جـــــــــــــــــــــامــعــة بـنـهــــــــــــــــــــــــا
كلــٌـــــــــة الهندســــــــــــــة ببنهــــــــــــــا

جـــدول الفصل الدراسً الثانً  2017 -2016م

قســـم الهــــندســــة المــدنٌـــــــة
اليــــوم

التوقيـــــــــت

الفـــــــــــرقة األولــــى مــــدنـــــــــــــى
1

3

2

5

4

6

8

7

من  9.00إلي 9.45
من  9.50إلي 10.35

محاضرة " تكـنولوجـٌا مــــواد البــــناء " ا.م.د /خـــالد الســـٌـد ( أ)2

من  10.40إلي 11.25
من  11.30إلي 12.15

الســــــــــــــبت

من  12.35إلي 13.20

محاضرة " مســــــــــــــــــاحة مســــــتوٌــــة " أ.د/مصطفً رباح  +د/رشا محً الدٌن (أ)1

من  13.25إلي 14.10
من  14.15إلي 15.00
من  15.05إلي 15.50

تكـنولوجـٌا مــــواد البــــناء (ت)
مصطفى خٌري  ,آٌات محمد)451 ( ,

من  16.10إلي 16.55

تكـنولوجـٌا مــــواد البــــناء (ت)
 ,محمود المعصراوى  ,دعاء محمود
() 452

تكـنولوجـٌا مــــواد البــــناء (ت)
هانى عبد الفتاح ,هبة حمدى ( ) 453

تكـنولوجـٌا مــــواد البــــناء (ت)
مصطفى عبد الجواد  ,نورا محمود
( ) 454

من  9.00إلي 9.45
من  9.50إلي 10.35

محاضرة " تك الهندســـــــــــــة المٌــــكانٌكٌـــــــة " ا.د/ســـامح نـــدا ( أ)1

من  10.40إلي 11.25
من  11.30إلي 12.15

األحـــــــــــــــد

من  12.35إلي 13.20
من  13.25إلي 14.10
من  14.15إلي 15.00
من  15.05إلي 15.50

محاضرة " تطبـــٌقات هنـــدســــٌة (ا-ب) " د /مصطفى حمدى (أ)1
تطبـــــــٌقات هنــــــــــدســـــــــــٌة (ت)أٌمن صبحً وأٌات محمد  ,احمد خاطر ,محمود االمعصراوى  ,احمد عوٌس  ,طارق البكلٌش  ,مروة هانى ,محمد جمال
تحلٌل إنشائً (ت) عمرو رمضان
( )351

تحلٌل إنشائً (ت) احمد عبد السالم
( ) 355

تحلٌل إنشائً (ت) ابراهٌم العزب (
) 352

(أ)1

تحلٌل إنشائً (ت) بحٌري أحمد
( )354

من  16.10إلي 16.55
من  9.00إلي 9.45
من  9.50إلي 10.35

محاضرة " تحــلــٌــل إنشـــــــائـً (-1ب) " د /أحمد ٌوسف (أ)1

من  10.40إلي 11.25
من  11.30إلي 12.15

األثنــــــــــــــين

من  12.35إلي 13.20

محاضرة " رٌـــــــاضٌــــــــــــات (-2أ) " د /محمد السٌسى (أ)1

من  13.25إلي 14.10
من  14.15إلي 15.00
من  15.05إلي 15.50

رسم مدنً (س)  /أٌمن عبدالحمٌد  ,امٌر صبرى  ,ابراهٌم العزب  ,بسمه سٌد  ,بهاء الدٌن ممدوح  ,محمد بدوى  ,احمد طه  ,دعاء محمود ,
صالة الرسم (,)1صالة رسم ()2

من  16.10إلي 16.55
من  9.00إلي 9.45
من  9.50إلي 10.35
من  10.40إلي 11.25
من  11.30إلي 12.15

