
9:00 - 9:30

9:35- 10:05

10:10 - 10:40

10:45 - 11:15
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11:55 - 12:25

1:00 - 1:30

1:35 - 2:05

2:10 -2:40

2:45 -3:15

3:20 -3:50

3:55 -4:25

9:00 - 9:30

9:35- 10:05

10:10 - 10:40

10:45 - 11:15

11:20 - 11:50

11:55 - 12:25

1:00 - 1:30

1:35 - 2:05

2:10 -2:40

2:45 -3:15

3:20 -3:50

3:55 -4:25

9:00 - 9:30

9:35- 10:05

10:10 - 10:40

10:45 - 11:15

11:20 - 11:50

11:55 - 12:25

1:00 - 1:30

1:35 - 2:05

2:10 -2:40

2:45 -3:15

3:20 -3:50

3:55 -4:25

 456مٌكانٌكا    455اللغة     

ورشرسم هندسً

رسم هندسًورش

4أحمد العسال          ب/  التكنولوجٌا والمجتمع  د 453مٌكانٌكا      452اللغة     451رٌاضٌات   

 2نصر الدٌن عبد الستار     ب/ مٌكانٌكا          د

 456اللغة          455    رٌاضٌات  454مٌكانٌكا   

 4أحمد العسال       ب/  التكنولوجٌا والمجتمع  د

408أحمد الدسوقً      /مٌكانٌكا          د

      451    كٌمٌاء  فٌزٌاء     معملحاسب   معمل

      4محمد الفحام   ب/ د.م.فٌزٌاء              أ

    402ولٌد سلٌمان      / فٌزٌاء         د

حاسب   معمل  451كٌمٌاء   فٌزٌاء     معمل401عبد هللا محمد  / التكنولوجٌا والمجتمع    د

              401بوسً سامً     /كٌمٌاء                  د

408ولٌد سلٌمان        / فٌزٌاء         د

جامعة بنها

كلٌة الهندسة ببنها

(8، 7 ، 6، 5مجموعات ) الجدول الدراسً للفرقة اإلعدادٌة 
الفصل الدراسً الثانً- (2021 - 2020)العام الدراسً 

التوقٌتالٌوم
المجموعة الثامنةالمجموعة السابعةالمجموعة السادسةالمجموعة الخامسة

ت
سب

ال

حاسب   معمل451كٌمٌاء   فٌزٌاء     معمل

       357محمد رضا          /  تكامل         د

402عبد هللا محمد   / التكنولوجٌا والمجتمع    د

        454    رٌاضٌات   

ن
نٌ
إلث

ا

   408دعاء أحمد عبد الوهاب   /  جــــــبر         د402منى علً ٌسري      /كٌمٌاء      د

  454كٌمٌاء    

  1محمد الفحام      ب/ د.م.فٌزٌاء              أ401أحمد الدسوقً        / مٌكانٌكا          د

4السٌد علً فؤاد     ب/ د.كٌمٌاء                   أ

      408أحمد الدسوقً      /        مٌكانٌكا          د

حد
أل
ا

         4محمد الفحام     ب/ د.م.فٌزٌاء             أ

فٌزٌاء     معمل

ورشرسم هندسً

رسم هندسًورش

فٌزٌاء     معملحاسب   معمل

فٌزٌاء     معملحاسب معمل 453كٌمٌاء   

حاسب   معمل

   456رٌاضٌات   454مٌكانٌكا    455اللغة    

طارق محمد عبد القادر/ د.أ

454مٌكانٌكا     453رٌاضٌات       452مٌكانٌكا   451اللغة      

      456اللغة    455رٌاضٌات  

رسم هندسًورش

 457كٌمٌاء   فٌزٌاء     معمل

ورشرسم هندسً

  456اللغة     455رٌاضٌات   

رئٌس قسم العلوم الهندسٌة األساسٌة

 1نصر الدٌن عبد الستار     ب/ مٌكانٌكا         د

 453اللغة     

    357محمد رضا         /    تكامل      د401دعاء أحمد عبد الوهاب             /  جــــــــــبر       د

 2ولٌد سلٌمان         ب/ فٌزٌاء         د

   456مٌكانٌكا     455اللغة   454رٌاضٌات   

       2نصر الدٌن عبد الستار     ب/ مٌكانٌكا          د

402دعاء أحمد عبد الوهاب      / جـــــــبر        د

ورشرسم هندسً

رسم هندسًورش

حاسب   معمل 451كٌمٌاء    فٌزٌاء     معمل

451كٌمٌاء  فٌزٌاء     معملحاسب   معمل

453مٌكانٌكا  452اللغة  451رٌاضٌات   

402دعاء أحمد عبد الوهاب      /     جــــــــــــبر        د

   402نصر الدٌن عبد الستار     / مٌكانٌكا         د

فٌزٌاء     معملحاسب   معمل 451اللغة   

408بوسً سامً         /كٌمٌاء      د

حاسب   معمل

451كٌمٌاء     

408ولٌد سلٌمان       / فٌزٌاء         د

     453رٌاضٌات  452مٌكانٌكا   451كٌمٌاء   

 453رٌاضٌات      452مٌكانٌكا     451اللغة          

       1محمد رضا       ب/    تكامل         د

   454مٌكانٌكا  

فٌزٌاء     معملحاسب   معمل453كٌمٌاء         401محمد رضا         /     تكامل         د

  1أحمد الدسوقً       ب/ مٌكانٌكا           د

فٌزٌاء     معملحاسب   معمل 453كٌمٌاء    

  401محمد الفحام      / د.م.فٌزٌاء              أ

452رٌاضٌات     451مٌكانٌكا    

قسم العلوم الهندسٌة األساسٌة
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