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9-10

10-11

11-12

 قوي محطات. ت

2 حرارٌة
12-1

 ق) العجمً هشام/م

522)
1-2

2-3

آلً تحكم 3-4

المنٌري حمدي/د 4-5

9-10

10-11

دوٌدار منتصر/د 11-12

 تشرٌعات. ت

ماجد/م+حسام/م
12-1

1-2

 القدرة منظومات. ت

الهٌدرولٌكٌة
2-3

 وجٌه عبدهللا/م

(522ق)
أسامة محمد/د 3-4

 إختٌاري مقرر. ت

(522ق) ماجد/م  (4)
4-5

 وشبكات خطوط. ت

األنابٌب
وعقود تشرٌعات 9-10

 وجٌه عبدهللا/م

(522ق)
هالل وسٌم/ د 10-11

اآلت تصمٌم. ت 11-12

عطٌه طاهر/م 12-1

مروحٌة اآلت. ت آلً تحكم. ت 1-2

--- ق) وجٌه عبدهللا/م

)

 امام شرٌف/م

(PLCمعمل)
2-3

3-4

4-5

10-9  طاقة منشآت. ت

11-10 عماد محمد/م

11-12

12-1

1-2

 و نظرٌة. ت

 تشكٌل  تكنولوجٌا
2-3

مصباح محمود/م 3-4

4-5

9-10

10-11

فاطمة/ د 11-12

1-12 قٌاس أجهزة. ت

مصباح محمود/ م 1-2

 وتكٌٌف تبرٌد. ت

الهواء
2-3

  العجمً هشام/م

(522ق)
3-4

ماهر ابراهٌم/د 4-5

الوحٌشى حسام/م

(115ص) حسام/م+ماجد/م (113ص) محمود/م+  طاهر/م

ماكٌنات رسم. تماكٌنات رسم. ت

الهٌدرولٌكٌة القدرة منظومات. ت

(--- ق) وجٌه عبدهللا/م

2  حرارٌة قوي محطات. ت

(522 ق) العجمً هشام/م

مروحٌه اآلت. ت

(522ق) وجٌه عبدهللا/م

 الهواء وتكٌٌف تبرٌد. ت

(522ق)  العجمً هشام/م

األنابٌب وشبكات خطوط. ت

(--- ق) وجٌه عبدهللا/م

(114 ق) عطٌه طاهر/م

2 حرارٌة دٌنامٌكا. ت

(--- ق) عماد محمد/م

المغازي عماد محمد/م

انشاءات نظرٌة. ت

االنتاج هندسة. ت

(الورش) عطٌه طاهر/م

الجداول على المشرف

الثالثاء

هٌدرولٌكٌة اآلت

(413 ق) سعٌد أحمد/د

(502 ق) عنب توكل/د

 فلزات

ماكٌنات رسم

كهربٌة هندسة. ت

(113 ق) عماره منال/م

اآلت نظرٌة. ت

  2 هندسٌة رٌاضٌات. ت

(--- ص) فتحً/م

انشاءات نظرٌة. ت

(--- ق) عاشور أحمد/م

والكترونٌة كهربٌة هندسة

(502ق) عاشور أحمد/م

1 اإلنتاج هندسة

(502ق) أبورٌشه حسن/د

هٌدرولٌكٌة االت. ت

(505ق) العجمً هشام/م

(505ق) مٌكانٌكً تصمٌم. ت

عطٌه طاهر/م

مٌكانٌكً تصمٌم

(513 ق) الخولً سماح/د

 قٌاس أجهزة

(502ق) مصباح محمود/م

(502 ق) عماره منال/م

األنابٌب وشبكات خطوط

(522ق) أسامه محمد/د

(522 ق) عطٌه طاهر/م

(--- ص)  وجٌه عبدهللا/م

اآلت نظرٌة. ت

(---ق) ماجد/م (4) إختٌاري مقرر. ت

  تكنولوجٌا و نظرٌة

المعادن تشكٌل

آلً تحكم. ت

(PLCمعمل) امام شرٌف/م

