إلي 13.00من 

14.05 إلي 13.35من 
14.40 إلي 14.10من 
15.15 إلي 14.45من 

15.50 إلي 15.20من 
16.25 إلي 15.55من 

9.30 إلي 9.00من 
10.05 إلي 9.35من 
10.40 إلي 10.10من 
11.15 إلي 10.45من 
11.50 إلي 11.20من 
12.25 إلي 11.55من 
13.30 إلي 13.00من 
14.05 إلي 13.35من 
14.40 إلي 14.10من 
15.15 إلي 14.45من 
15.50 إلي 15.20من 
16.25 إلي 15.55من 

ة  ي ب.د" الهيـــدرولوجــــي " محاض  1أمير صير

ي  353(ت)هيدرولوجر

بسمة/م

ة  ي ب.د" الهيـــدرولوجــــي " محاض  2أمير صير

ي 
 
353(ت)تحليل إنشائ

السيد زكريا/ م

ي 
 
355(ت)تحليل إنشائ

محمد عبد العزيز/ م

2هاله رفعت ب/ د . م . ا" تحـليـــل إنشــائـــــي " محاضرة 

ي 
 
356(ت)تحليل إنشائ

ابراهيم العزب/م

ي  356(ت)هيدرولوجر

محمود ماهر/ م

ة  1هاله رفعت ب/ د . م . ا" تحـليـــل إنشــائـــــي " محاض 

 " أحمد عبد.د (ع)" (ب-2)تطبيقات حـاسـب   

 السالم

السيد زكريا/ م

 " أحمد عبد.د (ع)" (ب-2)تطبيقات حـاسـب   

السالم

ي/ م بحير

355(ت)  هندســـة معمــاريــة 

كريم عبد هللا/ م
 " أحمد عبد.د (ع)" (ب-2)تطبيقات حـاسـب   

السالم

مهاب مجدي/ م

354(ت)ريــاضيـــــــات 

 " أحمد عبد.د (ع)" (ب-2)تطبيقات حـاسـب   

السالم

محمود النجار/ م

 " أحمد عبد.د (ع)" (ب-2)تطبيقات حـاسـب   

السالم

محمد محسن/ م

األربعـــــــــــــاء

احمد حسن/د.أ

ــــم:    يعتـــمد  ــ ــ ــ رئيس القســ
معمل: ع           تمرين: ت        

جـــــــــــــــــــــامــعــة بـنـهــــــــــــــــــــــــا
ي 
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كلــيـــــــــة الهندســــــــــــــة ببنهــــــــــــــا

الفـــــــــــرقة الثــــانيــــــــــــــة مدنـــــــــــيقســـم الهــــندســــة المــدنيـــــــة

الخميــــــــس

أجـــــــــــــــــــــــــــــــــازة

أجـــــــــــــــــــــــــــــــــازة

355(ت)  هندســـة معمــاريــة 

سامح منصور/ م
356(ت)ريــاضيـــــــات 

354(ت)ريــاضيـــــــات 

الســــــــــــــبت

األحـــــــــــــــد

األثنــــــــــــــين

الثـــالثــــــــــاء

أجـــــــــــــــــــــــــــــــــازة

409(ت)  هندســـة معمــاريــة 

آية غنيم/ م

358(ت) (1)تصمـيم منشـآت خـرسانية 

كريم عبد هللا/ م

353(ت)  هندســـة معمــاريــة 

كريم نظمي/م

ة  قاعة األمتحانات بالدور األرض -احمد حسن/ د .ا- احمد الدبيكي . د.ا "    (1)تـصمـيم منشـــآت خرسانية " محاض 

ة  قاعة األمتحانات بالدور األرض "هندســــــة معمـــــــاريــة " محاض 

303(ت)تطبـــيقات هنــدســــية 

ي/ م  خير
مصطف 

357(ت)تطبـــيقات هنــدســــية 

اسالم جميل/ م

ة  4عمرو رمضان ب/ د  "   (ب-2)تطبـــيقات هنـــدســــــــية " محاض 

409(ت)تطبـــيقات هنــدســــية 

مصطف  عبد الجواد/ م

358(ت)تطبـــيقات هنــدســــية 

آيات/ م

ة  ي ب.د"المهـــنة والمجتمـــــــــع " محاض  ة 2أمير صير 4ب"ريـــاضيــــــــات  " محاض 

