
  ي أولى مدن
  10الي  7) : الفصول من 2المجموعة (  -  6الي  1من  ) : الفصول 1المجموعة (

  FACULTY OF ENGINEERING AT SHOUBRA 
CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT 

    

6  
5.30-7.00  

5 
4.00-5.30  

4 
2.10-3.40  

3 
12.30-2.00  

2 
10.40-12.10  

1 
9.00-10.30  

TIME  

DATE 

 (م) خواص مواد 
G1-(A2-3) 

  

 (م) خواص مواد 
G2-(A2-3) 

  

 تحليل منشآت (م)
G2-(A2-3)    

  

 تحليل منشآت (م)
G1-(A2-3)    

  

SAT. 
 تحليل منشآت (ت) 

)7,8(B4 -  
 تحليل منشآت (ت) 

)2,1(- B4  
 خواص مواد (ت) 

),21(- B4  
 خواص مواد (ت) 

),87( B4 - 
 تحليل منشآت (ت) 

)9(B2 -  
 تحليل منشآت (ت) 

)3,4(-B2   
 خواص مواد (ت) 

)3,4(-B2   
 خواص مواد (ت) 

)9(B2 -  
 تحليل منشآت (ت) 

)10(B3 -  
 تحليل منشآت (ت) 

)5,6(-B3   
 خواص مواد (ت) 

)5,6(-B3   
 خواص مواد (ت) 

)10(B3 -  

  SUN.  

  
  تطبيقات الحاسب (م)

G2-(A2-3) 
  

  
  الحاسب (م)تطبيقات 

G1-(A2-3) 
  

 (م) مساحة
G1-(A2-3)    

  

 (م) مساحة
G2-(A2-3)    

  

MON.  
 مساحة (ت) 

)1,2 (– B2  
 مساحة (ت) 

)7,8 (– B2  
 تطبيقات الحاسب (ت)   

  معمل الحاسب  –) 7,8(
 تطبيقات الحاسب (ت)  

معمل الحاسب  –) 21,(  

 تطبيقات الحاسب (ت)   
  معمل الحاسب  –) 3,4(

 (ت) تطبيقات الحاسب 
  معمل الحاسب  – ) 9(

 مساحة (ت) 
)9 ( – B2  

 مساحة (ت) 
)3,4 (– B2 

 مساحة (ت)       
)10  (– B3  

 مساحة (ت) 
)5,6 (– B3  

 TUE.   

  
 (م) جيولوجيا هندسية
G2-(A2-3) 

  

 (م) جيولوجيا هندسية
G1-(A2-3) 

  

 (م) ميكانيكا
G1-(A2-3) 

  

 
 (م) ميكانيكا

G2-(A2-3) 
  

WED.  

  

 (ت) جيولوجيا
)5,6 (– B2  

  ميكانيكا (ت)
)5,6 (– B2  

 ميكانيكا (ت)
)10  (– B2  

 تطبيقات الحاسب (ت) 
  معمل الحاسب  –)  10(

 تطبيقات الحاسب (ت)   
  معمل الحاسب  –) 5,6(

 (ت) جيولوجيا
)10  (– B3  

 (ت) جيولوجيا
)3,4 (– B3  

 (ت) جيولوجيا
)7,8 (– B3  

 ميكانيكا (ت)
)7,8 (– B2  

 ميكانيكا (ت)          
)3,4 (– B2  

  
 (ت) جيولوجيا

)1,2 (– B10  
 (ت) جيولوجيا

)9 ( – B10  
 ميكانيكا (ت)

)9 ( – B3  
 ميكانيكا (ت)         

)1,2 (– B3  

   .THU  

  طالب   18عدد الطلبة في الفصل                                       طالب  88عدد الطلبة في المجموعة                            طالب  177عدد الطلبة                   4.00  – 3.40ومن       12.30  -12 10فترات الراحة         
 عميد الكلية             وكيل الكلية             رئيس القسم

 BANHA UNIVERSITY    2021/2022األول لفصل الدراسي ا

  
  
  

   
 

 



  
  

 
 

