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223لغة   

3أحمد العسال     ب/  التكنولوجٌا والمجتمع  د

358رسم هندسً                 

رسم هندسً
ورش

ورش
رسم هندسً

357ولٌد  سلٌمان              / فٌزٌاء         د

المجموعة الثانٌة

4بوسً         ب/ كٌمٌاء       د

كٌمٌاء    معمل

221
فٌزٌاء     معمل

كٌمٌاء    معمل

اإلثنٌن

ورش

فٌزٌاء     معمل
كٌمٌاء    معمل

504

المجموعة الرابعة المجموعة الثالثة

األحد

السبت

المجموعة األولى

408أحمد الدسوقً             /    مٌكانٌكا            د

408رسم هندسً                         

رسم هندسً
ورش

رسم هندسً

جامعة بنها

كلٌة الهندسة ببنها

ورش
رسم هندسً

4ضٌاء الدٌن خضر       ب/ مٌكانٌكا        د

4طارق عبد القادر            ب/ د.فٌزٌاء      أ

2رسم هندسً                ب

رسم هندسً
ورش

501إبراهٌم ماجد           /  فٌزٌاء         د

    357مٌنا  عشم         / د.م.           فٌزٌاء       أ

357دمحم رضا         / جبر          د

1شٌرٌن عوض       ب/ د.م.كٌمٌاء        أ

كٌمٌاء    معمل
حاسب     معملفٌزٌاء     معمل

221

4طارق عبد القادر       ب/ د.فٌزٌاء        أ

الٌوم

451

الثالثاء

التوقٌت

357منى علً ٌسري             / كٌمٌاء        د

460لغة   

3السٌد علً         ب/ د.كٌمٌاء         أ

فٌزٌاء     معمل
كٌمٌاء    معمل

504
حاسب     معمل

فٌزٌاء     معمل

  3ولٌد  سلٌمان            ب/ فٌزٌاء         د

451

    1إبراهٌم ماجد          ب/  فٌزٌاء        د

حاسب     معمل452لغة     
كٌمٌاء    معمل

453

رسم هندسً

فٌزٌاء     معمل
كٌمٌاء    معمل

221

ورش

501نصر عبد الستار         / مٌكانٌكا      د

     2دعاء عبد الوهاب                ب/ جبر        د

2أحمد الدسوقً           ب/    مٌكانٌكا           د

2أسامة حمدي    ب/  التكنولوجٌا والمجتمع  د

كٌمٌاء    معمل
فٌزٌاء     معمل

222لغة   

فٌزٌاء     معمل

حاسب     معمل فٌزٌاء     معمل

357عائشة فتحً       / تكامل             د

505لغة    حاسب     معمل

2أسامة حمدي    ب/ التكنولوجٌا والمجتمع  د

357دعاء عبد الوهاب     / جبر               د

كٌمٌاء    معمل
فٌزٌاء     معمل

221

222لغة     

357رسم هندسً              

رسم هندسً
ورش

فٌزٌاء     معملحاسب     معمل221لغة    

1نصر عبد الستار         ب/ مٌكانٌكا      د

4ضٌاء الدٌن خضر     ب/ مٌكانٌكا         د

حاسب     معمل

3أحمد العسال      ب/  التكنولوجٌا والمجتمع  د

221لغة    

4مراد سمٌر      ب/ تكامل         د

3مٌنا  عشم         ب/ د.م.فٌزٌاء            أ

حاسب     معمل

رئٌس قسم العلوم الهندسٌة األساسٌة

طارق دمحم عبد القادر/ د.أ

الفرقة اإلعدادٌة- جدول الفصل الدراسً الثانً

2022 - 2021العام الدراسً 

كٌمٌاء    معمل

223

فٌزٌاء     معمل

358أحمد الدسوقً      /  مٌكانٌكا         د

357تكامل       عائشة فتحً       

223لغة   حاسب     معمل

502لغة   

4مرا د سمٌر      ب/ تكامل             د

كٌمٌاء    معمل

462

حاسب     معمل

4دمحم رضا        ب/ جبر          د

حاسب     معمل221لغة     

2/15/2022



10101010101010101010101012اللغة

10101010101010101010101012الحاسب

1101
0000
1100
0000
1111
0000
0011
0000
0000
1110
0000
1100
0000
0111
0000
1012
0000
0000
1100
0000
1110
0000
1011
0000
0101
0000
0000
1010
0000
0010
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1100
0000
1112
0000
0111
0000
0011
0000
0000

12121212

ب
س

حا
ل 

عم
م

غة
ل

ء
ٌا
ٌز

 ف
مل

مع

ء
ٌا
ٌم

 ك
مل

مع

2/15/2022


