
 

منسق البرنامج                                                العمليات األكاديمية                                 

  انتانية:  االنكترونية مىاد مطهىبات انجامعةانبىابة بتىجذ 

 ( مهارات انذراسة انجامعية+  انذراسات انسىدانية+  1+ انثقافة االسالمية  1انهغة انعربية )

 /http://e.merowe.edu.sd  عهً انرابط انتاني:

 ةـــــة اهلندســـــكلي
 انمستىي األول - انصناعيةبكانىريىس انهنذسة جذول انمحاضرات نبرنامج 

 و2020 -9201نعاو انذراسي ا - األولانفصم 

 اماألي
 احملاضرة األوىل

03:7-03:7 

 احملاضرة الثانية

03:7-::3:7 

 احملاضرة الثالثة

::3:7-:5327 

 احملاضرة الرابعة

:377- 53:7 

 احملاضرة اخلامسة

53:7-:357  

 األحذ
 مهارات حاسوب 

 ( Aمجموعة)

 معنل احلاسوب
 دمحمأحمد أ. عماد الدين

 

 مهارات حاسوب

 ( Bمجموعة)

 معنل احلاسوب

 دمحمأحمد أ. عماد الدين

 
 

 

 االثنين
Calculus 1 

 الكربىالقاعة 
 أ. تاج السر صالح

Linear Algebra 

 القاعة الكربى
 أ. أحمد علي

 

Linear 
Algebra 

 (Tut) 
 القاعة الكربى

 أ. أحمد علي

 

  الثالثاء
English 1 

(71)قاعة   

English 2 

(71)قاعة   
 

 

     األربعاء

Engineering 

Principles and 

Innovation 

 القاعة الكربى

 أ. حسين أحمد

 Work shop   الخميس

 

 

 

http://e.merowe.edu.sd/


 

منسق البرنامج                                                العمليات األكاديمية                                 

  انتانية:  االنكترونية مىاد مطهىبات انجامعةانبىابة بتىجذ 

 ( مهارات انذراسة انجامعية+  انذراسات انسىدانية+  1+ انثقافة االسالمية  1انهغة انعربية )

 /http://e.merowe.edu.sd  عهً انرابط انتاني:

 ةـــــة اهلندســـــكلي
 انمستىي األول -بكانىريىس انهنذسة انميكانيكية جذول انمحاضرات نبرنامج 

 و2020-9201انعاو انذراسي  -األول انفصم 

 األيام
 احملاضرة األوىل

03:7-03:7 

 احملاضرة الثانية

03:7-::3:7 

 احملاضرة الثالثة

::3:7-:5327 

 احملاضرة الرابعة

:377- 53:7 

 احملاضرة اخلامسة

53:7-:357  

      األحذ

 االثنين
Calculus 1 
 القاعة الكربى

 أ. تاج السر صالح

Linear Algebra 

 القاعة الكربى
 أ. أحمد علي

 

Linear Algebra 
(Tut) 

 القاعة الكربى

 أ. أحمد علي

 

    الثالثاء
English 1 

(71)قاعة   

English 2 

(71)قاعة   

 األربعاء
 مهارات حاسوب

 (Aمجموعة )

 احلاسوبمعنل 

 دمحمأحمد عماد الدينأ. 

 مهارات حاسوب

 (Bمجموعة )

 احلاسوب معنل
 دمحمأحمد أ. عماد الدين

  

Engineering 

Principles and 

Innovation 

 القاعة الكربى

 أ. حسين أحمد

    Work shop الخميس

 

 

 
 

 

http://e.merowe.edu.sd/


 

منسق البرنامج                                                العمليات األكاديمية                                 

  انتانية:  االنكترونية مىاد مطهىبات انجامعةانبىابة بتىجذ 

 ( مهارات انذراسة انجامعية+  انذراسات انسىدانية+  1+ انثقافة االسالمية  1انهغة انعربية )

