
م ــــ ـــــــــال ق 1234ال
م 9.00 إلي 9.45
م 9.50 إلي 10.35
م 10.40 إلي 11.25
م 11.30 إلي 12.15
م 12.35 إلي 13.20
م 13.25 إلي 14.10

تك الهندسة الكهربية م 14.15 إلي 15.00
(ت) (402)

تك الهندسة الكهربية 
(ت)  (303)

م 15.05 إلي 15.50
م 16.10 إلي 16.55
م 9.00 إلي 9.45
م 9.50 إلي 10.35
م 10.40 إلي 11.25
م 11.30 إلي 12.15
م 12.35 إلي 13.20
م 13.25 إلي 14.10
م 14.15 إلي 15.00

م 15.05 إلي 15.50

م 16.10 إلي 16.55
م 9.00 إلي 9.45
م 9.50 إلي 10.35
م 10.40 إلي 11.25
م 11.30 إلي 12.15
م 12.35 إلي 13.20
م 13.25 إلي 14.10
م 14.15 إلي 15.00

م 15.05 إلي 15.50

م 16.10 إلي 16.55
م 9.00 إلي 9.45
م 9.50 إلي 10.35
م 10.40 إلي 11.25

تك الهندسة الكهربية م 11.30 إلي 12.15
(ت) (503)

تك الهندسة الكهربية 
(ت) (505)

م 12.35 إلي 13.20
م 13.25 إلي 14.10
م 14.15 إلي 15.00
م 15.05 إلي 15.50
م 16.10 إلي 16.55
م 9.00 إلي 9.45
م 9.50 إلي 10.35
م 10.40 إلي 11.25
م 11.30 إلي 12.15
م 12.35 إلي 13.20
م 13.25 إلي 14.10
م 14.15 إلي 15.00
م 15.05 إلي 15.50
م 16.10 إلي 16.55
م 9.00 إلي 9.45
م 9.50 إلي 10.35
م 10.40 إلي 11.25
م 11.30 إلي 12.15
م 12.35 إلي 13.20
م 13.25 إلي 14.10
م 14.15 إلي 15.00
م 15.05 إلي 15.50
م 16.10 إلي 16.55

          يعتـــمد : رئيس القســــــــــــم        ت: تمرين           ع: معمل

    أ.د/أحمد حسن

   ريــاضيـــــــات (ت) 
(505)

محاضرة " ريـــــــاضيــــــــــــــــات ( 2-أ) " د.مراد (501)

 ميكانيكا الموائع  
م.محمود ماهر (354)

   ريــاضيـــــــات (ت) 
(501)

خواص واختبار المواد  
م.هانى (503)

خواص واختبار المواد 
م.محمود النجار (408)

أجـــــــــــــــــــــــــــــــــازةالخميــــــــس

تطبيقات حاسـب (م.محمد محسن +م.ابراهيم 
العزب+م.محمد ثابت)

األربعـــــــــــــاء

تطبيقات حاسـب (م.محمد مجدى+ م.محمود مجدى 
+م.هدير )

 ميكانيكا الموائع م.بسمه 
(503)

 ميكانيكا الموائع م.كريم 
نظمى (358)

تحليل إنشائي م.امل 
(462)

تحليل إنشائي م.كريم 
عبدهللا (463)

لغــــــــــــــــــة (ت) 
(503)

لغــــــــــــــــــة (ت) 
(358)

لغــــــــــــــــــة (ت) 
(502)

لغــــــــــــــــــة (ت) 
(504)

جـــــــــــــــــــــامــعــة بـنـهــــــــــــــــــــــــا

جـــدول الفصل الدراسي االول 2021-  2022  م كلــيـــــــــة الهندســــــــــــــة ببنهــــــــــــــا

الفـــــــــــرقة األولــــى مــــدنـــــــــــــىقســـم الهــــندســــة المــدنيـــــــة

الســــــــــــــبت

محاضرة "تك الهندســـــــــــــة الكهربيــــــــــــــة" (501)

محاضرة "تطبـــيقات هنـــدســــية (ا-أ) د.مصطفى حمدى (ب2)

 محاضرة " تحــلــيــل إنشـــــــائـي (1-أ) د.أحمد يوسف (ب2)

محاضرة "ميكــانيكــا الموائع " ا.م.د.فهمى صالح + د.امير صبرى (ب1)

محاضرة "خــواص واختبـــار المــــواد" د.ابراهيم الشناوى (ب2)

