
 

جــــــق الربنامـــــمنس                                                                                              ة                           ـــات األكادمييـــالعملي  

 

 
 
 

 ةـــــة اهلندســـــكلي
 املستىي انثاني - وانصناعية بكانىريىس انهندسة امليكانيكيةجدول املحاضرات نربنامج 

 م8102-8102انعام اندراسي  -)انفصم انثاني( 

 احملاضرة األوىل البرنامج امـاألي

03:7-03:7 
 احملاضرة الثانية

03:7-::3:7 
 احملاضرة الثالثة

::3:7-:5327 
 احملاضرة الرابعة

:377- 53:7 
 احملاضرة اخلامسة

5::7-::57  

 األحـــد
 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

 االثنيـــن

 Mechanics of ميكانيكا
Material 1 
 ب. محمود يس

  61 –القاعة 

Mechanics of 
Material 1 

(Tut) 

  61 –القاعة 

Programming for Engineers 2 

 (LAB) صناعية 

 الثالثـــاء

 ميكانيكا

   

Intro. to 
Elec & Elec 

Eng 

عمار مبارك. أ  

  61 – القاعة

Intro. to 
Elec & Elec 

Eng 

عمار مبارك. أ  

  61 – القاعة

 صناعية

 األربعـــاء

 Complex ميكانيكا

Analysis 

معتصم كرارأ.   

 القاعة الكبرى

Complex 

Analysis 

(Tut) 

 القاعة الكبرى

 

Differential 

Equations 1 

(Tut) 

 القاعة الكبرى

 
 صناعية

 الخميـس

 Principles of ميكانيكا
Thermodynamics 

 د.نزار

 القاعة الكبرى

Principles of 
Thermodynamics 

(Tut) 

 القاعة الكبرى

 

Engineering 
Principles 

 د.خالد عبدالفتاح

  61 – القاعة

 

 صناعية



 

جــــــق الربنامـــــمنس                                                                                              ة                           ـــات األكادمييـــالعملي  

 

 
 
 

 ةـــــة اهلندســـــكلي
 املستىي انثاني -دنية املبكانىريىس انهندسة جدول املحاضرات نربنامج 

 م8102 -8102)انفصم انثاني(  

 امــــــاألي
 احملاضرة األوىل

03:7-03:7 
 احملاضرة الثانية

03:7-::3:7 
 احملاضرة الثالثة

::3:7-:5327 
 احملاضرة الرابعة

:377- 53:7 
 احملاضرة اخلامسة

5::7-::57  

  األحـــد

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 
 ب. محمود يس

  61 –القاعة 

Mechanics of 
Material 1 

(Tut) 

  61 –القاعة 

Programming for Engineers 2 

 (LAB) 
 

 األربعـــاء

Complex 

Analysis 

معتصم كرارأ.   

 القاعة الكبرى

Complex 

Analysis 

(Tut) 

 القاعة الكبرى

 

Differential 

Equations 1 

(Tut) 

 القاعة الكبرى

 

 الخميـس

Principles of 
Thermodynamics 

نزار د.   

 القاعة الكبرى

Principles of 
Thermodynamics 

(Tut) 

 القاعة الكبرى

Engineering 
Principles 

خالد عبدالفتاح د.   

الكبرى القاعة  

Intro. to Elec 
& Elec Eng 

عمار مبارك. أ  

  61 – القاعة

Intro. to Elec 
& Elec Eng 

عمار مبارك. أ  

  61 – القاعة

 



 

جــــــق الربنامـــــمنس                                                                                              ة                           ـــات األكادمييـــالعملي  

 

 
 
 

 ةـــــة اهلندســـــكلي
 املستىي انثاني -بكانىريىس انهندسة انكهربائية جدول املحاضرات نربنامج 

 م8102-8102انعام اندراسي  -)انفصم انثاني(

 امــــــاألي
 احملاضرة األوىل

03:7-03:7 
 احملاضرة الثانية

03:7-::3:7 
 احملاضرة الثالثة

::3:7-:5327 
 احملاضرة الرابعة

:377- 53:7 
 احملاضرة اخلامسة

5::7-::57  

  األحـــد

Programming for 
Engineers 2 

دمحم عثمان . أ  

الكبرى القاعة  

Differential 

Equations 1 

 أ. تاج الرس صالح

 القاعة الكبرى

Calculus 3 

دمحم حسي   أ.   

 القاعة الكبرى

Calculus 3 
(Tut) 

 القاعة الكبرى

 االثنيـــن
Programming for Engineers 2 

 (LAB) 
   

 الثالثـــاء

Mechanics of 
Material 1 

 ب. محمود يس

  61 –القاعة 

Mechanics of 
Material 1 

(Tut) 

  61 – القاعة

   

 األربعـــاء

Complex 

Analysis 

معتصم كرارأ.   

 القاعة الكبرى

Complex 

Analysis 

(Tut) 

 القاعة الكبرى

 

Differential 

Equations 1 

(Tut) 

 القاعة الكبرى

 

 الخميـس

Principles of 
Thermodynamics 

نزار . د  

 القاعة الكبرى

Principles of 
Thermodynamics 

(Tut) 

 القاعة الكبرى

Engineering 
Principles 

خالد عبدالفتاح د.   

الكبرى القاعة  

Intro. to Elec 
& Elec Eng 

عمار مبارك. أ  

  61 – القاعة

Intro. to Elec 
& Elec Eng 

عمار مبارك. أ  

61 – القاعة  

 


