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9:45      9:00

10:35     9:50

11:25    10:40

12:15    11:30

13:20    12:35

14:10    13:25

نظرية اآلالت  م.محمد سيد    [456]ميكانيكا الموائع م.عبدالرحمن الشاعر    [455]ميكانيكا الموائع م.محمد طارق   [454]تك.هندسة المواد  م.باسم    [453]14:15   15:00

نظرية اآلالت معمل (2-4-6-8-10-12-14)ميكانيكا الموائع معمل (2-4-6-8-10-12-14)ميكانيكا الموائع معمل (2-4-6-8-10-12-14)تك.هندسة المواد معمل (14-12-10-8-6-4-2)15:05    15:50

16:55    16:10

9:45      9:00

10:35     9:50

11:25    10:40

12:15    11:30

13:20    12:35

تك.هندسة المواد  م.باسم    [455]نظرية اآلالت  م.محمد سيد    [454]ميكانيكا الموائع م.محمد طارق   [453]13:25    14:10

تك.هندسة المواد معمل (2-4-6-8-10-12-14)نظرية اآلالت معمل (2-4-6-8-10-12-14)ميكانيكا الموائع معمل (14-12-10-8-6-4-2)14:15   15:00

ميكانيكا الموائع م.عبدالرحمن الشاعر   [456]نظرية اآلالت  م.محمد سيد   [455]تك.هندسة المواد  م.باسم    [454]15:05    15:50

ميكانيكا الموائع معمل (2-4-6-8-10-12-14)نظرية اآلالت معمل (2-4-6-8-10-12-14)تك.هندسة المواد معمل (14-12-10-8-6-4-2)16:10    16:55

9:45      9:00

10:35     9:50

11:25    10:40

12:15    11:30

13:20    12:35

14:10    13:25

تك.هندسة المواد  م.باسم    [452]نظرية اآلالت  م.محمد سيد    [451]14:15   15:00

تك.هندسة المواد معمل (2-4-6-8-10-12-14)نظرية اآلالت معمل (14-12-10-8-6-4-2)15:05    15:50

16:55    16:10
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14:10    13:25

15:00   14:15
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9:45      9:00

10:35     9:50
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13:20    12:35

14:10    13:25

15:00   14:15

15:50    15:05

16:55    16:10

رياضيات 2    [452]
م. أحمد يوسف
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تطبيقات الحاسب (ت) (ك1125)        [معمل الحاسب]
       م. سعاد عبد هللا           م. جهاد صبحي 

  م. مي ماهر                م. وائل ذكي

نظرية اآلالت (ب) (م1152)     أ.م.د. وسام محمد فاروق   [408]

ميكانيكا الموائع (ب) (م1112)   [408]
د. محمد الشرنوبي   د. سعيد أنور

أساسيات التصنيع وورش (م1171)        [الورش]
م. محمد ياسر

أجازة

الرياضيات 2 (ب) (س1112)     د. وجيدة إبراهيم   [408]

أساسيات التصنيع وورش (ب) (م1172)     د. عبد هللا محمد   [408]

رياضيات 2    [456]
م. فاطمة

4

التوقيتاليوم
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رئيس قسم الهندسة الميكانيكية

تكنولوجيا هندسة المواد (م1162)    [408]
أ.د. صالح حميدة    د. أمير عزيز

تطبيقات الحاسب (ت) (ك1125)        [معمل الحاسب]
           م. شيماء عمر        م. نيفين أشرف     

   م. إيناس محمد       م. نورا أحمد
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تطبيقات هندسية ميكانيكية (ب) (م1164)       د. سامية نصر الدين       [صالة رسم ٣]

تطبيقات هندسية ميكانيكية      الهيئة المعاونة       [صالة رسم ٣]
م. خالد علوان     م. محمود زينهم     م. محمد ياسر

أساسيات التصنيع وورش (م1171)        [الورش]
م. محمد ياسر

رياضيات 2    [453]
م. فاطمة

رياضيات 2    [453]
م. فاطمة

قضايا مجتمعية (ج1122)     أ.د. جودة عرابي   [408]
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16:55    16:10

9:45      9:00

ديناميكا حرارية م.أحمد سعيد  [451]9:50     10:35

حرارية معمل(14-12-10-8-6-4-2)10:40    11:25

ديناميكا حرارية م.محمود زينهم [453]ديناميكا حرارية م.أحمد سعيد  [452]11:30    12:15