  طالب  19عدد الطلبة في الفصل                                       طالب  92عدد الطلبة في المجموعة                              طالب  185عدد الطلبة                   4.00  – 3.40ومن       12.30 -12 10فترات الراحة                
  عميد الكلية             وكيل الكلية             رئيس القسم                                                          

 BANHA UNIVERSITY               2021/2022الفصل الدراسي األول 
  ثانية مدني 

  10الي  7من ) : الفصول 2المجموعة (  - 6الي   1من ) : الفصول 1المجموعة (
  FACULTY OF ENGINEERING AT SHOUBRA 

CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT 
     

6  
5.30-7.00  

5  
4.00-5.30  

4 
2.10-3.40  

3 
12.30-2.00  

2 
10.40-12.10  

1 
9.00-10.30  

TIME  

DATE 
    SAT.  

  

 خواص مواد (م) 
G1-(A2-3)   

  

 ميكانيكا موائع (ت) 
)1,2(A1 -  

 خرسانة (ت) 
)1,2(A1 -  

 خرسانة (م)
G1-(A2-3)    

  

SUN. 

 ميكانيكا موائع (ت) 
)3,4 (B2 -  

 خرسانة (ت) 
)3,4 (B2 -  

 ميكانيكا موائع (ت) 
)5,6 (B3 -  

 خرسانة (ت) 
)5,6 (B3 -  

 ميكانيكا موائع (ت) 
)7,8(A1 -  

 مواد (م) خواص 
G2-(A2-3)   

  أ 

 خرسانة (م)
G2-(A2-3)    

  

 خرسانة (ت) 
)7,8(A1 -  

 ميكانيكا موائع (ت) 
)9(B2 -  

 خرسانة (ت) 
)9(B2 -  

 ميكانيكا موائع (ت) 
)10(B3 -  

 خرساانة (ت)
)10(B3 -  

  MON.   

  

 رياضة وتحليل عددي (م)
G1-(A2-3)    

  

 ميكانيكية وكهربية (ت) 
  )1 ,2  ( A1  

 تحليل منشآت (ت) 
 - A1        )1,2  (  

 تحليل منشآت (م) 
G1-(A2-3)    

  

TUE.  

 ميكانيكية وكهربية (ت) 
  )3 ,4  ( B2  

 تحليل منشآت (ت) 
B2  )3,4  (  

 ميكانيكية وكهربية (ت) 
  )5,6  ( B3  

 تحليل منشآت (ت) 
 B3 )5,6 (  

 ميكانيكية وكهربية (ت) 
  )8 ,7  ( A1  

 عددي (م)رياضة وتحليل 
G2-(A2-3)    

  

 
 تحليل منشآت (م) 

G2-(A2-3)    
  

 تحليل منشآت (ت) 
  )7,8  (  A1 

 ميكانيكية وكهربية (ت) 
  )9  ( B2  

 تحليل منشآت (ت) 
B2 )9  ( 

 ميكانيكية وكهربية (ت) 
  )10 ( B3  

 تحليل منشآت (ت) 
   B3 )10  (  

  WED.   

 
 رياضة وتحليل عددي (ت) 

  )1,2  ( B2  (م) ميكانيكية وكهربية 
G1-(A2-3)    

 

 خواص مواد (ت) 
  )2,1  ( A1  

  ميكانيكا موائع (م)
G1-(A2-3)    

  

THU.  

   )(تخواص مواد 
)3,4 ( B2  

 رياضة وتحليل عددي (ت) 
  )5 ,6  ( B2 

 رياضة وتحليل عددي (ت) 
  )3,4  ( B3  

 خواص مواد (ت) 
  )5,6  ( B3  

 ميكانيكية وكهربية (م)   
G2-(A2-3)    

 

 رياضة وتحليل عددي (ت) 
  )7,8  ( B2 (م) ميكانيكا موائع  

G2-(A2-3)    
  

 خواص مواد (ت) 
  )8 ,7  ( A1  

 خواص مواد (ت) 
  )9  ( B2  

 رياضة وتحليل عددي (ت) 
  )9  ( B3   (ت) رياضة وتحليل عددي 

  )10 ( B3  
 خواص مواد (ت) 

  )10 ( B3  

     