 /http://e.merowe.edu.sd  عهً انرابط انتاني:

 ةـــــة اهلندســـــكلي
 انمستىي األول - انمذنيةبكانىريىس انهنذسة جـذول انمحاضرات نبرنامج 

 و2020-9201انعاو انذراسي  - األولانفصم 

 األيام
 احملاضرة األوىل

03:7-03:7 

 احملاضرة الثانية

03:7-::3:7 

 احملاضرة الثالثة

::3:7-:5327 

 احملاضرة الرابعة

:377- 53:7 

 احملاضرة اخلامسة

53:7-:357  

  األحذ

 مهارات حاسوب

 (A)مجموعة 

 معنل احلاسوب

 دمحمأحمد أ. عماد الدين

 

حاسوبمهارات   

 (Bمجموعة )

 احلاسوبمعنل 

 دمحمأحمد أ. عماد الدين

 

 االثنين
Calculus 1 
 القاعة الكربى

 أ. تاج السر صالح

Linear Algebra 

 القاعة الكربى
 أ. أحمد علي

 

Linear 
Algebra 

(Tut) 
 القاعة الكربى

 أ. أحمد علي

 

   Work shop الثالثاء

 

   األربعاء
English 1 

(71)قاعة   

English 2 

(71)قاعة   

Engineering 

Principles and 

Innovation 

 القاعة الكربى

 أ. حسين أحمد

      الخميس

 

 

 

http://e.merowe.edu.sd/


 

منسق البرنامج                                                العمليات األكاديمية                                 

  انتانية:  االنكترونية مىاد مطهىبات انجامعةانبىابة بتىجذ 

 ( مهارات انذراسة انجامعية+  انذراسات انسىدانية+  1+ انثقافة االسالمية  1انهغة انعربية )

 /http://e.merowe.edu.sd  عهً انرابط انتاني:

 ةـــــة اهلندســـــكلي
 انمستىي األول - انكهربائيةبكانىريىس انهنذسة جذول انمحاضرات نبرنامج 

 و2020 -1920 انعاو انذراسي –األول انفصم  

 األيام
 احملاضرة األوىل

03:7-03:7 

 احملاضرة الثانية

03:7-::3:7 

 احملاضرة الثالثة

::3:7-:5327 

 احملاضرة الرابعة

:377- 53:7 

 احملاضرة اخلامسة

53:7-:357  

      األحذ

 االثنين
Calculus 1 
 القاعة الكربى

 أ. تاج السر صالح

Linear Algebra 

 القاعة الكربى
 أ. أحمد علي

 

Linear 
Algebra 

(Tut) 
 الكربىالقاعة 

 أ. أحمد علي

 

 Work shop   الثالثاء

   األربعاء

 مهارات حاسوب

 (Aمجموعة )

 احلاسوبمعنل 

 دمحمأحمد أ. عماد الدين

 مهارات حاسوب

 (Bمجموعة )

 احلاسوب معنل
 دمحمأحمد أ. عماد الدين

Engineering 

Principles and 

Innovation 

 القاعة الكربى

 أ. حسين أحمد

   الخميس
English 1 

(71)قاعة   

English 2 

(71)قاعة   
 

 
 

 
 
 
 

http://e.merowe.edu.sd/


 

منسق البرنامج                                                العمليات األكاديمية                                 

  انتانية:  االنكترونية مىاد مطهىبات انجامعةانبىابة بتىجذ 

 ( مهارات انذراسة انجامعية+  انذراسات انسىدانية+  1+ انثقافة االسالمية  1انهغة انعربية )

 /http://e.merowe.edu.sd  عهً انرابط انتاني:

 ةـــــة اهلندســـــكلي
 انمستىي األول -انبكانىريىس انتقني جذول انمحاضرات نبرنامج 

 و2020 -9201 انعاو انذراسي –انفصم األول 

 احملاضرة األوىل الربنامج األيام

03:7-03:7 

 احملاضرة الثانية

03:7-::3:7 

 احملاضرة الثالثة

::3:7-:5327 

 احملاضرة الرابعة

:377- 53:7 

 احملاضرة اخلامسة

53:7-:357  

 األحذ
 مدىية

  English 1 

(71)قاعة   

English 2 

(71)قاعة   

حاسوب مهارات  
 (Bمجموعة )

 احلاسوب معنل
 دمحمأحمد أ. عماد الدين

 ميكاىيكا

 كهرباء

 االثنين
 مدىية

Calculus 1 

 القاعة الكربى
 تاج الرس صالحأ. 