حرارية معمل(2-4-6-8-10-12-14)حرارية معمل(14-12-10-8-6-4-2)12:35    13:20

ديناميكا حرارية م.محمود زينهم  [457]13:25    14:10

حرارية معمل(14-12-10-8-6-4-2)14:15   15:00

15:50    15:05

16:55    16:10

9:45      9:00

10:35     9:50

11:25    10:40

12:15    11:30

13:20    12:35

14:10    13:25

15:00   14:15

15:50    15:05

16:55    16:10

تك.التصنيع معمل (14-12-10-8-6-4-2)9:00      9:45

تك.التصنيع معمل (2-4-6-8-10-12-14)تك.التصنيع م.إبراهيم الشافعي [451]9:50     10:35

تك. التصنيع م.عبد المجيد السيد  [453]10:40    11:25

12:15    11:30

13:20    12:35

14:10    13:25

15:00   14:15

15:50    15:05

16:55    16:10

تك.التصنيع معمل (2-4-6-8-10-12-14)ديناميكا حرارية م.محمود سعد [453]تك.التصنيع معمل (14-12-10-8-6-4-2)9:00      9:45

تك. التصنيع م.عبد المجيد السيد  [456]حرارية معمل(2-4-6-8-10-12-14)تك.التصنيع م.إبراهيم الشافعي [452]9:50     10:35

تك.التصنيع معمل (2-4-6-8-10-12-14)ديناميكا حرارية م.محمود سعد [452]10:40    11:25

تك.التصنيع معمل (2-4-6-8-10-12-14)تك.التصنيع م.إبراهيم الشافعي [454]حرارية معمل(14-12-10-8-6-4-2)11:30    12:15

تك. التصنيع م.عبد المجيد السيد  [455]12:35    13:20

14:10    13:25

15:00   14:15

15:50    15:05

16:55    16:10

رئيس قسم الهندسة الميكانيكية

تكنولوجيا التصنيع (ب) (م1272)     د. أحمد قاسم   [أ١]

تصميم أجزاء ماكينات   [352]
م.أحمد عادل

تصميم أجزاء ماكينات   [451]
م.أحمد الخواجة

تصميم أجزاء ماكينات م.نوح السيد
[معمل تصميم الماكينات]

تصميم أجزاء ماكينات م.أحمد 
الخواجة

[معمل تصميم الماكينات]

رياضيات 3   [455]
م. أسماء

تصميم أجزاء ماكينات
م.احمد عادل

تصميم أجزاء ماكينات   [456][معمل تصميم الماكينات]
م.نوح السيد

القوى واآلالت الكهربية   [502]
م. منار أحمد

القوى واآلالت الكهربية   [457]
م. إسالم سعيد

القوى واآلالت الكهربية   [222]
م. منار أحمد

رياضيات 3    [222]
م. أسماء

رياضيات 3    [502]
م. حورية

تصميم أجزاء ماكينات م.أحمد 
الخوجة

[معمل تصميم الماكينات]
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صيانه نظم ميكانيكيه (ب) (م1282)      د. محمود سعيد    [أ١]

صيانه نظم ميكانيكيه (ب) (م1282)   إشراف: د. محمود سعيد  
    م. محمد طارق

[ورش الماكينات المتقدمة والسيارات ومعمل التبريد والتكييف]

صيانه نظم ميكانيكيه (ب) (م1282)   إشراف: د. محمود سعيد  
م. محمد عبيد

[ورش الماكينات المتقدمة والسيارات ومعمل التبريد والتكييف]

الرسم بمساعده الحاسب (ب) (م1264)   د. محمد الطاهر  د. محمد شحاتة
م. أحمد عادل    م. مصطفى خالد         [معمل الحاسب]

الرسم بمساعده الحاسب (ب) (م1264)   د. محمد الطاهر  د. محمد شحاتة
م. محمد جعفر    م. مصطفى خالد         [معمل الحاسب]

تصميم أجزاء ماكينات (م1262)     د. أمير عزيز    [أ١]

ديناميكا حراريه (ب) (م1222)     د.أحمد عنتر     [أ١]

سيكولوجيا التصنيع (م1284)     د. أحمد قاسم      [أ١]

تصميم أجزاء ماكينات م.أحمد عادل
[معمل تصميم الماكينات]

