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 2رياضيات 

[454].  م

(1111ج)لغة انجليزية 

[353].  د

(1111ج)لغة انجليزية 

[504].  د

(1111ج)لغة انجليزية 

[353].  د

(1111ج)لغة انجليزية 

[358].  د

(1111ج)لغة انجليزية 

[2ب].  د

 2رياضيات 

[1ب].  م

 2رياضيات 

[503].  م

تكنولوجيا الهندسة المدنية 

[358]أيمن صبحي  . م

تكنولوجيا الهندسة المدنية 

[355]سامح منصور . م

نظرية اآلالت

[504] رويدا. م /رضوى . م

ميكانيكا المواد

[357] ابراهيم عبدالهادي. م

[1أ]                    عارف سليمان. د.أ     (1151م) (أ)نظرية اآلالت 

[2أ]          عارف سليمان. د.أ   (1151م) (أ)نظرية اآلالت  [1أ]                   محمد رضا . د      (1111س) (أ) 2رياضيات 

[2أ]محمد رضا          . د   (1111س) (أ) 2رياضيات 

[2أ]                    سامية نصر الدين. د      (1163م ) (أ)تطبيقات هندسية ميكانيكية 

[2أ]         سامية نصر الدين. د    (1163م ) (أ)تطبيقات هندسية ميكانيكية   (ت)تطبيقات الحاسب 

نظرية اآلالت[المعمل]    (1125ك)

[356] محمد السيد. م

 2رياضيات 

[223].  م

التوقيتاليوم

ميكانيكا الموائع

[409]عبدالرحمن الشاعر  . م

ميكانيكا الموائع

[409]عبدالرحمن الشاعر  . م

ميكانيكا الموائع

[223]عبدالرحمن الشاعر  . م

ميكانيكا المواد

[408] ابراهيم عبدالهادي. م

ميكانيكا المواد

[502] ابراهيم عبدالهادي. م

[408]                   محمد الشرنوبي. د     (1111م) (أ)ميكانيكا الموائع 

[409]     محمد الشرنوبي. د  (1111م) (أ)ميكانيكا الموائع 

[409]  أمير عزيز. د /أحمد حزين . د.أ (1161م)ميكانيكا المواد 

[408]               أمير عزيز. د /أحمد حزين . د.أ     (1161م)ميكانيكا المواد 

ميكانيكا المواد

[408] أحمد العربي. م

نظرية اآلالت

[222] رويدا. م /رضوى . م

تكنولوجيا الهندسة المدنية 

[463]نعمان  . م

تكنولوجيا الهندسة المدنية 

[453]محمد عبدالعزيز  . م

تكنولوجيا الهندسة المدنية 

[222]أمير منصور . م
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هشام محمد البطش. د.أ: رئيس القسم

ميكانيكا الموائع

[303]محمد ياسر  . م

عبد هللا محمد. د /صالح حميدة . د.م.أ: إشراف      (ت) (1171م)الورش 
[4ب]  عبد هللا محمد. د /صالح حميدة . د.م.أ (1171م)أساسيات التصنيع وورش 

نظرية اآلالت

[2أ] محمد السيد. م

عبد هللا محمد. د /صالح حميدة . د.م.أ: إشراف   (ت) (1171م)الورش 

[المعمل]    (1125ك) (ت)تطبيقات الحاسب 

ميكانيكا المواد

[3ب] أحمد العربي. م

 2رياضيات 

[354].  م

[4ب]   عمرو رمضان. د /محمود عواد . د  (1107د)تكنولوجيا الهندسة المدنية 

[4ب]    عبد هللا محمد. د /صالح حميدة . د.م.أ  (1171م)أساسيات التصنيع وورش 

[4ب]    عمرو رمضان. د/  محمود عواد. د   (1107د)تكنولوجيا الهندسة المدنية 

[المعمل]    (1125ك) (ت)تطبيقات الحاسب 
ميكانيكا الموائع

[462]محمد ياسر . م

نظرية اآلالت

[358] رويدا. م /رضوى . م
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3رياضيات 

