
 2017/2018 األوللفصل الدراسي اجدول  كلية الهندسة

 

  
 الورش 111 / ميكانيكا 42/  صناعية 42تشييد /  42علوم أساسية /  42كود المباني : 

 

 مدير عام التخطيط و المتابعة

 أحمد مصطفى  /أ      

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 جوده عطيه محمد /د.أ

 عمــيد الكلية

 عـــالء عطـــا /د.أ

 

الفرقة

123456789101112الفصل

8.309.15

9.1510.00

10.1010.55

10.5511.40

12.301.15

1.152.00

2.102.55

2.553.40

3.504.35

8.309.15

9.1510.00

10.1010.55

10.5511.40

12.301.15

1.152.00

2.102.55

2.553.40

3.504.35

8.309.15

9.1510.00

10.1010.55

10.5511.40

12.301.15

1.152.00

2.102.55

2.553.40

3.504.35

8.309.15

9.1510.00

10.1010.55

10.5511.40

12.301.15

1.152.00

2.102.55

2.553.40

3.504.35

8.309.15

9.1510.00

8.309.15

9.1510.00

ء
عا

رب
أل
ا

س
مي

خ
ال

كيمياء  )معمل(

كيمياء  )معمل(

ميكانيكا 1 أ  )1 ط(  )24216(ميكانيكا 1 أ  )1 ز(  )24306(كيمياء  )1 و(  )24419(فيزياء 1 أ  )1 هـ(  )24408(رياضيات 1 أ  )1 د(  )24406(ميكانيكا 1 أ  )1 ج(  )24403(

ميكانيكا  )هـ4(  )24319(

رياضيات 1 أ  )3 أ(  )25516(

رسم واسقاط  )هـ2(  )24218(

ء
ثا
ال
لث
ا

رياضيات 1 أ  )1 ح(  )24215(لغة 1  )3 ي(  )25218(كيمياء  )2 ز(  )28413(فيزياء 1 أ  )1 ل(  )24304(رياضيات 1 أ  )1 ي(  )24217(

تاريخ الهندسة والتكنولوجيا  )هـ2(  )24218(

كيمياء  )معمل(

رياضيات  )هـ2(  )24218(

لغة 1  )1 د(  )24406(كيمياء  )1 ج(  )24403(

ن
ني

الث
ا

ميكانيكا 1 أ  )1 هـ(  )24408(لغة 1  )1 د(  )24406(فيزياء 1 أ  )1 ط(  )24216(

رسم واسقاط  أ  )2 أ، 2 ب، 2 ج، 2 د، 2 هـ، 2 و(  )28513، 28512، 

)28520 ،28521 ،28509 ،28511

فيزياء 1 أ  )1 ز(  )24306(

فيزياء 1 أ  )1 ي(  )24217(رياضيات 1 أ  )1 و(  )24419(كيمياء  )1 ج(  )24403(

لغة 1  )1 ح(  )24215(كيمياء  )1 ز(  )24306(فيزياء 1 أ  )1 و(  )24419(رياضيات 1 أ  )1 هـ(  )24408(ميكانيكا 1 أ  )1 د(  )24406(لغة 1  )1 ج(  )24403(

حد
أل
ا

الكيمياء الهندسية    )هـ2(  )24218(

رياضيات  )هـ2(  )24218(

كيمياء  )معمل(

كيمياء  )معمل(
كيمياء  )1 ل(  )24304(لغة 1  )2 ز(  )28413(

اللغة االجنبية الفنية )1(  )هـ2(  )24218(

رسم واسقاط  أ  )2 أ، 2 ب، 2 ج، 2 د، 2 هـ، 2 و(  )28513، 28512، 

)28520 ،28521 ،28509 ،28511

ميكانيكا 1 أ  )1 هـ(  )24408(
كيمياء  )معمل(

ت
سب

ال

فيزياء  )هـ2(  )24218(

الفرقة اإلعدادية )المجموعة 1( 



 2017/2018 األوللفصل الدراسي اجدول  كلية الهندسة

 

  
 الورش 111 / ميكانيكا 42/  صناعية 42تشييد /  42علوم أساسية /  42كود المباني : 

 

 مدير عام التخطيط و المتابعة

 أحمد مصطفى  /أ      

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 جوده عطيه محمد /د.أ

 عمــيد الكلية

 عـــالء عطـــا /د.أ

 

الفرقة

131415161718192021222324الفصل

8.309.15

9.1510.00

10.1010.55

10.5511.40

12.301.15

1.152.00

2.102.55

2.553.40

3.504.35

8.309.15

9.1510.00

10.1010.55

10.5511.40

12.301.15

1.152.00

2.102.55

2.553.40

3.504.35

8.309.15

9.1510.00

10.1010.55

10.5511.40

12.301.15

1.152.00

2.102.55

2.553.40

3.504.35

8.309.15

9.1510.00

10.1010.55

10.5511.40

12.301.15

1.152.00

2.102.55

2.553.40

3.504.35

8.309.15

9.1510.00

8.309.15

9.1510.00

ء
عا

رب
أل
ا

س
مي

خ
ال

رياضيات 1 أ  )3 ك(  )25216(ميكانيكا 1 أ  )3 ط(  )25418(لغة 1  )2 ز(  )28413(

كيمياء  )1 ح(  )24215(فيزياء 1 أ  )1 ز(  )24306(رياضيات 1 أ  )1 و(  )24419(ميكانيكا 1 أ  )1 هـ(  )24408(لغة 1  )1 د(  )24406(كيمياء  )1 ج(  )24403(

فيزياء 1 أ  )1 ط(  )24216(رياضيات 1 أ  )1 ز(  )24306(

ميكانيكا  )هـ2(  )24218( ء
ثا
ال
لث
ا

ميكانيكا 1 أ  )1 و(  )24419(لغة 1  )1 هـ(  )24408(كيمياء  )1 د(  )24406(فيزياء 1 أ  )1 ج(  )24403(

كيمياء  )1 ز(  )24306(فيزياء 1 أ  )1 د(  )24406(رياضيات 1 أ  )1 ج(  )24403(

كيمياء  )معمل(
فيزياء 1 أ  )1 ج(  )24403(

كيمياء  )معمل(

رياضيات 1 أ  )1 ي(  )24217(ميكانيكا 1 أ  )1 ط(  )24216(
كيمياء  )معمل(

رسم واسقاط  أ  )2 أ، 2 ب، 2 ج، 2 د، 2 هـ، 2 و(  )28513، 28512، 

)28520 ،28521 ،28509 ،28511

تاريخ الهندسة والتكنولوجيا  )هـ2(  )24218(

ن
ني

الث
ا

رياضيات  )هـ2(  )24218(

لغة 1  )3 ب(  )25515(كيمياء  )1 ل(  )24304(فيزياء 1 أ  )3 أ(  )25516(رياضيات 1 أ  )1 هـ(  )24408(ميكانيكا 1 أ  )1 د(  )24406( لغة 1  )1 ح(  )24215(

حد
أل
ا

رياضيات  )هـ3(  )24325(

الكيمياء الهندسية    )هـ3(  )24325(

اللغة االجنبية الفنية )1(  )هـ3(  )24325(

رسم واسقاط  )هـ3(  )24325(

كيمياء  )معمل(

فيزياء  )هـ2(  )24218(

ميكانيكا 1 أ  )1 هـ(  )24408(لغة 1  )1 د(  )24406(

كيمياء  )معمل(

ت
سب

ال

رسم واسقاط  أ  )2 أ، 2 ب، 2 ج، 2 د، 2 هـ، 2 و(  )28513، 28512، 

)28520 ،28521 ،28509 ،28511

كيمياء  )معمل(

كيمياء  )1 ج(  )24403(

الفرقة اإلعدادية )المجموعة 2( 



 2017/2018 األوللفصل الدراسي اجدول  كلية الهندسة

 

  
 الورش 111 / ميكانيكا 42/  صناعية 42تشييد /  42علوم أساسية /  42كود المباني : 

 

 مدير عام التخطيط و المتابعة

 أحمد مصطفى  /أ      

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 جوده عطيه محمد /د.أ

 عمــيد الكلية

 عـــالء عطـــا /د.أ

 

الفرقة

252627282930313233343536الفصل

8.309.15

9.1510.00

10.1010.55

10.5511.40

12.301.15

1.152.00

2.102.55

2.553.40

3.504.35

8.309.15

9.1510.00

10.1010.55

10.5511.40

12.301.15

1.152.00

2.102.55

2.553.40

3.504.35

8.309.15

9.1510.00

10.1010.55

10.5511.40

12.301.15

1.152.00

2.102.55

2.553.40

3.504.35

8.309.15

9.1510.00

10.1010.55

10.5511.40

12.301.15

1.152.00

2.102.55

2.553.40

3.504.35

8.309.15

9.1510.00

8.309.15

9.1510.00

ء
عا

رب
أل
ا

س
مي

خ
ال

فيزياء 1 أ  )1 ح(  )24215(

رياضيات 1 أ  )1 و(  )24419(
كيمياء  )معمل(

كيمياء  )1 هـ(  )24408(

تاريخ الهندسة والتكنولوجيا  )هـ4(  )24319(

ميكانيكا 1 أ  )1 ي(  )24217(لغة 1  )1 ط(  )24216(

ء
ثا
ال
لث
ا

كيمياء  )3 ب(  )25515(

رسم واسقاط  أ  )2 أ، 2 ب، 2 ج، 2 د، 2 هـ، 2 و(  )28513، 28512، 

)28520 ،28521 ،28509 ،28511
ميكانيكا 1 أ  )3 ي(  )25218(لغة 1  )2 ز(  )28413(لغة 1  )3 ب(  )25515(

كيمياء  )معمل(

كيمياء  )1 و(  )24419(فيزياء 1 أ  )1 هـ(  )24408(

اللغة االجنبية الفنية )1(  )هـ3(  )24325(

فيزياء 1 أ  )1 ي(  )24217(رياضيات 1 أ  )1 ط(  )24216(ميكانيكا 1 أ  )3 ك(  )25216(لغة 1  )1 ز(  )24306(

رسم واسقاط  )هـ3(  )24325(

الكيمياء الهندسية    )هـ3(  )24325(

ن
ني

الث
ا

رياضيات  )هـ3(  )24325(

كيمياء  )معمل(

رياضيات 1 أ  )3 أ(  )25516(فيزياء 1 أ  )3 هـ(  )25517(رياضيات 1 أ  )3 د(  )25518(

