
 

جــــــق الربنامـــــمنس                                                                                              ة                           ـــات األكادمييـــالعملي  

 

 
 
 

 ةـــــة اهلندســـــكلي
 (انصناعية+  امليكانيكية)بكانىريىس انهندسة جدول املحاضرات نربنامج 

 (7201)دفعة املستىي انثاني

 م2012/2012انعام اندراسي  )انفصم انثاني( 

 امـاألي
 البرنامج

األوىلاحملاضرة   

0088 - 00:8  

الثانية احملاضرة  

08088 -  000:8  

 احملاضرة الثالثة
000:8 - 00:8  

 احملاضرة الرابعة
00:8- :008  

 احملاضرة اخلامسة
:008 - :0:8  

 األحــد
 ميكانيكا

 

Programming 
for Engineers 2 

دمحم عثمان . أ  

 القاعة الكبرى

Differential 

Equations 1 

 أ. تاج الرس صالح

 القاعة الكبرى

Calculus 3 
معتصم كرارأ.   

 القاعة الكبرى

Calculus 3 
(Tut) 

 صناعية القاعة الكبرى

 االثنيـن
 ميكانيكا

    

Programming 
for Engineers 

2 

 (LAB) صناعية 

 الثالثـاء

 ميكانيكا
Mechanics of Material 1 

حسام مصطف  . أ  

 القاعة الكبرى

Intro. to Elec 
& Elec Eng 

عمار مبارك. أ  

  61 – القاعة

Intro. to 
Elec & Elec 

Eng 

عمار مبارك. أ  

  61 – القاعة

Programming 
for Engineers 

2 

 (LAB) صناعية 

 األربعـاء

 ميكانيكا

 

Complex 

Analysis 

معتصم كرارأ.   

 القاعة الكبرى

Complex 

Analysis 

(Tut) 

 القاعة الكبرى

Differential 

Equations 1 

(Tut) 

 القاعة الكبرى

 
 صناعية

 الخميـس

 Principles of ميكانيكا
Thermodynamics 

حسام مصطف  . أ  

 القاعة الكبرى

Principles of 
Thermodynamics 

(Tut) 

 القاعة الكبرى

Programming 
for Engineers 

2 

 (LAB) 

Engineering 
Principles 
 د.خالد عبدالفتاح

  61 – القاعة

 

 صناعية



 

جــــــق الربنامـــــمنس                                                                                              ة                           ـــات األكادمييـــالعملي  

 

 
 
 

 ةـــــة اهلندســـــكلي
 دنيةاملبكانىريىس انهندسة جدول املحاضرات نربنامج 

 (7201)دفعة  انثانياملستىي 

 م2012 -2012)انفصم انثاني(  

 األيــــــام

األوىلاحملاضرة   

0088 - 00:8  

الثانية احملاضرة  

08088 -  000:8  

 احملاضرة الثالثة
000:8 - 00:8  

 احملاضرة الرابعة
00:8 - :008  

 احملاضرة اخلامسة
:008 - :0:8  

 األحـــد

Programming for 

Engineers 2 

 (LAB) 

Programming for 
Engineers 2 

دمحم عثمان. أ  

 القاعة الكبرى

Differential 

Equations 1 

 أ. تاج الرس صالح

 القاعة الكبرى

Calculus 3 
دمحم حسي   أ.   

 القاعة الكبرى

Calculus 3 
(Tut) 

 القاعة الكبرى

      االثنيـــن

 الثالثـــاء

Mechanics of Material 1 
حسام مصطف  . أ  

 القاعة الكبرى

   

 األربعـــاء

Programming for 

Engineers 2 

 (LAB) 

Complex 

Analysis 

معتصم كرارأ.   

 القاعة الكبرى

Complex 

Analysis 

(Tut) 

 القاعة الكبرى

Differential 

Equations 1 

(Tut) 

 القاعة الكبرى

 

 الخميـس

Principles of 
Thermodynamics 

حسام مصطف  . أ  

 القاعة الكبرى

Principles of 
Thermodynamics 

(Tut) 

 القاعة الكبرى

Engineering 
Principles 

 د.خالد عبدالفتاح

  61 – القاعة

Intro. to Elec & 
Elec Eng 

عمار مبارك. أ  

  61 – القاعة

Intro. to Elec 
& Elec Eng 

عمار مبارك. أ  

  61 – القاعة
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 ةـــــة اهلندســـــكلي
 بكانىريىس انهندسة انكهربائية جدول املحاضرات نربنامج 

 (7201)دفعة املستىي انثاني

 م2012-2012انعام اندراسي  -)انفصم انثاني(

 األيــــــام

األوىلاحملاضرة   

0088 - 00:8  

الثانية احملاضرة  

08088 -  000:8  

 احملاضرة الثالثة
000:8 - 00:8  

 احملاضرة الرابعة
00:8 - :008  

 احملاضرة اخلامسة
:008 - :0:8  

  األحـــد

Programming for 
Engineers 2 

دمحم عثمان . أ  

الكبرى القاعة  

Differential 

Equations 1 

 أ. تاج الرس صالح

 القاعة الكبرى

Calculus 3 

حسي    دمحمأ.   

 القاعة الكبرى

Calculus 3 
(Tut) 

 القاعة الكبرى

 االثنيـــن

Programming for 

Engineers 2 

 (LAB) 

  

Programming 

for Engineers 2 

 (LAB) 
 

 الثالثـــاء

Mechanics of Material 1 
حسام مصطف  . أ  

 القاعة الكبرى

   

  األربعـــاء

Complex 

Analysis 

معتصم كرارأ.   

 القاعة الكبرى

Complex 

Analysis 

(Tut) 

 القاعة الكبرى

Differential 

Equations 1 

(Tut) 

 القاعة الكبرى

 

 الخميـس

Principles of 
Thermodynamics 

حسام مصطف  . أ  

 القاعة الكبرى

Principles of 
Thermodynamics 

(Tut) 

 القاعة الكبرى

Engineering 
Principles 

عبدالفتاحخالد  د.   

61 – القاعة  

Intro. to Elec & 
Elec Eng 

عمار مبارك. أ  

  61 – القاعة

Intro. to 
Elec & Elec 

Eng 

عمار مبارك. أ  

  61 – القاعة
 