الثـــالثــــــــــاء

أجـــــــــــــــــــــــــــــــــازة

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

األربعـــــــــــــاء

من  12.35إلي 13.20
من  13.25إلي 14.10
من  14.15إلي 15.00
من  15.05إلي 15.50
من  16.10إلي 16.55
من  9.00إلي 9.45
من  9.50إلي 10.35

"تطبٌقات حـاسـب(-1ب)" (ع)
احمد السٌد
د/احمد ٌوسف
خاطر ,مصطفى عبد السالم

رٌــاضٌـــــــات (ت)()453

رٌــاضٌـــــــات (ت)()463
"تطبٌقات حـاسـب(-1ب)" (ع)
د/احمد ٌوسف اٌمن عبدهللا
,عمرو رمضان

مســــاحه (ت) احمد الحضرى
(ب ) 2
احمد طه  ,دالٌا السٌد

تك الهندســـــــــــــة الميــــكانيكيـــــــة (ت) ( ) 453

تك الهندســـــــــــــة الميــــكانيكيـــــــة (ت) ()356

مســــاحه (ت) احمد صابر احمد
اسماعٌل  ,اسراء السٌد ( )303

مســــاحه (ت) أحمد أسماعٌل
( )502
اسراء احمد  ,احمد طه
تك الهندســـــــــــــة الميــــكانيكيـــــــة (ت) )463

"تطبٌقات حـاسـب(-1ب)" (ع)
د/احمد ٌوسف /محمد ثابت  ,عمرو
رمضان
رٌــاضٌـــــــات (ت)()352

محاضرة " رسم مدنى " د /محمد سمٌر  +د/فهمً صالح

رٌــاضٌـــــــات (ت)( ) 462
مســــاحه (ت) أحمد صابر,أحمد
الحضري  ,اسراء احمد ( )
تك الهندســـــــــــــة الميــــكانيكيـــــــة (ت) (ب)3

"تطبٌقات حـاسـب(-1ب)" (ع)
/
د/احمد ٌوسف
اسالم جمال  ,عمرو رمضان

( أ )1

محاضرة " حقوق اإلنسان " أ.د /.أحمد سعٌد محمود العٌسوي ( ب)2

من  10.40إلي 11.25
من  11.30إلي 12.15

الخميــــــــس

من  12.35إلي 13.20
من  13.25إلي 14.10
من  14.15إلي 15.00
من  15.05إلي 15.50
من  16.10إلي 16.55

ت :تمرين

ع :معمل

ٌعتـــمد  :رئٌس القســـــــــــــــم
أ.د/مصطفً رباح
م05:44 28/02/2017

جـــــــــــــــــــــامــعــة بـنـهــــــــــــــــــــــــا
كلــٌـــــــــة الهندســــــــــــــة ببنهــــــــــــــا

جـــدول الفصل الدراسً الثانً  2017 -2016م

قســـم الهــــندســــة المــدنٌـــــــة
اليــــوم

التوقيـــــــــت

الفـــــــــــرقة الثــــانٌــــــــــــــة مدنـــــــــــً
1

2

4

3

6

5

من  9.00إلي 9.45
من  9.50إلي 10.35
من  10.40إلي 11.25
من  11.30إلي 12.15

الســــــــــــــبت

من  12.35إلي 13.20

أجـــــــــــــــــــــــــــــــــازة

من  13.25إلي 14.10
من  14.15إلي 15.00
من  15.05إلي 15.50
من  16.10إلي 16.55
من  9.00إلي 9.45
من  9.50إلي 10.35

محاضرة " رٌـــاضٌــــــــات (-5أ) " د /دعاء ()408

من  10.40إلي 11.25
من  11.30إلي 12.15

األحـــــــــــــــد

من  12.35إلي 13.20

تطبـــٌقات هنــدســــٌة (ت) أحمد عادل ,مصطفى عبدالسالم  ,اسالم جمال  ,اسالم جمٌل ,مصطفى خٌرى  ,اسراء احمد ,نورا محمود