تطبـيقات هندسـية 
م.مصطفى عبد 

الجواد+م.احمد السيد 
بحيرى (454)

تطبـيقات هندسـية 
م.ايه+م.احمد السيد 

بحيرى (462)

   ريــاضيـــــــات (ت) 
(357)

 ميكانيكا الموائع  
م.بسمه (409)

األثنــــــــــــــين

األحـــــــــــــــد

الثـــالثــــــــــاء

محاضرة " رسم مدنى د.عمرو رمضان (صالة رسم مدنى)

رسم مدنى (س) (م.ايمن عبدهللا-م.ابراهيم العزب-م.مهاب مجدى-م.محمد حاتم-م.اسالم جمال)            
(صالة رسم مدنى)

   ريــاضيـــــــات (ت) 
(409)

خواص واختبار المواد 
م.محمود المعصراوى 

(354)

خواص واختبار المواد 
م.ايات  (462)

تحليل إنشائي م.بحيرى  
(409)

تحليل إنشائي م.امل 
(303)

تطبـيقات هندسـية م.ايمن 
صبحى+م.عبد العظيم  

(505)

تطبـيقات هندسـية 
م.محمد مجدى+م.عبد 

العظيم (401)



م ــــ ـــــــــال ق 1234ال
م 9.00 إلي 9.45
م 9.50 إلي 10.35
م 10.40 إلي 11.25
م 11.30 إلي 12.15
م 12.35 إلي 13.20
م 13.25 إلي 14.10
م 14.15 إلي 15.00
م 15.05 إلي 15.50
م 16.10 إلي 16.55
م 9.00 إلي 9.45
م 9.50 إلي 10.35
م 10.40 إلي 11.25
م 11.30 إلي 12.15
م 12.35 إلي 13.20
م 13.25 إلي 14.10
م 14.15 إلي 15.00
م 15.05 إلي 15.50
م 16.10 إلي 16.55
م 9.00 إلي 9.45
م 9.50 إلي 10.35
م 10.40 إلي 11.25
م 11.30 إلي 12.15
م 12.35 إلي 13.20
م 13.25 إلي 14.10
م 14.15 إلي 15.00
م 15.05 إلي 15.50
م 16.10 إلي 16.55
م 9.00 إلي 9.45

م 9.50 إلي 10.35

م 10.40 إلي 11.25

م 11.30 إلي 12.15
م 12.35 إلي 13.20
م 13.25 إلي 14.10
م 14.15 إلي 15.00
م 15.05 إلي 15.50
م 16.10 إلي 16.55
م 9.00 إلي 9.45
م 9.50 إلي 10.35
م 10.40 إلي 11.25
م 11.30 إلي 12.15
م 12.35 إلي 13.20
م 13.25 إلي 14.10
م 14.15 إلي 15.00
م 15.05 إلي 15.50
م 16.10 إلي 16.55
م 9.00 إلي 9.45
م 9.50 إلي 10.35
م 10.40 إلي 11.25
م 11.30 إلي 12.15
م 12.35 إلي 13.20
م 13.25 إلي 14.10
م 14.15 إلي 15.00
م 15.05 إلي 15.50
م 16.10 إلي 16.55

          يعتـــمد : رئيس القســــــــــــم        ت: تمرين           ع: معمل

    أ.د/أحمد حسن

 تحليل إنشائي م.محمد 
عبد العزيز(451)

هيدروليكا م.بسمه(354)
هيدروليكا م.محمود 

ماهر(355)
مســــاحه طبوغرافية 

م.اسماعيل(356)
مســــاحه طبوغرافية 
م.محمد مجدى(451)

مســــاحه طبوغرافية 
م.امحمود مجدى(354)

مســــاحه طبوغرافية 
م.الحضرى(355)

 تحليل إنشائي م.كريم 
عبدهللا(356)

تكنولوجيا الخرسانة 
م.هانى (408)

تكنولوجيا الخرسانة 
م.مصطفى القاضى 

(409)

محاضرة " تطبـــيقات هنـــدســــــــية د.أحمد ابو الفتوح (ب1)

تطبـيقات هندسية م.عبد 
العظيم +م.احمد سمير  

(354)

تطبـيقات هندسية 
م.هدير+م.احمد 
سمير(355)

تطبـيقات هندسية 
م.طارق البكليش 

+م.محمد عبد الباسط 
(356)

تطبـيقات هندسية م.محمد 
ثابت +م.محمد عبد 
الباسط   (451)