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
           

  
  طالب  16عدد الطلبة في الفصل                                 طالب  62عدد الطلبة في المجموعة                      طالب   62عدد الطلبة                4.00 –  3.40ومن       12.30 -12 10فترات الراحة                          

 
  

  عميد الكلية             وكيل الكلية             رئيس القسم
  

  
 

  2021/2022الفصل الدراسي األول 

 
 

BANHA UNIVERSITY 
  عام ثالثة مدني 

  
  FACULTY OF ENGINEERING AT SHOUBRA 

CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT 
  

6  
5.30-7.00  

5 
4.00-5.30  

4 
2.10-3.40  

3 
12.30-2.00  

2 
10.40-12.10  

1 
9.00-10.30  

TIME  

DATE 

     SAT  

  

 ) ت(خرسانة 
)1,2(B1 -  

 )ت( جيوتقنية
)1,2(B1 -  

 )ت( ري و صرف 
)1,2(B1 -  (م) تحليل منشآت 

-(B1)    
 

SUN.  

 ) ت( خرسانة
)3,4(B5 -  

 )ت( جيوتقنية
)3,4(B5 -  

 )ت( ري و صرف 
)3,4(B4 -  

      .MON  

  

 ) ت( تحليل منشأت
)1,2(B1 -  

 )ت( منشآت معدنية
)1,2 ((B1) -   (م) جيوتقنية 

 (B1)  
 

  (م) منشأت معدنية 
B1   
  

 (م)  خرسانة
 (B1)   

 
TUE.  

 )ت( منشآت معدنية
)3,4(B4 -  

 ) ت( تحليل منشأت
)3,4(B4 -  

    .WED  

 (م) نقل و مرور  
-(B1)   

  

 (م)ري و صرف 
-(B1)   

  

 )ت( نقل و مرور
)1,2(B4 -  

THU.  

  
 )ت(نقل و مرور 

)3,4(B10 - 

  
  
  
  

 
  
  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



  
  

  
  
  

  
             

  طالب  19عدد الطلبة في الفصل                              طالب  77عدد الطلبة في المجموعة                                  طالب  77عدد الطلبة              4.00 –  3.40ومن       12.30 -12 10فترات الراحة
 
  

  عميد الكلية             وكيل الكلية             رئيس القسم
 
 
 
 
 
 
 
  

     

  
  2021/2022الفصل الدراسي األول 

 
                              BANHA UNIVERSITY 

 FACULTY OF ENGINEERING AT SHOUBRA    تانشاءاثالثة مدني 
CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT 

  

6  
5.30-7.00  

5 
4.00-5.30  

4 
2.10-3.40  

3 
12.30-2.00  

2 
10.40-12.10  

1 
9.00-10.30  

TIME  

DATE 

   SAT  

  

 تحليل منشأت (ت) 
)1,2(B4 - 

 خرسانة (ت) 
)1,2(B4-   

  جيوتقنية (ت)
)1,2(B4 -   (م) خرسانة 

 (A4)   
 

SUN. 
 تحليل منشأت (ت) 

)3,4(A4 -   
 خرسانة (ت) 

)3,4(A4-   
 جيوتقنية (ت)

)3,4(A4 -  

     MON.   

  

 منشأت معدنية (ت)
)1,2(A4 -   (م) جيوتقنية 

 (A4) 
  

  مقرر اختياري (م)
  تحليل منشآت (م)  -B4اقتصاد 

 (A4)   
 

TUE.  
  منشأت معدنية (ت)

)3,4(B10 -  
  (م) اختياري مقرر 

  -A4 لغة وتقارير فنية 
   WED.   