[503].  م

ميكانيكا واختبار المواد

[409]عمرو علي . م

ميكانيكا واختبار المواد

[409]شريف منير . م

3رياضيات 

[409].  م

3رياضيات 

[358].  م

تكنولوجيا التصنيع

[505]ابراهيم الشافعي . م

أجهزه قياس

[409] محمد الشامي. م

ميكانيكا واختبار المواد

[501]شريف منير . م

ميكانيكا واختبار المواد

[505]عمرو علي . م

3رياضيات 

[503].  م

3رياضيات 

[401].  م

أجهزه قياس

[408] محمود عبدالعزيز. م

ديناميكا حرارية

[505]عبدهللا جمال . م

دوائر كهربيه والكترونيه

[303]شيماء حسن . م

دوائر كهربيه والكترونيه

[303]شيماء حسن . م

دوائر كهربيه والكترونيه

[303]شيماء حسن . م

ميكانيكا واختبار المواد

[501]عمرو علي . م

ديناميكا حرارية

[409]محمد اشرف . م

دوائر كهربيه والكترونيه

[505]فاطمة نصر . م

تكنولوجيا التصنيع

[503]ابراهيم الشافعي . م

تكنولوجيا التصنيع

[408]أحمد الخواجة .  م

أجهزه قياس

[505] محمد الشامي. م

ميكانيكا واختبار المواد

[503]شريف منير . م

3رياضيات 

[1ب].  م

هشام محمد البطش. د.أ: رئيس القسم

أجهزه قياس

[503] محمود عبدالعزيز. م

أجهزه قياس

[358] محمد الشامي. م

ديناميكا حرارية

[1ب]محمد اشرف . م

ديناميكا حرارية

[503]محمد اشرف . م

ديناميكا حرارية

[358]محمد اشرف . م

ديناميكا حرارية

[505]عبدهللا جمال . م

أجهزه قياس

[1ب] محمود عبدالعزيز. م
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[503]              فوزى عثمان. د     (1209ك)دوائر كهربيه والكترونيه 

[357]                 محمد سمير. د     (1221م) (أ)ديناميكا حراريه 

[358]                 محمد سمير. د     (1221م) (أ)ديناميكا حراريه 

[408]  محمد أسامة. د/  عبد هللا محمد. د  (1261م)ميكانيكا وإختبار المواد 

[409]  محمد أسامة. د/  عبد هللا محمد. د  (1261م)ميكانيكا وإختبار المواد 

[2أ]              طارق عادل . د     (1283م)أمن صناعى 

[2ب]              طارق عادل. د     (1283م)أمن صناعى 

[2أ]                    رفعت خاطر. د     (1251م)أجهزه قياس 
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التوقيتاليوم

[2أ]               أحمد قاسم. د     (1271م) (أ)تكنولوجيا التصنيع 

[]               محمود سعيد. د      (1281م) (أ)صيانه نظم ميكانيكيه 

[503]              فوزى عثمان. د     (1209ك)دوائر كهربيه والكترونيه 

السيد أحمد محيي. د     (1263م) (أ)الرسم بمساعده الحاسب 

السيد أحمد محيي. د     (1263م) (أ)الرسم بمساعده الحاسب [2أ]              أحمد قاسم . د     (1271م) (أ)تكنولوجيا التصنيع 

[الورش]      محمود سعيد. د: اشراف    (1281م) (أ)صيانه نظم ميكانيكيه 

[2أ]                    رفعت خاطر. د     (1251م)أجهزه قياس 

[الورش]     محمود سعيد . د: اشراف    (1281م) (أ)صيانه نظم ميكانيكيه 

[]               محمود سعيد. د      (1281م) (أ)صيانه نظم ميكانيكيه 

دوائر كهربيه والكترونيه

[505]فاطمة نصر . م

دوائر كهربيه والكترونيه

[501]فاطمة نصر . م

تكنولوجيا التصنيع

[408]محمد السيد .  م

تكنولوجيا التصنيع

[3ب]أحمد الخواجة .  م

تكنولوجيا التصنيع

[505]أحمد الخواجة .  م

[357]                   وجيدة. د     (1213س) (أ) 3رياضيــــات 

[358]                   وجيدة. د     (1213س) (أ) 3رياضيــــات 



إنتاج وتصميم
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تبريد وتكييف الهواء

