
2022/ 1/ 25تحريرا في   

 جــــــــــامعة بنهــــــــــا 

 كلية الهندســـــة ببنهـــــا 

 قسم الهندســـة المعمارية

 2022/ 2021للعام الجامعي  الثانيجدول الفصل الدراسي 

 عمـــــارة - الرابعةالفـــــرقـــــة  عمـــــارة  - الثالثـــــةالفـــــرقـــــة  عمـــــارة  - الثانيــــــةالفـــــرقـــــة  عمـــــارة  - الفـــــرقـــــة األولـــــى

     التوقيت  اليوم

 بت ـــــالس

 "خواص واختبار الموادمحاضرة " 9:00-9:45

 إبراهيم الشناوي د/ 
 أ3مدرج 

 "ب(-2محاضرة "تاريخ ونظريات العمارة )

 د/ كمال الجبالوي

 م.م/ وليد سمير

 1الرسم قاعة 
  

9:50-10:35   

 “  حقوق االنسانمحاضرة " 10:40-11:25

 د/ أحمد العيسوي
 أ3مدرج 

 ب( -2تاريخ ونظريات العمارة )ت( )

 م.م/ وليد سمير
 1قاعة الرسم 

  

11:30-12:15   

 "ظل والمنظورمحاضرة "ال 12:35-13:20

 د/ كمال الجبالوي

 م.م/ وليد سمير

 1قاعة الرسم 
   

13:25-14:10    

14:15-15:00 
 )ت(  الظل والمنظور

 م.م/ وليد سمير
 1قاعة الرسم 

   

15:05-15:50    

16:10-16:55    

  

 د ـــــاألح

 “ب -1تصميم معماري محاضرة " 9:00-9:45

 د/ نهي حفناوي 

 م.م/ سميرة محمد 

 1قاعة الرسم 
 “ب -3تصميم معماري محاضرة " 

 أيمن عبد الحميد /دأ.م. 

 م.م/ محمد سالم -م.م/ وليد سمير

 2قاعة الرسم 
 )ت(   ممارسة مهنة وتشريعات

 م.م/ ريهام حجاج
 3قاعة الرسم 

9:50-10:35  

10:40-11:25 

 ب( -1تصميم معماري )ت( )

 م.م/ محمد سالم -م.م/ سميرة محمد
 1قاعة الرسم 

 
 ب( -3تصميم معماري )ت( )

 م.م/ محمد سالم -سميرم.م/ وليد 
 "مشروع التخرجمحاضرة " 2قاعة الرسم 

 د/ منة منير 

 م.م/ ريهام حجاج

 3قاعة الرسم 

 " 1محاضرة "التصميم العمراني   11:30-12:15

 منى يحيى /دأ.م. 

 م.م/ وليد سمير
 2قاعة الرسم 

12:35-13:20  
 مشروع التخرج )ت( 

 م.م/ ريهام حجاج
  14:10-13:25 3قاعة الرسم 

 )ت(   1التصميم العمراني 

 م.م/ وليد سمير
  15:00-14:15 2قاعة الرسم 

 خواص واختبار المواد )ت(  15:05-15:50

 
 1قاعة الرسم 

  

16:10-16:55    

  

 ين ـــــاالثن

 “ب -2تصميم معماري محاضرة "  9:00-9:45

 المعتز باهلل جمال الدين /د

 م.م/ محمد سالم -م.م/ ريهام حجاج

 1قاعة الرسم 

 “ التقرير الفنيمحاضرة "

 نيللي شفيق /دأ.م. 

 م.م/ سميرة محمد 

 2قاعة الرسم 
 

9:50-10:35   

10:40-11:25  

 ب( -2تصميم معماري )ت( )

 م.م/ محمد سالم -م.م/ ريهام حجاج
 1قاعة الرسم 

 "ب(-3محاضرة "تاريخ ونظريات العمارة )

 نيللي شفيق /دأ.م. 

 م.م/ سميرة محمد 

 2قاعة الرسم 
 

11:30-12:15   

 ب( -3تاريخ ونظريات العمارة )ت( )  12:35-13:20

 م.م/ سميرة محمد 
 2قاعة الرسم 

 

13:25-14:10   

14:15-15:00    

 )ت(  التركيبات الفنية  15:05-15:50

 م.م/ سميرة محمد 
 2قاعة الرسم 

  

16:10-16:55    

  
 

 
 



2022/ 1/ 25تحريرا في   

 

 الثالثاء 

 "ب(- 1االنشاء معماري )محاضرة " 9:00-9:45

 منى يحيى /دأ.م. 

 م.م/ محمد سالم

 1قاعة الرسم 

 "التركيبات الفنيةمحاضرة "

 أيمن عبد الحميد /دأ.م. 

