
إلثالثة ميكانيكا ؤنتاج

Sec. 2 Sec. 1 Sec. 1 Sec. 2 Sec. 1 Sec. 4 Sec. 3 Sec. 2 Sec. 1 Sec. 4 Sec. 3 Sec. 2 Sec. 1

527ق 

9-10

10-11

11-12

12-1

1-2

2-3

3-4

4-5

ت تحكم إلي 9-10

ندإ معوض/ م  10-11

11-12

12-1

1-2

2-3

1

4-5

9-10

10-11

11-12

12-1

1-2

2-3

3-4

4-5

يعات وعقود تشر 9-10

حسن إبو ريشة/د 10-11

11-12

12-1

1-2

فوزي إبو طالب/د 2-3

ت تحكم إلي  3-4

د حمدي إلمنير 4-5

9-10

10-11

11-12

12-1

1-2

2-3

3-4

ي/د
 
ماجدة إلفخرإن 4-5

9-10

10-11

إحمد سعيد /د 11-12

12-1

1-2

2-3

3-4

إحمد جالل/د 4-5

وكيل إلكلية لشئون إلتعليم وإلطالب رئيس إلقسم ف عىل إلجدإول إلمشر

ماهر مصطفى أبوالسعود/ د.م.أ فوزي ابو طالب /د.أ عبد هللا وجيه/م

سيف االسالم مرزوق /م

إألحد

قاوي م إلسيد إلشر

فوزي إبو طالب/د (2)ديناميكا حرإرية 

رشدي إبو شنب/د

رشدي /نظرية إآلت د

خطوط وشبكات إالنابيب 

فضل عيىس/ د

 1هندسة إنتاج 

إبرإهيم ماهر/ د

ت نظرية إالت

م حسام

ت ميكانيكا إلموإئع

م عبدهللا

ت نظرية إالت

م حسام

ونية.ت هندسة كهربية الكتر

وق جمعة م شر

 منترص / تحليل اجهادات د

إلخميس

إلثالثاء

نظرية إنشاءإت

(800ق )حسام فوزي /د

إألربعاء

إألثنير 

ميكانيكا موإئع 

فضل عيىس/د

نظرية إآلت 

ت تصميم إالت

م محمود

ت تحليل إجهادإت
م حسام إلوحيىسر

ونية.ت هندسة كهربية إلكير

وق جمعة م شر

ت هندسة كهربية 

م شيماء

ت هندسة كهربية 

م شيماء

ت امن صناعي 

م محمود مصباح

ت امن صناعي 

م محمود مصباح

2007إلرإبعة ميكانيكا قوى 

إلسبت

Sec. No.

جامعة كفرإلشيخ

كلية إلهندسة
قسم إلهندسة إلميكانيكية

2019/2018إلفصل إلدرإسي إألول - جدول طالب قسم إلهندسة إلميكانيكية 

إألول ميكانيكا  إلثالثة ميكانيكا قوىإلثانية ميكانيكا إلفرقه

قاعة التدريس

ونية هندسة كهربية إلكير

إحمد جالل/د فتح هللا  فري    ج/د

تصميم اآلت

ت تصميم ميكانيىك

م حسام

 إجهزة قياس

د إبرإهيم ماهر

ت نظرية تشكيل

م محمود

(505ق)أيمن بكري /د

(1)ت هندسة انتاج 

م حسام

وعات (4)مقرر درإسات جدوي إلمشر

منترص دويدإر/د

ت تحكم إلي 

د حمدي إلمنير

منظومات إلقدرة إلهيدروليكية

عماد سعد/د

خطوط وشبكات إالنابيب .ت

عبدهللا وجيه/ م

إق ت نظرية إحير

ي نظم إلجودة 
 
مقدمة ف

إحمد سعيد/د

ي /د
 
(505ق )ماجده إلفخرإن

نظرية وتكنولوجيا تشكيل إلمعادن

إآلت هيدروليكية

تصميم ميكانيىكي

إحمد جالل/د

تحكم آلي

إآلت هيدروليكية

2ت رياضيات هندسية 

إسماعيل  صبحي/ م

2ت رياضيات هندسية 

إسماعيل  صبحي/ م

ت تصميم إالت

م محمود

ت فلزإت 

م محمود مصباح

ت فلزإت 

م محمود مصباح

ت محطات قوي حرإرية 

قاوي م إلسيد إلشر

رسم ماكينات 

م حسام  م محمود

ت تحليل إجهادإت
م حسام إلوحيىسر

(1)ت هندسة انتاج 

م حسام

ت نظرية إنشاءإت 

دمحم عادل/ م 

ت نظرية إنشاءإت 

دمحم عادل/ م 

دمحم إلطيب/د

فلزإت 

ماهر إبو إلسعود/د

فتح هللا فري    ج /د

هندسة كهربية

1محطات قوي حرإرية 

إق نظرية إحير

ي /د
 
(505ق )ماجده إلفخرإن

منشأت طاقة

يعات وعقود  ت تشر

م حسام

ت ميكانيكا إلموإئع

م عبدهللا

ت تحكم إلي 

ت إالت هيدروليكية 

م سيف إالسالم

ي نظم إلجودة 
 
ت مقدمة ف

م محمود

ت إجهزة قياس 

م محمود

ت منشأت طاقة  

م عبد إللله وجيه

يد وتكييف إلهوإء  تير

رسم ماكينات

إحمد  سعيد/ د

2 رياضيات هندسية

سماح/  د

رنا معوض/م

إالت مروحية

دمحم عمرو/ د

تصميم إالت

ت ديناميكا حرإرية

م دمحم عماد

ت ديناميكا حرإرية

م دمحم عماد

وعات  ت دراسات جدوي المشر

م محمود

يد وتكيف إلهوإء  ت تير

م عبدهللا

ت محطات قوي حرإرية 

م دمحم عماد

ت منظومات القدرة الهيدروليكية  

 م سيف االسالم 

حسن ابو ريشة/أمن صناعي  د

2محطات قوي حرإرية 

ماهر/د (2)ديناميكا حرارية 


