
8ق   19+ 6دعاء احمد عبدالوهاب. د

12 (6ق)محمد حسين على مخلوف  . د.م.أ

21+37بوسي سامى   ب .       د

)   12  أيمن عبدهللا ذكى.  د 6ق )

مواد تخصصيةفى حالة وجود تعارض يرجى مراجعة ادارة البرامج 

امتحان الساعة الثانية عشرة و النصف

مواد مشتركةجميع اإلمتحانات تبدأ الساعة العاشرة صباحا

يعتمد ،وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب2023-1-26يوم الخميس Project-2   (CMC512)مناقشة المشروع الثانى 

عميد الكلية ورئيس مجلس ادارة البرامجومشرف عام البرامج

السيد على ابراهيم. د.أأشرف شوقي سليم. د.أ

23-1-2023

Computer Applications    (CMC502)
7عمرو رمضان   . معمل الحاسب    د(8ق) 8أحمد سلمان  .  د15محمد سمير   . د  (5ق)

12.30-2.30

8 أحمد أبو الفتوح عبدالعزيز .  د(5ق )     (7ق) 19احمد السيد ابراهيم السيسي    .  د
2023-1-21السبت

10.00-12.00
Construction Engineering Drawings (CMC205)

12.30-2.30

10.00-12.00

االثنين

Fundamental of Thermal engineering (CMM210)

10.00-12.00
Soil Mechanics  (CMC305)

10.00-12.00

Building Construction (CMC505)

Slope Stability  (CMC410) 

(5ق)  14مهاب رشدى . د(8ق)    18النص علي عيسي . د.م. أ
2023-1-16االثنين

12.30-2.30

10   6دأحمد سعيد الساعى  ق(7ق)     5احمد الحضرى   . د1    صالة رسم 7+44وجيدة ابراهيم    .  د
2023-1-12الخميس

10.00-12.00
Mathematics I (FRB101)Concrete Technology  (CMC209)

1     صالة رسم 66+11وائل عبد الرحمن محمد  . د.م.أ

10.00-12.00

12.30-2.30

2023-01-10الثالثاء

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

12.30-2.30

10.00-12.00

10.00-12.00

كلية الهندسة ببنها- جامعة بنها 

جدول نهاية الفصل الدراسي 

البرامج العلمية المتخصصة بنظام الساعات المعتمدة

هندسة و إدارة التشييد برنامج

2023-2022فصل الخريف 

التوقيت مقررات المستوى  الخامسمقررات المستوى الرابع  مقررات المستوى الثالث مقررات المستوى الثانىمقررات المستوى األولالتاريخاليوم

14  +17د محمد رضا  (3ب )         

Legislation & Engineering Ethics (HS401)

1    صالة رسم 33+13السيد علي ابراهيم    . د.أ

Dynamics of Structures    (CMC503)

Design of Metallic Structures-1 (CMC401)

Principles of Industrial Health  (HS504) Lec. H4

2023-01-09االثنين

Urban Planning (CMC515)  E2

(5ق) 9  منى شديد  . د.م.أ

Engineering Graphics (FRM109)Structural Analysis-1 (CMC201)
10.00-12.00

Environmental & Sanitary Engineering (CMC403)

Mathematics III (FRB201) 

(6ق)   21اسامة عبد العزيز   .  د(5ق)  9أحمد يوسف . د(1صالة رسم )  39+7 دأحمد سعيد الساعى   

معمل الحاسب   5   أحمد يوسف . د

3   ب 20+13مروة عبدالحميد   . د

2023-01-11االربعاء
Surveying for engineers-1 (CMC207)Project Management (CMC309)Construction Management (CMC405)

2023-1-15االحد

3     ب24+11 م محمد السيسي  .د.أ1   صالة رسم 46+9جودة عرابى  . د. أ

9 مصطفى عبدالسالم    . د (6ق)(8ق) 7أحمد سلمان  .  د(8ق) 15أحمد سلمان  .  د(5ق)   11رشا محي الدين  .  د

2023-1-14السبت
Concrete and Steel Bridges (CMC501)

10   (5ق)نادر نبيه  . م د.  أ

Technical Installations in Buildings (CMM308)

(6ق) 11طارق عادل .د- السيد فرحات طنطاوى. د

Equipment for Construction (CMM506)

Foundations of Marketing  ( HS402 ) H2

Physics I (FRB107)

CAD for Civil Engineers (CMC 206)Building Construction & City Planning (CMA307)

Hydraulics for Civil Engineer (CMC301)

1   صالة رسم 44+7ابراهيم سيد احمد  .  د

2023-1-18االربعاء

2023-1-17الثالثاء

االحد

20   (5ق)د أشرف أبوريان  .    أ
10.00-12.00

10.00-12.00

Transportation & Logistics ELE3  (CMC508)

5  ق24أحمد جمال  .   د

Human Rights ( HS102 )

Value Engineering ELE4  (CMC518) 

Design of Hydraulic Structures  (CMC404)

Technical Writing (HS201) 

General Chemistry (FRB105)
3       ب 31+4د السيد على ابراهيم    .  أ

Construction Methods  (CMC408)

(8ق) 15فهمي عبدالعليم  . د.م.   أ

2023-1-24الثالثاء

(6ق)            4 أمير صبرى محمد ابراهيم  . د 10 ابراهيم العزب .  د7 ق

الخميس

Numerical Methods (FRB301)

19-1-2023

3 ب 21+10 ابراهيم صبرى ابراهيم محمود    . د

Human Resource Management ( HS302 ) H1

14+10مروة عبدالحميد    . 5ق

(HS503) , ( HS402 ) ,(HS504)  ,(HS201)  ,(HS401)امتحانات تبدء  الساعة الثانية عشر و النصف

زمن اإلمتحان لكل مادة ساعتين

منسق البرنامج

أحمد يوسف كمال الدين. د

22-1-2023

Mechanics I (FRB103)

1  صالة رسم 43+11نصر عبد الستار   .د

Engineering Economics ( HS202   )

Analytical Skills and Critical Thinking (HS503) H3

Design of R.C. structures-2  (CMC409)

Cost Engineering & Quantity Surveying (CMC411)

(5ق ) 14احمد السعدنى  . د