كيمياء  )معمل(
كيمياء  )3 ح(  )25419(

فيزياء  )هـ4(  )24319(

حد
أل
ا

رسم واسقاط  أ  )2 أ، 2 ب، 2 ج، 2 د، 2 هـ، 2 و(  )28513، 28512، 

)28520 ،28521 ،28509 ،28511

كيمياء  )معمل(

كيمياء  )معمل(
لغة 1  )1 ط(  )24216(كيمياء  )1 ز(  )24306( فيزياء 1 أ  )1 و(  )24419(رياضيات 1 أ  )1 ج(  )24403(ميكانيكا 1 أ  )1 د(  )24406(

ميكانيكا 1 أ  )1 ط(  )24216(لغة 1  )1 ز(  )24306(كيمياء  )1 و(  )24419(فيزياء 1 أ  )1 ج(  )24403(رياضيات 1 أ  )1 د(  )24406(ميكانيكا 1 أ  )1 ل(  )24304( ت
سب

ال

ميكانيكا  )هـ3(  )24325(

رياضيات  )هـ3(  )24325(

الفرقة اإلعدادية )المجموعة 3( 



 2017/2018 األوللفصل الدراسي اجدول  كلية الهندسة

 

  
 الورش 111 / ميكانيكا 42/  صناعية 42تشييد /  42علوم أساسية /  42كود المباني : 

 

 مدير عام التخطيط و المتابعة

 أحمد مصطفى  /أ      

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 جوده عطيه محمد /د.أ

 عمــيد الكلية

 عـــالء عطـــا /د.أ

 

الفرقة

373839404142434445464748الفصل

8.309.15

9.1510.00

10.1010.55

10.5511.40

12.301.15

1.152.00

2.102.55

2.553.40

3.504.35

8.309.15

9.1510.00

10.1010.55

10.5511.40

12.301.15

1.152.00

2.102.55

2.553.40

3.504.35

8.309.15

9.1510.00

10.1010.55

10.5511.40

12.301.15

1.152.00

2.102.55

2.553.40

3.504.35

8.309.15

9.1510.00

10.1010.55

10.5511.40

12.301.15

1.152.00

2.102.55

2.553.40

3.504.35

8.309.15

9.1510.00

8.309.15

9.1510.00

ء
عا

رب
أل
ا

س
مي

خ
ال

كيمياء  )معمل(

فيزياء 1 أ  )1 ل(  )24304(كيمياء  )3 ل(  )25215(فيزياء 1 أ  )3 ي(  )25218(

كيمياء  )معمل(
لغة 1  )1 ل(  )24304(

رسم واسقاط  أ  )2 أ، 2 ب، 2 ج، 2 د، 2 هـ، 2 و(  )28513، 28512، 

)28520 ،28521 ،28509 ،28511

كيمياء  )معمل(
لغة 1  )1 ط(  )24216(

ء
ثا
ال
لث
ا

تاريخ الهندسة والتكنولوجيا  )هـ4(  )24319(

رياضيات 1 أ  )1 ل(  )24304(ميكانيكا 1 أ  )3 ك(  )25216(لغة 1  )1 ي(  )24217(
كيمياء  )معمل(

ميكانيكا 1 أ  )3 ح(  )25419(لغة 1  )3 ي(  )25218(كيمياء  )3 ط(  )25418(ميكانيكا 1 أ  )3 ل(  )25215(رياضيات 1 أ  )1 ل(  )24304(ميكانيكا 1 أ  )1 ح(  )24215(

كيمياء  )معمل(
كيمياء  )3 ح(  )25419(فيزياء 1 أ  )3 ي(  )25218(

رياضيات  )هـ4(  )24319(

ن
ني

الث
ا

الكيمياء الهندسية    )هـ4(  )24319(

رياضيات 1 أ  )3 ط(  )25418(لغة 1  )1 ل(  )24304(كيمياء  )1 ح(  )24215(

رياضيات 1 أ  )3 ص(  

)25117(
فيزياء 1 أ  )1 ط(  )24216( ميكانيكا 1 أ  )2 ز(  )28413(

كيمياء  )معمل(

رسم واسقاط  )هـ4(  )24319(

حد
أل
ا

فيزياء  )هـ4(  )24319(

رسم واسقاط  أ  )2 أ، 2 ب، 2 ج، 2 د، 2 هـ، 2 و(  )28513، 28512، 

)28520 ،28521 ،28509 ،28511

كيمياء  )3 ص(  )25117(فيزياء 1 أ  )2 ز(  )28413(

لغة 1  )1 ح(  )24215(

اللغة االجنبية الفنية )1(  )هـ3(  )24325(

ميكانيكا 1 أ  )1 ي(  )24217(

كيمياء  )2 ز(  )28413(فيزياء 1 أ  )1 ي(  )24217(رياضيات 1 أ  )1 ح(  )24215(
رياضيات 1 أ  )3 ص(  

)25117(

ت
سب

ال

رياضيات  )هـ4(  )24319(

ميكانيكا  )هـ4(  )24319(

الفرقة اإلعدادية )المجموعة 4( 



 2017/2018 األوللفصل الدراسي اجدول  كلية الهندسة

 

  
 الورش 111 / ميكانيكا 42/  صناعية 42تشييد /  42علوم أساسية /  42كود المباني : 

 

 مدير عام التخطيط و المتابعة

 أحمد مصطفى  /أ      

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 جوده عطيه محمد /د.أ

 عمــيد الكلية

 عـــالء عطـــا /د.أ

 

الفرقة

12345678الفصل

8,309,15

9,1510,00

8,309,15

9,1510,00

8,309,15

9,1510,00

10,1010,55

10,5511,40

12,301,15

1,152,00

2,102,55

2,553,40

3,504,35

8,309,15

9,1510,00

10,1010,55

10,5511,40

12,301,15

1,152,00

2,102,55

2,553,40

3,504,35

8,309,15

9,1510,00

10,1010,55

10,5511,40

12,301,15

1,152,00

2,102,55

2,553,40

3,504,35

8,309,15

9,1510,00

10,1010,55

10,5511,40

12,301,15

1,152,00

2,102,55

2,553,40

3,504,35

مساحة  )معمل مساحة(

مساحة  )معمل مساحة(

الفرقة األولى مدني )المجموعة 1(

ن
ني

الث
ا

مساحة  )3 د(  )25518(انشاءات 1  )3 ج(  )25519(مساحة  )3 ب(  )25515(مواد  )3 أ(  )25516(

تحليل االنشاءات )1(  )ت1(  )25116(

خواص ومقاومة المواد  )ت1(  )25116(

رياضيات  2 أ  )3 د(  )25518(

المســاحة  )ت1(  )25116(

اء
الث

لث
ا

انشاءات 1  )3 و(  )25416(مساحة  )3 هـ(  )25517(
رياضيات  2 أ  )3 ج(  

)25519(

الحاسبات والبرمجة  )2(  )ت1(  )25116(

مساحة  )معمل مساحة(

اء
بع

ألر
ا

حاسبات 2  )معمل( مواد  )3 د(  )25518(مواد  )3 ج(  )25519(حاسبات 2  )3 أ(  )25516(

حاسبات 2  )3 د(  )25518(حاسبات 2  )معمل(رياضيات  2 أ  )3 و(  )25416(انشاءات 1  )3 هـ(  )25517(

تحليل االنشاءات )1(  )ت1(  )25116(

خواص ومقاومة المواد  )ت1(  )25116(

مساحة  )معمل مساحة(مساحة  )معمل مساحة(

ت
سب

ال
حد

األ
س

مي
خ
ال

انشاءات 1  )3 د(  )25518(مساحة  )3 ج(  )25519(مواد  )3 ب(  )25515(رياضيات  2 أ  )3 أ(  )25516(

رسم مدنـي أ  )3 أ، 3 ب، 3 ج، 3 د، 3 ه، 3 و، 3 ز، 3 ح(  )25516، 25515، 25519، 25518، 

)25419 ،25415 ،25416 ،25517

الرياضيات  )2( أ  )ت2(  )25217(

الرسم  المدنى أ  )ت2(  )25217(

 



 2017/2018 األوللفصل الدراسي اجدول  كلية الهندسة

 

  
 الورش 111 / ميكانيكا 42/  صناعية 42تشييد /  42علوم أساسية /  42كود المباني : 

 

 مدير عام التخطيط و المتابعة

 أحمد مصطفى  /أ      

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 جوده عطيه محمد /د.أ

 عمــيد الكلية

 عـــالء عطـــا /د.أ

 

الفرقة

910111213141516الفصل

8,309,15

9,1510,00

8,309,15

9,1510,00

8,309,15

9,1510,00

10,1010,55

10,5511,40

12,301,15

1,152,00

2,102,55

2,553,40

3,504,35

8,309,15

9,1510,00

10,1010,55

10,5511,40

12,301,15

1,152,00

2,102,55

2,553,40

3,504,35

8,309,15

9,1510,00

10,1010,55

10,5511,40

12,301,15

1,152,00

2,102,55

2,553,40

3,504,35

8,309,15

9,1510,00

10,1010,55

10,5511,40

12,301,15

1,152,00

2,102,55

2,553,40

3,504,35

مساحة  )معمل مساحة(

الفرقة األولى مدني )المجموعة 2(

ن
ني

الث
ا

الحاسبات والبرمجة  )2(  )ت2(  )25217(

خواص ومقاومة المواد  )ت2(  )25217(

تحليل االنشاءات )1(  )ت2(  )25217(

مساحة  )معمل مساحة(

مساحة  )معمل مساحة(

اء
الث

لث
ا

الرياضيات  )2( أ  )ت2(  )25217(

الرسم  المدنى أ  )ت2(  )25217(

المســاحة  )ت2(  )25217(

رسم مدنـي أ  )3 أ، 3 ب، 3 ج، 3 د، 3 ه، 3 و، 3 ز، 3 ح(  )25516، 25515، 25519، 25518، 

)25419 ،25415 ،25416 ،25517

اء
بع

ألر
ا

تحليل االنشاءات )1( )ت2(  )25217(

خواص ومقاومة المواد  )ت2(  )25217(

رياضيات  2 أ  )2 و(  )28520(مواد  )2 د(  )28509(حاسبات 2  )معمل(حاسبات 2  )1 ل(  )24304(

مواد  )2 و(  )28520(انشاءات 1  )2 د(  )28509(مواد  )2 ب(  )28512(انشاءات 1  )1 ل(  )24304(

ت
سب

ال
حد

األ
س

مي
خ
ال

مواد  )4 ب(  )27509(
رياضيات  2 أ  )3 هـ(  

)25517(
حاسبات 2  )3 ز(  )25415(حاسبات 2  )معمل(

مساحة  )معمل مساحة(

رياضيات  2 أ  )4 ب(  

)27509(
انشاءات 1  )1 ح(  )24215(مساحة  )1 ز(  )24306(مساحة  )3 أ(  )25516(

رياضيات  2 أ  )4 ج(  

)27508(
مساحة  )3 ز(  )25415( انشاءات 1  )3 ص(  )25117(مساحة  )3 أ(  )25516(

 



