
2021 / 3/ 16تحريرا في   

 جــــــــــامعة بنهــــــــــا 

 كلية الهندســـــة ببنهـــــا 

 قسم الهندســـة المعمارية 

 2020/ 2019للعام الجامعي  الثانيجدول الفصل الدراسي 

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

     التوقيت  اليوم

 بت ـــــالس

 " خواص واختبار المواد محاضرة " 9:00-9:30

 عمرو رمضان د/ 
 أ3مدرج 

 "النقد المعماريمحاضرة "  

 د/ كمال الجبالوي
 1قاعة الرسم 

9:35-10:05   

10:10-10:40 
 أ3مدرج  )ت(  خواص واختبار المواد

  
 النقد المعماري )ت( 

 كمال الجبالوي د/

 

 1قاعة الرسم 
10:45-11:15   

 "  حقوق االنسان محاضرة " 11:20-11:50

 د/ أحمد العيسوي
 أ3مدرج 

  

11:55-12:25   

 "الظل والمنظورمحاضرة " 13:00-13:30

 الجبالويد/ كمال 
 1قاعة الرسم 

   

13:35-14:05    

14:10-14:40 
 الظل والمنظور )ت(  

 كمال الجبالوي د/

 

 1قاعة الرسم 

   

14:45-15:15    

15:20-15:50    

15:55-16:25    

  

 د ـــــاألح

 “ التركيبات الفنيةمحاضرة "  9:00-9:30

 أيمن عبد الحميد/دأ.م. 
 1الرسم قاعة 

 (" ب-3محاضرة "تاريخ ونظريات العمارة )

 رشا رياض د/
 2قاعة الرسم 

 

9:35-10:05   

10:10-10:40  
 )ت( التركيبات الفنية 

 أيمن عبد الحميد/دأ.م. 
 1قاعة الرسم 

 ب( -3تاريخ ونظريات العمارة )ت( )

 رشا رياض د/
 2قاعة الرسم 

 

10:45-11:15   

 “ب -3تصميم معماري محاضرة "  11:20-11:50

 رشا رياض د/ - المعتز باهلل جمال الدين /د
 2قاعة الرسم 

 

 " الدراسات المعمارية االنسانيةمحاضرة "  11:55-12:25

 المعتز باهلل جمال الدين /د
 1قاعة الرسم 

 

13:00-13:30  

 ب( -3تصميم معماري )ت( )

 رشا رياض د/ - المعتز باهلل جمال الدين /د
 2قاعة الرسم 

 

13:35-14:05  
 )ت(  الدراسات المعمارية االنسانية

 المعتز باهلل جمال الدين /د
 1قاعة الرسم 

 

14:10-14:40   

14:45-15:15   

15:20-15:50  
 أ3مدرج  )ت(  2الخرسانة المسلحة واالساسات 

 

15:55-16:25   

  

 ين ـــــاالثن

 "   2الخرسانة المسلحة واالساسات محاضرة "  9:00-9:30

 د/ مهاب رشدي -محمود عوادد/
 أ3مدرج 

 " تصميم وتنسيق مواقعمحاضرة "

 منى يحيى /دأ.م. 
 2قاعة الرسم 

 

9:35-10:05   

 “ ب -2تصميم معماري محاضرة "  10:10-10:40

 نهي حفناوي د/
 1قاعة الرسم 

 )ت(  تصميم وتنسيق مواقع

 منى يحيى /دأ.م. 

 

 2قاعة الرسم 
 

10:45-11:15   

11:20-11:50  

 ب( -2تصميم معماري )ت( )

 نهي حفناوي د/
 1قاعة الرسم 

 "1التصميم العمراني محاضرة "

 منى يحيى /دأ.م. 
 2قاعة الرسم 

 

11:55-12:25   

13:00-13:30  
 )ت(  1التصميم العمراني 

 منى يحيى /دأ.م. 