من  13.25إلي 14.10
من  14.15إلي 15.00
من  15.05إلي 15.50
من  16.10إلي 16.55
من  9.00إلي 9.45
من  9.50إلي 10.35

محاضرة " المهـــنة والمجتمـــــــــع " د /مصطفى حمدي  +م /هانى عبدالفتاح ()357

من  10.40إلي 11.25
من  11.30إلي 12.15

األثنــــــــــــــين

من  12.35إلي 13.20

محاضرة " الهٌـــدرولوجــــً "

د /فهمً صالح ()357

من  13.25إلي 14.10
من  14.15إلي 15.00

محاضرة " تطبـــٌقات هنـــدســــــــٌة (-2أ) " د /النــص على عٌســـً ( أ1

من  15.05إلي 15.50

)

رٌــاضٌـــــــات (ت) () 353

من  16.10إلي 16.55
من  9.00إلي 9.45
من  9.50إلي 10.35

محاضرة " تحـلٌـــل إنشــائـــــً (-2ب) " ا.م.د/أشـــرف أبو رٌــان ()357

من  10.40إلي 11.25
من  11.30إلي 12.15

الثـــالثــــــــــاء

من  12.35إلي 13.20

محاضرة " هندســــــة معمـــــــارٌــة " د/زٌنب فٌصل ( صالة رسم ) 4

من  13.25إلي 14.10
من  14.15إلي 15.00
من  15.05إلي 15.50

تحلٌل إنشائً (ت) ابراهٌم العزب () 459

تحلٌل إنشائً (ت) احمد عبد السالم ( ) 460

تحلٌل إنشائً (ت) بحٌري أحمد ( ) 461

من  16.10إلي 16.55
من  9.00إلي 9.45
من  9.50إلي 10.35

محاضرة " تـصمـــــٌم منشـــآت خــــرســــــانٌة ( " )1ا.م.د /احــمد حســن (ب)4

من  10.40إلي 11.25
من  11.30إلي 12.15

األربعـــــــــــــاء

من  12.35إلي 13.20
من  13.25إلي 14.10
من  14.15إلي 15.00

رٌــاضٌـــــــات (ت) ( أ) 1
تصمـٌم منشـآت خـرسانٌة (( )1ت)
مروة ابراهٌم ,محمد عبد الباسط )453( ,

رٌــاضٌـــــــات (ت) ( 358
تصمـٌم منشـآت خـرسانٌة (( )1ت)
مروة هانً ,محمد بدوي)454( ,

)

تصمـٌم منشـآت خـرسانٌة (( )1ت)
أحمد سمٌر ,أحمد السٌد عوٌس ()504

من  15.05إلي 15.50
من  16.10إلي 16.55
من  9.00إلي 9.45
من  9.50إلي 10.35
من  10.40إلي 11.25
من  11.30إلي 12.15

الخميــــــــس

من  12.35إلي 13.20
من  13.25إلي 14.10

"تطبٌقات حـاسـب (-2أ)" (ع) د/هاله رفعت
/هدٌر مصطفى  ,احمد عبدالسالم,

هندســـة معمــارٌــة (ت) ( صالة رسم ) 4

هٌدرولوجً (ت) أمٌر صبري  ,بهاء الدٌن
( ب )3
ممدوح

"تطبٌقات حـاسـب (-2أ)" (ع)  ,احمد سمٌر,
مصطفى عبدالجواد

هندســـة معمــارٌــة (ت) ( صالة رسم ) 4

هٌدرولوجً (ت) حسٌن عبد الرؤف ,بسمه سٌد
()501

هٌدرولوجً (ت) احمد شوقى  ,بسمه سٌد
()455
هندســـة معمــارٌــة (ت) ( صالة رسم ) 4
"تطبٌقات حـاسـب (-2أ)" (ع) د /هاله رفعت
محمد عبدالباسط  ,ابراهٌم الشناوي