جـــــــــــــــــــــامــعــة بـنـهــــــــــــــــــــــــا

محاضرة " تحـليـــل إنشــائـــــي (2-أ) " ا.م.د.هالة رفعت (ب2)

محاضرة " الهيـــدروليـــــــــكا "  د.طارق حمدان+د.أحمد شوقى (ب2)

محاضرة " أمــن صــناعــــي " د.وسام (357)

جـــدول الفصل الدراسي االول 2021-  2022  م

الفـــــــــــرقة الثــــانيــــــــــــــة مدنـــــــــــي

محاضرة " تكنـــولـــوجيــــــــــــا الخرســــــــــانة " ا.د.خالد السيد (أ1)

محاضرة " مساحة طبوغرافيــــة " د.رشا محى الدين+د.احمد صابر  (357)

محاضرة " ريـــاضيــــــــات (5-أ) " د.تامر راجح (357)

أجـــــــــــــــــــــــــــــــــازة

قســـم الهــــندســــة المــدنيـــــــة

الســــــــــــــبت

األحـــــــــــــــد

األثنــــــــــــــين

الثـــالثــــــــــاء

األربعـــــــــــــاء

تطبيقات حاسـب (م.ايمن 
صبحى +م.اسراء)

تطبيقات حاسـب (م.هدير 
+م.نعمان)

هيدروليكا م.مهاب مجدى 
(502)

تكنولوجيا الخرسانة 
م.مصطفى عبد الجواد 

(221)

كلــيـــــــــة الهندســــــــــــــة ببنهــــــــــــــا

تكنولوجيا الخرسانة 
م.ايات  (222)

تطبيقات حاسـب (م.عبد الخميــــــــس
العظيم+م.مهاب مجدى)

تطبيقات حاسـب 
(م.محمود مجدى 

+م.محمود المعصراوى)

ريــاضيـــــــات (ت) 
(221)

ريــاضيـــــــات (ت) 
(222)

 تحليل إنشائي م.سيد 
زكريا (457)

 تحليل إنشائي م.محمد 
عبد العزيز (458)

هيدروليكا م.محمود ماهر 
(504)

ريــاضيـــــــات (ت) 
(357)

ريــاضيـــــــات 
(ت)(358)



م ــــ ـــــــــال ق 12345ال
م 9.00 إلي 9.45
م 9.50 إلي 10.35
م 10.40 إلي 11.25
م 11.30 إلي 12.15
م 12.35 إلي 13.20
م 13.25 إلي 14.10
م 14.15 إلي 15.00
م 15.05 إلي 15.50
م 16.10 إلي 16.55
م 9.00 إلي 9.45
م 9.50 إلي 10.35
م 10.40 إلي 11.25
م 11.30 إلي 12.15
م 12.35 إلي 13.20
م 13.25 إلي 14.10
م 14.15 إلي 15.00

م 15.05 إلي 15.50

م 16.10 إلي 16.55
م 9.00 إلي 9.45
م 9.50 إلي 10.35

م 10.40 إلي 11.25

م 11.30 إلي 12.15

م 12.35 إلي 13.20
م 13.25 إلي 14.10
م 14.15 إلي 15.00
م 15.05 إلي 15.50
م 16.10 إلي 16.55
م 9.00 إلي 9.45
م 9.50 إلي 10.35
م 10.40 إلي 11.25
م 11.30 إلي 12.15
م 12.35 إلي 13.20
م 13.25 إلي 14.10

م 14.15 إلي 15.00

م 15.05 إلي 15.50
م 16.10 إلي 16.55
م 9.00 إلي 9.45
م 9.50 إلي 10.35
م 10.40 إلي 11.25
م 11.30 إلي 12.15
م 12.35 إلي 13.20
م 13.25 إلي 14.10
م 14.15 إلي 15.00
م 15.05 إلي 15.50
م 16.10 إلي 16.55
م 9.00 إلي 9.45
م 9.50 إلي 10.35
م 10.40 إلي 11.25
م 11.30 إلي 12.15

م 12.35 إلي 13.20

م 13.25 إلي 14.10
م 14.15 إلي 15.00
م 15.05 إلي 15.50
م 16.10 إلي 16.55

       يعتـــمد : رئيس القســــــــــــم        ت: تمرين           ع: معمل

    أ.د/أحمد حسن

مساحة جوية وجيوديسيا 
م.محمد محسن (357)

مساحة جوية وجيوديسيا 
م.احمد بحيرى (452)

