
  
  
  

  

 
5 

1:35 – 2:30  
4 

12:30 – 1:30 
3 

11:15 –12:15 
2 

10:05 – 11:10 
1 

9:00 – 10:00 
Date  
Time  

 

(م) رياضيات واحصاء  
Group (١)  

A2-3 

 رياضيات واحصاء (ت) 
(١,2) – A1 

 تحليل منشآت (ت) 
(1,2) – A1 

(م) خواص مواد  
Group (1) 

 A2-3 

SAT. 

 رياضيات واحصاء (ت) 
(3,4) – B2 

 تحليل منشآت (ت) 
(3,4) – B2 

 انشاء معماري (ت) 
(5,6) – B3 

 تحليل منشآت (ت) 
(5,6) – B3 

 رياضيات واحصاء (ت) 
(7,8) – A1 

(م) رياضيات واحصاء  
Group (2)  

A2-3 

(م)خواص مواد   
Group (2)  

A2-3 

 تحليل منشآت (ت) 
(7,8) – A1 

 رياضيات واحصاء (ت) 
(9) – B٢ 

 تحليل منشآت (ت) 
(9) – B2 

 انشاء معماري (ت) 
(10) – B3 

 تحليل منشآت (ت) 
(10) – B3 

 

 
 انشاء معماري (ت) 

(١,2) – A1 
 انشاء معماري (م)

Group (1) 
A2-3  

 

 SUN. 

  فيزياء وكيمياء فيزيائية (ت) 
(3,4) – B3 

 انشاء معماري (ت) 
(3,4) – B2 

 
  فيزياء وكيمياء فيزيائية (ت) 

(5,6) – B3 

 
 انشاء معماري (م)

Group (٢) 
A2-3  

 انشاء معماري (ت) 
(7,8) – A1 

 

 انشاء معماري (ت) 
(9) – B2 

  فيزياء وكيمياء فيزيائية (ت) 
(9) – B4 

  فيزياء وكيمياء فيزيائية (ت) 
(10) – B3  

 

 

  فيزياء وكيمياء فيزيائية (ت) 
(1,2) – B2 (ت) رسم مدني 

Group (١) 
 A٠ 

 رسم مدني (م)
Group (1) 

 A2-3 

MON. 

 
 رياضيات واحصاء (ت) 

(5,6) – A1 

 رسم مدني (ت)
Group (٢) 

 A0 

 رسم مدني (م)
Group (٢) 

 A2-3 
 

  فيزياء وكيمياء فيزيائية (ت) 
(7,8) – B2 

 
 رياضيات واحصاء (ت) 

(10) – A1 
 TUE. 

 

 

فيزياء وكيمياء فيزيائية 
 (م) 

Group (1) 
A0 

 خواص مواد (ت) 
(١,2) – A1 

 تحليل منشآت (م) 
Group (1) 

A0 

WED. 

 خواص مواد (ت) 
(3,4) – B٤ 

 خواص مواد (ت) 
(5,6) – B٥ 

  (م)فيزياء وكيمياء فيزيائية 
Group (٢) 

A0 

 خواص مواد (ت) 
(7,8) – A1 

 تحليل منشآت (م) 
Group (2) 

A0 
 

 خواص مواد (ت) 
(9) – B٤ 

 خواص مواد (ت) 
(10) – B٥ 

 THU. 

 

Breaks (12:10 ~ 12:30) & (3:40 ~ 4:00) 

Benha University   
Shoubra Faculty of Engineering    

Civil Engineering Dep. 
Second Semester 2021-2022  

First Year  
Sections (1~6)  Group (1)  
Sections (7~10)  Group (2)  

  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس القسم
  أ.د. أيمن الشهابي  أ.د.  جمال عبد العزيز  أ.د. ناصر مصلح صالح



 
  

  

 
5 

1:35 – 2:30  
4 

12:30 – 1:30 
3 

11:15 –12:15 
2 

10:05 – 11:10 
1 

9:00 – 10:00 
Date  
Time  

 SAT. 

    

(م)  خرسانة  
Group (1) 

A2-3 

 خرسانة مسلحة (ت) 
(١,٢) – A1 

SUN. 

 خرسانة مسلحة (ت) 
(3,٤) – B2 

 خرسانة مسلحة (ت) 
(٥,٦) – B3 

 خرسانة مسلحة (ت) 
(7,8) – A1 

(م)  خرسانة  
Group (2) 

A2-3 

 خرسانة مسلحة (ت) 
(9) – B2 

 خرسانة مسلحة (ت) 
(١٠) – B3 

 MON. 

 

 خواص مواد (ت) 
(1,2) – A1 

ت (ت) آتحليل منش  
(1,2) – A1 

ت (م) آتحليل منش  
Group (١) 

A2-3 

TUE. 

