
خ ـــــــــر الشيــة كفـــــجامع  

ةـــــــــــــــــة الهندســــــكلي  

 قسم الهندســة الميكانيكيــة

            يــد الكليــــــــــــــةعم                                             وكيـل الكليـة لشئون التعليـم والطالب                                              رئيــــس القســم                                                                                           المشرف على الجدول       

 ح عطيه هليلعبدالفتاأ.د/                                                                أ.د/ ماهر مصطفى أبو السعود                                          أ.م.د/ فوزى شعبان أبو طالب                                                                طاهر عطيه شهاب الديند/  

 الفرقـــــــــــــة  األولى ميكانيكا  الثانية ميكانيكا  الثالثة ميكانيكا قوى الثالثة ميكانيكا انتاج  الرابعة ميكانيكا قوى  الرابعة ميكانيكا انتاج 

 السكشــــــن 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 1 2 1

 اليـــــــوم  الوقــــــت  

      9-10 

 السبت 

      10-11 

      11-12 

      12-1 

      1-2 

      2-3 

      3-4 

      4-5 

      5-6 

      6-7 

 
 ورش (   5منظومات القدرة الهيدروليكية ) مدرج 

 د/ محمد يونس 
 ت منشأت طاقة  
 م/ مسعد شرابي 

 (   522هيدروليكية  ) اآلت 
 ا.د/ ايمن بكري 

 أمن صناعي  د/ حسن ابو ريشة + د/ محمد بيومي عجيزة 
 (505  ) 

  (1ت هندسة انتاج )
 م/ نادر حماية 

 ت نظرية انشاءات 
 م/ عادل صقر 

9-10 

 األحــــــــــد

10-11 

 ورش (  4تنظيم صناعي  ) مدرج 
 د/ حسن ابوريشه +  د/ محمد بيومي 

 ورش (   5تبريد وتكييف الهواء   ) مدرج 
 د/ فورزي ابوطالب + د/ أيمن الدسوقي 

 ت تحكم الي 
 م/ ندي معوض 

 ( 505(   )2ديناميكا حرارية )
 أ.د/ ماهر أبو السعود 

 ت نظرية انشاءات 
 م/ عادل صقر 

(1هندسة انتاج )ت    
 م/  نادر حماية 

11-12 

 (   522نظرية احتراق  ) 
 د/ ماجده الفخراني + د/محمد صبحي

12-1 

 ورش (   4منظومات القدرة الهيدروليكية ) مدرج 
 د/ محمد يونس 

 ت اجهزة قياس 
 نادر حماية  /م

 1-2 

 ت منظومات القدرة الهيدروليكية   
 م/ محمد دياب 

 ( 2ت ديناميكا حرارية )
 م/ مسعد شرابى 

 ت تصميم االت 
 م/ محمد حسن 

 2-3 

 ورش (  4علم القياس   ) مدرج 
 د/محمد الطيب 

 ت نظرية تشكيل المعادن 
 م/ نادر حماية 

 4-3  م/ سيف اإلسالم مرزوق    ت مقدمة في نظم الجودة

 5-4   ت. أمن صناعي    

 6-5      د/ محمد يونس   منظومات القدرة الهيدروليكية 

      6-7 

  

 
 (  522(  ) 1محطات قوي حرارية )

 د/  سويلم شرشير + د/هشام العجمي 

 (  505نظرية اآلت   ) 
 ا.م.د/ رشدي ابو شنب 

ت.هندسة كهربية  
 والكترونية 

 ت فلزات 
 م/ محمد هاشم

9-10 

 االثنيــــــــن 

  10,5 -10 

   10,5 -11 

 (   505هندسة كهربية  )   
 د/ فتح هللا فريج + د/ عالء ذكي

 11-12 

  
 ( 525نظرية تشكيل المعادن  )

 د/احمد سعيد

 ت تصميم ميكانيكى 
 م/ محمد حسن

 (   502فتحي عبدالعظيم  ) نظرية انشاءات   د/ 
12-1 

 ت ميكانيكا الموائع   
 م/ محمد دياب 

 ت نظرية االت 
 م/حسام الوحيشي 

1-2 

  
 ت نظرية احتراق 

 م/  سيف اإلسالم مرزوق 
 ( 2ت رياضيات هندسية )

 سماء ايهاب   أد/ 

ت.هندسة كهربية و  
      +          نم/ محمد المزي الكترونية

 عبدالكريم صالح م/ 

2-3 

  
 (  525منشأت طاقة  ) 

