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میكانیكا الموائع
م. عبدالرحمن الشاعر [458]

ریاضیات 2 
م.  [453]

تكنولوجیا ھندسة المواد (م1162)     أ.م.د. صالح حمیدة     [402]

تطبیقات ھندسیة میكانیكیة  الھیئة المعاونة  [صالة رسم 3]

أساسیات التصنیع وورش (ت)   [الورش]

تطبیقات ھندسیة میكانیكیة      الھیئة المعاونة       [صالة رسم 3]
نظریة اآلالت (ب) (م1152)   أ.م.د. عمر قورة            [401]

نظریة اآلالت (ب) (م1152)     أ.م.د. عمر قورة                    [503]

تطبیقات ھندسیة میكانیكیة (ب) (م1164)           د. سامیة نصر الدین           [505]

أساسیات التصنیع وورش (ب) (م1172)  د. عبدهللا محمد        [505]

تطبیقات الحاسب (ت) 
(ك1125)
 [المعمل]

تكنولوجیا ھندسة المواد
م. عمرو علي [458]

نظریة اآلالت
م. رضوى [459]

نظریة اآلالت
م. رضوى [458]

تكنولوجیا ھندسة المواد
م. مصطفي عید [453]

تطبیقات الحاسب (ت) (ك1125)
 [المعمل]

تطبیقات الحاسب (ت) (ك1125)
 [المعمل]

ریاضیات 2 
م.  [507]

ریاضیات 2 
م.  [457]

التوقیتالیوم

میكانیكا الموائع (ب) (م1112)     د. محمد الشرنوبي      [303]
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تكنولوجیا ھندسة المواد (م1162)     أ.م.د. صالح حمیدة   
[402]

رئیس القسم

تكنولوجیا ھندسة المواد
م. عمرو علي [457]

میكانیكا الموائع
م. محمد یاسر [451]

نظریة اآلالت
م. رضوى [508]

ریاضیات 2 
م.  [452]

میكانیكا الموائع
م. عبد الرحمن الشاعر [452]

میكانیكا الموائع
م. محمد طارق [457]

نظریة اآلالت
م. محمد االشامي [452]

میكانیكا الموائع
م. محمد یاسر [458]

نظریة اآلالت
م. محمد االشامي [453]

میكانیكا الموائع (ب) (م1112)     د. محمد الشرنوبي        [408]

تكنولوجیا ھندسة المواد
م. عمرو علي [459]

تكنولوجیا ھندسة المواد
م. مصطفي عید [506]

أساسیات التصنیع وورش (ت)   [الورش]

أساسیات التصنیع وورش (ب) (م1172)
د. عبدهللا محمد        [505]

حقوق االنسان (ج1122)     أ.د. أحمد العیسوي     [401]

حقوق االنسان (ج1122)     أ.د. أحمد العیسوي     [408]

الریاضیات 2 (ب) (س1112)     د. مراد سمیر     [503]

الریاضیات 2 (ب) (س1112)     د. مراد سمیر     [503]

تطبیقات ھندسیة میكانیكیة (ب) (م1164) د. سامیة نصر الدین     [401]

ریاضیات 2 
م.  [457]
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رئیس القسم

صیانھ نظم میكانیكیھ (ب) (م1282)   اشراف: د. محمود سعید  
[ورشة السیارات]

تكنولوجیا التصنیع (ب) (م1272)     د. أحمد قاسم          [409]

القوى واآلالت الكھربیة (ك1238)     د. جمعة فھمي        [505]

القوى واآلالت الكھربیة
م.  [456]

تكنولوجیا التصنیع م. محمد 
السید [456]

صیانھ نظم میكانیكیھ (ب) (م1282)   اشراف: د. محمود سعید  
[ورشة السیارات]
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صیانھ نظم میكانیكیھ (ب) (م1282)     د. محمود سعید         [402]

صیانھ نظم میكانیكیھ (ب) (م1282)      د. محمود سعید       [358]

القوى واآلالت الكھربیة (ك1238)     د. جمعة فھمي      [505]

الرسم بمساعده الحاسب (ب) (م1264)     د. السید أحمد محیي

سیكولوجیا التصنیع (م1284)     د. أحمد قاسم      [402]

تصمیم أجزاء ماكینات
م. أحمد الخواجھ  [454]

الریاضیات 3
م. أسماء خلیفة [462]

تصمیم أجزاء ماكینات
م. یاسر سید  [460]

تكنولوجیا التصنیع
م. محمد السید [461]

تكنولوجیا التصنیع
م. إبراھیم الشافعي [457]

تصمیم أجزاء ماكینات
م. یاسر سید  [458]

القوى واآلالت الكھربیة
م.  [459]

تكنولوجیا التصنیع
م. إبراھیم الشافعي [459]

تصمیم أجزاء ماكینات
م.أحمد العربي  [461]