محاضرة"هنـدسة تقنيـة التـربـة"ا.م.د.النص عيسى+د.محمود عواد+د.مهاب رشدى" (أ1)

هندسة  تقنية التربة 
م.احمد عادل (355)

هندسة  تقنية التربة 
م.امير منصور (451)

 " التقـريــر "  (أ2)

هندسة  تقنية التربة 
م.منى (ب3)

هندسة  تقنية التربة 
م.امير منصور (401)

هندسة  تقنية التربة 
م.نعمان (357)

تخطيط النقل وهندسة 
المرور م.احمد طه 

(453)

تخطيط النقل وهندسة 
المرور م.ايمن عبد 

الحميد (358)

تحـليـــل إنشــائـــــي 
م.بحيرى احمد (ب1)

تحـليـــل إنشــائـــــي 
م.سيد زكريا (303)

تحـليـــل إنشــائـــــي 
م.امل (358)

األثنــــــــــــــين

األحـــــــــــــــد

جـــــــــــــــــــــامــعــة بـنـهــــــــــــــــــــــــا

كلــيـــــــــة الهندســــــــــــــة ببنهــــــــــــــا

قســـم الهــــندســــة المــدنيـــــــة

الســــــــــــــبت

محاضرة " تصـمـيم منشـآت خـرســانية " ا.د.جمال اسماعيل+ا.د.احمد الدبيكى (أ2)

محاضرة " تحـليـــل إنشــائـــــي (3) ا.د.اشرف ابو ريان (أ2)

جـــدول الفصل الدراسي االول 2021-  2022  م
الفـــــــــــرقة الـثـــــالثـــــــــــة مدنـــــــــي

محاضرة " منشـــآت معدنيـــة (1-أ) " ا.م.د.نادر نبيه+د.ابراهيم الشناوى (أ2)

خـرســانة مســــلحــة 

م.اسالم جمال(أ1)

خـرســانة مســــلحــة 

م.احمد عويس(أ2)

خـرســانة مســــلحــة 
م.محمد عبد الباسط (ب1)

منشآت معدنية م.ايمن 
عبدهللا (ب4)

منشآت معدنية م.محمد 
ثابت (503)

منشآت معدنية م.طارق 

البكليش(أ1)

منشآت معدنية م.ايمن 

عبدهللا(أ2)

منشآت معدنية م.محمد 
ثابت (ب1)

خـرســانة مســــلحــة 
م.مروه ابراهيم(ب4)

خـرســانة مســــلحــة 
م.مروه هانى (503)

أجـــــــــــــــــــــــــــــــــازة

محاضرة " مســــاحة جوية وجيوديسيا " د.عصام غانم +د.احمد صابر (أ1)

الخميــــــــس

الثـــالثــــــــــاء

األربعـــــــــــــاء

محاضرة "تخطيط النقل وهندســة المــرور " د.محمد سمير (ب3)

                 محاضرة " مهــارات شخصيــة "  د.محمد سمير (ب3)

مساحة جوية وجيوديسيا 
م.احمد بحيرى (402)

مساحة جوية وجيوديسيا 
م.محمد محسن(353)

مساحة جوية وجيوديسيا 
م.آيه (502)

تحـليـــل إنشــائـــــي 
م.محمد عبد العزيز(223)

تحـليـــل إنشــائـــــي 
م.سيد زكريا  (403)

تخطيط النقل وهندسة 
المرورم.كريم نظمى 

(503)

تخطيط النقل وهندسة 
المرور م.احمد طه 

(505)

تخطيط النقل وهندسة 
المرور م.اسراء (409)



م ــــ ـــــــــال ق 1234ال
م 9.00 إلي 9.45
م 9.50 إلي 10.35
م 10.40 إلي 11.25
م 11.30 إلي 12.15
م 12.35 إلي 13.20

م 13.25 إلي 14.10

م 14.15 إلي 15.00

م 15.05 إلي 15.50

م 16.10 إلي 16.55
م 9.00 إلي 9.45
م 9.50 إلي 10.35
م 10.40 إلي 11.25
م 11.30 إلي 12.15
م 12.35 إلي 13.20
م 13.25 إلي 14.10
م 14.15 إلي 15.00
م 15.05 إلي 15.50
م 16.10 إلي 16.55
م 9.00 إلي 9.45