 2017/2018 األوللفصل الدراسي اجدول  كلية الهندسة

 

  
 الورش 111 / ميكانيكا 42/  صناعية 42تشييد /  42علوم أساسية /  42كود المباني : 

 

 مدير عام التخطيط و المتابعة

 أحمد مصطفى  /أ      

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 جوده عطيه محمد /د.أ

 عمــيد الكلية

 عـــالء عطـــا /د.أ

 

المجموعة

12345678الفصل

إلىمناليوم

8.309.15السبت

9.1510.00السبت

10.1010.55السبت

10.5511.40السبت

12.301.15السبت

1.152.00السبت

2.102.55السبت

2.553.40السبت

3.504.35السبت

8.309.15األحد

9.1510.00األحد

10.1010.55األحد

10.5511.40األحد

12.301.15األحد

1.152.00األحد

2.102.55األحد

2.553.40األحد

3.504.35األحد

8.309.15االثنين

9.1510.00االثنين

10.1010.55االثنين

10.5511.40االثنين

12.301.15االثنين

1.152.00االثنين

2.102.55االثنين

2.553.40االثنين

3.504.35االثنين

8.309.15الثالثاء

9.1510.00الثالثاء

10.1010.55الثالثاء

10.5511.40الثالثاء

12.301.15الثالثاء

1.152.00الثالثاء

2.102.55الثالثاء

2.553.40الثالثاء

3.504.35الثالثاء

8.309.15األربعاء

9.1510.00األربعاء

10.1010.55األربعاء

10.5511.40األربعاء

12.301.15األربعاء

1.152.00األربعاء

2.102.55األربعاء

2.553.40األربعاء

3.504.35األربعاء

8.309.15الخميس

9.1510.00الخميس

10.1010.55الخميس

10.5511.40الخميس

12.301.15الخميس

1.152.00الخميس

2.102.55الخميس

2.553.40الخميس

3.504.35الخميس

حقوق اإلنسان  )ت1(  )25116(

ميكانيكا الموائع  )هـ3(  )24325(

تحليل االنشاءات )2(  )3 ط(  

)25418(

ميكانيكا التربه )1(  )3 و(  

)25416(

الهندسة الميكانيكية والكهربية  )3 

ز(  )25415(
ميكانيكا الموائع  )3 ي(  )25218(

الهندسة الميكانيكية والكهربية  )ت2(  )25217(

اللغه االجنبية الفنيه )2(   )3 ط(  اللغه االجنبية الفنيه )2(   )4 ب(  

الهيدرولوجيـا  )1(  )ت3(  )25318(

تحليل االنشاءات )2(  )3 ب(  

)25515(

ميكانيكا التربه )1(  )3 ج(  

)25519(

الهيدرولوجيـا  )1(  )3 ك(  

)25216(
ميكانيكا الموائع  )3 أ(  )25516(

تحليل االنشاءات )2(  )3 ج(  

)25519(

الهندسة الميكانيكية والكهربية  )3 

ل(  )25215(

الهيدرولوجيـا  )1(  )3 أ(  

)25516(
ميكانيكا الموائع  )3 ب(  )25515(

ميكانيكا التربه )1(  )ت3(  )25318(

اللغه االجنبية الفنيه )2(   )3 ي(  اللغه االجنبية الفنيه )2(   )3 ط(  

اللغه االجنبية الفنيه )2(   )ت3(  )25318(

الهندسة الميكانيكية والكهربية  )ت3(  )25318(

تحليل االنشاءات )2(  )ت3(  )25318(

ميكانيكا الموائع  )ت3(  )25318(

ميكانيكا الموائع  )3 ك(  )25216(
ميكانيكا التربه )1(  )3 ل(  

)25215(

الهندسة الميكانيكية والكهربية  )3 

ط(  )25418(

الهيدرولوجيـا  )1(  )3 ي(  

)25218(

ميكانيكا التربه )1(  )3 ط(  

)25418(

الهندسة الميكانيكية والكهربية  )3 

ي(  )25218(

الهيدرولوجيـا  )1(  )3 ك(  

)25216(

تحليل االنشاءات )2(  )3 ل(  

)25215(

ميكانيكا التربه )1(  )ت3(  )25318(

تحليل االنشاءات )2(  )ت3(  )25318(

الفرقة الثانية مدني )المجموعة 1(



 2017/2018 األوللفصل الدراسي اجدول  كلية الهندسة

 

  
 الورش 111 / ميكانيكا 42/  صناعية 42تشييد /  42علوم أساسية /  42كود المباني : 

 

 مدير عام التخطيط و المتابعة

 أحمد مصطفى  /أ      

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 جوده عطيه محمد /د.أ

 عمــيد الكلية

 عـــالء عطـــا /د.أ

 

المجموعة

910111213141516الفصل

إلىمناليوم

8.309.15السبت

9.1510.00السبت

10.1010.55السبت

10.5511.40السبت

12.301.15السبت

1.152.00السبت

2.102.55السبت

2.553.40السبت

3.504.35السبت

8.309.15األحد

9.1510.00األحد

10.1010.55األحد

10.5511.40األحد

12.301.15األحد

1.152.00األحد

2.102.55األحد

2.553.40األحد

3.504.35األحد

8.309.15االثنين

9.1510.00االثنين

10.1010.55االثنين

10.5511.40االثنين

12.301.15االثنين

1.152.00االثنين

2.102.55االثنين

2.553.40االثنين

3.504.35االثنين

8.309.15الثالثاء

9.1510.00الثالثاء

10.1010.55الثالثاء

10.5511.40الثالثاء

12.301.15الثالثاء

1.152.00الثالثاء

2.102.55الثالثاء

2.553.40الثالثاء

3.504.35الثالثاء

8.309.15األربعاء

9.1510.00األربعاء

10.1010.55األربعاء

10.5511.40األربعاء

12.301.15األربعاء

1.152.00األربعاء

2.102.55األربعاء

2.553.40األربعاء

3.504.35األربعاء

8.309.15الخميس

9.1510.00الخميس

10.1010.55الخميس

10.5511.40الخميس

12.301.15الخميس

1.152.00الخميس

2.102.55الخميس

2.553.40الخميس

3.504.35الخميس

حقوق اإلنسان  )ت1(  )25116(

الهندسة الميكانيكية والكهربية  )هـ4(  )24319(

تحليل االنشاءات )2(  )3ص(  

)25117(

ميكانيكا الموائع  )ت4(  )25417(

ميكانيكا التربه )1(  )3 ل(  

)25215(

الهيدرولوجيـا  )1(  )3 ط(  

)25418(

الهيدرولوجيـا  )1(  )3 ك(  

)25216(

اللغه االجنبية الفنيه )2(   )3 هـ(   اللغه االجنبية الفنيه )2(   )1 و(  

تحليل االنشاءات )2(  )3 ط(  

)25418(

ميكانيكا التربه )1(  )3 ي(  

)25218(

الهندسة الميكانيكية والكهربية  )3 

ك(  )25216(
ميكانيكا الموائع  )3 ل(  )25215(

ميكانيكا التربه )1(  )ت3(  )25318(

الهيدرولوجيـا  )1(  )ت3(  )25318(

ميكانيكا الموائع  )3 ط(  )25418(
تحليل االنشاءات )2(  )3 ح(  

)25419(

ميكانيكا التربه )1(  )3 ك(  

)25216(

الهيدرولوجيـا  )1(  )3 ي(  

)25218(

اللغه االجنبية الفنيه )2(   )3 ل(  اللغه االجنبية الفنيه )2(   )1 هـ(  

الهندسة الميكانيكية والكهربية  )ت4(  )25417(

ميكانيكا الموائع  )ت4(  )25417(

الهيدرولوجيـا  )1(  )3 ز(  

)25415(
ميكانيكا الموائع  )3 ط(  )25418(

تحليل االنشاءات )2(  )3 ح(  

)25419(

الهندسة الميكانيكية والكهربية  )3 

ل(  )25215(

تحليل االنشاءات )2(  )ت4(  )25417(

اللغه االجنبية الفنيه )2(   )ت1(  )25116(

ميكانيكا التربه )1(  )ت1(  )25116(

تحليل االنشاءات )2(  )ت4(  )25417(

الهندسة الميكانيكية والكهربية  )3 أ( 

)25516( 

الهندسة الميكانيكية والكهربية  )3 

ب(  )25515(
ميكانيكا الموائع  )3 ج(  )25519(

ميكانيكا التربه )1(  )3 ح(  

)25419(

الفرقة الثانية مدني )المجموعة 2(



 2017/2018 األوللفصل الدراسي اجدول  كلية الهندسة

 

  
 الورش 111 / ميكانيكا 42/  صناعية 42تشييد /  42علوم أساسية /  42كود المباني : 

 

 مدير عام التخطيط و المتابعة

 أحمد مصطفى  /أ      

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 جوده عطيه محمد /د.أ

 عمــيد الكلية

 عـــالء عطـــا /د.أ

 

المجموعة

12345678الفصل

إلىمناليوم

8.309.15السبت

9.1510.00السبت

10.1010.55السبت

10.5511.40السبت

12.301.15السبت

1.152.00السبت

2.102.55السبت

2.553.40السبت

3.504.35السبت

8.309.15األحد

9.1510.00األحد

10.1010.55األحد

10.5511.40األحد

12.301.15األحد

1.152.00األحد

2.102.55األحد

2.553.40األحد

3.504.35األحد

8.309.15االثنين

9.1510.00االثنين

10.1010.55االثنين

10.5511.40االثنين

12.301.15االثنين

1.152.00االثنين

2.102.55االثنين

2.553.40االثنين

3.504.35االثنين

8.309.15الثالثاء

9.1510.00الثالثاء

10.1010.55الثالثاء

10.5511.40الثالثاء

12.301.15الثالثاء

1.152.00الثالثاء

2.102.55الثالثاء

2.553.40الثالثاء

3.504.35الثالثاء

8.309.15األربعاء

9.1510.00األربعاء

10.1010.55األربعاء

10.5511.40األربعاء

12.301.15األربعاء

1.152.00األربعاء

2.102.55األربعاء

2.553.40األربعاء

3.504.35األربعاء

8.309.15الخميس

9.1510.00الخميس

10.1010.55الخميس

10.5511.40الخميس

12.301.15الخميس

1.152.00الخميس

2.102.55الخميس

2.553.40الخميس

3.504.35الخميس

الهيدروليكا )1(  )1 ج(  )24403(
الهيدروليكا )1(  )1 د(  )24406(

ميكانيكا التربة )2(  )1 هـ(  

)24408(

الخرسانة المسلحة )2(  )1 و(  

)24419(

الخرسانة المسلحة )2(  )1 ج(  

الهيدروليكا )1(  )1 و(  )24419(الهيدروليكا )1(  )1 هـ(  )24408(

ادارة مشروعات التشييد )1(  )3 ل(  )25215(ادارة مشروعات التشييد )1(  )3 ك(  )25216(ادارة مشروعات التشييد )1(  )3 هـ(  )25517(ادارة مشروعات التشييد )1(  )3 د(  )25518(