ة  2ب"ريـــاضيــــــــات  " محاض 

463(ت) 1تصميم منشآت خرسانية 

ي/ م
 
مروة هائ

ي 
 
354(ت)تحليل إنشائ

السيد زكريا/ م

ي  463(ت)هيدرولوجر

محمود النجار/ م

ي  355(ت)هيدرولوجر

محمود ماهر/ م 

356(ت)ريــاضيـــــــات  ي354(ت)ريــاضيـــــــات 
 
463(ت)تحليل انشائ

محمد عبد العزيز/ م

355(ت) (1)تصمـيم منشـآت خـرسانية 

اسالم جمال/ م

358(ت) (1)تصمـيم منشـآت خـرسانية 

مروة إبراهيم/ م

ي  354(ت)هيدرولوجر

بسمة/م

ة  ي ب.د"المهـــنة والمجتمـــــــــع " محاض  4أمير صير

353(ت)تطبـــيقات هنــدســــية 

ي/ م
 
مروة هائ ة 357عمرو رمضان .د"(ب-2)تطبيقات هندسية"محاض 

452(ت)  هندســـة معمــاريــة 

السيد زكريا/ م

455(ت) (1)تصمـيم منشـآت خـرسانية 

أحمد عويس/ م



12345التوقيـــــــــتاليــــوم
9.30 إلي 9.00من 
10.05 إلي 9.35من 
10.40 إلي 10.10من 
11.15 إلي 10.45من 
11.50 إلي 11.20من 
12.25 إلي 11.55من 
13.30 إلي 13.00من 
14.05 إلي 13.35من 
14.40 إلي 14.10من 
15.15 إلي 14.45من 
15.50 إلي 15.20من 
16.25 إلي 15.55من 

9.30 إلي 9.00من 
10.05 إلي 9.35من 
10.40 إلي 10.10من 
11.15 إلي 10.45من 
11.50 إلي 11.20من 
12.25 إلي 11.55من 
13.30 إلي 13.00من 
14.05 إلي 13.35من 
14.40 إلي 14.10من 
15.15 إلي 14.45من 
15.50 إلي 15.20من 
16.25 إلي 15.55من 

9.30 إلي 9.00من 
10.05 إلي 9.35من 
10.40 إلي 10.10من 
11.15 إلي 10.45من 
11.50 إلي 11.20من 
12.25 إلي 11.55من 

462 (ت)  التلوث والبيئة 13.30 إلي 13.00من 

اسالم جميل/ م

463 (ت)  التلوث والبيئة 

سامح منصور/ م

462(ت)  التلوث والبيئة 14.05 إلي 13.35من 

أحمد شعبان/ م

463(ت)  التلوث والبيئة 

اسالم جميل/ م

502(ت)  التلوث والبيئة 

سامح منصور/ م

14.40 إلي 14.10من 
15.15 إلي 14.45من 
15.50 إلي 15.20من 
16.25 إلي 15.55من 

9.30 إلي 9.00من 
10.05 إلي 9.35من 
10.40 إلي 10.10من 
11.15 إلي 10.45من 
11.50 إلي 11.20من 
12.25 إلي 11.55من 
13.30 إلي 13.00من 
14.05 إلي 13.35من 
14.40 إلي 14.10من 
15.15 إلي 14.45من 
15.50 إلي 15.20من 
16.25 إلي 15.55من 

9.30 إلي 9.00من 
10.05 إلي 9.35من 
10.40 إلي 10.10من 
11.15 إلي 10.45من 
11.50 إلي 11.20من 
12.25 إلي 11.55من 
13.30 إلي 13.00من 
14.05 إلي 13.35من 
14.40 إلي 14.10من 
15.15 إلي 14.45من 
15.50 إلي 15.20من 
16.25 إلي 15.55من 

9.30 إلي 9.00من 
10.05 إلي 9.35من 
10.40 إلي 10.10من 
11.15 إلي 10.45من 
11.50 إلي 11.20من 
12.25 إلي 11.55من 
13.30 إلي 13.00من 
14.05 إلي 13.35من 
14.40 إلي 14.10من 
15.15 إلي 14.45من 
15.50 إلي 15.20من 
16.25 إلي 15.55من 

