
 

جــــــق الربنامـــــمنس                                                                                              ة                           ـــات األكادمييـــالعملي   

 ةـــــة اهلندســـــكلي
 املستىي انثانث -انهندسة ميكانيكا وصناعية جدول املحاضرات نربنامج بكانىريىس 

 م8102 - 8102)انفصم انثاني( 

 ـاماأليــ
 احملاضرة األوىل الربنامج

03:7-03:7 
 الثانيةاحملاضرة 

03:7-::3:7 
 احملاضرة الثالثة

::3:7-:5327 
 احملاضرة الرابعة

:377- 53:7 
 احملاضرة اخلامسة

53:7-:357  

 األحـــد

  صناعية
Engineering 

Mechanics II 

(Dynamics) 

 أ. حسام هصطفي

  16 - القاعة

 ميكانيكا  
Automatic 

Control 
هحوود يسب.  

02 – القاعة  

Automatic 

Control 

(Tut) 
هحوود يس ب.  

02 – القاعة  

 االثنيـــن
 :Calculus صناعية

 دمحم حسييأ. 

  02 – القاعة

Calculus: 

(Tut) 
 دمحم حسييأ. 

02 – القاعة  

Fluid Mechanics 

II 
 أ. علي أحود

16 -قاعة ال  

Fluid Mechanics 

II 

(Tut) 

16 -قاعة ال  

Statistical 

Analysis 

 أ.عماد الدين

 القاعة الكبرى
 ميكانيكا

 الثالثـــاء

 صناعية
Automatic 

Control 
 أ. تاج السر

11 -قاعة ال  

Automatic 

Control 

(Tut) 
 أ. تاج السر

11 –قاعة ال  

   

   ميكانيكا

Heat and Mass 

Transfer 1 

 أ. علي أحمد

11 -قاعة   

Heat and Mass 

Transfer 1 

(Tut) 

11 -قاعة   

 

 األربعـــاء

  صناعية

Operations 

Research 
 د. حود الٌيل

11 -قاعة   

Operations 

Research 

(Tut) 
 د. حود الٌيل

11 –قاعة   

 

Statistical 

Analysis 

(Lab) 

 ميكانيكا
Mechanics of 

machines 5 
 ب. هحوود يس

11 -قاعة   

Mechanics of 

machines 5 
 ب. هحوود يس

11 -قاعة   

   

 الخميـس

 صناعية

 

 

Thermodynamics5 

ًزار .د  

16 -قاعة   

Thermodynamics5 

(Tut) 

16 -قاعة   
 

 ميكانيكا
Statistical 

Analysis 

(Lab) 

 

 



 

جــــــق الربنامـــــمنس                                                                                              ة                           ـــات األكادمييـــالعملي   

 ةـــــة اهلندســـــكلي
 املستىي انثانث -مدنيةبكانىريىس انهندسة جدول املحاضرات نربنامج 

 م8102 - 8102)انفصم انثاني( 

 ـاماأليــ
 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  

 األحـــد
Structural 

 Analysis 1 

51 - قاعةال  

Structural 

 Analysis 1 
 (Tut) 

51 -القاعة   

 

Engineering 

Mechanics II 

(Dynamics) 

هصطفيأ. حسام   

51 - القاعة   

Statistical 

Analysis 

(Lab) 

 االثنيـــن

Soil Mechanics 1 

 أ.دمحم قور

51 -القاعة   

Soil 

Mechanics 1 
(Tut) 

51 -القاعة   

Fluid 

Mechanics II 
 د. علي أحود

51 -القاعة   

Fluid 

Mechanics II  
(Tut) 

51 -القاعة   

Statistical 

Analysis 

 أ.عماد الدين
الكربىالقاعة   

 الثالثـــاء

Concrete 

Technology & 

Construction 

Materials 

 م. عبدالقادر توين

51 -القاعة   

Concrete 

Technology & 

Construction 

Materials 

(Tut) 

51 -القاعة   

Engineering 

Hydrology 

 أ. احود الٌجية

51 -قاعة   

Engineering 

Hydrology 
(Tut) 

51 -قاعة   

 

 األربعـــاء

 
Calculus: 

 دمحم حسييأ. 

  16 – القاعة

Calculus: 

(Tut) 
 دمحم حسييأ. 

16 – القاعة  

  

  الخميـس
Geomatics 

Engineering 

51 –القاعة   

Geomatics 

Engineering 
(Tut) 

51 -القاعة   

  

 

 

 



 

جــــــق الربنامـــــمنس                                                                                              ة                           ـــات األكادمييـــالعملي   

 ةـــــة اهلندســـــكلي
 املستىي انثانث -انكهربائية بكانىريىس انهندسة جدول املحاضرات نربنامج 

 م8102 - 8102)انفصم انثاني( 

 ـاماأليــ
 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  

   األحـــد

Computer 

Science 
 أ.عائشة

51 -القاعة   

Engineering 

Mechanics II 

(Dynamics) 

 أ. حسام هصطفي

 16 - القاعة 

 

 االثنيـــن

Electro 

Mechanical 

Conversion 

صديق د.  

51 -القاعة   

Measurement & 

instrumentation 

 د. صديق

51 -القاعة   

 

Statistical 

Analysis 

 أ.عماد الدين
الكربىالقاعة   

 الثالثـــاء
Statistical Analysis 

(Lab) 

Control Theory 

 أ. عوار هبارك 

02 -القاعة   

Control Theory 

(Tut) 

02 –القاعة   

Analogue 

Electronics  

(Lab) 

 األربعـــاء

Electro 

Mechanical 

Conversion 
(Tut) 

51 -قاعة   

Calculus: 

 دمحم حسييأ. 

  16 – القاعة

Calculus: 

(Tut) 
 دمحم حسييأ. 

16 – القاعة  

 

Signals and 

Systems   
(Tut) 

51 -قاعة   

 الخميـس
Computer 

Science 

(Lab) 

 

Analogue 

Electronics  

 أ. عثواى دمحم

02 -قاعة   

  

 