الهيدروليكا )1(  )1 ج(  )24403(
الخرسانة المسلحة )2(  )1 د(  

)24406(

الخرسانة المسلحة )2(  )1 و(  الخرسانة المسلحة )2(  )1 هـ(  

ادارة مشروعات التشييد )1(  )هـ3(  )24325(

ميكانيكا التربة )2(  )ت4(  )25417(

الخرسانة المسلحة )2(  )ت2(  )25217(

تحليل  االنشاءات )3(  )ت1(  )25116(

تحليل  االنشاءات )3(  )3 هـ(  

)25517(

تحليل  االنشاءات )3(  )3 و(  

)25416(

تحليل  االنشاءات )3(  )3 ز(  

)25415(

تحليل  االنشاءات )3(  )3 ح(  

)25419(

الخرسانة المسلحة )2(  )ت1(  )25116(

ميكانيكا التربة )2(  )ت1(  )25116(

اعداد التقارير الفنية االنجليزية  )ت1(  )25116(

الهيدروليكا )1(  )3 هـ(  )25517(

الخرسانة المسلحة )2(  )3 د(  

)25518(

الخرسانة المسلحة )2(  )3 هـ(  
الهيدروليكا )1(  )3 و(  )25416(

ميكانيكا التربة )2(  )3 د(  

)25518(

ميكانيكا التربة )2(  )3 هـ(  

)25517(

الخرسانة المسلحة )2(  )3 و(  

)25416(
الهيدروليكا )1(  )3 ز(  )25415(

ميكانيكا التربة )2(  )3 ز(  

)25415(

الهيدروليكا )1(  )ت2(  )25217(

الفرقة الثالثة مدني )المجموعة 1(



 2017/2018 األوللفصل الدراسي اجدول  كلية الهندسة

 

  
 الورش 111 / ميكانيكا 42/  صناعية 42تشييد /  42علوم أساسية /  42كود المباني : 

 

 مدير عام التخطيط و المتابعة

 أحمد مصطفى  /أ      

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 جوده عطيه محمد /د.أ

 عمــيد الكلية

 عـــالء عطـــا /د.أ

 

المجموعة

910111213141516الفصل

إلىمناليوم

8.309.15السبت

9.1510.00السبت

10.1010.55السبت

10.5511.40السبت

12.301.15السبت

1.152.00السبت

2.102.55السبت

2.553.40السبت

3.504.35السبت

8.309.15األحد

9.1510.00األحد

10.1010.55األحد

10.5511.40األحد

12.301.15األحد

1.152.00األحد

2.102.55األحد

2.553.40األحد

3.504.35األحد

8.309.15االثنين

9.1510.00االثنين

10.1010.55االثنين

10.5511.40االثنين

12.301.15االثنين

1.152.00االثنين

2.102.55االثنين

2.553.40االثنين

3.504.35االثنين

8.309.15الثالثاء

9.1510.00الثالثاء

10.1010.55الثالثاء

10.5511.40الثالثاء

12.301.15الثالثاء

1.152.00الثالثاء

2.102.55الثالثاء

2.553.40الثالثاء

3.504.35الثالثاء

8.309.15األربعاء

9.1510.00األربعاء

10.1010.55األربعاء

10.5511.40األربعاء

12.301.15األربعاء

1.152.00األربعاء

2.102.55األربعاء

2.553.40األربعاء

3.504.35األربعاء

8.309.15الخميس

9.1510.00الخميس

10.1010.55الخميس

10.5511.40الخميس

12.301.15الخميس

1.152.00الخميس

2.102.55الخميس

2.553.40الخميس

3.504.35الخميس

ادارة مشروعات التشييد )1(  )ت1(  )25116(

تحليل  االنشاءات )3(  )ت1(  )25116(

ميكانيكا التربة )2(  )3 و(  

)25416(

ميكانيكا التربة )2(  )3 ز(  

)25415(

الخرسانة المسلحة )2(  )3 ح(  

)25419(

الهيدروليكا )1(  )3 هـ(  )25517(

الهيدروليكا )1(  )3 ز(  )25415(

الخرسانة المسلحة )2(  )3 و(  

)25416(

الخرسانة المسلحة )2(  )3 ز(  
الهيدروليكا )1(  )3 ح(  )25419(

الخرسانة المسلحة )2(  )3 هـ(  

ميكانيكا التربة )2(  )ت4(  )25417(

الخرسانة المسلحة )2(  )ت4(  )25417(

ادارة مشروعات التشييد )1(  )3 ك(  )25216(ادارة مشروعات التشييد )1(  )3 ي(  )25218(ادارة مشروعات التشييد )1(  )3 ط(  )25418(ادارة مشروعات التشييد )1(  )3 د(  )25518(

تحليل  االنشاءات )3(  )3 ي(  

)25218(

تحليل  االنشاءات )3(  )3 ك(  

)25216(

تحليل  االنشاءات )3(  )3 د(  

)25518(

تحليل  االنشاءات )3(  )3 ط(  

)25418(

اعداد التقارير الفنية االنجليزية  )ت2(  )25217(

الخرسانة المسلحة )2(  )ت2(  )25217(

ميكانيكا التربة )2(  )ت2(  )25217(

الهيدروليكا )1(  )ت4(  )25417(

الهيدروليكا )1(  )3 ز(  )25415(

الخرسانة المسلحة )2(  )3 ز(   الهيدروليكا )1(  )3 هـ(  )25517( ميكانيكا التربة )2(  )3 د(  

)25518(

الخرسانة المسلحة )2(  )3 و(  

)25416(

الخرسانة المسلحة )2(  )3 هـ(  
الهيدروليكا )1(  )3 و(  )25416(

ميكانيكا التربة )2(  )3 ز(  

)25415(

الخرسانة المسلحة )2(  )3 د(  

)25518(

الفرقة الثالثة مدني )المجموعة 2(



 2017/2018 األوللفصل الدراسي اجدول  كلية الهندسة

 

  
 الورش 111 / ميكانيكا 42/  صناعية 42تشييد /  42علوم أساسية /  42كود المباني : 

 

 مدير عام التخطيط و المتابعة

 أحمد مصطفى  /أ      

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 جوده عطيه محمد /د.أ

 عمــيد الكلية

 عـــالء عطـــا /د.أ

 

المجموعة

12345678الفصل

إلىمناليوم

8.309.15السبت

9.1510.00السبت

10.1010.55السبت

10.5511.40السبت

12.301.15السبت

1.152.00السبت

2.102.55السبت

2.553.40السبت

3.504.35السبت

8.309.15األحد

9.1510.00األحد

10.1010.55األحد

10.5511.40األحد

12.301.15األحد

1.152.00األحد

2.102.55األحد

2.553.40األحد

3.504.35األحد

8.309.15االثنين

9.1510.00االثنين

10.1010.55االثنين

10.5511.40االثنين

12.301.15االثنين

1.152.00االثنين

2.102.55االثنين

2.553.40االثنين

3.504.35االثنين

8.309.15الثالثاء

9.1510.00الثالثاء

10.1010.55الثالثاء

10.5511.40الثالثاء

12.301.15الثالثاء

1.152.00الثالثاء

2.102.55الثالثاء

2.553.40الثالثاء

3.504.35الثالثاء

8.309.15األربعاء

9.1510.00األربعاء

10.1010.55األربعاء

10.5511.40األربعاء

12.301.15األربعاء

1.152.00األربعاء

2.102.55األربعاء

2.553.40األربعاء

3.504.35األربعاء

8.309.15الخميس

9.1510.00الخميس

10.1010.55الخميس

10.5511.40الخميس

12.301.15الخميس

1.152.00الخميس

2.102.55الخميس

2.553.40الخميس

 االنشاءات بالحاسب )1(  )1 ي(   االنشاءات بالحاسب )1(  )1 ط(  3.504.35الخميس

الهندسة الصحيه والبيئيه )2(  )1 

ز(  )24306(
المنشآت المائيه  )1 ح(  )24215(

الكبارى المعدنية )1(  )ت4(  )25417(

الكبارى المعدنية )1(  )1 ط(  

)24216(

الكبارى المعدنية )1(  )1 ي(  

)24217(

هندسة الطرق والمطارات )1(  )ت3(  )25318(

إداره مشروعات التشيد )2(  )1 د(  

)24406(

الهندسة الصحيه والبيئيه )2(  

)3ص(  )25117(
المنشآت المائيه  )3 هـ(  )25517(المنشآت المائيه  )2 ز(  )28413(

هندسة الطرق والمطارات )1(  )3 

ل(  )25215(
المنشآت المائيه  )1 هـ(  )24408(

الكبارى المعدنية )1(  )1 و(  

)24419(

هندسة الطرق والمطارات )1(  )3 

ك(  )25216(

المنشآت المائيه  )ت3(  )25318(

المشروع  )ت3(  )25318(

 االنشاءات بالحاسب )1(  )3 ل(   االنشاءات بالحاسب )1(  )3 ج(  

الكبارى المعدنية )1(  )ت3(  )25318(

 االنشاءات بالحاسب )1(  )ت3(  )25318(

إداره مشروعات التشيد )2(  )ت3(  )25318(

إداره مشروعات التشيد )2(  )4 د(  

)27321(

الهندسة الصحيه والبيئيه )2(  )ت3(  )25318(

الكبارى المعدنية )1(  )4 أ(  

)27520(

هندسة الطرق والمطارات )1(  )4 

ب(  )27509(

إداره مشروعات التشيد )2(  )4 ج(  

)27508(

هندسة الطرق والمطارات )1(  )3 

ط(  )25418(

إداره مشروعات التشيد )2(  )3 ي(  

)25218(

الهندسة الصحيه والبيئيه )2(  )3 

ك(  )25216(

الهندسة الصحيه والبيئيه )2(  )3 

ل(  )25215(

المنشآت المائيه  )ت1(  )25116(

الفرقة الرابعة مدني )المجموعة 1(



 2017/2018 األوللفصل الدراسي اجدول  كلية الهندسة

 

  
 الورش 111 / ميكانيكا 42/  صناعية 42تشييد /  42علوم أساسية /  42كود المباني : 

 

 مدير عام التخطيط و المتابعة

 أحمد مصطفى  /أ      

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 جوده عطيه محمد /د.أ

 عمــيد الكلية

 عـــالء عطـــا /د.أ

 

  



 2017/2018 األوللفصل الدراسي اجدول  كلية الهندسة

 

  
 الورش 111 / ميكانيكا 42/  صناعية 42تشييد /  42علوم أساسية /  42كود المباني : 