الســــــــــــــبت

احمد حسن/د.أ

ــــم: يعتـــمد  ــ ــ ــ رئيس القســ

4أسامه عبد العزيز ب/ د " التلــوث والبيـــئة " محاضرة 

ة  4محمد سمير ب.د"  هندسة الطرق " محاض 

ة  3محمد سمير ب.د"  هندسة الطرق " محاض 

462(ت)هندســة الطرق 

كريم نظمي/ م

354(ت)هندســة الطرق 

ايمان معوض/ م

356(ت)هندســة الطرق 

أيمن عبد الحميد/ م

355(ت)  هنـدســـــة  تقنيــــــة التـربـة 

نعمان/ م

463(ت)  هنـدســـــة  تقنيــــــة التـربـة 

أمير منصور/ م

معمل: ع           تمرين: ت        

أجـــــــــــــــــــــــــــــــــازة

أجـــــــــــــــــــــــــــــــــازة

أجـــــــــــــــــــــــــــــــــازة

ة  3نادر ب/ د.م.ا " (ب-1)منشـــآت معدنيـــة "محاض 

جـــــــــــــــــــــامــعــة بـنـهــــــــــــــــــــــــا
ي 
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كلــيـــــــــة الهندســــــــــــــة ببنهــــــــــــــا

الفـــــــــــرقة الـثـــــالثـــــــــــة مدنـــــــــيقســـم الهــــندســــة المــدنيـــــــة

ة  4نادر ب/ د.م.ا " (ب-1)منشـــآت معدنيـــة "محاض 

ة  ي ب- طارق حمدان / د "هنـدســـــة الـري والصـرف "محاض 
 
4د احمد شوق

ة  ي ب- طارق حمدان / د "هنـدســـــة الـري والصـرف "محاض 
 
3د احمد شوق

1أ (ت) (ب-1) منشـــآت معدنيـــة 

طارق البكليش/ م

3ب (ت) (ب-1) منشـــآت معدنيـــة 

أيمن ذكي/ م

402 (ت) (ب-1) منشـــآت معدنيـــة 

محمد عبد العزيز/ م

األحـــــــــــــــد

األثنــــــــــــــين

الثـــالثــــــــــاء

األربعـــــــــــــاء

الخميــــــــس

ة  3أسامه عبد العزيز ب/ د " هنـدســـــة اإلمــداد بالمـــياه " محاض 

ة  2أسامه عبد العزيز ب/ د " هنـدســـــة اإلمــداد بالمـــياه " محاض 

2أ (ت) (ب-1) منشـــآت معدنيـــة 

محمد عبد العزيز/ م

4ب (ت) (ب-1) منشـــآت معدنيـــة 

محمد ثابت/ م

2أ (ت) هنـدســـــة الـري والصـرف 

محمود ماهر/ م

1أ (ت) هنـدســـــة الـري والصـرف 

محمود ماهر/ م

3ب (ت) هنـدســـــة الـري والصـرف 

كريم نظمي/ م

3ب (ت) هنـدســـــة الـري والصـرف 

بسمة/ م

402 (ت) هنـدســـــة الـري والصـرف 

بسمة/ م

ة  2جمال اسماعيل ب.د.ا " (ب-2)تصـميم منشآت خرسانية " محاض 

ة  3جمال اسماعيل ب.د.ا " (ب-2)تصـميم منشآت خرسانية " محاض 

3ب (ت) هنـدســـــة اإلمــداد بالمـــياه 

اسالم جميل/ م

501 (ت)  تصميم منشآت خرسانية 

مروة إبراهيم/ م

ة  3مهاب رشدى ب.د-محمود عواد.د-النص عيسي/ د .م.ا"  هنـدســـــة  تقنيــــــة التـربـة " محاض 

3ب (ت) هنـدســـــة اإلمــداد بالمـــياه 

اسالم جميل/ م

3ب (ت)  تصميم منشآت خرسانية 

محمد بدوي/ م

501 (ت) هنـدســـــة اإلمــداد بالمـــياه 

سامح منصور/ م

409 (ت) هنـدســـــة اإلمــداد بالمـــياه 

أحمد شعبان/ م

357 (ت)  تصميم منشآت خرسانية 

كريم عبد هللا/ م

401 (ت)  تصميم منشآت خرسانية 

محمد عبد الباسط/ م

409 (ت)  تصميم منشآت خرسانية 

اسالم جمال/ م

357 (ت) هنـدســـــة اإلمــداد بالمـــياه 

أحمد شعبان/ م

ة  4مهاب رشدى ب.د-محمود عواد.د-النص عيسي/ د .م.ا"  هنـدســـــة  تقنيــــــة التـربـة " محاض 

