
 

جــــــق الربنامـــــمنس                                                                                              ة                           ـــات األكادمييـــالعملي  

 

 
 
 

 ةـــــة اهلندســـــكلي
 املستىي األول -بكانىريىس انهندسة املدنية جدول املحاضرات نربنامج 

 م8102 -8102)انفصم انثاني(

 اماألي
 احملاضرة األوىل

03:7-03:7 
 احملاضرة الثانية

03:7-::3:7 
 الثالثةاحملاضرة 

::3:7-:5327 
 احملاضرة الرابعة

:377- 53:7 
 احملاضرة اخلامسة

53:7-:357  

 األحد
Engineering Drawing 

 مناسك - مالك كبوش

 المرســـم

 

English 2 

 أ.مبارك أبوبكر

  51 –القاعة 

 

 Engineering physics االثنين
(Lab) 

Calculus 2 

معتصم كرارأ.   

ى  القاعة الكبر

  

 الثالثاء

Chemistry for 

Engineers 

االء عىلأ.  –. معاوية د   

ى  القاعة الكبر

Engineering 

Mechanics I 

(Statics) 

مصطف   الدين أ. حسام  

ى  القاعة الكبر

Engineering 

Mechanics I 

(Statics) 

Tut 

ى  القاعة الكبر

Calculus 2 

Tut  

ى  القاعة الكبر

Engineering 

physics 

 أ.هناء جابر

ىالقاعة  الكبر  

   Work shop األربعاء

    الخميس

Chemistry for Engineers 

(lab) 

 مجمع ابودوم

 

 

 

 



 

جــــــق الربنامـــــمنس                                                                                              ة                           ـــات األكادمييـــالعملي  

 

 
 
 

 

 ةـــــة اهلندســـــكلي
 املستىي األول -بكانىريىس انهندسة امليكانيكية جدول املحاضرات نربنامج 

 م8102-8102انعام اندراسي  -انفصم انثاني

 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  

   Work shop األحد

   االثنين

Calculus 2 
معتصم كرارأ.   

 القاعة الكربى

Engineering physics 
(Lab) 

 الثالثاء

Chemistry for 

Engineers 

االء عىلأ.  –. معاوية د   

 القاعة الكربى

Engineering 

Mechanics I 

(Statics) 

 أ. حسام مصطف  

 القاعة الكربى

Engineering 

Mechanics I 

(Statics) 

Tut  

 القاعة الكربى

Calculus 2 
Tut  

 القاعة الكربى

Engineering 

physics 

 أ.هناء جابر

ى  القاعة الكبر

 األربعاء
Engineering Drawing 

مناسك  – مالك كبوش  

مـــاملرس  
 

English 2 

 أ.مبارك أبوبكر

  20 –القاعة 

 

 الخميس
Chemistry for Engineers 

(lab) 

 مجمع ابودوم

   

 

 

 



 

جــــــق الربنامـــــمنس                                                                                              ة                           ـــات األكادمييـــالعملي  

 

 
 
 

 

 ةـــــة اهلندســـــكلي
 املستىي األول -بكانىريىس انهندسة انكهربائية دول املحاضرات نربنامج ـج

 م8102-8102انعام اندراسي  -انفصم انثاني 

 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  

   األحد

English 2 

 أ.مبارك أبوبكر

  20 –القاعة 

Engineering Drawing 

مناسك  – مالك كبوش  

مـــاملرس  

 Work shop االثنين
Calculus 2 

معتصم كرارأ.   

 القاعة الكربى

  

 الثالثاء

Chemistry for 

Engineers 

االء عىلأ.  –. معاوية د   

 القاعة الكربى

Engineering 

Mechanics I 

(Statics) 

 أ. حسام مصطف  

 القاعة الكربى

Engineering 

Mechanics I 

(Statics) 

Tut  

 القاعة الكربى

Calculus 2 
Tut  

الكربىالقاعة   

Engineering 

physics 

 أ.هناء جابر

ى  القاعة الكبر

 األربعاء
Chemistry for Engineers 

(lab) 
 جممع ابودوم

   

 Engineering physics الخميس
(Lab) 

   

 



 

جــــــق الربنامـــــمنس                                                                                              ة                           ـــات األكادمييـــالعملي  

 

 
 
 

 ةـــــة اهلندســـــكلي
 املستىي األول -بكانىريىس انهندسة انصناعية جدول املحاضرات نربنامج 

 م8102 -8102)انفصم انثاني(  

 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  

 األحد
Chemistry for Engineers 

(lab) 

 دوموجممع اب

   

 االثنين
Engineering Drawing 

مناسك  – مالك كبوش  

مـــاملرس  

Calculus 2 

معتصم كرارأ.   

 القاعة الكربى
  

 الثالثاء

Chemistry for 

Engineers 

االء عىلأ.  –. معاوية د   

 القاعة الكربى

Engineering 

Mechanics I 

(Statics) 

 أ. حسام مصطف  

 القاعة الكربى

Engineering 

Mechanics I 

(Statics) 

Tut  

 القاعة الكربى

Calculus 2 

Tut  

 القاعة الكربى

Engineering 

physics 

 أ.هناء جابر

ى  القاعة الكبر

 Engineering physics األربعاء
(Lab) 

English 2 

 أ.مبارك أبوبكر

  20 –القاعة 

  

   Work shop الخميس
 

 
 
 
 



 

جــــــق الربنامـــــمنس                                                                                              ة                           ـــات األكادمييـــالعملي  

 

 
 
 

 ةـــــة اهلندســـــكلي
 املستىي األول - انتقنيبكانىريىس انجدول املحاضرات نربنامج 

 م8102 -8102)انفصم انثاني(  

 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  

 األحد
Calculus 2 

معتصم كرارأ.   

  81 –القاعة 

 
Engineering physics 

(Lab) 

English 2 

 أ.مبارك أبوبكر

  51 –القاعة 

 Work shop   االثنين

 الثالثاء

Chemistry for 

Engineers 

االء عىلأ.  –. معاوية د   

 القاعة الكربى

Engineering 

Mechanics I 

(Statics) 

 أ. حسام مصطف  

 القاعة الكربى

Engineering 

Mechanics I 

(Statics) 

Tut  

 القاعة الكربى

Engineering 

Mechanics I 

(Statics) 

Tut  

 القاعة الكربى

Engineering 

physics 

 أ.هناء جابر

ى  القاعة الكبر

   األربعاء
Chemistry for Engineers 

(lab) 
دوموجممع اب  

 الخميس
Engineering Drawing 

مناسك  – مالك كبوش  

 المرســـم

Calculus 2 

Tut  

  81 –القاعة 

Calculus 2 

Tut  

  81 –القاعة 

 

 


