
2019 /27/12تحريرا في   

 جــــــــــامعة بنهــــــــــا 

 كلية الهندســـــة ببنهـــــا 

 قسم الهندســـة المعمارية

 2019/2020للعام الجامعي  الثانيجدول الفصل الدراسي 

 عمـــــارة  - الثالثـــــةالفـــــرقـــــة  عمـــــارة - الثانيــــــةالفـــــرقـــــة  عمـــــارة   - الفـــــرقـــــة األولـــــى

  التوقيت  اليوم

 بتـــــالس

  "المواد واختبارخواص محاضرة " 9:00-9:45

 السيد دد. خال
 أ3مدرج 

 ("ب-2محاضرة "تاريخ ونظريات العمارة )

 كمال الجبالوي د/
 2قاعة الرسم 

 إجـــــــــــــــــــــازة

9:50-10:35 

 ب(-2تاريخ ونظريات العمارة )ت( )   10:40-11:25

 كمال الجبالوي د/

 "الظل والمنظورمحاضرة " 12:15-11:30 ريهام حجاج /م ،سامح م/ رضوىم.م/ جيهان إسماعيل، 

 د/ كمال الجبالوي
 1قاعة الرسم 

12:35-13:20  

13:25-14:10 
 )ت(الظل والمنظور 

 د/ كمال الجبالوي

 ريهام حجاج /م ،سامح جيهان إسماعيل، م/ رضوىم.م/ 

 

14:15-15:00  

15:05-15:50  

16:10-16:55  

 

 دـــــاألح

 ("ب-1محاضرة "تاريخ ونظريات العمارة ) 9:00-9:45

 رشا رياض د/
 "التركيبات الفنيةمحاضرة " أ3مدرج 

  أ.م.د/أيمن عبد الحميد
 2قاعة الرسم 

 ("ب -3"تصميم معماري )محاضرة 

 رشا رياضد/  -د/ المعتز باهلل جمال الدين
 10:35-9:50 1قاعة الرسم 

 ب(-1تاريخ ونظريات العمارة )ت( ) 10:40-11:25

 رشا رياض د/

 التركيبات الفنية )ت(  12:15-11:30 م. نوره زكريا

  أ.م.د/أيمن عبد الحميد

 ( ب -3معماري )ت( )تصميم  م. أمنية سالمة

 رشا رياضد/ 

 م/ نوره زكريا، م/ نوال السيد ريهام حجاج، /م منير،م.م/ منة 

12:35-13:20 
 خواص واختبار المواد )ت(

 "الدراسات المعمارية اإلنسانيةمحاضرة " 13:25-14:10

 د/ المعتز باهلل جمال الدين
 2قاعة الرسم 

14:15-15:00  

 الدراسات المعمارية اإلنسانية )ت(  15:05-15:50

  د/ المعتز باهلل جمال الدين

   16:55-16:10 م. أمنية سالمة

 

 ين ـــــاالثن

 "المساحة المستوية" محاضرة 9:00-9:45

 
 2قاعة الرسم 

 “ ب-1التصميمات التنفيذية محاضرة " 

 د/ أحمد السعدني
 1قاعة الرسم 

9:50-10:35  

10:40-11:25 
 المساحة المستوية )ت(

 
 ب -1التصميمات التنفيذية )ت( 

 د/ أحمد السعدني

 م/ أمنية سالمة، م/ نوال السيد

11:30-12:15  

 "حقوق االنسان محاضرة " 12:35-13:20

 
 أ3مدرج 

 

13:25-14:10  

 "التقرير الفني"محاضرة    14:15-15:00

 أحمد السعدنيد/  

 نوال السيدم/ 

 1قاعة الرسم 
15:05-15:50   

16:10-16:55    

 

 

 

 



2019 /27/12تحريرا في   

 

 

 اء ـــــالثالث

9:00-9:45 

 ("ب -1محاضرة "اإلنشاء المعماري )

 نهي حفناوي د/
 1قاعة الرسم 

 ("ب -2محاضرة "تصميم معماري )

 أ.م.د/أيمن عبد الحميد
 2قاعة الرسم 

 ("ب-3ونظريات العمارة )محاضرة "تاريخ 

 رشا رياض د/

 

 أ3مدرج 
9:50-10:35 

 ب(-3تاريخ ونظريات العمارة )ت( ) 10:40-11:25

 رشا رياض د/

 )ت( (ب -1) اإلنشاء المعماري 12:15-11:30 م/ سماح حسين

 نهي حفناويد/ 

 نوال السيدم/ ، نورا فتحي /م
 ( ب -2تصميم معماري )ت( )

  أ.م.د/أيمن عبد الحميد

 ، م.م/ منة منير ، م/ أمنية سالمةنوره زكريام/ ياسر يوسف، م/ 

 " تنسيق الموقع –مقرر اختياري محاضرة " 12:35-13:20

 منى يحيى أ.م.د/
 أ3مدرج 

13:25-14:10 

 مقرر اختياري )ت(  14:15-15:00

 منى يحيى أ.م.د/

 م/ سماح حسين

 1قاعة الرسم 
15:05-15:50  

16:10-16:55    

 

 اء ـــــاألربع

 “ ب-1تصميم معماري محاضرة " 9:00-9:45

 د/ نهى حفناوي
 1قاعة الرسم 

 "2الخرسانة المسلحة واألساسات محاضرة "

 
 أ3مدرج 

 

9:50-10:35  

10:40-11:25 

 ب( -1تصميم معماري )ت( )

 د/ نهى حفناوي

 نوره زكريا، م/ م/ أمنية سالمة ،إسماعيلم.م/ جيهان 

 )ت( 2الخرسانة المسلحة واألساسات 
 

11:30-12:15  

 أ(" -2محاضرة "اإلنشاء المعماري ) 12:35-13:20

 د/ أحمد السعدني
 2قاعة الرسم 

 

13:25-14:10  

 )ت( أ( -2) اإلنشاء المعماري 14:15-15:00

 د/ أحمد السعدني

 م/ سماح حسينم/ نوال السيد، 

 

15:05-15:50  

16:10-16:55   

 

 س ـــــيـالخم

9:00-9:45 

 إجـــــــــــــــــــــازة

 "1التصميم العمراني محاضرة " 

 منى يحيى أ.م.د/
 1قاعة الرسم 

9:50-10:35  

10:40-11:25  
 )ت(  1التصميم العمراني 

 منى يحيى /دأ.م. 

 نوره زكريا، م/ سماح حسينم/ 

11:30-12:15  

12:35-13:20  

13:25-14:10  

14:15-15:00   

15:05-15:50   

16:10-16:55   

 

 م/ سماح حسين(، م/ نورا فتحيم/ ريهام حجاج، (  االثنينيوم  مدني معماريانشاء : الجبالوي لد. كما •

 المعتمدة يوم الخميس )م.م/ منة منير+ م.م/ جيهان إسماعيل(يحيي: مادة الساعات د. مني  •

 يعتمد 

    قسم الهندسة المعمارية مجلس رئيس

         

 أيـــــمن عبد الحميــــــد أ.م.د/ 