 م.م/ سميرة محمد 

 2قاعة الرسم 

 " 1مقرر اختياري  محاضرة "

 أ.د/ زينب فيصل

 م.م/ وليد سمير

 3قاعة الرسم 

 " ممارسة مهنة وتشريعاتمحاضرة "

 د/ نهي حفناوي 

 م.م/ ريهام حجاج
 أ3مدرج 

9:50-10:35 

10:40-11:25 

 )ت(  ب(- 1االنشاء معماري )

 م.م/ محمد سالم
 1قاعة الرسم 

 "ب(- 2االنشاء معماري )محاضرة "

 د/ نهي حفناوي 

 م.م/ سميرة محمد 

 2قاعة الرسم 

 )ت(  1مقرر اختياري 

 م.م/ وليد سمير
 3قاعة الرسم 

 “  5مقرر اختياري محاضرة "

 د/ أحمد السعدني 

 م.م/ ريهام حجاج

 أ3مدرج 

11:30-12:15 

 “ب -3تصميم معماري محاضرة "

 نيللي شفيق  /دأ.م.  -أيمن عبد الحميد /دأ.م. 

 م.م/ وليد سمير

 3قاعة الرسم 

12:35-13:20     

13:25-14:10     

14:15-15:00 
 )ت(  ب(- 1االنشاء معماري )

 م.م/ محمد سالم
 1قاعة الرسم 

 )ت(  ب(- 2االنشاء معماري )

 م.م/ سميرة محمد 
 2قاعة الرسم 

 ب( -3تصميم معماري )ت( )

 وليد سميرم.م/ 
 3قاعة الرسم 

 )ت(  5مقرر اختياري 

 م.م/ ريهام حجاج
 ب( -3تصميم معماري )ت( )  15:50-15:05 أ3مدرج 

 م.م/ محمد سالم -م.م/ وليد سمير
 3قاعة الرسم 

16:10-16:55  
  

 ربعاءاأل

9:00-9:45  
 " الدراسات المعمارية االنسانيةمحاضرة "

 المعتز باهلل جمال الدين /د

 م.م/ وليد سمير

 1قاعة الرسم 

 "مشروع التخرجمحاضرة " 

د/  -د/ المعتز باهلل جمال  -أ.د/ زينب فيصل

  منة منير

 م.م/ محمد سالم -م.م/ ريهام حجاج

 3قاعة الرسم 
9:50-10:35   

 )ت(  الدراسات المعمارية االنسانية  10:40-11:25

 سميرم.م/ وليد 
 1قاعة الرسم 

 

 مشروع التخرج )ت( 

 م.م/ محمد سالم -م.م/ ريهام حجاج
 “  ب(-1التصميمات التنفيذية )محاضرة "  12:15-11:30 3قاعة الرسم 

 د/ أحمد السعدني 

 م.م/ وليد سمير

 2قاعة الرسم 
 " 2محاضرة "الخرسانة المسلحة واألساسات   12:35-13:20

 د/ محمود عواد -د/ مهاب رشدي
 أ3مدرج 

13:25-14:10  

 ب( -1)ت( )التصميمات التنفيذية 

 م.م/ وليد سمير -م.م/ محمد سالم
 2قاعة الرسم 

 مشروع التخرج )ت( 

  م.م/ ريهام حجاج
 3قاعة الرسم 

 )ت(  2الخرسانة المسلحة واألساسات   14:15-15:00

 
 أ3مدرج 

15:05-15:50  

16:10-16:55   

  

 الخميس

 " المساحة المستويةمحاضرة " 9:00-9:45

 د/ رشا محي الدين 
 أ3مدرج 

 “  4مقرر اختياري محاضرة "  

 د/ كمال الجبالوي

 م.م/ سميرة محمد 

 1قاعة الرسم 
9:50-10:35   

 )ت(  المساحة المستوية 10:40-11:25

 
 أ3مدرج 

  
 )ت(  4مقرر اختياري 

 م.م/ سميرة محمد 
   12:15-11:30 1قاعة الرسم 

12:35-13:20    

 "ب(-1)محاضرة "تاريخ ونظريات العمارة  13:25-14:10

 د/ كمال الجبالوي

 م.م/ سميرة محمد 

 1قاعة الرسم 
    

14:15-15:00     

 ب( -1تاريخ ونظريات العمارة )ت( ) 15:05-15:50

 م.م/ سميرة محمد 
 1قاعة الرسم 

    

16:10-16:55     

  

 يعتمد

 قسم الهندسة المعمارية مجلس رئيس

 



2022/ 1/ 25تحريرا في   

 أيـــــمن عبد الحميــــــدأ.م.د/        