Linear Algebra 

 القاعة الكربى
 أ. أحمد عل  

 

Linear Algebra 

(Tut) 
 القاعة الكربى

 أ. أحمد عل  

 ميكاىيكا 

 كهرباء

 الثالثاء
 Work shop مدىية

  
 

 ميكاىيكا
 Work shop كهرباء  

 األربعاء

 مدىية

    

Engineering 

Principles 

and 

Innovation 

 القاعة الكربى

 أ. حسين أحمد

 ميكاىيكا

 كهرباء

 الخميس
 مهارات حاسوب   مدىية

 (Aمجموعة )
 احلاسوبمعنل 

دمحمأحمد أ. عماد الدين  

 Work shop ميكاىيكا  

   كهرباء

 

 
 

http://e.merowe.edu.sd/


 

منسق البرنامج                                                العمليات األكاديمية                                 

  انتانية:  االنكترونية مىاد مطهىبات انجامعةانبىابة بتىجذ 

 ( مهارات انذراسة انجامعية+  انذراسات انسىدانية+  1+ انثقافة االسالمية  1انهغة انعربية )

 /http://e.merowe.edu.sd  عهً انرابط انتاني:

 ةـــــة اهلندســـــكلي
 طاقة + توليد ميكاىيكا اىتاج + وتوصيالتشبكات  مدىية +هيدسة دبلوو جدول احملاضرات لربىامج 

 (املشتوى األول)
 و2020 -2019العاو الدراسي  –الفضل األول  

 التخصص األياو

 احملاضرة األوىل

03:7-03:7 

 احملاضرة الثانية

03:7-::3:7 

 احملاضرة الثالثة

::3:7-:5327 

 احملاضرة الرابعة

:377- 53:7 

 احملاضرة اخلامسة

53:7-:357  

 األحذ

وتوصيالت شبكات  

اء ـــــــفيزي  

(Lap) 

ـــةورش ميكاىيكي  
 )مجمع الورش(

ن أحمد  أ.حسي 
انتاج ميكانيكا  

 توليد طاقة

ةـــمدني   

 االثنين

 شبكات وتوصيالت
1رياضيات   

 (71قاعة )

ن   أ. دمحم حسي 

 

1رياضيات   

 )تمارين(
 (71قاعة )

ن   أ. دمحم حسي 

  
 ميكانيكا انتاج

طاقةتوليد   

ةـــمدني  

 انثالثاء

 شبكات وتوصيالت

ــيه هيدســـرس   

)المرسم(  
أ. مالك كبوش   

 ميكانيكا انتاج

 توليد طاقة

ةـــمدني  
  1 ورشتكيولوجيا 

 (مجمع الورش)

عبدالرحمن أ.   

 األربعاء

 شبكات وتوصيالت
اء ـــــفيزي  

 (71قاعة )

 أ. مواهب مخلص

ـــاءفيزيـــ  
 )تمارين(
 (71قاعة )

 أ. مواهب مخلص

 ميكانيكا انتاج   

 توليد طاقة

ةـــمدني  

 انخميس

 شبكات وتوصيالت

  
English 1 

(71)قاعة   
 

وبـارات حاسـمه  
 معمل الحاسوب

  أ. عماد الدين

 ميكانيكا انتاج

 توليد طاقة

ةــــمدني  
 

 

http://e.merowe.edu.sd/