 

 مدير عام التخطيط و المتابعة

 أحمد مصطفى  /أ      

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 جوده عطيه محمد /د.أ

 عمــيد الكلية

 عـــالء عطـــا /د.أ

 

المجموعة

910111213141516الفصل

إلىمناليوم

8.309.15السبت

9.1510.00السبت

10.1010.55السبت

10.5511.40السبت

12.301.15السبت

1.152.00السبت

2.102.55السبت

2.553.40السبت

3.504.35السبت

8.309.15األحد

9.1510.00األحد

10.1010.55األحد

10.5511.40األحد

12.301.15األحد

1.152.00األحد

2.102.55األحد

2.553.40األحد

3.504.35األحد

8.309.15االثنين

9.1510.00االثنين

10.1010.55االثنين

10.5511.40االثنين

12.301.15االثنين

1.152.00االثنين

2.102.55االثنين

2.553.40االثنين

3.504.35االثنين

8.309.15الثالثاء

9.1510.00الثالثاء

10.1010.55الثالثاء

10.5511.40الثالثاء

12.301.15الثالثاء

1.152.00الثالثاء

2.102.55الثالثاء

2.553.40الثالثاء

3.504.35الثالثاء

8.309.15األربعاء

9.1510.00األربعاء

10.1010.55األربعاء

10.5511.40األربعاء

12.301.15األربعاء

1.152.00األربعاء

2.102.55األربعاء

2.553.40األربعاء

3.504.35األربعاء

8.309.15الخميس

9.1510.00الخميس

10.1010.55الخميس

10.5511.40الخميس

12.301.15الخميس

1.152.00الخميس

2.102.55الخميس

2.553.40الخميس

3.504.35الخميس

 االنشاءات بالحاسب )1(  )4 هـ(   االنشاءات بالحاسب )1(  )4 د(  

هندسة الطرق والمطارات )1(  )ت3(  )25318(

الهندسة الصحيه والبيئيه )2(  )1 

و(  )24419(

الكبارى المعدنية )1(  )ت4(  )25417(

الهندسة الصحيه والبيئيه )2(  )1 

ج(  )24403(

الهندسة الصحيه والبيئيه )2(  )1 

د(  )24406(

الهندسة الصحيه والبيئيه )2(  )1 

هـ(  )24408(

 االنشاءات بالحاسب )1(  )3 د(   االنشاءات بالحاسب )1(  )3 ج(  

المنشآت المائيه  )3 أ(  )25516(
إداره مشروعات التشيد )2(  )3 ب(  

)25515(

الكبارى المعدنية )1(  )3 ج(  

)25519(

هندسة الطرق والمطارات )1(  )3 

د(  )25518(

إداره مشروعات التشيد )2(  )3 أ(  

)25516(

الكبارى المعدنية )1(  )3 ب(  

)25515(

هندسة الطرق والمطارات )1(  )3 

ج(  )25519(

الكبارى المعدنية )1(  )3 د(  

)25518(

المنشآت المائيه  )ت1(  )25116(

المشروع  )ت4(  )25417(

إداره مشروعات التشيد )2(  )ت4(  )25417(

الكبارى المعدنية )1(  )ت4(  )25417(

 االنشاءات بالحاسب )1(  )ت4(  )25417(

الهندسة الصحيه والبيئيه )2(  )ت2(  )25217(

هندسة الطرق والمطارات )1(  )3 أ( 

)25516( 
المنشآت المائيه  )3 ب(  )25515(

إداره مشروعات التشيد )2(  )3 ج(  

)25519(
المنشآت المائيه  )3 ح(  )25419(

المنشآت المائيه  )ت1(  )25116(

المنشآت المائيه  )3 ي(  )25218(
إداره مشروعات التشيد )2(  )3 ل(  

)25215(

الكبارى المعدنية )1(  )3 ط(  

)25418(

هندسة الطرق والمطارات )1(  )3 

ك(  )25216(

الفرقة الرابعة مدني )المجموعة 2(



 2017/2018 األوللفصل الدراسي اجدول  كلية الهندسة

 

  
 الورش 111 / ميكانيكا 42/  صناعية 42تشييد /  42علوم أساسية /  42كود المباني : 

 

 مدير عام التخطيط و المتابعة

 أحمد مصطفى  /أ      

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 جوده عطيه محمد /د.أ

 عمــيد الكلية

 عـــالء عطـــا /د.أ

 

 

المجموعة

123456789101112الفصل

إلىمناليوم

8.309.15السبت

9.1510.00السبت

10.1010.55السبت

10.5511.40السبت

12.301.15السبت

1.152.00السبت

2.102.55السبت

2.553.40السبت

3.504.35السبت

8.309.15األحد

9.1510.00األحد

10.1010.55األحد

10.5511.40األحد

12.301.15األحد

1.152.00األحد

2.102.55األحد

2.553.40األحد

3.504.35األحد

8.309.15االثنين

9.1510.00االثنين

10.1010.55االثنين

10.5511.40االثنين

12.301.15االثنين

1.152.00االثنين

2.102.55االثنين

2.553.40االثنين

3.504.35االثنين

8.309.15الثالثاء

9.1510.00الثالثاء

10.1010.55الثالثاء

10.5511.40الثالثاء

12.301.15الثالثاء

1.152.00الثالثاء

2.102.55الثالثاء

2.553.40الثالثاء

3.504.35الثالثاء

8.309.15األربعاء

9.1510.00األربعاء

10.1010.55األربعاء

10.5511.40األربعاء

12.301.15األربعاء

1.152.00األربعاء

2.102.55األربعاء

2.553.40األربعاء

3.504.35األربعاء

8.309.15الخميس

9.1510.00الخميس

10.1010.55الخميس

10.5511.40الخميس

12.301.15الخميس

1.152.00الخميس

2.102.55الخميس

2.553.40الخميس

3.504.35الخميس

برمجة الحاسب أ  )معمل(
الفيزيـاء  )2(  )3 ك(  

)25216(

المواد الهندسية الكهربية  )3 

ل(  )25215(

الدوائر الكهربية )1(  )2 ز(  

)28413(

الدوائر الكهربية )1(  )معمل(

الدوائر الكهربية )1(  )معمل(

الدوائر الكهربية )1(  )معمل(

الدوائر الكهربية )1(  )معمل(

الدوائر الكهربية )1(  )معمل(

الدوائر الكهربية )1(  )معمل(

الفيزيـاء  )2(  )3 ل(  

)25215(

المواد الهندسية الكهربية  )2 

ز(  )28413(
برمجة الحاسب أ  )معمل(

الدوائر الكهربية )1(  )3 ط(  

)25418(

اللغه االجنبية الفنية )2(  )3 

ي(  )25218(

الميكانيكا )2(  )3 ك(  

)25216(

الدوائر الكهربية )1(  )3ص(  

)25117(

اللغه االجنبية الفنية )2(  )3 

ط(  )25418(

الدوائر الكهربية )1(  )هـ4(  )24319(

برمجة الحاسب أ  )هـ4(  )24319(

برمجة الحاسب أ  )1 ج(  )24403(
برمجة الحاسب أ  )معمل(

الدوائر الكهربية )1(  )1 هـ(  

)24408(

برمجة الحاسب أ  )1 هـ(  

اللغه االجنبية الفنية )2(  )1 

ي(  )24217(

الميكانيكا )2(  )1 ج(  

)24403(

الميكانيكا )2(  )1 ي(  

)24217(

برمجة الحاسب أ  )1 ج(  

المواد الهندسية الكهربية  )1 

د(  )24406(

اللغه االجنبية الفنية )2(  )1 برمجة الحاسب أ  )1 هـ(  

و(  )24419(

الدوائر الكهربية )1(  )2 ج(  

)28511(

اللغه االجنبية الفنية )2(  )1 

ز(  )24306(

الفيزيـاء  )2(  )1 ط(  

)24216(

المواد الهندسية الكهربية  )1 

ي(  )24217(

برمجة الحاسب أ  )3 ل(  
برمجة الحاسب أ  )معمل(

الميكانيكا )2(  )1 ط(  

)24216(

الفيزيـاء  )2(  )1 ي(  

)24217(

المواد الهندسية الكهربية  )1 ل(  

)24304(

برمجة الحاسب أ  )3 ل(  

الميكانيكا )2(  )1 ل(  

)24304(

الدوائر الكهربية )1(  )1 و(  

)24419(

المواد الهندسية الكهربية  )3 د(  

)25518(

الميكانيكا )2(  )هـ3(  )24325(

الفيزيـاء  )2(  )هـ3(  )24325(

اللغه االجنبية الفنية )2(  )هـ4(  )24319(

المواد الهندسية الكهربية  )هـ4(  )24319(

الفيزيـاء  )2(  )3 ج(  

)25519(

المواد الهندسية الكهربية  )3 د(  

)25518(
برمجة الحاسب أ  )معمل(

الفيزيـاء  )2(  )3 ح(  

)25419(

الدوائر الكهربية )1(  )ت4(  )25417(

اللغه االجنبية الفنية )2(  )3 أ(  

)25516(

الميكانيكا )2(  )3 ب(  

)25515(

الفرقة األولى كهرباء



 2017/2018 األوللفصل الدراسي اجدول  كلية الهندسة

 

  
 الورش 111 / ميكانيكا 42/  صناعية 42تشييد /  42علوم أساسية /  42كود المباني : 

 

 مدير عام التخطيط و المتابعة

 أحمد مصطفى  /أ      

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 جوده عطيه محمد /د.أ

 عمــيد الكلية

 عـــالء عطـــا /د.أ

 