 د/  سويلم شرشير + د/هشام العجمي  

 ت نظرية االت 
 م/ حسام الوحيشي 

 ت ميكانيكا الموائع 
 م/ محمد دياب 

3-4 

    4-5 

     5-6 

      6-7 

 ورش (  4تصميم االت الورش  ) مدرج 
 د/محمود مصباح  

 ورش (  5االت مروحية    ) مدرج 
 هشام العجميد/ 

 
 (  522تصميم ميكانيكي ) 

 د/ طاهر عطيه  

 (  505نظرية اآلت   ) 
 (   502(   ) 2رياضيات هندسية ) ا.م.د/ رشدي ابو شنب 

 محمود  د/ سماح

9-10 

 الثالثـــــــاء 

10,5 -10 

 10,5 -11 

 (  505ميكانيكا موائع  ) 
 د/ فضل عيسي + د/ محمد صبحي 

11-12 

 تصميم االت الورش  ت 
 م/ محمد حسن  

 ورش (   5(  ) مدرج 2محطات قوي حرارية )
 د/فيصل باز 

 (  525اجهزة قياس  ) 
 د/ محمد بيومي عجيزه + د/ طاهر عطيه 

 ت  تحكم الي 
 م/ ندي معوض 

 12-1 

 (   502هندسة كهربية و الكترونية ) 
 د/ عماد الشاذلي + د/ محمد بديع   

1-2 

 ورش (  4هندسة البيئة ) مدرج 
 د/ فيصل الباز 

 ت االت مروحية 
 م/ محمد علي   

 ت اآلت هيدروليكية 
 م/ سيف اإلسالم مرزوق 

 ت هندسة كهربية 
 م/ والء شوقي

 ت تحليل اجهادات 
 م/ حسام  الوحيشي 

2-3 

 (  525تصميم االت ) 
 د/ طاهر عطيه  

3-4 

 ت ضبط جودة  
 م/ نادر حماية  

 ورش (   5(  ) مدرج 2محطات قوي حرارية )
 د/فيصل باز 

 ت تصميم االت  
 م/ محمد حسن 

 
 4-5 

   5-6 

      6-7 

 ت هندسة البيئة 
 محمدهاشمم/ 

 ت تبريد وتكيف الهواء 
 م/ محمد علي 

 ( 522تحكم الي )
 د / وسام فكري

 ( 522تحكم الي  )
 د / وسام فكري

 ت تحليل اجهادات 
 م/ حسام  الوحيشي 

 ت هندسة كهربية 
 م/ والء شوقي

 ( 502رسم ماكينات )
 د/ أحمد سعيد + د/ طاهر عطيه 

9-10 

 االربعاء

10-11 

 ت تنظيم صناعي 
 م/ حسام الوحبشي 

 ( 2ت محطات قوي حرارية )
 م/  سيف اإلسالم مرزوق 

   
 (  505تصميم اآلت  ) 

  د/ عمار الشيخ 
 

 ( 502فلزات )
 د/ماهر رشاد 

11-12 

 (  522تشريعات وعقود  ) 
 د/إبراهيم ماهر  

 (   1ت محطات قوي حرارية )
 م/ مسعد شرابى 

12-1 

 ت علم القياس 
 نادر حماية م/ 

 ت خطوط وشبكات االنابيب  
 م/  محمد دياب 

1-2 

 (  522تصميم االت ) 
 م/ محمد حسن

 (  522مقدمة في نظم الجودة  ) 
 د/ احمد سعيد

 
 ت. أمن صناعي 

 م/حسام الوحيشي  
 ت فلزات 

 م/ محمد هاشم
(   2ت رياضيات هندسية )

 م/ محمد رضا 

2-3 

 ت. دراسات جدوي المشروعات  
 م/حسام الوحيشي 

 3-4 

 5-4    محمد هاشمم/     ت تشريعات وعقود 

      5-6 

       6-7 

 ورش (   4ضبط جودة   ) مدرج  
 د/احمد سعيد 

 ورش (  5خطوط وشبكات االنابيب   ) مدرج 
 د/ أيمن الدسوقي 

 تحليل اجهادات   
 د /ابراهيم الديب 

 (  502(  ) 1هندسة انتاج )
 د/ ابراهيم ماهر 

9-10 

 الخميـــــس 

  10-11 

 ت منظومات القدرة الهيدروليكية   
 م/ محمد دياب 

  
 

 ( 2ت ديناميكا حرارية )
 م/ مسعد شرابى 

11-12 

 دراسات جدوي المشروعات 
 د/أحمد سعيد

  
 (  114 - 113)صالة  ت رسم ماكينات  

 م /حسام الوحيشي   
 م/ نادر حماية  –م/ محمد هاشم  –م/ محمد حسن  

12-1 

    1-2 

     2-3 

     3-4 

      4-5 

      5-6 

      6-7 


