
 

 انعمهيـــاث األكاديميـــت                                                منســـــق انبرنامــــــج 
 

 

 

 ةـــــــة اهلندســــكلي

 جذول انمحاضراث نبرنامج بكانىريىس انهنذست انميكانيكيت وانصناعيت 

 انمستىي انثاني )دفعت 8102(

 انفصم انثاني - نهعاو انذراسي 8181/8103و

 األيــــــاو

 انمحاضرة األونً

03:7- 03:7 

 انمحاضرة انثانيت

03:7 - ::3:7  

 انمحاضرة انثانثت

::3:7- :5327 

 انمحاضرة انرابعت

:377- 53:7 

 انمحاضرة انخامست

04:2 - :402  

 األحذ

Programming 

for Engineers 0 

  محمد عثمان.أ

01 –انقاعت   

Programming for Engineers 0 

حمد طارق أأ.  

 معمم انحاسىب

  

 االثنين

Differential 

Equations 1 

 أ. تاج السر صالح

01 –انقاعت   

Differential 

Equations 1 
(Tut) 

01 –انقاعت   

 
Statistical Analysis 

 د.عماد محمد أحمد

 معمم انحاسىب

 انثالثاء

Complex 

Analysis 

 أ. معتصم كرار

01 –انقاعت   

Complex 

Analysis 

(Tut) 

01 –انقاعت   

Intro. to Elec & 

Elec Eng. 

 أ.عمار مبارك

  01 –انقاعت 

Intro. to Elec 

& Elec Eng. 

 أ.عمار مبارك

  01 –انقاعت 

 

 األربعاء

Principles of 

Thermodynamics 

 أ.حسام الدين مصطفى

01 –انقاعت   

Principles of 

Thermodynamics 

(Tut) 

 أ.حسام الدين مصطفى

01 –انقاعت   

Mechanics of 

Material 1 

أحمد .حسينأ  

01 –انقاعت   

Mechanics of 

Material 1 
(Tut) 

.حسين أحمدأ  

  01 –انقاعت 

 

  انخميس
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 ةـــــــة اهلندســــكلي

 جذول انمحاضراث نبرنامج بكانىريىس انهنذست )انمذنيت + انكهربائيت(

 انمستىي انثاني )دفعت 8102(

 انفصم انثاني - نهعاو انذراسي 8181/8103و

 ــــاواألي

 انمحاضرة األونً

03:7- 03:7 

 انمحاضرة انثانيت

03:7 - ::3:7  

 انمحاضرة انثانثت

::3:7- :5327 

 انمحاضرة انرابعت

:377- 53:7 

 انمحاضرة انخامست

04:2 - :402  

 األحذ

Mechanics of 

Material 1 

.حسين أحمدأ  

02 –انقاعت   

Mechanics of 

Material 1 
(Tut) 

.حسين أحمدأ  

  02 –انقاعت 

Principles of 

Thermodynamics 

 أ.حسام الدين مصطفى

02 –انقاعت   

Principles of 

Thermodynamics 

(Tut) 

 أ.حسام الدين مصطفى

02 –انقاعت   

 

 االثنين

Programming 

for Engineers 0 

  محمد عثمان.أ

02 –انقاعت   

Programming for Engineers 0 

حمد طارق أأ.  

 معمم انحاسىب

  

 انثالثاء

Differential 

Equations 1 

 أ. تاج السر صالح

02 –انقاعت   

Differential 

Equations 1 
(Tut) 

02 –انقاعت   

Statistical Analysis 

 د.عماد محمد أحمد

بمعمم انحاسى  

 

     األربعاء

 

 انخميس

Complex 

Analysis 

 أ. معتصم كرار

02 –انقاعت   

Complex 

Analysis 

(Tut) 

02 –انقاعت   

Intro. to Elec 

& Elec Eng. 

 أ.عمار مبارك

  02 –انقاعت 

Intro. to Elec 

& Elec Eng. 

 أ.عمار مبارك

  02 –انقاعت 
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 ةـــــــة اهلندســــكلي

 جذول انمحاضراث نبرنامج انبكانىريىس انتقني في انهنذست

 )انميكانيكيت + انمذنيت + انكهرباء( 

 انمستىي انثاني )دفعت 8102(

 انفصم انثاني - نهعاو انذراسي 8181/8103و

 األيــــــاو

 األونًانمحاضرة 

03:7- 03:7 

 انمحاضرة انثانيت

03:7 - ::3:7  

 انمحاضرة انثانثت

::3:7- :5327 

 انمحاضرة انرابعت

:377- 53:7 

 انمحاضرة انخامست

04:2 - :402  

 األحذ

Programming 

for Engineers 0 

  محمد عثمان.أ

01 –انقاعت   

Programming for Engineers 0 

حمد طارق أأ.  

 معمم انحاسىب

  

 االثنين

Differential 

Equations 1 

 أ. تاج السر صالح

01 –انقاعت   

Differential 

Equations 1 
(Tut) 

01 –انقاعت   

 
Statistical Analysis 

 د.عماد محمد أحمد

 معمم انحاسىب

 انثالثاء

Complex 

Analysis 

 أ. معتصم كرار

01 –انقاعت   

Complex 

Analysis 

(Tut) 

01 –انقاعت   

Intro. to Elec & 

Elec Eng. 

 أ.عمار مبارك

  01 –انقاعت 

Intro. to Elec 

& Elec Eng. 

 أ.عمار مبارك

  01 –انقاعت 

 

 األربعاء

Principles of 

Thermodynamics 

 أ.حسام الدين مصطفى

01 –انقاعت   

Principles of 

Thermodynamics 

(Tut) 

 أ.حسام الدين مصطفى

01 –انقاعت   

Mechanics of 

Material 1 

.حسين أحمدأ  

01 –انقاعت   

Mechanics of 

Material 1 
(Tut) 

.حسين أحمدأ  

  01 –انقاعت 

 

  انخميس
 

   
 