دینامیكا حراریھ
م. عبد الرحمن الشاعر   [456]

دینامیكا حراریھ
م. محمد شرف   [456]
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التوقیتالیوم

تصمیم أجزاء ماكینات (م1262)     د. أمیر عزیز               [501]

تصمیم أجزاء ماكینات
م. أحمد العربي  [462]

القوى واآلالت الكھربیة
م.  [455]

القوى واآلالت الكھربیة
م.  [455]

الرسم بمساعده الحاسب (ب) (م1264)     د. السید أحمد محیي

الریاضیات 3
م.  [457]

تكنولوجیا التصنیع
م. نوح السید [458]

دینامیكا حراریھ
م. عبد الرحمن الشاعر   [356]

تصمیم أجزاء ماكینات
م. احمد الخواجھ  [459]

الریاضیات 3 (ب) (س1214)     د. تامر راجح / د. عائشة   [501]

الریاضیات 3 (ب) (س1214)     د. تامر راجح / د. عائشة    [505] دینامیكا حراریھ (ب) (م1222)     د. أحمد عنتر                [501]

دینامیكا حراریھ (ب) (م1222)     د. أحمد عنتر                [505]

تصمیم أجزاء ماكینات (م1262)     د. أمیر عزیز               [505]

تكنولوجیا التصنیع (ب) (م1272)     د. أحمد قاسم          [409]

تصمیم أجزاء ماكینات
م.یاسر سید  [458]

تصمیم أجزاء ماكینات
م.أحمد الخواجھ  [459]

الریاضیات 3
م. حوریة [462]

دینامیكا حراریھ
م. محمد شرف   [462]

الریاضیات 3
م.  [504]

تصمیم أجزاء ماكینات
م. أحمد العربي  [459]

تصمیم أجزاء ماكینات
م. یاسر سید  [461]

تصمیم أجزاء ماكینات
م.أحمد الخواجھ  [463]

تكنولوجیا التصنیع
م. محمد السید [454]

تصمیم أجزاء ماكینات
م. أحمد العربي  [455]

دینامیكا حراریھ
م. عبد الرحمن الشاعر   [454]

الریاضیات 3
م.  [458]

القوى واآلالت الكھربیة
م.  [457]

القوى واآلالت الكھربیة
م.  [454]

دینامیكا حراریھ
م. محمد شرف   [455]

الریاضیات 3
م.  [460]

سیكولوجیا التصنیع (م1284)           د. أحمد قاسم           [358]
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التقرير الفني

المعالجات والمتحكمات 

الدقيقة 

[458].  م

آالت احتراق داخلي

[461]محمود سعد . م

آالت احتراق داخلي

[462]محمد لطفي . م

مقدمة الميكاترونيات 

[460] محمد جعفر. م

آالت حرارية وموائع 

[460]خالد علوان . م

تبريد وتكييف الهواء

[460]عبدهللا جمال . م

التحكم اآللي 

[457]أيمن سيد .م

التحكم اآللي 

[460]شريف منير . م

[505]              أحمد سعيد. د             (1384م)إدارة انتاج 

[3ب]            أحمد سعيد. د         (1384م)إدارة انتاج 

التحكم اآللي 

[455]عبد هللا شحاته .م

آالت حرارية وموائع 

[454]خالد علوان . م

التحكم اآللي 

[458]عبدهللا شحاته .م

التحكم اآللي 

[460]أيمن سيد .م

التحكم اآللي 

[451]شريف منير . م

تصميم واجراء التجارب 

[460]محمد اسماعيل . م

 (1392م)مقدمة الميكاترونيات     

[1أ] محمود مجدي. د

 (1362م)هندسة المواد 

[409] محمد أسامة . د

 (1322ك)المعالجات والمتحكمات الدقيقة 

[503] محمود عادل. د

التقرير الفني

تصميم واجراء التجارب 

[458]محمد اسماعيل . م

آالت حرارية وموائع 

[459]خالد علوان . م

انتقال حراره والكتله 

[355]محمد أشرف . م

هندسة صناعية

[354]طارق العطار . م

(1324م)آالت حرارية وموائع 

[409]السيد محي    . د

أساليب التصنيع المتقدمة

 (1372م)

[505] أشرف حسن . د

[401]طارق عادل        . د     (1342م) (ب)تبريد وتكييف الهواء 

[503]       محمود سعيد. د     (1322م) (ب)انتقال حراره والكتله 

هندسة المواد 

[454]إبراهيم الشافعي . م

تصميم واجراء التجارب 

[462]محمد اسماعيل . م

أساليب التصنيع المتقدمة

[461] أحمد الخواجه. م

رئيس القسم
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[505]          ابراهيم صبري. د       (1382م)هندسة صناعية 