4أسامه عبد العزيز ب/ د " التلــوث والبيـــئة "  محاضرة 

356(ت)  هنـدســـــة  تقنيــــــة التـربـة 

نعمان/ م

354(ت)  هنـدســـــة  تقنيــــــة التـربـة 

أمير منصور/ م

462(ت)  هنـدســـــة  تقنيــــــة التـربـة 

أحمد عادل/ م

463 (ت)هندســة الطرق 

اسراء سويلم/ م

355(ت)هندســة الطرق 

أحمد طه/ م



123456التوقيـــــــــتاليــــوم
9.30 إلي 9.00من 
10.05 إلي 9.35من 
10.40 إلي 10.10من 
11.15 إلي 10.45من 
11.50 إلي 11.20من 
12.25 إلي 11.55من 
13.30 إلي 13.00من 
14.05 إلي 13.35من 
14.40 إلي 14.10من 
15.15 إلي 14.45من 
15.50 إلي 15.20من 
16.25 إلي 15.55من 

9.30 إلي 9.00من 
10.05 إلي 9.35من 
10.40 إلي 10.10من 
11.15 إلي 10.45من 
11.50 إلي 11.20من 
12.25 إلي 11.55من 
13.30 إلي 13.00من 
14.05 إلي 13.35من 
14.40 إلي 14.10من 
15.15 إلي 14.45من 
15.50 إلي 15.20من 
16.25 إلي 15.55من 

9.30 إلي 9.00من 
10.05 إلي 9.35من 
10.40 إلي 10.10من 
11.15 إلي 10.45من 
11.50 إلي 11.20من 
12.25 إلي 11.55من 
13.30 إلي 13.00من 
14.05 إلي 13.35من 
14.40 إلي 14.10من 
15.15 إلي 14.45من 
15.50 إلي 15.20من 
16.25 إلي 15.55من 

9.30 إلي 9.00من 
10.05 إلي 9.35من 
10.40 إلي 10.10من 
11.15 إلي 10.45من 
11.50 إلي 11.20من 
12.25 إلي 11.55من 
13.30 إلي 13.00من 

14.05 إلي 13.35من 
14.40 إلي 14.10من 

2ب(ت)اقتصاد هندس 15.15 إلي 14.45من 

أيمن صبحي/ م

3ب(ت)اقتصاد هندس 

محمد مجدي/ م

4ب(ت)اقتصاد هندس 

محمود مجدي/ م

15.50 إلي 15.20من 
16.25 إلي 15.55من 

9.30 إلي 9.00من 
10.05 إلي 9.35من 
10.40 إلي 10.10من 
11.15 إلي 10.45من 
11.50 إلي 11.20من 
12.25 إلي 11.55من 
13.30 إلي 13.00من 
14.05 إلي 13.35من 
14.40 إلي 14.10من 
15.15 إلي 14.45من 

506(ت)اقتصاد هندس 15.50 إلي 15.20من 

أيمن صبحي/ م

507(ت)اقتصاد هندس 

هدير/ م

508(ت)اقتصاد هندس 

عبد العظيم/ م

16.25 إلي 15.55من 
9.30 إلي 9.00من 
10.05 إلي 9.35من 
10.40 إلي 10.10من 
11.15 إلي 10.45من 
11.50 إلي 11.20من 
12.25 إلي 11.55من 
13.30 إلي 13.00من 
14.05 إلي 13.35من 
14.40 إلي 14.10من 
15.15 إلي 14.45من 
15.50 إلي 15.20من 
16.25 إلي 15.55من 