المجموعة

123456789101112الفصل

إلىمناليوم

8.309.15السبت

9.1510.00السبت

10.1010.55السبت

10.5511.40السبت

12.301.15السبت

1.152.00السبت

2.102.55السبت

2.553.40السبت

3.504.35السبت

8.309.15األحد

9.1510.00األحد

10.1010.55األحد

10.5511.40األحد

12.301.15األحد

1.152.00األحد

2.102.55األحد

2.553.40األحد

3.504.35األحد

8.309.15االثنين

9.1510.00االثنين

10.1010.55االثنين

10.5511.40االثنين

12.301.15االثنين

1.152.00االثنين

2.102.55االثنين

2.553.40االثنين

3.504.35االثنين

8.309.15الثالثاء

9.1510.00الثالثاء

10.1010.55الثالثاء

10.5511.40الثالثاء

12.301.15الثالثاء

1.152.00الثالثاء

2.102.55الثالثاء

2.553.40الثالثاء

3.504.35الثالثاء

8.309.15األربعاء

9.1510.00األربعاء

10.1010.55األربعاء

10.5511.40األربعاء

12.301.15األربعاء

1.152.00األربعاء

2.102.55األربعاء

2.553.40األربعاء

3.504.35األربعاء

8.309.15الخميس

9.1510.00الخميس

10.1010.55الخميس

10.5511.40الخميس

12.301.15الخميس

1.152.00الخميس

2.102.55الخميس

2.553.40الخميس

3.504.35الخميس

حقوق اإلنسان  )ت1(  )25116(

القياسات الكهربية  )3 د(  

)25518(
التصميم المنطقى  )1 ي(  )24217(

اآلالت الكهربية )1(  )1 ح(  

)24215(

القياسات الكهربية  )1 ل(  

)24304(
الرياضيات  )3(  )3 هـ(  )25517(

اآلالت الكهربية )1(  )1 ط(  

)24216(

التصميم المنطقى  )هـ2(  )24218(

اآلالت الكهربية )1(  )هـ2(  )24218(

االنشاءات المدنية )2(  )1 ط(  

االنشاءات المدنية )2(  )2 أ(  االنشاءات المدنية )2(  )1 ط(  

االنشاءات المدنية )2(  )2 أ(  

القياسات الكهربية  )هـ3(  )24325(

االنشاءات المدنية )2(  )هـ3(  )24325(

اآلالت الكهربية )1(  )هـ3(  )24325(

االنشاءات المدنية )2(  )2 ز(  االنشاءات المدنية )2(  )2 و(  

الهندسة االلكترونية )2(  )3 ك(  

)25216(
التصميم المنطقى  )2 ز(  )28413(

اآلالت الكهربية )1(  )3 ل(  

)25215(

الهندسة االلكترونية )2(  )3 ط(  

)25418(

الرياضيات  )3(  )هـ2(  )24218(

التصميم المنطقى  )هـ2(  )24218(

التصميم المنطقى  )3 ي(  )25218(
اآلالت الكهربية )1(  )4 أ(  

)27520(

الهندسة االلكترونية )2(  )هـ3(  )24325(

الرياضيات  )3(  )3 ح(  )25419(
الهندسة االلكترونية )2(  )3ص(  

)25117(
الرياضيات  )3(  )3 أ(  )25516(

الهندسة االلكترونية )2(  )3 ب(  

)25515(
التصميم المنطقى  )3 ج(  )25519(

القياسات الكهربية  )1 هـ(  

)24408(

الرياضيات  )3(  )هـ4(  )24319(

التصميم المنطقى  )2 ز(  )28413(
الهندسة االلكترونية )2(  )1 ز(  

)24306(
الرياضيات  )3(  )1 ل(  )24304(

الرياضيات  )3(  )2 ز(  )28413(
اآلالت الكهربية )1(  )1 ز(  

)24306(

القياسات الكهربية  )1 ل(  

)24304(

التصميم المنطقى  )1 ط(  )24216(
اآلالت الكهربية )1(  )1 ح(  

)24215(

القياسات الكهربية  )1 ي(  

)24217(

القياسات الكهربية  )1 ط(  

)24216(
الرياضيات  )3(  )1 ح(  )24215(

الهندسة االلكترونية )2(  )1 ي(  

)24217(

الفرقة الثانية كهرباء

 



 2017/2018 األوللفصل الدراسي اجدول  كلية الهندسة

 

  
 الورش 111 / ميكانيكا 42/  صناعية 42تشييد /  42علوم أساسية /  42كود المباني : 

 

 مدير عام التخطيط و المتابعة

 أحمد مصطفى  /أ      

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 جوده عطيه محمد /د.أ

 عمــيد الكلية

 عـــالء عطـــا /د.أ

 

الفرقة الثالثة حاسباتالمجموعة

12345678121الفصل

إلىمناليوم

8.309.15السبت

9.1510.00السبت

10.1010.55السبت

10.5511.40السبت

12.301.15السبت

1.152.00السبت

2.102.55السبت

2.553.40السبت

3.504.35السبت

8.309.15األحد

9.1510.00األحد

10.1010.55األحد

10.5511.40األحد

12.301.15األحد

1.152.00األحد

2.102.55األحد

تنظيم الحاسبات أ  )4 ب(  )27509(2.553.40األحد

3.504.35األحد

8.309.15االثنين

9.1510.00االثنين

10.1010.55االثنين

10.5511.40االثنين

12.301.15االثنين

1.152.00االثنين

2.102.55االثنين

2.553.40االثنين

3.504.35االثنين

8.309.15الثالثاء

9.1510.00الثالثاء

10.1010.55الثالثاء

10.5511.40الثالثاء

12.301.15الثالثاء

1.152.00الثالثاء

2.102.55الثالثاء

دوائر الكترونية  )4 ب(  )27509(2.553.40الثالثاء

3.504.35الثالثاء

8.309.15األربعاء

9.1510.00األربعاء

10.1010.55األربعاء

10.5511.40األربعاء

قياسات واختبارات 1أ  )4 ب(  )27509(12.301.15األربعاء

مقرر اختيارى 1  )4 ب(  )27509(1.152.00األربعاء

2.102.55األربعاء

2.553.40األربعاء

3.504.35األربعاء

8.309.15الخميس

9.1510.00الخميس

10.1010.55الخميس

10.5511.40الخميس

12.301.15الخميس

1.152.00الخميس

2.102.55الخميس

2.553.40الخميس

3.504.35الخميس

مقرر  اختيارى 2(  )4 ب(  

)27509(

مقرر  اختيارى 1    )3 و(  

)25416(
اختبارات القوى 1أ  )معمل(

مقرر  اختيارى 1    )2 د(  

)28509(

رياضيات  4  )2 د(  )28509(جهد عالي  )3 ي(  )25218(

محاضرة حاسبات 1  )4 أ(  

)27520(
جهد عالي  )ج1(  )27219(

مقرر  اختيارى 2(  )ج1(  )27219(
محاضرة مقرر اختيارى 1  )4 أ(  

)27520(

دوائر الكترونية  )2 ز(  )28413(

جهد عالي  )2 أ(  )28513(

اختبارات القوى 1أ  )معمل(

مقرر  اختيارى 2(  )2 ب(  

)28512(

قوى كهربية   1 أ  )1 د(  

)24406(

رياضيات 4  )1 ح(  )24215(رياضيات  4  )ج1(  )27219(

محاضرة رياضيات 4  )4 ب(  )27509(

محاضرة منظومات تحكم  )4 ب(  

)27509(

حاسبات 1  )1 ح(  )24215(قوى كهربية   1 أ  )ج1(  )27219(

جهد عالي  )3ص(  )25117(
قياسات الكترونية أ  )2 ز(  

)28413(

مقرر اختيارى 1  )3ص(  

)25117(

رياضيات 4  )4 ب(  )27509(

محاضرة دوائر الكترونية  )4 أ(  

)27520(

محاضرة قياسات واختبارات 1أ  )4 ب(  

)27509(

محاضرة قياسات الكترونية أ  )4 أ(  

)27520(
محاضرة تنظيم الحاسبات أ  )4 ب(  

)27509(
محاضرة رياضيات 4  )4 د(  

)27321(

محاضرة حاسبات 1  )4 أ(  

)27520(

قياسات واختبارات 1أ  )معمل(

محاضرة مقرر اختيارى 1  )4 أ(  

)27520(

محاضرة منظومات تحكم  )4 ب(  

)27509(

اختبارات معملية 

أ  )معمل(

محاضرة مقرر اختيارى 1  )4 ب(  

)27509(

مقرر  اختيارى 1    )4 ج(  

)27508(

قوى كهربية   1 أ  )4 و(  

)27208(

منظومات تحكم  )4 ب(  )27509( اختبارات القوى 1أ  )معمل(

اختبارات معملية 

أ  )معمل(

رياضيات  4  )3 ل(  )25215(
قوى كهربية   1 أ  )1 ل(  

)24304(
جهد عالي  )1 ي(  )24217(

محاضرة رياضيات 4  )4 أ(  

)27520(
محاضرة رياضيات 4  )4 ب(  )27509(

محاضرة دوائر الكترونية  )4 أ(  

)27520(
محاضرة دوائر الكترونية  )4 ب(  

)27509(

رياضيات  4  )ج1(  )27219(

جهد عالي  )ج1(  )27219(

مقرر  اختيارى 1    )ج1(  )27219(

قوى كهربية   1 أ  )ج1(  )27219(

مقرر  اختيارى 1    )3ص(  

)25117(

قوى كهربية   1 أ  )1 د(  

)24406(

مقرر  اختيارى 2(  )1 ج(  

)24403(
اختبارات القوى 1أ  )معمل(

مقرر  اختيارى 2(  )1 و(  

)24419(
رياضيات  4  )3ص(  )25117(

رياضيات  4  )1 و(  )24419(

الفرقة الثالثة اتصاالتالفرقة الثالثة قوى كهربية

 



 2017/2018 األوللفصل الدراسي اجدول  كلية الهندسة

 

  
 الورش 111 / ميكانيكا 42/  صناعية 42تشييد /  42علوم أساسية /  42كود المباني : 

 

 مدير عام التخطيط و المتابعة

 أحمد مصطفى  /أ      

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 جوده عطيه محمد /د.أ

 عمــيد الكلية

 عـــالء عطـــا /د.أ

 

الفرقة الرابعة حاسباتالمجموعة

12345678121الفصل

إلىمناليوم

8.309.15السبت

9.1510.00السبت

10.1010.55السبت

10.5511.40السبت

12.301.15السبت

1.152.00السبت

2.102.55السبت

2.553.40السبت

3.504.35السبت

8.309.15األحد

9.1510.00األحد

10.1010.55األحد

10.5511.40األحد

12.301.15األحد

1.152.00األحد

2.102.55األحد

2.553.40األحد

3.504.35األحد

8.309.15االثنين

9.1510.00االثنين

10.1010.55االثنين

10.5511.40االثنين

12.301.15االثنين

1.152.00االثنين

2.102.55االثنين

2.553.40االثنين

3.504.35االثنين

8.309.15الثالثاء

9.1510.00الثالثاء

10.1010.55الثالثاء

10.5511.40الثالثاء

12.301.15الثالثاء

1.152.00الثالثاء

2.102.55الثالثاء

2.553.40الثالثاء

3.504.35الثالثاء

8.309.15األربعاء

9.1510.00األربعاء

10.1010.55األربعاء

محاضرة القياسات واالختيارات )2( أ  )4 د(  )27321(10.5511.40األربعاء

12.301.15األربعاء

1.152.00األربعاء

مقرر اختيارى )4(  )4 د(  )27321(2.102.55األربعاء

2.553.40األربعاء

3.504.35األربعاء

8.309.15الخميس

9.1510.00الخميس

منظومات االتصاالت الرقمية  )4 د(  )27321(10.1010.55الخميس

مقرر  اختيارى )3(  )4 د(  )27321(10.5511.40الخميس

12.301.15الخميس

1.152.00الخميس

2.102.55الخميس

2.553.40الخميس

3.504.35الخميس

تحكم وديناميكا منظومات القوى 

الكهربية )2(  )2 أ(  )28513(

اقتصاديات القوى الكهربية  )2 ج(  

)28511(
اختبارات القوى واالالت الكهربية 

)2(  )معمل(

مقرر اختياري )3(  )2 ب(  

)28512(

مقرر اختياري )3(  )2 أ(  

)28513(

تحكم وديناميكا منظومات القوى 

الكهربية )2(  )2 ج(  )28511(

االالت الكهربية )3(  )2 ب(  

)28512(

المشروع  )معمل(المشروع  )معمل(المشروع  )معمل( المشروع  )معمل(المشروع  )معمل(

التحكم الرقمى  )4 د(  )27321(محاضرة تطبيقات االلكترونيات  )3 ي(  )25218(تحكم وديناميكا منظومات القوى الكهربية )2(  )ج2(  )27319(