كهربٌة هندسة

(502 ق) رشدي/د اآلت نظرٌة

(800 ق) أبوالسعود ماهر/د 2 حرارٌة دٌنامٌكا

(4) إختٌاري مقرر

2 حرارٌة دٌنامٌكا. ت

(502ق) عماد محمد/م

(522ق) دوٌدار منتصر/د

(505ق) شنب ابو رشدي/د

(505ق) ماهر ابراهٌم/د

1 حرارٌة قوي محطات. ت

(505ق) العجمً هشام/م

(601ق) اآلت تصمٌم. ت

(114 ق) مصباح محمود/م

(502 ق) فرٌج هللا فتح/د

  طاقة منشآت

احتراق نظرٌة. ت

(---ق)  عماد محمد/م

هشام/م   2 اختٌارى مقرر. ت

أبوالسعود مصطفى ماهر/ د.م.أ

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

(114 ق) الوحٌشى حسام/م

الهٌدرولٌكٌة القدرة منظومات

اجهادات تحلٌل. ت

(522ق) عماد/د

(502ق) محمود/م+طاهر/م صناعً أمن. ت

اآلت تصمٌم

(114 ق) الوحٌشى حسام

2 هندسٌة رٌاضٌات

اجهادات تحلٌل. ت

(522ق) عماد/د

2 حرارٌة قوي محطات

(502 ق) فاطمة/ د

احتراق نظرٌة الموائع مٌكانٌكا

2 هندسٌة رٌاضٌات. ت

(601 ق) أسماء/م

(522ق)   عمرو محمد/د

مروحٌة اآلت

اآلت تصمٌم. ت

كهربٌة هندسة. ت

الكلية عميد

هللا نعمة محمد محمود/ د.أ

(الورش) حسام/م+ماجد/م

االنتاج هندسة. ت

األربعاء

 الهواء وتكٌٌف تبرٌد

(522ق)  حامد/د

(505 ق) الفخرانً ماجده/د

اآلت تصمٌم

(502 ق)  صقر إسماعٌل/د

الخميس

2 اختٌارى مقرر  اجهادات تحلٌل

(502 ق)  دوٌدار منتصر/د

الموائع مٌكانٌكا. ت

(502ق) وجٌه عبدهللا/م

1 حرارٌة قوي محطات

(505 ق) الفخرانً ماجده/د

القسم رئيس

شنب أبو فؤاد رشدي/ د.م.أ

السبت

كفرالشيخ جامعة

الهندسة كلية

الميكانيكية الهندسة قسم

2016/2017 األول الدراسي الفصل-  الميكانيكية الهندسة قسم طالب جدول

2007 قوى ميكانيكا الرابعة قوى ميكانيكا الثالثة ميكانيكا الثانيةالفرقه ميكانيكا األولى

Sec. No.

522 قالتدرٌس قاعة  505 ق

األثنين

األحد

انشاءات نظرٌة

(800 ق) فوزي حسام/د

(502 ق) رٌشه أبو حسن/د صناعً أمن

(505ق) بكري أٌمن/د

آلً تحكم

(505ق) بكري أٌمن/د  هٌدرولٌكٌة اآلت

والكترونٌة كهربٌة هندسه. ت

(--- ق) غالب رنا/م+شوقً والء/م

(638 ق) الحفناوي ماجد/م

(502ق) فرٌج هللا فتح/د+ ابوالخٌر اٌمان/د

فلزات. ت

فلزات. ت

الموائع مٌكانٌكا. ت

(502 ق) شنب أبو رشدي/د

(--- ق) محمود/م+طاهر/م صناعً أمن. ت

والكترونٌة كهربٌة هندسة. ت

(502ق) غالب رنا/م+شوقً والء/م

(--- ص) الحفناوي ماجد/م

(505ق) المنٌري حمدي/د

 اآلت نظرٌة

2 حرارٌة دٌنامٌكا

(502 ق)  أبوالسعود ماهر/د


