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9:00 - 9:45

9:50- 10:35

10:40 - 11:25

11:30 - 12:15

رٌاضٌاتمٌكانٌكامٌكانٌكارٌاضٌاتمٌكانٌكارٌاضٌات1:20 - 12:35

1:25 - 2:10353222355356452453

مٌكانٌكا3:00 - 2:15

3:05 - 3:50460

4:10 -4:55

مٌكانٌكارٌاضٌات9:45 - 9:00

9:50- 10:35221222

رٌاضٌاتمٌكانٌكا11:25 - 10:40

11:30 - 12:15222221

رٌاضٌاتمٌكانٌكا1:20 - 12:35

مٌكانٌكارٌاضٌاترٌاضٌاتمٌكانٌكا4403ب2:10 - 1:25

2401402403برٌاضٌاتمٌكانٌكا3:00 - 2:15

3:05 - 3:50456457

4:10 -4:55

مٌكانٌكارٌاضٌات9:45 - 9:00

9:50- 10:35504502

10:40 - 11:25

11:30 - 12:15

رٌاضٌاتمٌكانٌكا1:20 - 12:35

1:25 - 2:10459463

مٌكانٌكارٌاضٌاترٌاضٌاتمٌكانٌكارٌاضٌات3:00 - 2:15

3:05 - 3:50503402354456463

4:10 -4:55

مٌكانٌكارٌاضٌات9:45 - 9:00

9:50- 10:35504502

رٌاضٌاتمٌكانٌكا11:25 - 10:40

11:30 - 12:15504502

رٌاضٌاتمٌكانٌكارٌاضٌاتمٌكانٌكا1:20 - 12:35

1:25 - 2:10462463222223

2:15 - 3:00

3:05 - 3:50

4:10 -4:55

9:00 - 9:45

9:50- 10:35

مٌكانٌكارٌاضٌاترٌاضٌاتمٌكانٌكامٌكانٌكارٌاضٌات11:25 - 10:40

11:30 - 12:15357501504502356355

رٌاضٌاتمٌكانٌكامٌكانٌكارٌاضٌاتمٌكانٌكارٌاضٌات1:20 - 12:35

1:25 - 2:10409357502504354355

2:15 - 3:00

3:05 - 3:50

4:10 -4:55

المجموعة الرابعة

األحد

409أحمد الدسوقً      /  مٌكانٌكا        د

4طارق عبد القادر     ب/ د.فٌزٌاء        أ

354لغة     

التوقٌتالٌوم
المجموعة الثالثةالمجموعة الثانٌةالمجموعة األولى

4ضٌاء الدٌن خضر     ب/ مٌكانٌكا         د

فٌزٌاء     معمل

حاسب     معمل

السبت

حاسب     معملفٌزٌاء     معمل       303مٌنا  عشم       / د.م.           فٌزٌاء       أ402دمحم رضا           / تفاضل       د

402دمحم رضا                     / تفاضل       د303أحمد الدسوقً     /  مٌكانٌكا       د

402أحمد الدسوقً         /  مٌكانٌكا            د505لغة   حاسب     معمل

رسم هندسًورش

357صالح قاٌتباي          / د.هندسة اإلنتاج        أ

فٌزٌاء     معملحاسب     معمل223لغة   

حاسب     معمل

3السٌد علً          ب/ د.كٌمٌاء         أ

3مراد سمٌر            ب/ جبر         د

فٌزٌاء     معملحاسب    معمل

كٌمٌاء    معمل

303

كٌمٌاء    معمل

223

كٌمٌاء    معمل

223

357رسم هندسً                         

ورشرسم هندسً

فٌزٌاء     معمل

كٌمٌاء    معمل

222

كٌمٌاء    معمل

463

كٌمٌاء    معمل

463

          408نصر عبد الستار      /           مٌكانٌكا           د

1إبراهٌم ماجد           ب/  فٌزٌاء       د

1شٌرٌن عوض     ب/ د.م.كٌمٌاء        أ

504لغة      

رسم هندسً

357رسم هندسً               

357صالح قاٌتباي          / د.هندسة اإلنتاج       أ

ورشرسم هندسً

ورش

فٌزٌاء     معمل

فٌزٌاء     معمل

كٌمٌاء    معمل

463

 501ولٌد  سلٌمان             / فٌزٌاء         د

حاسب     معمل504لغة    

جامعة بنها

قسم العلوم الهندسٌة األساسٌة

الفرقة اإلعدادٌة- جدول الفصل الدراسً األول 

2022 - 2021العام الدراسً  كلٌة الهندسة ببنها

409مراد سمٌر               / جبر         د

كٌمٌاء    معمل

408

3ولٌد  سلٌمان           ب/ فٌزٌاء        د 409أحمد الدسوقً        /  مٌكانٌكا            د

408لغة    

حاسب     معمل

  408تامر راجح                    / جبر         د

حاسب     معمل

3أحمد قاسم        ب/ د.هندسة اإلنتاج          أ فٌزٌاء     معمل

409تامر راجح                 / جبر         د
3رسم هندسً                   ب

ورشرسم هندسً

303رسم هندسً                

4طارق عبد القادر        ب/ د.فٌزٌاء      أ

فٌزٌاء     معملحاسب     معمل

رسم هندسًورش

303أحمد قاسم      / د.هندسة اإلنتاج           أ

409بوسً سامً         / كٌمٌاء            د

الثالثاء

اإلثنٌن

األربعاء

 501مٌنا  عشم         / د.م.فٌزٌاء            أ

403لغة    

  501منى ٌسري                 / كٌمٌاء        د4ضٌاء الدٌن خضر       ب/ مٌكانٌكا        د

ورش

ورش

كٌمٌاء    معمل

221

رسم هندسً

504لغة    

504لغة   

رسم هندسً

رئٌس قسم العلوم الهندسٌة األساسٌة

501إبراهٌم ماجد           /  فٌزٌاء         د

حاسب     معمل

فٌزٌاء     معمل354لغة   

357عائشة فرٌد             / تفاضل       د

356لغة     

401عائشة فرٌد          / تفاضل             د

401نصر عبد الستار      / مٌكانٌكا           د

فٌزٌاء     معمل

221لغة       حاسب     معملفٌزٌاء     معمل

كٌمٌاء    معمل

403

كٌمٌاء    معمل

354

كٌمٌاء    معمل

303
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طارق دمحم عبد القادر/ د.أ
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