[503] أحمد عبداللطيف. م

تبريد وتكييف الهواء

[357] أحمد عبداللطيف. م

ديناميكا الموائع

[223] أحمد سعيد. م

ديناميكا الموائع

[505] أحمد سعيد. م

ديناميكا الموائع

[505] أحمد سعيد. م

انتقال حراره والكتله

[501] اسراء السيد . م

انتقال حراره والكتله

[501] اسراء السيد . م

ديناميكا المنظومات

[503] ياسر سيد. م

تصميم ميكانيكى

[303] هيثم تاج. م

تصميم ميكانيكى

[358] مصطفى عيد. م

تصميم ميكانيكى

[454] مصطفى عيد. م

ديناميكا المنظومات

[353] أيمن سيد. م

ديناميكا المنظومات

[356] أيمن سيد. م

تصميم ميكانيكى

[451] عمرو مرزوق. م

تصميم ميكانيكى

[501] عمرو مرزوق. م

تصميم مدعم بالحاسب

[456]رويدا  /رضوى . م

تصميم مدعم بالحاسب

[355]رويدا  /رضوى . م

تصميم مدعم بالحاسب

[455]رويدا  /رضوى . م

انتقال حراره 
[456] محمد ياسر . م

نظريه قطع معادن

[1أ] ابراهيم الشافعي. م

الكترونيات القوى الكهربية 

[461]محمود القهاوي . م

الكترونيات القوى الكهربية 

[461]محمود القهاوي . م

ديناميكا المنظومات

[1ب] ياسر سيد. م

[2ب]    محمود مجدي          . د   (1363م)تصميم مدعم بالحاسب 

نظريه قطع معادن

(1371م)

[409]  عمر قورة. د.م.أ

[503]   طارق عادل. د/  وليد الشاعر. د.م.أ  (1341م) (أ)تبريد وتكييف الهواء 

[503]      طارق عادل. د   (1321م) (أ)انتقال حراره والكتله 

[1ب]              أسامة حمدي. د/  رفعت خاطر. د   (1311م)ديناميكا الموائع 

التلوث والبيئة

[408]رامي محمد . م

التلوث والبيئة

[401]رامي محمد . م

تصميم ميكانيكى

[401] عمرو مرزوق. م

تصميم ميكانيكى

[408] مصطفى عيد. م

انتقال حراره 
[401] محمد ياسر . م

انتقال حراره 
[409] محمد ياسر. م

تصميم ميكانيكى

[409] عمرو مرزوق. م

تصميم ميكانيكى

[408] مصطفى عيد. م

 (1337ك)الكترونيات القوى الكهربية 

[303]  السيد فرحات. د

ديناميكا المنظومات

[303] ياسر سيد. م

التلوث والبيئة

[303]رامي محمد . م

التلوث والبيئة

ديناميكا المنظومات[409]عبد هللا جمال . م

[402] أيمن سيد. م

هشام محمد البطش. د.أ: رئيس القسم

[2أ]               محمد سمير. د    (1323م)إنتقـــال حــــراره 
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قوي ميكانيكية

قسم الهندسة الميكانيكية
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التوقيت

2021 / 2020- الفصل الدراسي األول - جدول الفرقة الثالثه 

[408]                     محمود سعيد. د   (1331م)التلوث والبيئة 

[408]                     محمود سعيد. د   (1331م)التلوث والبيئة 

[3ب]                   أحمد العسال. د.أ   (1361م)   تصميم ميكانيكي 

[3ب]                   أحمد العسال. د.أ   (1361م)   تصميم ميكانيكي 

[1ب]               أيمن ندا. د.م.أ   (1351م)ديناميكا المنظومات و االهتزازات 

[2ب]               أيمن ندا. د.م.أ  (1351م)ديناميكا المنظومات و االهتزازات 

ميكاترونيات

انتقال حراره والكتله

[353] اسراء السيد . م

التلوث والبيئة

[402]عبد هللا جمال . م

التلوث والبيئة

[503]عبد هللا جمال . م
تصميم ميكانيكى

[402] مصطفى عيد. م

تصميم ميكانيكى

[303] هيثم تاج. م

تصميم ميكانيكى

[503] هيثم تاج. م

تبريد وتكييف الهواء

[503] أحمد عبداللطيف. م
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إنتاج وتصميم
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تكنولوجيا اإلحتراق

