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جامعة بنها

كلٌة الهندسة ببنها

(4، 3 ، 2، 1مجموعات ) الجدول الدراسً للفرقة اإلعدادٌة 
الفصل الدراسً الثانً- (2021 - 2020)العام الدراسً 

التوقٌتالٌوم
المجموعة الثالثةالمجموعة الثانٌةالمجموعة األولى

12345678

قسم العلوم الهندسٌة األساسٌة

المجموعة الرابعة

ء
ثا
ال
لث
ا

358مٌنا       / د.م.فٌزٌاء         أ2إبراهٌم ماجد    ب/د-  طارق عبد القادر /فـــــٌزٌاء    دحاسب   معمل 455كٌمٌاء    فٌزٌاء     معمل   3دعاء أحمد عبد الوهاب  ب/      جبر           د

  501دعاء أحمد عبد الوهاب     /      جبر           د3إبراهٌم ماجد   ب/د-  طارق عبد القادر /فـــــٌزٌاء    د

رسم هندسًورش
   456اللغة   455رٌاضٌات  454مٌكانٌكا   

ورشرسم هندسً
357ضٌاء الدٌن خضر      / مٌكانٌكا               د

  2شٌرٌن عوض      ب/ د.م.كٌمٌاء            أحاسب   معمل455كٌمٌاء    فٌزٌاء     معمل

501مٌنا         / د.م.فٌزٌاء          أ

   455اللغة   

ء
عا

رب
أل
ا

 402محمد رضا                /  تكامل         د3عبد هللا محمد   ب/ التكنولوجٌا والمجتمع    د

    402محمد سٌد عبد الواحد     / مٌكانٌكا           د

 456اللغة      455رٌاضٌات    454مٌكانٌكا   453رٌاضٌات  452مٌكانٌكا    451اللغة     

  453اللغة    452رٌاضٌات  451مٌكانٌكا   

  3محمد رضا            ب/ تكامل          د

   453مٌكانٌكا   452اللغة      451رٌاضٌات  

حاسب   معمل4   بإبراهيم ماجد /د- طارق عبد القادر /فـــــٌزٌاء    د

 4نهى صبحى         ب/         كٌمٌاء         د

401منى علً ٌسري          /كٌمٌاء            د4ضٌاء الدٌن خضر     ب/ مٌكانٌكا                د

3مٌنا          ب/ د.م.فٌزٌاء          أ

453اللغة      452رٌاضٌات  451مٌكانٌكا   
رسم هندسً

فٌزٌاء     معملحاسب   معمل356كٌمٌاء   

س
مٌ

خ
ال

 402محمد سٌد عبد الواحد       / مٌكانٌكا           دفٌزٌاء     معملحاسب   معمل453كٌمٌاء    

456رٌاضٌات   455مٌكانٌكا      454اللغة   
ورش

فٌزٌاء     معملحاسب   معمل 456كٌمٌاء   
ورشرسم هندسً

رسم هندسًورش

ورشرسم هندسً
 3أحمد العسال       ب/  التكنولوجٌا والمجتمع  د

451كٌمٌاء  فٌزٌاء     معمل

451مٌكانٌكا   

3ضٌاء الدٌن خضر      ب/ مٌكانٌكا            د

حاسب   معمل451كٌمٌاء     فٌزٌاء     معمل

451كٌمٌاء     فٌزٌاء     معملحاسب   معمل

 452اللغة      453رٌاضٌات  

12

455مٌكانٌكا    454اللغة     

9

                3ضٌاء الدٌن خضر   ب/         مٌكانٌكا                د

رسم هندسًورش

 454رٌاضٌات  

   3إبراهٌم ماجد  ب/د- طارق عبد القادر /فـــــٌزٌاء    د

   451كٌمٌاء   فٌزٌاء     معملحاسب   معمل

     455كٌمٌاء    فٌزٌاء     معملحاسب   معمل

ورشرسم هندسً

1011

         357محمد رضا        /  تكامل          د

456مٌكانٌكا   

فٌزٌاء     معملحاسب   معمل 451كٌمٌاء   

طارق محمد عبد القادر/ د.أ

 4مٌنا              ب/ د.م.فٌزٌاء         أ

    3أحمد العسال      ب/  التكنولوجٌا والمجتمع  د

    501محمد رضا        /   تكامل          د

      453مٌكانٌكا  اللغة     معمل         452رٌاضٌات  

358عبد هللا محمد  / التكنولوجٌا والمجتمع    د

رئٌس قسم العلوم الهندسٌة األساسٌة

حاسب   معمل       454كٌمٌاء  فٌزٌاء     معمل

456رٌاضٌات   

401دعاء أحمد عبد الوهاب      / جبر        د

    358دعاء أحمد عبد الوهاب      /جــــبر            د

 358أحمد الدسوقً           / مٌكانٌكا           د

     401نهى صبحى           /كٌمٌاء           د

358أحمد الدسوقً          / مٌكانٌكا            د

     451رٌاضٌات  453مٌكانٌكا      452اللغة    


