
 

جــــــق الربنامـــــمنس                                                                                              ة                           ـــات األكادمييـــالعملي  

  

 ةـــــة اهلندســـــكلي
 (6102 دفعة) املستوى الثالث – (صهاعية+ ميكانيكا )جدول احملاضرات لربنامج بكالوريوس اهلهدسة 

 م6102 / 6102 للعام الدراسي )الفصل الثاني(

 اماأليــ
 احملاضرة األوىل الربنامج

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

 صناعية
Automatic Control 

 أ.عمار مبارك

61 -ة ـــالقاع  

Automatic 
Control 

(Tut) 

61 -ة ـــالقاع  

 

Engineering 
Mechanics2 
(Dynamics) 

 أ. حسام مصطف  

61 -ة ـالقاع  

 ميكانيكا

 االثنيـن
 صناعية

 

Calculus 3 
 دمحم حسي   أ. 

61 -ة ـــالقاع  

Calculus 3 
(Tut) 

 أ. دمحم حسي   
61 -ة ـــالقاع  

Fluid 
Mechanics 2 

. علي أحمدد   
61 -ة ـــالقاع  

Statistical 
Analysis 

 أ.عماد الدين
الكبرىالقاعة   ميكانيكا 

 الثالثـاء

 صناعية
Statistical 
Analysis 

(Lab) 
    

  ميكانيكا

Statistical 
Analysis 

(Lab) 

Heat and Mass 
Transfer 0 

 د. علي أحمد
61 -ة ـــالقاع  

Heat and Mass 
Transfer 0 

(Tut) 

61 -ة ـــالقاع  

 

 األربعـاء

 Fluid صناعية
Mechanics 

2 
 (Tut) 

61 -القاعة   

 

Operations 
Research 
 د. حمد النيل

61 -القاعـــــة   

Operations 
Research 

(Tut) 
 د. حمد النيل

61 -القاعـــــة   

 

 ميكانيكا
Mechanics of 
machines 2 

 د. علي أحمد
02 -ة ـــالقاع  

Mechanics  
of machines 2 

(Tut) 

02 -ة ـــالقاع  

  

 الخميس
 صناعية

 
 

Thermodynamics
2 

 د.تاج الرس
61 -ة ـــالقاع  

Thermodynamics
2 

(Tut) 

61 -ة ـــالقاع  
 

    ميكانيكا



 

جــــــق الربنامـــــمنس                                                                                              ة                           ـــات األكادمييـــالعملي  

  

 ةـــــة اهلندســـــكلي
 (6102دفعة ) الثالثاملستوى  – دنيةاملجدول احملاضرات لربنامج بكالوريوس اهلهدسة 

 م6102 / 6102 للعام الدراسي )الفصل الثاني(

 األيـــام
 احملاضرة األوىل

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
Structural 
 Analysis 0 

02 -القاعة   

Structural 
 Analysis 0 

 (Tut) 

61 -القاعة   

 

Engineering 
Mechanics : 
(Dynamics) 

حسام مصطف  أ.   

61 - القاعة  

Statistical 

Analysis 

(Lab) 

   االثنيـــن

Soil 
Mechanics 0 

 أ.دمحم قمر
61 -القاعة   

Fluid 
Mechanics 2 
 د. علي أحمد

61 -القاعة   

Statistical 

Analysis 

 أ.عماد الدين
 القاعة الكبرى

     الثالثـــاء

Engineering 
Hydrology 

 أ. احمد النجيب
61-قاعة   

 األربعـــاء

Fluid 
Mechanics 2  

(Tut) 

61 -القاعة   

Statistical 

Analysis 

(Lab) 

Calculus 3 

 أ. دمحم حسي   

  61 -القاعة 

Calculus3 
(Tut) 

 أ. دمحم حسي   
61 -القاعة   

Soil 
Mechanics 0 

(Tut) 

61 -القاعة   

 الخميـس

Engineering 
Hydrology 

(Tut) 

61 -قاعة ال  

Geomatics 
Engineering 

61 -القاعة   

Geomatics 
Engineering 

(Tut) 

61 -القاعة   

Concrete 
Technology 

& 
Construction 

Materials 

 م. عبدالقادر تميم
61 -القاعة   

Concrete 
Technology 

& 
Construction 

Materials 

(Tut) 

61 -القاعة   

 

 



 

جــــــق الربنامـــــمنس                                                                                              ة                           ـــات األكادمييـــالعملي  

  

 ةـــــة اهلندســـــكلي
  (6102دفعة ) الثالثاملستوى   – الكهربائية بكالوريوس اهلهدسة جدول احملاضرات لربنامج 

 م6102 / 6102 للعام الدراسي )الفصل الثاني(

 األيـــام
 احملاضرة األوىل

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

Computer 
Science 
 أ.عائشة

61 -القاعة   

Engineering 
Mechanics : 
(Dynamics) 

 أ. حسام مصطف  

 16 -القاعة  

 االثنيـــن

 

 

Control 
Theory 

 أ. عمار مبارك 

02 -القاعة   

Control Theory 

(Tut) 

02 -القاعة   

Statistical 

Analysis 

 أ.عماد الدين
القاعة 

 الكبرى

   الثالثـــاء

Electro 
Mechanical 
Conversion 

 د. صديق

61 -القاعة   

Measurement & 
instrumentation 

 د. صديق

61 -القاعة   

Analogue 
Electronics  

(Lab) 

 األربعـــاء

 

Statistical 

Analysis 

(Lab) 

Calculus 3 

 أ. دمحم حسي   
  61 -القاعة 

Calculus 3 
(Tut) 

 دمحم حسي   أ. 
61 -القاعة   

 

 الخميـس
Computer 
Science 

(Lab) 

Statistical 

Analysis 

(Lab) 

Analogue 
Electronics  

 أ. عثمان دمحم
02 -قاعة ال  

  

 