من  14.15إلي 15.00
من  15.05إلي 15.50
من  16.10إلي 16.55
ت :تمرين

ع :معمل

القســـــــــــــــمالقســــــــــــم
ٌعتـــمد  :رئٌس
ٌعتـــمد  :رئٌس
مصطفً رباح
رباح
أ.د/مصطفًأ.د/
م05:44 28/02/2017

جـــــــــــــــــــــامــعــة بـنـهــــــــــــــــــــــــا
كلــٌـــــــــة الهندســــــــــــــة ببنهــــــــــــــا

جـــدول الفصل الدراسً الثانً  2017 -2016م

قســـم الهــــندســــة المــدنٌـــــــة
اليــــوم

التوقيـــــــــت

الفـــــــــــرقة الـثـــــالثـــــــــــة مدنـــــــــً
1

2

4

3

من  9.00إلي 9.45
من  9.50إلي 10.35

محاضرة "منشـــآت معدنٌـــة (-1ب) " د /نــــــــادر نبٌـــــــة

( ب)4

من  10.40إلي 11.25
من  11.30إلي 12.15

الســــــــــــــبت

من  12.35إلي 13.20

محاضرة " تصـمـٌم منشـآت خـرســانٌة (-2ب) " د /محمد مخلوف

( ب )4

من  13.25إلي 14.10
من  14.15إلي 15.00
من  15.05إلي 15.50

( ب)4

تصمٌم منشآت خرسانٌة (ت) مروة ابراهٌم ,مروة هانً  ,اسالم جمال

تصمٌم منشآت خرسانٌة (ت) احمد سمٌر  ,احمد عوٌس  ,محمد عبد الباسط
( ب )3

من  16.10إلي 16.55
من  9.00إلي 9.45
من  9.50إلي 10.35
من  10.40إلي 11.25
من  11.30إلي 12.15

األحـــــــــــــــد

من  12.35إلي 13.20

أجـــــــــــــــــــــــــــــــــازة

من  13.25إلي 14.10
من  14.15إلي 15.00
من  15.05إلي 15.50
من  16.10إلي 16.55
من  9.00إلي 9.45
من  9.50إلي 10.35

محاضرة " هنـدســـــة تقنٌــــــة التـربـة " أ.م.د /النص على عٌسى  +د /محمد فاروق ()358

من  10.40إلي 11.25
من  11.30إلي 12.15

األثنــــــــــــــين

من  12.35إلي 13.20
من  13.25إلي 14.10
من  14.15إلي 15.00

هنـدســـــة تقنٌــــــة التـربـة (ت) ,منى ابراهٌم  ,أحمد عادل ()452

منشـــآت معدنٌـــة (-1ب) (ت) ابراهٌم الشناوى ,محمد ثابت

هنـدســـــة تقنٌــــــة التـربـة (ت) محمود عواد  ,محمد جمال )453( ,
منشـــآت معدنٌـــة (-1ب) (ت) طارق احمد  ,اٌمن عبدهللا
()453

()452

من  15.05إلي 15.50
من  16.10إلي 16.55
من  9.00إلي 9.45
من  9.50إلي 10.35

محاضرة " هنـدســـــة اإلمــداد بالمـــٌاه " ا.د /طارق المتولً ()503

من  10.40إلي 11.25
من  11.30إلي 12.15

الثـــالثــــــــــاء

من  12.35إلي 13.20

هنـدســـــة اإلمــداد بالمـــٌاه (ت) أسامة عبد العزٌز ,اسراء عبداللطٌف ()454

هنـدســـــة الـري والصـرف (ت)أمٌر صبري  ,حسٌن عبد الرؤف)455( ,

من  13.25إلي 14.10
من  14.15إلي 15.00
من  15.05إلي 15.50

هنـدســـــة الـري والصـرف (ت) احمد شوقى  ,بهاء الدٌن ممدوح )454( ,

هنـدســـــة اإلمــداد بالمـــٌاه (ت) محمود حمدى,أسالم جمٌل()455

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

محاضرة " هندســــة الطــــرق " د /محمد سمٌر ()357

من  11.30إلي 12.15

األربعـــــــــــــاء

من  12.35إلي 13.20
من  13.25إلي 14.10

محاضرة " التلــوث والبٌـــئة " ا.د /طارق المتولى ()357
التلــوث والبٌـــئة (ت) أسالم جمٌل  ,اسراء عبداللطٌف