 خواص مواد (ت) 
(3,4) – B2 

ت (ت) آتحليل منش  
(3,4) – B2 

 خواص مواد (ت) 
(٥٬٦) – B3 

ت (ت) آتحليل منش  
(٥٬٦) – B3 

 

 خواص مواد (ت) 
(7,8) – A1 

 
ت (م) آتحليل منش  

Group (2) 
A2-3 

ت (ت) آتحليل منش  
(7,8) – A1 

 خواص مواد (ت) 
(9) – B2 

ت (ت) آتحليل منش  
(9) – B2 

 خواص مواد (ت) 
(١٠) – B3 

ت (ت) آتحليل منش  
(١٠) – B3 

 

 
 تطبيقات حاسب (معمل) 

(1.2) 
(م) خواص مواد   

Group (١) 
A2-3 

 هيدروليكا (م) 
Group (١) 

A2-3 
 

WED. 

(ت) مساحة   
(3.4) – B3 

  
(ت) هيدروليكا   

(٥٫٦) – B2 

(م) خواص مواد   
Group (٢) 

A2-3 

 
 تطبيقات حاسب (معمل)

(7.8) 
(ت) هيدروليكا   

(7,8) – B2 
 هيدروليكا (م) 
Group (2) 

A2-3 

(ت) مساحة   
(9) – B3 

(ت) هيدروليكا   
(9) – B3 

 
(ت) هيدروليكا    

(١٠) – B2 
 تطبيقات حاسب (معمل) 

(١٠)  

 

(ت) مساحة   
(1,2) – B2 

 مساحة (م) 
Group (1) 

A2-3 

(ت) هيدروليكا   
(1,2) – B2 

 تطبيقات حاسب (م) 
Group (١) 

A2-3 

THU. 

(ت) مساحة   
(5.6) – B3 

(ت) هيدروليكا   
(3.4) – B3 

 
 تطبيقات حاسب (معمل) 

(3.4)  
 تطبيقات حاسب (معمل) 

(٥٫٦)  

 مساحة (م) 
Group (2) 

A2-3 

(ت) مساحة   
(7,8) – B2 

 تطبيقات حاسب (م) 
Group (2) 

A2-3 
 

(ت) مساحة   
(10) – B3 

  
 تطبيقات حاسب (معمل) 

(٩) 

 

Breaks (12:10 ~ 12:30) & (3:40 ~ 4:00) 
  

Benha University   
Shoubra Faculty of Engineering    

Civil Engineering Dep. 
Second Semester 2021-2022  

Second Year  
Sections (1~6)  Group (1)  
Sections (7~10)  Group (2)  

  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس القسم
  الشهابي أ.د. أيمن  أ.د.  جمال عبد العزيز  أ.د. ناصر مصلح صالح



  
  

  
  
  
 
  
  
  
  

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

Breaks (12:10 ~ 12:30) & (3:40 ~ 4:00) 

Benha University   
Shoubra Faculty of Engineering    

Civil Engineering Dep. 
Second Semester 2021-2022  

Third Year – General Program  
Sections (1~4)  

 
5 

1:35 – 2:30  
4 

12:30 – 1:30 
3 

11:15 –12:15 
2 

10:05 – 11:10 
1 

9:00 – 10:00 
Date  
Time  

 SAT. 

 

(ت) خرسانة مسلحة   
(1,2) – B4  (م) اختياري لغة 

B5 

(ت) اساسات   
(1,2) – B4 

SUN. 
(ت) خرسانة مسلحة   
(3.4) – B5 

(ت) اساسات   
(3.4) – B5 

 
(م) اختياري (اقتصاد)   

B٤ 
 طرق ومطارات (م) 

A4 
 اساسات (م) 

A4 
MON. 

 

(ت) منشات معدنية  
(1,2) – B4  (م) منشات معدنية 

A4 
(م)  خرسانة  
A4 

TUE. 
(ت)  منشات معدنية  

(3.4) – B5 
 WED. 

 

ت) ادارة مشروعات (   
(1,2) – B4  (م) ادارة مشروعات 

A4 

ت) طرق ومطارات   
(1,2) – B4 

THU. 
(ت)  ادارة مشروعات  

(3.4) – B5 
(ت) طرق ومطارات   

(3.4) – B5 

  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس القسم
  أ.د. أيمن الشهابي  أ.د.  جمال عبد العزيز  أ.د. ناصر مصلح صالح



  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  
  
  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breaks (12:10 ~ 12:30) & (3:40 ~ 4:00) 

Benha University   
Shoubra Faculty of Engineering    

Civil Engineering Dep. 
Second Semester 2021-2022  

Third Year – Structure Program  
Sections (1~4)  

 
5 

1:35 – 2:30  
4 

12:30 – 1:30 
3 

11:15 –12:15 
2 

10:05 – 11:10 
1 

9:00 – 10:00 
Date  
Time  

 SAT. 

 

(ت) خرسانة مسلحة   
(1,2) – B10 

(ت) اساسات   
(1,2) – B10 (م)  خرسانة  

B1 
SUN. 

(ت) خرسانة مسلحة   
(3.4) – A0 

(ت) اساسات   
(3.4) – A0 

 
 نقل ومرور (م) 

B1 
 أساسات (م) 

B1 
 منشآت معدنية (م) 

B1 
MON. 

