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الوقت
9-10
10-11
11-12
12-1

السبت

1-2

--

--

2-3
3-4
4-5
5-6
6-7

األحد

9-10

هندسة واختبار المواد -تمرين

انتقال حرارة وكتلة

آالت احتراق داخلي  1تمرين

10-11

م .محمد هاشم

محاضرة

م .سيف اإلسالم

11-12

ديناميكا حرارية - 1أ.د .ماهر أبو السعود

د .محمد يونس

آالت احتراق داخلي 1

12-1

ز
ز
محاضة
فيياء هندسية - 2

طاقة جديدة ومتجددة محاضرة

محاضرة

1-2

د .دميانة عادل  -د .أحمد سعيد

د .فضل عيسى

أ.م.د .ماجده الفخراني

رياضيات هندسية  - 2تمرين
م/محمد
م/اسماعيل صبحي -
رضا

االقتصاد الهندسي محاضرة

2-3
3-4

مقرر اختياري ( )2
ميكاترونيات 1أ.م.د .محمد
الطيب

تبريد وتكييف الهواء محاضرة
أ.م.د .فوزي شعبان -د .أيمن
الدسوقي

تنظيم صناعي محاضرة

ماكينات تشغيل وتشكيل
محاضرة

د .فيصل باز

4-5
5-6

د .حسن أبو ريشة

االختبارات الغير متلفة
محاضرة
د .محمد بيومي

ماكينات تشغيل بالتحكم العددي-تمرين

عدد ومستلزمات االنتاج

د .محمد بيومي

محاضرة

مقرر اختياري ( - )2محاضرة

د.محمود مصباح

6-7
قياسات

نظرية اهتزازات  -محاضرة

نظرية اهتزازات  -محاضرة

تبريد وتكييف الهواء  -تمرين

األثر البيئي للمشروعات

محاضرة

أ.م.د .رشدي أبو شنب

أ.م.د .رشدي أبو شنب

م .محمد عبدالرازق

د .أيمن الدسوقي

11-12

عل
د .منال ي

د .هشام العجمي

دراسات بيئية  -محاضرة

12-1

ميكانيكا ( )2أ.م.د .رشدي أبو شنب

تصميم آالت

د .سويلم شرشير

ماكينات تشغيل وتشكيل
تمرين

تنظيم صناعي  -تمرين

1-2

ميكانيكا  - 2تمرين

محاضرة

2-3

م .سيف اإلسالم

د .طاهر عطيه

9-10
10-11

اإلثنين

رياضيات هندسية 2
ز
محاضة

ادارة مشروعات وتسويق محاضرة

د .أحمد سعيد

هندسة القوى الكهربية تمرين

االقتصاد الهندسي-تمرين

3-4
4-5
5-6
6-7

الثالثاء

9-10

ز
محاضة
كتابة تقارير فنية -

هندسة االنتاج  - 2محاضرة

ديناميكا الغازات  -محاضرة

تصميم اآلالت

محطات قوى حرارية 2

10-11

د.فيصل باز

د .محمود مصباح

د .هشام العجمي

تمرين

تمرين

ماكينات تشغيل بالتحكم
العددي -محاضرة

11-12

هندسة واختبار المواد

ميكانيكا الموائع

ديناميكا الغازات  -محاضرة

م .محمد حسن

محطات قوى حرارية 2

أ.م.د.محمد الطيب

12-1

محاضرة د .محمد بيومي

محاضرة

نظرية اهتزازات  -تمرين

نظرية اهتزازات  -تمرين

محاضرة

ماكينات تشغيل بالتحكم العددي

1-2

ديناميكا حرارية  1أ.د .ماهر أبو السعود

د .فضل عيسى

م .نادر حماية

م .نادر حماية

د .فيصل باز

تمرين -م /محمد هاشم

2-3

هندسة واختبار المواد-محاضرة

تصميم آالت  -تمرين

ديناميكا الغازات  -تمرين

ميكاترونيات 1

م .محمد حسن

م .محمد دياب

تمرين -م .رجب خفاجي

3-4
4-5
5-6
6-7

10-11

رسم ماكينات د .أحمد سعيد -
د/طاهر عطيه
كتابة تقارير فنية  -تمرين

م .محمد دياب

11-12

ميكانيكا ( )2أ.م.د .رشدي أبو شنب

قياسات  -تمرين

دراسات بيئية  -تمرين

12-1

رسم ماكينات  -تمرين

م .محمد عبدالرازق

هندسة القوى الكهربية  -محاضرة

1-2

م .حسام الوحيشي -م .محمد
هاشم  -م.محمد حسن -م.
نادر حماية

طاقة جديدة ومتجددة  -تمرين

د .فتح هللا سليم

9-10

األربعاء

2-3
3-4

ميكانيكا الموائع  -تمرين

نظرية اهتزازات محاضرة

نظرية اهتزازات  -محاضرة

أ.م.د .رشدي أبو شنب

أ.م.د .رشدي أبو شنب

م.اختياري  -5البرمجة المنطقية
للتحكم في نظم القوى الميكانيكية -
محاضرة -د .مسعد محي الدين

تصميم اآلالت  -محاضرة

م.اختياري  -5البرمجة المنطقية
للتحكم في نظم القوى الميكانيكية-
تمرين

د .طاهر عطيه

االدارة والتسويق  -محاضرة

االدارة والتسويق  -محاضرة

د .أحمد سعيد

د .أحمد سعيد

األثر البيئي للمشروعات  -تمرين

ادارة مشروعات وتسويق تمرين

األثر البيئي للمشروعات  -تمرين

4-5
5-6
6-7

الخميس

9-10

انتقال حرارة وكتلة  -تمرين

مقرر اختياري ( )3نقل وتداول
مواد  -محاضرة

10-11

م .مسعد شرابي

د .أحمد سعيد

11-12

ديناميكا حرارية  - 1تمرين

هندسة االنتاج  - 2تمرين

12-1

م .مسعد شرابي

م .محمد هاشم

مقرر اختياري ( )3نقل وتداول
المواد  -تمرين

1-2
2-3

االدارة والتسويق  -تمرين

فيزياء هندسية  - 2تمرين

آالت احتراق داخلي 2

نظرية وتكنولوجيا تشغيل
المعادن -محاضرة

محاضرة

د .محمود مصباح

د.أيمن الدسوقي

نظرية وتكنولوجيا تشغيل
المعادن  -تمرين

األثر البيئي للمشروعات
د .أيمن الدسوقي

االدارة والتسويق  -تمرين

آالت احتراق داخلي  2تمرين

االختبارات الغير متلفة تمرين
م .نادر حماية
عدد ومستلزمات االنتاج
تمرين

م .سيف اإلسالم

3-4
4-5
5-6
6-7
المشرف على الجدول

رئيس القسم

وكيـل الكليـة لشئون التعليـم والطالب

عميــد الكليــــــــــــــة

د.طاهر عطيه شهاب الدين

أ.م.د /فوزى شعبان أبو طالب

أ.د /ماهر مصطفى أبو السعود

أ.د /عبدالفتاح عطية هليل