تطبيقات االلكترونيات  )2 

ج(  )28511(

شبكات الحاسب  )4 د(  )27321(

محاضرة مقرراختيارى )4(  )4 أ(  )27520(

محاضرة منظومات االتصاالت الرقمية  )4 د(  

)27321(

محاضرة االتصاالت الرقمية  )4 أ(  )27520(

االتصاالت الرقمية  )2 ج(  

)28511(

مقرراختيارى )4(  )1 ج(  )24403(

محاضرة التقويم  البيئى للمشروعات  )1 ح(  

)24215(

محاضرة القياسات واالختبارات المعملية   )4 ج(  

القياسات واالختيارات )2( أ  )معمل(

محاضرة شبكات الحاسب  )4 د(  )27321(

محاضرة التحكم الرقمى  )4 د(  )27321(

مقرر اختيارى )3(  )3 

ك(  )25216(

اقتصاديات القوى الكهربية  )ج2(  )27319(
مقرر اختيارى )3(  )2 ز( 

)28413( 
القياسات واالختبارات 

المعملية   )معمل(
مقرر اختياري )3(  )3 و(  

)25416(

االالت الكهربية )3(  )3 ز(  

)25415(
اختبارات القوى واالالت الكهربية 

)2(  )معمل(

محاضرة مقرر اختيارى )4(  )4 د(  )27321(

محاضرة االتصاالت الرقمية  )4 أ(  )27520(االالت الكهربية )3(  )ج2(  )27319(

محاضرة تطبيقات االلكترونيات  )4 أ(  )27520(
محاضرة مقرر  اختيارى )3(  )4 د(  )27321(

تحكم وديناميكا منظومات القوى الكهربية )2(  )ج2(  )27319(

االالت الكهربية )3(  )3 ج(  

)25519(

اقتصاديات القوى الكهربية  )3 ل(  

)25215(

محاضرة مقرر اختيارى )3(  )4 أ(  )27520(مقرر اختياري )3(  )ج2(  )27319(
المشروع  )معمل(

القياسات واالختبارات 

المعملية   )معمل(

تطبيقات االلكترونيات  )2 

ز(  )28413(
محاضرة شبكات الحاسب  )4 د(  )27321(

االتصاالت الرقمية  )2 ز(  

)28413(
محاضرة التحكم الرقمى  )4 د(  )27321(

االالت الكهربية )3(  )1 د(  

)24406(
اختبارات القوى واالالت الكهربية 

)2(  )معمل(

تحكم وديناميكا منظومات القوى 

الكهربية )2(  )1 ج(  )24403(

اقتصاديات القوى الكهربية  )1 هـ(  

)24408(

اقتصاديات القوى الكهربية  )1 د(  

)24406(

مقرر اختياري )3(  )1 ج(  

)24403(

تحكم وديناميكا منظومات القوى 

الكهربية )2(  )1 هـ(  )24408(

اقتصاديات القوى الكهربية  )ج2(  )27319(

االالت الكهربية )3(  )ج2(  )27319(

اختبارات القوى واالالت الكهربية 

)2(  )معمل(

الفرقة الرابعة اتصاالتالفرقة الرابعة قوى كهربية



 2017/2018 األوللفصل الدراسي اجدول  كلية الهندسة

 

  
 الورش 111 / ميكانيكا 42/  صناعية 42تشييد /  42علوم أساسية /  42كود المباني : 

 

 مدير عام التخطيط و المتابعة

 أحمد مصطفى  /أ      

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 جوده عطيه محمد /د.أ

 عمــيد الكلية

 عـــالء عطـــا /د.أ

 

الفرقة

12345678الفصل

8,309,15

9,1510,00

10,1010,55

10,5511,40

12,301,15

1,152,00

2,102,55

2,553,40

3,504,35

8,309,15

9,1510,00

10,1010,55

10,5511,40

12,301,15

1,152,00

2,102,55

2,553,40

3,504,35

8,309,15

9,1510,00

10,1010,55

10,5511,40

12,301,15

1,152,00

2,102,55

2,553,40

3,504,35

8,309,15

9,1510,00

10,1010,55

10,5511,40

12,301,15

1,152,00

2,102,55

2,553,40

3,504,35

8,309,15

9,1510,00

10,1010,55

10,5511,40

12,301,15

1,152,00

2,102,55

2,553,40

3,504,35

8,309,15

9,1510,00

10,1010,55

10,5511,40

12,301,15

1,152,00

2,102,55

2,553,40

3,504,35

 الحاسبات والبرمجة )معمل(

تكنولوجيا االنتاج  )1(  )م1(  )28202(

الرياضيات )2(   )1 ج(  )24403(الرياضيات )2(   )1 ز(  )24306(

 الحاسبات والبرمجة )معمل(تكنولوجيا االنتاج  )1(  )1 ي(  )24217(تكنولوجيا االنتاج  )1(  )3 أ(  )25516(

 الحاسبات والبرمجة  )1 ي(  )24217(

 الحاسبات والبرمجة )معمل(

الديناميكا الحرارية  )3 ح(  )25419( الديناميكا الحرارية  )1 ي(  )24217(

الديناميكا الحرارية  األساسية   )م1(  )28202(

 الحاسبات والبرمجة )معمل(

الرياضيات )2(   )م2(  )28301(

الفيزياء )2(  )م2(  )28301(

الفرقة األولى ميكانيكا

الفيزياء )2(  )1 ج(  )24403(
الديناميكا الحرارية  )3 ص(  )25117(

 الحاسبات والبرمجة )2 د(  )28509( الحاسبات والبرمجة  )3 ص(  )25117(

تكنولوجيا االنتاج  )1(  )2 د(  )28509(الفيزياء )2(  )2 هـ(  )28521(الديناميكا الحرارية  )2 أ(  )28513( الفيزياء )2(  )2 ب(  )28512(

ت
سب

ال
حد

األ
ن
ني

الث
ا

اء
الث

لث
ا

 الحاسبات والبرمجة  )2(   )م2(  )28301(

الديناميكا الحرارية  )1 ز(  )24306(الرياضيات )2(   )1 ح(  )24215(تكنولوجيا االنتاج  )1(  )1 و(  )24419(

اء
بع

ألر
ا

الديناميكا الحرارية  األساسية   )م1(  )28202(

س
مي

خ
ال

 الحاسبات والبرمجة )2 و(  )28520(
الديناميكا الحرارية  )3 ج(  )25519(

االنسانيات )1(    )م1(  )28202(

الفيزياء )2(  )1 ز(  )24306(الرياضيات )2(   )3 ح(  )25419(
الديناميكا الحرارية  )2 و(  )28520(

 



 2017/2018 األوللفصل الدراسي اجدول  كلية الهندسة

 

  
 الورش 111 / ميكانيكا 42/  صناعية 42تشييد /  42علوم أساسية /  42كود المباني : 

 

 مدير عام التخطيط و المتابعة

 أحمد مصطفى  /أ      

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 جوده عطيه محمد /د.أ

 عمــيد الكلية

 عـــالء عطـــا /د.أ

 

المجموعة

12345678الفصل

إلىمناليوم

8.309.15السبت

9.1510.00السبت

10.1010.55السبت

10.5511.40السبت

12.301.15السبت

1.152.00السبت

2.102.55السبت

2.553.40السبت

3.504.35السبت

8.309.15األحد

9.1510.00األحد

10.1010.55األحد

10.5511.40األحد

12.301.15األحد

1.152.00األحد

2.102.55األحد

2.553.40األحد

3.504.35األحد

8.309.15االثنين

9.1510.00االثنين

10.1010.55االثنين

10.5511.40االثنين

12.301.15االثنين

1.152.00االثنين

2.102.55االثنين

2.553.40االثنين

3.504.35االثنين

8.309.15الثالثاء

9.1510.00الثالثاء

10.1010.55الثالثاء

10.5511.40الثالثاء

12.301.15الثالثاء

1.152.00الثالثاء

2.102.55الثالثاء

2.553.40الثالثاء

3.504.35الثالثاء

8.309.15األربعاء

9.1510.00األربعاء

10.1010.55األربعاء

10.5511.40األربعاء

12.301.15األربعاء

1.152.00األربعاء

2.102.55األربعاء

2.553.40األربعاء

3.504.35األربعاء

8.309.15الخميس

9.1510.00الخميس

10.1010.55الخميس

10.5511.40الخميس

12.301.15الخميس

1.152.00الخميس

2.102.55الخميس

2.553.40الخميس

3.504.35الخميس

انسانيات 2  )م2(  )28301(

انتقال حرارة 1  )4 ب(  )27509(ميكانيكا آالت 2  )2 هـ(  )28521( انتقال حرارة 1  )3 ب(  )25515(ميكانيكا آالت 2  )4 أ(  )27520(

ميكانيكا آالت 2  )م2(  )28301(

رياضيات 3  )م2(  )28301(

ميكانيكا آالت 2  )2 هـ(  )28521(انتقال حرارة 1  )1 ح(  )24215(رياضيات 3  )1 ز(  )24306(رياضيات 3  )1 ط(  )24216(

انتقال حرارة 1  )م2(  )28301(

ميكانيكا آالت 2  )2 ب(  )28512(
تحليل االجهادات   )2 ج(  

)28511(
رياضيات 3  )2 هـ(  )28521( تحليل االجهادات   )2 أ(  )28513(

انتقال حرارة 1  )3 ز(  )25415(
تحليل االجهادات   )3 ح(  

)25419(
رياضيات 3  )3 و(  )25416(

رياضيات 3  )م1(  )28202(

تكنولوجيا انتاج 2  )م1(  )28202(

تكنولوجيا انتاج 2  )3 ب(  

تحليل االجهادات   )3 ب(  تكنولوجيا انتاج 2  )3 ز(  

)25515(

ميكانيكا آالت 2  )ج2(  )27319(

تكنولوجيا انتاج 2  )3 و(  تكنولوجيا انتاج 2  )3 ج(  

انتقال حرارة 1  )ج2(  )27319(

تكنولوجيا انتاج 2  )م2(  )28301(

تحليل االجهادات   )م2(  )28301(

الفرقة الثانية ميكانيكا

 