التلــوث والبٌـــئة (ت) محمود حمدى

( ) 357

( 357

)

من  14.15إلي 15.00
من  15.05إلي 15.50
من  16.10إلي 16.55
من  9.00إلي 9.45
من  9.50إلي 10.35

محاضرة "هنـدســـــة الـري والصـرف " د /طــــارق حمـــدان ()303

من  10.40إلي 11.25
من  11.30إلي 12.15

الخميــــــــس

من  12.35إلي 13.20

هندســة الطرق (ت) مصطفى عبد السالم  ,أٌمن عبد الحمٌد

(أ)2

هندســة الطرق (ت) احمد السٌد خاطر ,أحمد طه ,

( ب )4

من  13.25إلي 14.10
من  14.15إلي 15.00
من  15.05إلي 15.50
من  16.10إلي 16.55
ت :تمرين

ع :معمل

القســــــــــــم
القســـــــــــــــم
ٌعتـــمد  :رئٌس
ٌعتـــمد  :رئٌس
مصطفً رباح
مصطفًد/رباح
أ.
أ.د/
م05:44 28/02/2017

جـــــــــــــــــــــامــعــة بـنـهــــــــــــــــــــــــا

جـــدول الفصل الدراسً الثانً  2017 -2016م

كلــٌـــــــــة الهندســــــــــــــة ببنهــــــــــــــا

قســـم الهــــندســــة المــدنٌـــــــة
اليــــوم

التوقيـــــــــت
من  9.00إلي 9.45
من  9.50إلي 10.35
من  10.40إلي 11.25

الفـــــــــــرقة الـرابعـــــــــــة مدنـــــــــً
2

1

4

3

محاضرة اإلستشعار عن بعد
د/عصام عبد
الهادي ,د/رشا محً الدٌن (
) 358

محاضرة مواد االنشاء الحدٌثة
ا.م.د/خالد السٌد,د/احمد رمضان
()357

من  11.30إلي 12.15

الســــــــــــــبت

من  12.35إلي 13.20

محاضرة "منشـــآت معدنٌـــة ( " )2د /نــــــــادر نبٌـــــــة (ب)3

من  13.25إلي 14.10
من  14.15إلي 15.00
من  15.05إلي 15.50

منشـــآت معدنٌـــة (( )2ت) ابراهٌم محمد الشناوى ,محمد ثابت ( ) 351

منشـــآت معدنٌـــة (( )2ت) طارق احمد  ,اٌمن عبدهللا ( ) 352

من  16.10إلي 16.55
من  9.00إلي 9.45
من  9.50إلي 10.35
من  10.40إلي 11.25
من  11.30إلي 12.15

األحـــــــــــــــد

من  12.35إلي 13.20

محاضرة هندسة الزالزل ودٌنامٌكا
المنشآت ا.د/أشـــرف أبو رٌــان ()351

محاضرة ترمٌم وتدعٌم المنشآت
أ.د /الســــــــــــــٌد
الخرسانٌة
القصـــــــــــبً ()352

