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 اخلطة الدراسية للدراسات العليا بقسم اهلندسة امليكانيكية  
 2021/ 2020 الشتوى للعام اجلامعىللفصل  

 

 ماجس تري ادلراسات العليا لقسم الهندسة املياكنيكية يف هندســة القوى املياكنيكية    -أ ولا 

 القامئ ابلتدريس  الساعات املعمتدة  امس املقرر  كود املقرر  م 

الطرق العددية وتطبيقاهتا يف الهندسة   4012001 1

 املياكنيكية )اجباري( 

 أ .د/ عرفة عبد الظاهر انصف  2

 

جباري( تصممي   4012002 2  د/ أ محد حسني سعيد  2 وحتليل التجارب )ا 

جباري(  4012003 3  أ .م.د/ فوزى شعبان أ بو طالب  2 حلقة حبث )ا 

ختياري(  دينامياك املوائع احلسابية  4012048 4  هشام العجمى خليل د/   3 )ا 

  * 1موضوعات خاصة ىف حتلية املياه 4012071 5

ختياري(   )ا 

 سويمل وفا رششري د/   3

قتصادايت توليد الطاقة  4012054 6 ختياري(   ا   د/ محمد صبحى ال غا  3 )ا 
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   2020/2021 الشتوى اخلطة الدراسية للدراسات العليا بقسم اهلندسة امليكانيكية للفصل  
نتاج والتصممي املياكنيك   ماجس تري ادلراسات العليا لقسم الهندسة املياكنيكية يف  -اثنياا:   هندســة ال 

 القامئ ابلتدريس  الساعات املعمتدة  امس املقرر  كود املقرر  م 

الطرق العددية وتطبيقاهتا يف الهندسة   4012001 1

 املياكنيكية )اجباري( 

 أ .د/ عرفة عبد الظاهر انصف  2

 

 املاكرم د/ محمد بيوىم ابو  3 الاختبارات الغري متلفة  4012004 2

براهمي ماهر سلطان  3 طرق التشغيل الغري تقليدية  4012011 3  د/ ا 

 أ .م.د/ محمد الس يد الطيب  3 املياكترونك  4012037 4
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 هندســة اإلنتاج والتصميم امليكانيكي   ماجستري الدراسات العليا لقسم اهلندسة امليكانيكية ف 
 

مس الطالب  املقرر   القامئ ابلتدريس  رمق التليفون  ا 

 اندر حامية زىك حامية  ال ختبارات الغري متلفة 

 مصطفى محمد عبد اجلوا دعل 

 أ مل عبد الوهاب أ محد 

 رجب رمضان خفاج 

 محمد فتحى بس يون 

01019979292 

01003774545 

01020625295 

01097759794 

01015775605 

 د/ محمد بيوىم أ بو املاكرم 

 اندر حامية زىك حامية  طرق التشغيل الغري تقليدية 

 مصطفى محمد عبد اجلواد عل 

 أ مل عبد الوهاب أ محد 

 رجب رمضان خفاج 

01019979292 

01003774545 

010202625295 

01097759794 

براهمي ماهر سلطان   د/ ا 

 حامية زىك حامية اندر   املياكترونك 

 مصطفى محمد عبد اجلواد عل 

 أ مل عبد الوهاب أ محد 

 رجب رمضان خفاج 

01019979292 

01003774545 

010202625295 

01097759794 

 د/ محمد الس يد الطيب 

 الظاهر انصف د/ عرفة عبد  01003774545 مصطفى محمد عبد اجلواد عل  الطرق العددية وتطبيقاهتا يف الهندسة املياكنيكية  
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 هندسة القــــــــــــــوى امليكانيكية   ماجستري الدراسات العليا لقسم اهلندسة امليكانيكية ف 
مس الطالب  املقرر   القامئ ابلتدريس  رمق التليفون  ا 

 امحد فتحى طايل عل  الطرق العددية وتطبيقاهتا يف الهندسة املياكنيكية  

 سعد زغلول اخلاىم 

01555850501 

01098492657 

 د/ عرفة عبد الظاهر 

 امحد فتحى طايل عل  تصممي وحتليل التجارب  

 سعد زغلول اخلاىم 

01555850501 

01098492657 

 د/ أ محد حسني سعيد 

 امحد فتحى طايل عل  حلقة حبث  

 سعد زغلول اخلاىم 

01555850501 

01098492657 

 د/ فوزى شعبان أ بو طالب 

 امحد فتحى طايل عل  دينامياك املوائع احلسابية  

 مسعد رمضان رشاب 

 محمد عل عبد الرازق الس يد  

 محمد أ محد عبد هللا عامتن 

 معروعبد املنعم الرباش 

 سعد زغلول اخلاىم 

01555850501 

01069340787 

01021122953 

01093946937 

01125519924 

01098492657 

 د/ هشام العجمى خليل 

 امحد فتحى طايل عل    موضوعات خاصة ىف حتلية املياه 

 محمد عل عبد الرازق الس يد 

 محمد أ محد عبد هللا عامتن 

 سعد زغلول اخلاىم 

01555850501 

01021122953 

01093946937 

01098492657 

 د/ سويمل وفا رششري 

قتصادايت توليد الطاقـــــة   محمد عل عبد الرازق الس يد  ا 

 هللا عامتن محمد أ محد عبد  

01021122953 

01093946937 

 د/ محمد صبحى ال غـا 

 

 