أجـــــــــــــــــــــــــــــــــازة

وعات الطرق 354(مقرر اختيارى)أحمد جمال.د- إدارة وضبط جودة مشر

وعات  504-(ت) ادارة مشر

هدير/ م

وعات  502(ت) ادارة مشر

عبد العظيم/ م

4محمد سمير ب. د" اقتصاد هندسى "  محاضرة 

ة  وعات " محاض  2أ-احمد نوح/ د " ادارة مشر

ة  وعات " محاض  2أ-احمد نوح/ د " ادارة مشر

وعات  463-(ت) ادارة مشر

أيمن صبحي/ م

504(ت) (ب)تصميم أساسات 

من  إبراهيم/ م

506(ت) (ب)تصميم أساسات 

أحمد عادل/ م

507(ت) (ب)تصميم أساسات 

نعمان/ م

4ب(ت)األستشعار عن بعد

آية غنيم/ م

2ب(ت)-هندسة الزالزل وديناميكا المنشآت

أمل عبد الوهاب/ م

وعات الطرق  إدارة وضبط جودة مشر

3ب(ت)

احمد طه/م+أيمن عبد الحميد/م

462 (ت) (2)منشآت معدنية 

طارق البكليش/ م

502(ت) (ب)تصميم أساسات 

أمير منصور/ م

    506(ت) (2)منشـــآت معدنيـــة 

محمد عبد العزيز/ م

     504(ت) (2)منشـــآت معدنيـــة 

طارق البكليش/ م

2محمد سميرأ. د" اقتصاد هندسى "  محاضرة 

وعات  1أ(ت) ادارة مشر

عبد العظيم/ م

وعات  408(ت) ادارة مشر

هدير/ م

501 (ت)اساسات خاصة 

من  إبراهيم/ م

ي / د.ا- ترميم وتدعيم المنشات الخرسانية  2أ (مقرر اختيارى)السيد القصنر

 (ت)ترميم وتدعيم المنشات الخرسانية 

457

نعمان/م+ أمير منصور/ م

458 (ت)منشأت معدنية متقدمه 

محمد ثابت/ م

459 (ت)منشآت خرسانية خاصة 

أحمد عويس/ م

وع المشر

1أ (مقرر اختيارى)مهاب رشدى .د- محمود عواد .د- اساسات خاصة 

وعات  402(ت) ادارة مشر

مهاب مجدي/ م

معمل: ع           تمرين: ت        
رئيس القســـــــــــــــم: يعتـــمد 

احمد حسن/د.أ

1أ (مقرر اختيارى)ابراهيم الشناوى .د- منشأت معدنية متقدمه 

األربعـــــــــــــاء

الخميــــــــس

462 (ت) (ب)تصميم أساسات 

أحمد عادل/ م

ة  ي / د.ا (ب)"تصميم أسـاســات " محاض  1مهاب رشدى أ.د- د محمود عواد - السيد القصنر

ة  ي / د.ا (ب)"تصميم أسـاســات " محاض  2مهاب رشدى أ.د- د محمود عواد - السيد القصنر

ة  2ابراهيم الشناوى أ.د " (2)منشـــآت معدنيـــة "محاض 

ة  1ابراهيم الشناوى أ.د " (2)منشـــآت معدنيـــة "محاض 

502(ت) (2)منشـــآت معدنيـــة 

أيمن ذكي/ م

507(ت) (2)منشـــآت معدنيـــة 

محمد ثابت/ م

508(ت) (2)منشـــآت معدنيـــة 

محمد ثابت/ م

وع المشر

508(ت) (ب)تصميم أساسات 

نعمان/ م

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــامــعــة بـنـهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جـ

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ببنهــ ــ ــ ــ ــ ــــة الهندســ ــ ــ كلــيـ
ي 
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الفـــــــــــرقة الـرابعـــــــــــة مدنـــــــــيقســـم الهــــندســــة المــدنيـــــــة

األحـــــــــــــــد

األثنــــــــــــــين

الثـــالثــــــــــاء

أجـــــــــــــــــــــــــــــــــازةالســــــــــــــبت

أجـــــــــــــــــــــــــــــــــازة

ف ابو ريان.د.ا-هندسة الزالزل وديناميكا المنشآت مقرر )أحمد عبد السالم .د-أشر

2أ-(اختيارى
356(مقرر اختيارى)عصام غانم .د-األستشعار عن بعد355(مقرر اختيارى)محمد مخلوف .د.م.ا-منشآت خرساتية خاصة



حمد شوقى/ د ا كهرباءتك الهندسة المدنية

عمرو رمضان.دا عمارةخواص وأختبار المواد

رشا محيي/ د ا عمارةمساحة مستوية

مهاب رشدى.د- محمود عواد / د عمارة 2خرسانة مسلحة وأساسات

2021مواد خارج القسم