 2017/2018 األوللفصل الدراسي اجدول  كلية الهندسة

 

  
 الورش 111 / ميكانيكا 42/  صناعية 42تشييد /  42علوم أساسية /  42كود المباني : 

 

 مدير عام التخطيط و المتابعة

 أحمد مصطفى  /أ      

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 جوده عطيه محمد /د.أ

 عمــيد الكلية

 عـــالء عطـــا /د.أ

 

الفرقة الثالثة تصميم ميكانيكيالمجموعة

1234561الفصل

إلىمناليوم

8.309.15السبت

9.1510.00السبت

10.1010.55السبت

10.5511.40السبت

12.301.15السبت

1.152.00السبت

2.102.55السبت

2.553.40السبت

3.504.35السبت

8.309.15األحد

9.1510.00األحد

10.1010.55األحد

10.5511.40األحد

12.301.15األحد

1.152.00األحد

2.102.55األحد

2.553.40األحد

3.504.35األحد

8.309.15االثنين

9.1510.00االثنين

10.1010.55االثنين

10.5511.40االثنين

12.301.15االثنين

1.152.00االثنين

2.102.55االثنين

2.553.40االثنين

3.504.35االثنين

8.309.15الثالثاء

9.1510.00الثالثاء

10.1010.55الثالثاء

10.5511.40الثالثاء

12.301.15الثالثاء

1.152.00الثالثاء

2.102.55الثالثاء

2.553.40الثالثاء

3.504.35الثالثاء

8.309.15األربعاء

9.1510.00األربعاء

10.1010.55األربعاء

10.5511.40األربعاء

12.301.15األربعاء

1.152.00األربعاء

مقرر اختياري )1(  )3 ج(  )25519(2.102.55األربعاء

االقتصاد الهندسي   )3 ج(  )25519(2.553.40األربعاء

األربعاء3.504.35األربعاء

8.309.15الخميس

9.1510.00الخميس

10.1010.55الخميس

10.5511.40الخميس

12.301.15الخميس

1.152.00الخميس

2.102.55الخميس

2.553.40الخميس

3.504.35الخميس

االهتزازات الميكانيكية  )2 ج(  )28511(
نظريات القياس والمعايرة  )2 د(  

)28509(

التبريد وتكيف الهواء )1(  )2 أ(  

)28513(

التصميم الميكانيكي  )2 ب(  

)28512(

نظريات القياس والمعايرة  )2 ب(  

)28512(
نظرية تشكيل المعادن   )2 ج(  )28511(

االهتزازات الميكانيكية  )2 د(  

)28509(

مقرر اختياري )1(  )2 أ(  

)28513(

نظريات القياس والمعايرة  )3 ب(  

محاضرة تصميم الماكينات  )2 و(  )28520(

ميكانيكا الموائع )2(  )م1(  )28202(
محاضرة االهتزازات الميكانيكية  )3 ط(  

)25418(

التبريد وتكيف الهواء )1(  )م1(  )28202(

محاضرة نظرية تشكيل المعادن   )2 و(  

)28520(

ميكانيكا الموائع )2(  )4 أ(  

)27520(
نظريات القياس والمعايرة  )3 أ(  

)25516(

مقرر اختياري )1(  )3 ب(  

)25515(

التصميم الميكانيكي  )م1(  )28202(

محاضرة مقرر اختياري )1(  )3 أ(  

)25516(

التبريد وتكيف الهواء )1(  )3 هـ(  

)25517(

محاضرة نظرية قطع المعادن  )3 أ(  

)25516(

تصميم الماكينات  )3ص(  )25117(

التبريد وتكيف الهواء )1(  )3 ج(  

)25519(

التصميم الميكانيكي  )3 د(  

)25518(

نظرية قطع المعادن  )1 ج(  )24403(
التصميم الميكانيكي  )3 هـ(  

)25517(

محاضرة نظرية تشكيل المعادن   )1 و(  

)24419(

محاضرة االقتصاد الهندسي   )1 و(  

)24419(

مقرر اختياري )1(  )1 ح(  

)24215(

ميكانيكا الموائع )2(  )1 ي(  

)24217(

االهتزازات الميكانيكية  )1 ل(  

)24304(

مقرر اختياري )1(  )1 ط(  )24216(

االهتزازات الميكانيكية  )3 و(  

)25416(

ميكانيكا الموائع )2(  )3 ز(  

)25415(

نظريات القياس والمعايرة  )2 ز(  

االهتزازات الميكانيكية  )م2(  )28301(
محاضرة تصميم الماكينات  )1 ط(  )24216(

محاضرة نظرية قطع المعادن  )1 و(  

)24419(
ميكانيكا الموائع )2(  )م1(  )28202(

محاضرة االهتزازات الميكانيكية  )1 و(  

)24419(
نظريات القياس والمعايرة  )م2(  )28301(

الفرقة الثالثة قوى ميكانيكة

 



 2017/2018 األوللفصل الدراسي اجدول  كلية الهندسة

 

  
 الورش 111 / ميكانيكا 42/  صناعية 42تشييد /  42علوم أساسية /  42كود المباني : 

 

 مدير عام التخطيط و المتابعة

 أحمد مصطفى  /أ      

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 جوده عطيه محمد /د.أ

 عمــيد الكلية

 عـــالء عطـــا /د.أ

 

الفرقة الرابعة تصميم ميكانيكيالمجموعة

1234561الفصل

إلىمناليوم

8.309.15السبت

9.1510.00السبت

10.1010.55السبت

10.5511.40السبت

12.301.15السبت

1.152.00السبت

2.102.55السبت

2.553.40السبت

3.504.35السبت

8.309.15األحد

9.1510.00األحد

10.1010.55األحد

10.5511.40األحد

12.301.15األحد

1.152.00األحد

2.102.55األحد

2.553.40األحد

3.504.35األحد

8.309.15االثنين

9.1510.00االثنين

10.1010.55االثنين

10.5511.40االثنين

12.301.15االثنين

1.152.00االثنين

2.102.55االثنين

2.553.40االثنين

3.504.35االثنين

8.309.15الثالثاء

9.1510.00الثالثاء

10.1010.55الثالثاء

10.5511.40الثالثاء

12.301.15الثالثاء

1.152.00الثالثاء

2.102.55الثالثاء

2.553.40الثالثاء

3.504.35الثالثاء

8.309.15األربعاء

9.1510.00األربعاء

10.1010.55األربعاء

10.5511.40األربعاء

12.301.15األربعاء

1.152.00األربعاء

2.102.55األربعاء

2.553.40األربعاء

3.504.35األربعاء

8.309.15الخميس

9.1510.00الخميس

10.1010.55الخميس

10.5511.40الخميس

12.301.15الخميس

1.152.00الخميس

2.102.55الخميس

2.553.40الخميس

3.504.35الخميس

محركات االحتراق الداخلى  )1 ل(  

)24304(
محطات الطاقة  )2 هـ(  )28521(محطات الطاقة  )2 و(  )28520(

محطات الطاقة  )م1(  )28202(

تصميم ماكينات التشغيل  )3 ج(  

)25519(
محطات الطاقة  )2 هـ(  )28521(

تطبيقات الحاسب فى هندسة القوى 

الميكانيكية  )2 و(  )28520(

تطبيقات الحاسب فى هندسة القوى 

الميكانيكية  )2 ز(  )28413(

تطبيقات الحاسب فى هندسة القوى 

الميكانيكية  )2 هـ(  )28521(

آالت الموائع  )2(  )2 و(  

)28520(

آالت الموائع  )2(  )2 ز(  

)28413(

التصميم المدعم بالحاسب  )3 و(  

)25416(

الطرق الحسابية فى التصميم واالنتاج  )3 

د(  )25518(

محاضرة التصميم المدعم بالحاسب  )2 ز(  

)28413(

محاضرة تصميم ماكينات التشغيل  )2 ز(  

)28413(

ميكانيكا الروبوتات الصناعية  )3 د(  

)25518(

محاضرة مقرر اختياري )3(  )3 د(  

)25518(

محاضرة تصميم ماكينات التشغيل  )3 و(  

)25416(

محاضرة ميكانيكا الروبوتات الصناعية  )1 

ل(  )24304(

المشروع  )معمل(المشروع  )معمل(

مقرر اختياري )3(  )1 د(  )24406(

تطبيقات الحاسب فى هندسة القوى 

الميكانيكية  )3 ز(  )25415(

محاضرة الطرق الحسابية فى التصميم 

واالنتاج  )2 ز(  )28413(

محركات االحتراق الداخلى  )م2(  )28301(
محاضرة ميكانيكا الروبوتات الصناعية  )1 

ل(  )24304(

آالت الموائع  )2(  )3 هـ(  

)25517(

تطبيقات الحاسب فى هندسة القوى 

الميكانيكية  )3 و(  )25416(

المشروع  )معمل(

آالت الموائع  )2(  )م1(  )28202(
المترولوجيا الهندسية  )3 د(  )25518(

محاضرة التصميم المدعم بالحاسب  )1 ز(  

)24306(
محطات الطاقة  )م2(  )28301(

محركات االحتراق الداخلى  )3 هـ(  

)25517(

محركات االحتراق الداخلى  )3 و(  

)25416(

محاضرة المترولوجيا الهندسية  )1 ز(  

)24306(

تطبيقات الحاسب فى هندسة القوى 

الميكانيكية  )3 د(  )25518(

محركات االحتراق الداخلى  )م1(  )28202(

تطبيقات الحاسب فى هندسة القوى الميكانيكية  )م1(  )28202(

الفرقة الرابعة قوى ميكانيكة

 



 2017/2018 األوللفصل الدراسي اجدول  كلية الهندسة

 

  
 الورش 111 / ميكانيكا 42/  صناعية 42تشييد /  42علوم أساسية /  42كود المباني : 

 

 مدير عام التخطيط و المتابعة

 أحمد مصطفى  /أ      

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 جوده عطيه محمد /د.أ

 عمــيد الكلية

 عـــالء عطـــا /د.أ

 

 



 2017/2018 األوللفصل الدراسي اجدول  كلية الهندسة

 

  
 الورش 111 / ميكانيكا 42/  صناعية 42تشييد /  42علوم أساسية /  42كود المباني : 

 

 مدير عام التخطيط و المتابعة

 أحمد مصطفى  /أ      

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 جوده عطيه محمد /د.أ

 عمــيد الكلية

 عـــالء عطـــا /د.أ

 

 