[502]محمود سعد . م

محطات القوى

[353]محمد شرف . م

االت هيدروليكية وتربينية

[354] محمود ابراهيم. م

االت هيدروليكية وتربينية

[354] محمود ابراهيم. م

تكنولوجيا اإلحتراق

[402]محمود سعد . م

تكنولوجيا اإلحتراق

[402]محمود سعد . م

االت هيدروليكية وتربينية

[221] محمود ابراهيم. م

بحوث عمليات

[401]طارق العطار . م

التحكم في العمليات 

[356] محمد جعفر. م

التحكم في العمليات 

[454] محمد جعفر. م

منظومات قدرة هيدروليكية 

ونيوماتية

[1أ] محمد اسماعيل. م

تحكم وتوكيد الجودة 

[458]محمد اسماعيل . م

منظومات قدرة هيدروليكية 

ونيوماتية

[501] محمد اسماعيل. م

التصنيع بواسطة الحاسب

[451] نوح السيد. م

التصنيع بواسطة الحاسب

[501] نوح السيد. م

 [2ب] محمود عبدالعال . د  (1573م)االلية الصناعية 

[457]  محمد جعفر.  ماالنظمة الميكا المطمورة 

مناولة مواد

[459] طارق العطار. م

التحكم الرقمي

[358] منى عبد الحليم. م

التحكم الرقمي

[358] منى عبد الحليم. م

منظومات قدرة هيدروليكية 

ونيوماتية

[501] عبدهللا شحاته. م

ميكاترونيات

[401] محمود مجدي. د (1593م)االنظمة الميكا المطمورة 

[452]    عبدهللا شحاته. مااللية الصناعية    

[1أ]   أشرف حسن. د  (1471م) التصنيع بمساعدة الحاسب 

(1541ك)التحكـــــم الرقمـــــي 

[1ب]         عمر سالم. د.م.أ

 (1413م)منظومات قدرة هيدروليكية ونيوماتية 

[1ب]          خالد سعد الدين. د.أ

(1473م)  مناولة مواد 

[1أ]أحمد سعيد . د

(1481م)بحوث عمليات 

[1]]أشرف حسن . د

(1491م)التحكم في العمليات وتطبيقاتها 

[2أ]    أيمن ندا  . د.م.أ

[503]              هشام البطش . د.أ     (1421م)مكونات نظم الطاقة 

 (1581م)تحكم وتوكيد الجودة 

[357] أحمد هويدي. د

التصنيع بواسطة الحاسب

[357] نوح السيد. م

محطات القوى

[353]محمد شرف . م

مكونات نظم الطاقة

[2أ] محمد طارق. م

محطات القوى

[353]محمد شرف . م

تبريد صناعي 

[357] عثمان سمير. م

تبريد صناعي 

[504] عثمان سمير. م مكونات نظم الطاقة

[3ب] محمد طارق. م

محطات القوى

[303]محمد شرف . م

مكونات نظم الطاقة

[3ب] محمد طارق. م

االت هيدروليكية وتربينية

[354] محمود ابراهيم . م

تبريد صناعي 

[2أ] عثمان سمير. م

تبريد صناعي 

تكنولوجيا اإلحتراق[460] عثمان سمير. م

[455]محمود سعد . م
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[503]          رضوان الزهيري. د     (1431م)تكنولوجيا اإلحتراق 

[402]          أحمد عنتر. د     (1423م) محطات القوى 

المشروع

هشام محمد البطش. د.أ: رئيس القسم

قوى ميكانيكية

[505]          وليد الشاعر. د.م.أ     (1541م)التبريد الصناعي 

المشروع

[503]         عصام حسني. د.م.أ   (1401ج )تشريعات وعقود 

[503]           عصام حسني. د.م.أ   (1401ج )تشريعات وعقود 

[505]          عبد الجليل. د     (1411م)آالت هيدروليكية وتربينات 

قسم الهندسة الميكانيكية
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مكونات نظم الطاقة

[504] محمد طارق. م