 

 2قاعة الرسم 

 

13:35-14:05   

14:10-14:40   

14:45-15:15   

15:20-15:50     

15:55-16:25     

 



2021 / 3/ 16تحريرا في   

 الثالثاء 

 ب(" - 1محاضرة "تاريخ ونظريات العمارة ) 9:00-9:30

  رشا رياض د/
 1قاعة الرسم 

 "وتشريعات ممارسة مهنةمحاضرة "  

 نهي حفناوي د/

 

 2قاعة الرسم 
9:35-10:05   

 ("ب -1محاضرة "اإلنشاء المعماري )   10:10-10:40

 نهي حفناوي د/
 1قاعة الرسم 

 )ت(  ممارسة مهنة وتشريعات  

 
 2قاعة الرسم 

10:45-11:15   

11:20-11:50 
 )ت(    ب( -1اإلنشاء المعماري )

 نهي حفناوي د/

 

 1قاعة الرسم 

 "مشروع تخرجمحاضرة "  

 منى يحيى  /دأ.م.  -أيمن عبد الحميد /دأ.م. 
 2قاعة الرسم 

11:55-12:25   

13:00-13:30   

 )ت(  مشروع تخرج

 منى يحيى  /دأ.م.  -أيمن عبد الحميد /دأ.م. 

 

 2قاعة الرسم 

13:35-14:05   

 ب( -1تاريخ ونظريات العمارة )ت( ) 14:10-14:40

 رشا رياض د/

 

 1قاعة الرسم 
  

14:45-15:15   

15:20-15:50    

15:55-16:25    

  

 ربعاءاأل

 " المساحة المستويةمحاضرة " 9:00-9:30

 رشا محيي  /د
 أ3مدرج 

 "مشروع تخرجمحاضرة "  

 د/ أحمد السعدني - المعتز باهلل جمال الدين /د
 2قاعة الرسم 

9:35-10:05   

10:10-10:40 
 أ3مدرج  )ت(  المساحة المستوية

  

 )ت(  مشروع تخرج

 د/ أحمد السعدني - المعتز باهلل جمال الدين /د

  

 2قاعة الرسم 

10:45-11:15   

 “ ب -1تصميم معماري محاضرة " 11:20-11:50

 أ.م. د/ نيللي شفيق رمزي
 1قاعة الرسم 

  

11:55-12:25   

13:00-13:30 

 ب( -1تصميم معماري )ت( )

 أ.م. د/ نيللي شفيق رمزي
 1قاعة الرسم 

  

 " كميات ومواصفاتمحاضرة "   13:35-14:05

 د/ أحمد السعدني 
 2قاعة الرسم 

14:10-14:40   

 )ت(   كميات ومواصفات   14:45-15:15

   15:50-15:20 2قاعة الرسم  د/ أحمد السعدني 

15:55-16:25   
  

 الخميس

 (" ب-2محاضرة "تاريخ ونظريات العمارة )  9:00-9:30

 د/ كمال الجبالوي
 1قاعة الرسم 

 “  ب(-1التصميمات التنفيذية )محاضرة "

 د/ أحمد السعدني 
 2قاعة الرسم 

 

9:35-10:05   

 ب( -2تاريخ ونظريات العمارة )ت( )  10:10-10:40

 كمال الجبالوي د/

 

 1قاعة الرسم 
 ب( -1التصميمات التنفيذية )ت( )

 د/ أحمد السعدني 

 

 2قاعة الرسم 

 

10:45-11:15   

 ("ب -2محاضرة "اإلنشاء المعماري )  11:20-11:50

 كمال الجبالوي د/
 1قاعة الرسم 

 

11:55-12:25   

13:00-13:30  
 )ت(    ب( -2اإلنشاء المعماري )

 كمال الجبالوي د/

 

 1قاعة الرسم 

 

 “ التقرير الفنيمحاضرة "  13:35-14:05

 أ.م. د/ نيللي شفيق رمزي
 2قاعة الرسم 

 

14:10-14:40   

14:45-15:15    

15:20-15:50     

15:55-16:25     

  
 يعتمد 

          قسم الهندسة المعمارية مجلس رئيس

  أيـــــمن عبد الحميــــــد  /دأ.م.  

 

  