مقدمة الميكاترونيات 

[455] محمد جعفر. م

(1364م)تصميم واجراء التجارب 

[409]    محمد أسامة. د
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قسم اهلندسة امليكانيكية
اليوم
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التوقيت

2021 / 2020- الفصل الدراسي الثاني - جدول الفرقة الثالثه 

[1أ]           أيمن ندا. د.م.أ       (1352م)التحكم اآللي 

[401]     رضوان الزهيري. د     (1332م)آالت احتراق داخلي 

ميكاترونيات

تبريد وتكييف الهواء

[356]عبدهللا جمال . م

تبريد وتكييف الهواء

[355]عبدهللا جمال . م

انتقال حراره والكتله 

[354]اسراء السيد . م

هندسة صناعية

[356]طارق العطار . م

هندسة صناعية

[355]طارق العطار . م

آالت احتراق داخلي

[354]محمد لطفي . م

[3ب]                 أيمن ندا. د.م.أ             (1352م)التحكم اآللي 

المعالجات والمتحكمات 

الدقيقة 

[459].  م

انتقال حراره والكتله 

[356]اسراء السيد . م
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نظم الحریق وتوزیع المیاه (م1512)    د. طارق عادل         [501]

اآللیة الصناعیة
(م1572) 

د. أحمد ھویدي  [409]

المشــــــــــــــــروع

روبوتات (م1596)
أ.م.د. أیمن ندا              [358]
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تصمیم األنظمة المیكاترونیة (م1492)
د. محمود عبدالعال         [358]

الذكاء االصطناعي (م1598)
د. نادر منصور         [505]

محطات نوویة (م1522)                  د. أسامة حمدي         [505]
معدات تبرید وتكییف الھواء                م. رامي محمد           [459]

تطبیقات التحكم (م1452)           أ.د. خالد سعد الدین         [501] 
المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع /

تطبیقات التحكم (م1452)           أ.م.د. عمر سالم                  [401]
المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع /     

تطبیقات التحكم
م. أحمد سعید [463]

تطبیقات التحكم
م. محمود زینھم [504]

اقتصاد ھندسي
م. محمود عبدالعزیز [504]

الذكاء االصطناعي
م. رویدة [504]

 معدات تبرید وتكییف الھواء (م1544)     أ.م.د. ولید الشاعر         [401]
محطات نوویة                            م. محمد لطفي                    [451]

تصمیم ماكینات تشغیل
(م1576) 

د. أمیر عزیز  [505]

تصمیم األنظمة المیكاترونیة 
م.عمرو مرزوق [504]

مركبات ومعدات (م1534)          أ.د. عارف سلیمان           [أ1]
نظم تكییف الھواء                     م. رامي محمد                [451]

إدارة مشروعات
م. نوح السید [504]

إدارة مشروعات
م. نوح السید [502]

تطبیقات التحكم
م. أحمد سعید [461]

اقتصاد ھندسي
م. ھیثم تاح [502]

اقتصاد ھندسي
م. ھیثم تاح [502]

إقتصاد ھندسي (م1482)     د. محمد الشرنوبي        [401]

إقتصاد ھندسي (م1482)     د. محمد الشرنوبي          [أ1]

قسم الھندسة المیكانیكیة

اقتصاد ھندسي
م. ھیثم تاح [505]

تصمیم مساعدات انتاج
(م1574) 

د. أحمد سعید  [409]

المشــــــــــــــــروع

المشروع

اقتصاد ھندسي
م. محمود عبدالعزیز [457]

المشــــــــــــــــروع

المشــــــــــــــــروع
نظم الحریق وتوزیع المیاه
م. محمود ابراھیم [502]

تصمیم ماكینات تشغیل
م. أحمد العربي [502]

إدارة مشروعات
م. محمد اسماعیل [462]

نظم تكییف الھواء (م1542)         أ.م.د. ولید الشاعر                 [401]
مركبات ومعدات                       م. أحمد عبد اللطیف                [452]

تصمیم مساعدات انتاج
م. مصطفى عید [456]

اآللیة الصناعیة
م. ھیثم تاج [456]

الذكاء االصطناعي
م. رویدة [457]

اقتصاد ھندسي م. محمود 
تطبیقات التحكمعبدالعزیز [504]

م. أحمد سعید [452]
نظم الحریق وتوزیع المیاه
م. محمود زینھم [455]

نظم الحریق وتوزیع المیاه
م. محمود ابراھیم [454]

إدارة مشروعات (م1462)     د. أشرف حسن      [ب2]

اقتصاد ھندسي
م. محمود عبدالعزیز [457]

روبوتات
م. أیمن سید [356]

روبوتات
م. رویدة [355]

تصمیم األنظمة المیكاترونیة 
م.عبدهللا شحاتة [502]

نظم الحریق وتوزیع المیاه
م. محمود زینھم [401]
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