م 9.50 إلي 10.35

م 10.40 إلي 11.25
م 11.30 إلي 12.15
م 12.35 إلي 13.20
م 13.25 إلي 14.10

م 14.15 إلي 15.00
م 15.05 إلي 15.50
م 16.10 إلي 16.55
م 9.00 إلي 9.45
م 9.50 إلي 10.35
م 10.40 إلي 11.25
م 11.30 إلي 12.15
م 12.35 إلي 13.20
م 13.25 إلي 14.10
م 14.15 إلي 15.00
م 15.05 إلي 15.50
م 16.10 إلي 16.55
م 9.00 إلي 9.45
م 9.50 إلي 10.35
م 10.40 إلي 11.25
م 11.30 إلي 12.15
م 12.35 إلي 13.20
م 13.25 إلي 14.10
م 14.15 إلي 15.00
م 15.05 إلي 15.50
م 16.10 إلي 16.55
م 9.00 إلي 9.45
م 9.50 إلي 10.35
م 10.40 إلي 11.25
م 11.30 إلي 12.15
م 12.35 إلي 13.20
م 13.25 إلي 14.10
م 14.15 إلي 15.00
م 15.05 إلي 15.50
م 16.10 إلي 16.55

          يعتـــمد : رئيس القســــــــــــم        ت: تمرين           ع: معمل

    أ.د/أحمد حسن

تصميم أعمال الري 
م.محمد حاتم (358)

تصميم أعمال الري 
م.محمود النجار (402)

هندسة الصرف م.احمد 
شعبان (358)

هندسة الصرف 
م.سامح (353)

خرسانة مسلحة 
م.مروه ابراهيم (ب4)

األثنــــــــــــــين

الثـــالثــــــــــاء

األحـــــــــــــــد

محاضرة " هنـــــــدســـــــــة الصـــــــــرف "  د.اسامة عبد العزيز (358)

محاضرة " هندســـــــــة  الطــــــــــرق والمطـــــــارت "د.احمد جمال (ب2)

 محاضرة " تشـــــريعات وعقــــــــــود " د.احمد نوح (ب2)

 مشروع ( م.عويس+م.احمد سمير )

محاضرة " خــــرســــــانة مسلحــــــــــة " ا.د.احمد حسن عبد الكريم (أ1)

هندسة الطرق 
والمطارات م.احمد طه  

(358)

هندسة الطرق 
والمطارات م.اسراء 

(353)

هندسة الطرق 
والمطارات م.ايمن عبد 

الحميد (402)

خرسانة مسلحة 
م.مروه هانى (505)

خرسانة مسلحة 
م.محمد بدوى (357)

هندسة الصرف م.احمد 
شعبان  (303)

هندسة الصرف 

م.سامح (أ1)

هندسة الطرق 
والمطارات م.احمد طه 

(408)

األربعـــــــــــــاء

الخميــــــــس

محاضرة "تصميم أساسات" ا.د.السيد القصبى+د.محمود عواد+د.مهاب رشدى" (أ2)

أجـــــــــــــــــــــــــــــــــازة

تصميم أساسات م.منى 

(أ2)
تصميم أساسات 
خرسانة مسلحة م.نعمان (ب1)

م.اسالم جمال (451)

جـــــــــــــــــــــامــعــة بـنـهــــــــــــــــــــــــا

كلــيـــــــــة الهندســــــــــــــة ببنهــــــــــــــا

قســـم الهــــندســــة المــدنيـــــــة

الســــــــــــــبت

جـــدول الفصل الدراسي االول 2021-  2022  م

الفـــــــــــرقة الـرابعـــــــــــة مدنـــــــــي

محاضرة"تصميم أعمال الري " د.احمد شوقى+د.امير صبرى+د.احمد ابو الفتوح (ب2)

تصميم أعمال الري 
م.محمد حاتم (ب2)

تصميم أساسات م.احمد 
عادل (401)

تصميم أساسات م.امير 
منصور (403)

مشروع (م.اسماعيل - م.الحضري - م.آيه)

مناقشة مشروع

تصميم أعمال الري 
م.محمود النجار (358)



المهندس
م.كريم عبدهللا خرسانة مسلحة واساسات ثانية عمارة ا.م.د.محمد مخلوف
م. بحيرى احمد نظرية األنشاءات اولى عمارة د.احمد عبد السالم

السبت(م.محمد بدوى +م.سامح +احمد شعبان)
الخميس(م.مصطفى خيرى+ م.كريم نظمى)

مقررات تدرس لألقسام أخرى

تكنولوجيا الهندسة المدنية اولى ميكانيكا د.عمرو رمضان