محاضرة هندسٌة صحٌة
ا.د /طارق
متقدمة
المتولى ()353

هندسة الزالزل ودٌنامٌكا المنشآت (ت)
بحٌرى احمد )357( ,

ترمٌم وتدعٌم المنشآت
منً ابراهٌم
الخرسانٌة(ت)
()358

هندسٌة صحٌة متقدمة
(ت) أسامة عبدالعزٌز محمود حمدى
()353

من  13.25إلي 14.10
من  14.15إلي 15.00
من  15.05إلي 15.50

ادارة مشروعات (ت) أٌمن صبحً  ,اسراء السٌد

()451

محاضرة نظم اإلحداثٌات
باألقمار الصناعٌة
أ.د/مصطفً رباح  +د/عصام
عبد الهادي ()303
نظم اإلحداثٌات باألقمار
الصناعٌة ت أحمد أسماعٌل
احمد الحضرى ()452

ادارة مشروعات (ت) هدٌر مصطفى  ,هبة حمدى ()452

من  16.10إلي 16.55
من  9.00إلي 9.45
من  9.50إلي 10.35
من  10.40إلي 11.25
من  11.30إلي 12.15

األثنــــــــــــــين

من  12.35إلي 13.20

أجـــــــــــــــــــــــــــــــــازة

من  13.25إلي 14.10
من  14.15إلي 15.00
من  15.05إلي 15.50
من  16.10إلي 16.55
من  9.00إلي 9.45
من  9.50إلي 10.35

محاضرة " تصمٌــــــــم أســــــــــــــاســــــــــــــــات "(ب) أ.د /الســــــــــــــٌد القصـــــــــــبً  +د /محمد فاروق (أ)1

من  10.40إلي 11.25
من  11.30إلي 12.15

الثـــالثــــــــــاء

من  12.35إلي 13.20

محاضرة " ادارة مشروعات " د /أحمد نوح (أ)2

من  13.25إلي 14.10
من  14.15إلي 15.00
من  15.05إلي 15.50

تصمٌم أساسات (ب) (ت) مهاب رشدي ,منى ابراهٌم  ,أحمد عادل

تصمٌم أساسات (ب) (ت) محمود عواد  ,محمد جمال ,

(أ)1

(أ)1

من  16.10إلي 16.55
من  9.00إلي 9.45
من  9.50إلي 10.35

محاضرة " اقتصاد هندسى " د /محمد سمٌر  ,د.فهمً صالح ( أ) 1
اقتصاد هندسى (ت) ( )409هدٌر مصطفى

اقتصاد هندسى (ت) (أ )1أٌمن صبحى

من  10.40إلي 11.25
من  11.30إلي 12.15

األربعـــــــــــــاء

من  12.35إلي 13.20

" المشــــــــروع "

من  13.25إلي 14.10
من  14.15إلي 15.00
من  15.05إلي 15.50
من  16.10إلي 16.55
من  9.00إلي 9.45
من  9.50إلي 10.35
من  10.40إلي 11.25

الخميــــــــس

محاضرة أساسات خاصة
أ.د /الســــــــــــــٌد القصـــــــــــبً
 +د /النــص على عٌســـً  +د /محمد
فاروق (أ)3

من  11.30إلي  12.15أساسات خاصة (ت) مهاب رشدي ,محمود
عواد ()456
من  12.35إلي 13.20

خاصة

محاضرة منشآت خرسانٌة
أ.م.د /أحمد الدبٌكً
()452
منشآت خرسانٌة خاصة (ت)
مروة ابراهٌم)457( ,

محاضرة إدارة وضبط جودة
مشروعات الطرق أ.م.د /أحمد
المحمدي  +د /محمد سمٌر()351

اإلستشعار عن بعد
(ت) أحمد صابر,

إدارة وضبط جودة مشروعات
أسراء أحمد ()461
الطرق (ت)

من  13.25إلي 14.10
من  14.15إلي 15.00
من  15.05إلي 15.50
من  16.10إلي 16.55
ت :تمرين

ع :معمل

القســــــــــــم
القســـــــــــــــم
رئيس  :رئٌس
يعتـــمد ٌ:عتـــمد

مصطفً
رباحرباح
مصطفً
أ.د /أ.د/
م05:44 28/02/2017