   

 طرق و مطارات (ت)
)1,2(B4 -      (م) طرق ومطارات  

 (A4)   
  

 منشأت معدنية  (م)
 (A4)   

  
 

THU.  
 طرق و مطارات (ت)

)4,3(A4 -   



 BANHA UNIVERSITY  2021/2022الفصل الدراسي األول 
  مدني عامرابعة 

  
  FACULTY OF ENGINEERING AT SHOUBRA 

CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT 

  
  

  
  طالب  24عدد الطلبة في الفصل                             طالب  96عدد الطلبة في المجموعة                                  طالب  96عدد الطلبة                  4.00  – 3.40ومن       12.30 -12 10فترات الراحة                

                                                     
  عميد الكلية             وكيل الكلية             رئيس القسم                                                         

  

6  
5.30-7.00  

5 
4.00-5.30  

4 
2.10-3.40  

3 
12.30-2.00  

2 
10.40-12.10  

1 
9.00-10.30  

TIME  

DATE 

  
 (ت)سكة حديد 

A0 – (1)  
 (ت) هندسة جيوتقنية
A0 – (1)  

 هندسة السكك الحديدية(م)
 A4  

  

 معدنية (م)ت أ منش 
 (A4   
  

SAT.  
  هندسة جيوتقنية (ت)

(2) –A1   
  

  
 (ت)سكة حديد 

(2) –A1   

  
 (ت)سكة حديد 

(3,4) –A4   
 (ت) هندسة جيوتقنية

(3,4) –A4   

     SUN  

 

  منشآت معدنية (ت)
B3 – (1)   

  مقرر اختياري
 (تطبيقات حاسب) (م)

A4  

 
 الهندسة الصحية (م) 

 (A4)   
  

 أعمال ري (م) 
 (A4)   

  
MON.  

  منشآت معدنية (ت)
A1 – (2) 

  منشآت معدنية (ت) 
A4 – (3,4) 

   .TUE  

   
  

 
  مقرر اختياري

  (حوائط حاملة) (م)
A1  

 (ت)   الهندسة الصحية
A4 – (1)  

 هندسة جيوتقنية (م)
 (A4)   

  

 (ت)    اعمال ري 
B5 )1 (  

WED.  (ت)   الهندسة الصحية 
B4 – (2)  

 (ت)  اعمال ري 
A4  )2 (  

 ت) ( الهندسة الصحية
B5 – (3,4)  

 (ت)   اعمال ري 
A0 – (3,4)  

   THU  

  
  
  

 
  

   
 
 
 
 



 
  

 
 

 
                 

  
  

  طالب  27عدد الطلبة في الفصل                                         طالب  107عدد الطلبة في المجموعة                           طالب  107عدد الطلبة                   4.00  – 3.40ومن       12.30 -12 10فترات الراحة          
  

  عميد الكلية                    وكيل الكلية             رئيس القسم
  

  

 BANHA UNIVERSITY  2021/2022الفصل الدراسي األول 
    رابعة مدني انشاءات

  
              FACULTY OF ENGINEERING AT SHOUBRA 

                 CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT 

6  
5.30-7.00  

5 
4.00-5.30  

4 
2.10-3.40  

3 
12.30-2.00  

2 
10.40-12.10  

1 
9.00-10.30  

TIME  

DATE 

  منشآت معدنية (ت)
B1 – (1) 

 (ت)  خرسانة
B1 – (1)    

 تكنولوجيا التنفيذ (م)
 (B1)    

  

 (ت) تكنولوجيا التنفيذ
 B1 - (1)  

  مقرر اختياري
 (هندسة الموانئ) (م)

B1  
SAT. 

  منشآت معدنية (ت)
B5 – (2)  

 (ت)  خرسانة
B5 – (2)    

 (ت) تكنولوجيا التنفيذ  
A0 – (2) 

  خرسانة (ت) 
B10 – (3,4) 

 (ت) منشآت معدنية
B10 – (3,4) 

 (ت) تكنولوجيا التنفيذ
)3,4( B5 -    

   SUN  

 

  جودة هندسية (ت)  
B1 – (1) 

 خرسانة (م) 
 (B1)   

  

 ) م(جودة هندسية 
(B1)    

  مقرر اختياري
 (هندسة بيئية) (م) 

B1  
MON.   (ت) جودة هندسية  

B10 – (2) 
  جودة هندسية (ت)  

A0 – (3,4) 

   TUE  

 
  

ت)( إدارة مشروعات  
B1 – (1)   

 ادارة مشروعات (م) 
 (B1)  

 

  
 ت معدنية (م)آمنش 

 (B1)   
  

WED.  ت)( إدارة مشروعات 
B4 – (2)     

 ت)( إدارة مشروعات  
A0 – (3,4)     

   THU  