 

ت (ت) آتحليل منش  
(1,2) – A0 

(ت) ت معدنيةآمنش  
(1,2) – B4 

ت (م) أتحليل منش   
B1 TUE. 

ت (ت) آتحليل منش  
(3,4) – A4 

(ت)  ت معدنيةآمنش  
(3.4) – B5 

 WED. 

 

(ت) نقل و مرور   
(1,2) – B10 

(ت) ري وصرف   
(1,2) – B10  (م) ري وصرف  

B1 
THU. 

(ت) ري وصرف   
(3.4) – A0 

(ت) نقل ومرور   
(3.4) – A0 

  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس القسم
  أ.د. أيمن الشهابي  أ.د.  جمال عبد العزيز  مصلح صالحأ.د. ناصر 



 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
  
 
 
 

   
 

   
 
 

Breaks (12:10 ~ 12:30) & (3:40 ~ 4:00) 

Benha University   
Shoubra Faculty of Engineering    

Civil Engineering Dep. 
Second Semester 2021-2022  

Fourth Year – General Program  
Sections (1~4)  

 
5 

1:35 – 2:30  
4 

12:30 – 1:30 
3 

11:15 –12:15 
2 

10:05 – 11:10 
1 

9:00 – 10:00 
Date  
Time  

 

 اختياري إدارة مشروعات (ت)
B1 

 خرسانة مسلحة (ت)
(١) – B1  (م) اختياري طرق 

B1 
 تكنولوجيا التنفيذ (م)

B1 

(ت) جيوتقنية  اختياري   
B1 

SAT. 
 خرسانة مسلحة (ت)

(2) – A4 
(ت) نقلاختياري   

A٤ 
 اختياري سكة حديد (م)

A4  
ية (ت)ئاختياري موارد ما  

A0 (ت) خرسانة مسلحة 
(3,4) – A0 

 .SUN مـشـروع الـتـخـرج 

 MON. 
 TUE. 

 

 الجودة الهندسية (ت)
(١) – B10 

 تكنولوجيا التنفيذ (ت)
(١) – B1٠  

 خرسانة مسلحة (م)
B1 

 الجودة الهندسية (م)
B1 

(م) جيوتقنية  اختياري   
B1 

WED. 
 الجودة الهندسية (ت)

(2) – A4 
 تكنولوجيا التنفيذ (ت)

(2) – A4 
 اختياري موارد مائية (م)

A4  (ت) الجودة الهندسية 
(3,4) – B1 

 تكنولوجيا التنفيذ (ت)
(3,4) – B1 

 

 اختياري هندسة صحية (ت)

A1 (ت) اختياري طرق 
B1  

صحية (م)اختياري هندسة   
B1 

 
  

 اختياري إدارة مشروعات (م)

A0 
THU. 

 اختياري سكة حديد (ت)
A4  

(م) نقلاختياري   
B10 

  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس القسم
  أ.د. أيمن الشهابي  العزيزأ.د.  جمال عبد   أ.د. ناصر مصلح صالح



 
  

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

    
 
 
 
 
 
 

Breaks (12:10 ~ 12:30) & (3:40 ~ 4:00) 

Benha University   
Shoubra Faculty of Engineering    

Civil Engineering Dep. 
Second Semester 2021-2022  

Fourth Year – Structure Program   
Sections (1~4)  

 
5 

1:35 – 2:30  
4 

12:30 – 1:30 
3 

11:15 –12:15 
2 

10:05 – 11:10 
1 

9:00 – 10:00 
Date  
Time  

 
 اختياري خرسانة مسلحة (ت) 

B4  

 اختياري خواص مواد (ت) 
B4  

 اختياري خواص مواد (م) 
B4  

 سكة حديد (م) 
A4  

 سكة حديد (ت) 
(١) – A٤ 

SAT. 
 سكة حديد (ت) 

(2) – B4  اختياري استخدامات حاسب
 (ت) 
B٥ 

استخدامات حاسب  اختياري
 (م)
B٥ 

 سكة حديد (ت) 
(3,4) – B5 

 

 هندسة صحية (ت) 
(١) – A4 

 جيوتقنية واساسات (م) 
A4  

 جيوتقنية واساسات(ت) 
(١) – B10 

SUN. 
 هندسة صحية (ت) 

(2) – B1 
 جيوتقنية واساسات(ت) 

(2) – A0 
 جيوتقنية واساسات(ت) 

(3,4) – A١ 
 هندسة صحية (ت) 

(3,4) – A4 
 MON. 
 TUE. 

 .WED مـشـروع الـتـخـرج 

 

 اختياري معدنية (ت) 
A1  

 اختياري معدنية (م) 
A1  (م) اختياري خرسانة مسلحة 

A1  
 هندسة صحية (م) 

A4  
THU. 

 اختياري صيانة وترميم (ت) 

A4 
 اختياري صيانة وترميم (م) 

B5  

  عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس القسم
  أ.د. أيمن الشهابي  أ.د.  جمال عبد العزيز  أ.د. ناصر مصلح صالح



 