تصميم أجزاء ماكينات   [455]
م.نوح السيد

تصميم أجزاء ماكينات    [352]
م.أحمد عادل

تصميم أجزاء ماكينات م.نوح السيد
[معمل تصميم الماكينات]
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التوقيتاليوم

رياضيــــات 3 (ب) (س1214)    د. محمد رضا   [أ١]

القوى واآلالت الكهربية (ك1238)     د. خميس عالم   [أ١]

أجازة

رياضيات 3    [456]
م. أسماء

رياضيات 3   [451]
تصميم أجزاء ماكينات   [454]م. حورية

م.أحمد الخواجة

القوى واآلالت الكهربية   [453]
م. منار أحمد

القوى واآلالت الكهربية   [452]
م. محمد محمود مصطفى

القوى واآلالت الكهربية   [451]
م. إسالم سعيد

رياضيات 3   [454]
م. حورية



إنتاج وتصميم

11212
9:45      9:00

10:35     9:50

تصنيع معمل (12-9-6-3)10:40    11:25

12:15    11:30

13:20    12:35

هندسة صناعية معمل (3-6-9-12)تبريد معمل (12-9-6-3)13:25    14:10

15:00   14:15

15:50    15:05

تبريد معمل (3-6-9-12)هندسة صناعية معمل (3-6-9-12)التحكم االلي معمل (3-6-9-12) معمل (12-10-8-6-4-2)16:10    16:55

9:45      9:00

10:35     9:50

 الموائع معمل (2-4-6-8-10-12)التحكم االلي معمل (3-6-9-12) معمل (12-10-8-6-4-2)10:40    11:25

12:15    11:30

13:20    12:35

 معمل (2-4-6-8-10-12) الموائع معمل (2-4-6-8-10-12)التحكم االلي معمل (12-9-6-3)13:25    14:10

15:00   14:15

15:50    15:05

16:55    16:10

9:45      9:00

10:35     9:50

11:25    10:40

12:15    11:30

 معمل (3-6-9-12)احتراق معمل (12-9-6-3)12:35    13:20

14:10    13:25

15:00   14:15

احتراق معمل (3-6-9-12) معمل (12-9-6-3)15:05    15:50

16:55    16:10

9:45      9:00

10:35     9:50

التحكم االلي معمل (12-9-6-3)10:40    11:25

12:15    11:30

13:20    12:35

14:10    13:25

15:00   14:15

15:50    15:05

 المعاجات معمل (2-4-6-8-10-12) ميكاترونكس معمل (2-4-6-8-10-12) الموائع معمل (12-10-8-6-4-2)16:10    16:55

9:45      9:00

10:35     9:50

11:25    10:40

12:15    11:30

13:20    12:35

14:10    13:25

15:00   14:15

التحكم االلي معمل (3-6-9-12) ميكاترونكس معمل (2-4-6-8-10-12) المعاجات معمل (2-4-6-8-10-12)المواد معمل (12-9-6-3)15:05    15:50

16:55    16:10

9:45      9:00

10:35     9:50

11:25    10:40

12:15    11:30

13:20    12:35

14:10    13:25

15:00   14:15

15:50    15:05

16:55    16:10

رئيس قسم الهندسة الميكانيكية

مقدمة الميكاترونيات
م.محمد جعفر

[معمل ميكاترونيات]

المعالجات والمتحكمات الدقيقة   [222]
م. فاطمة نصر

المعالجات والمتحكمات الدقيقة   [502]
م. فاطمة نصر

آالت احتراق داخلي   [459]
م.محمد لطفي

آالت احتراق داخلي   [223]
م.محمد لطفي
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قسم الهندسة الميكانيكية

اليوم
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التوقيت

جدول الفرقة الثالثة - الفصل الدراسي الثاني - 2022 / 2023
ميكاترونيات

مقدمة الميكاترونيات (م1392)    [أ٣]
 د. محمد أسامة

هندسة المواد(م1362) [353] 
د. عبدهللا محمد

إدارة إنتاج (م1384)      أ.م.د. وسام محمد فاروق    [أرضي (أ)]

آالت حرارية وموائع (م1324)   [أ٤]
د. سعيد أنور

آالت احتراق داخلي (م1332)     [أ٤]   
د. أحمد السيسي

تبريد وتكييف الهواء (ب) (م1342)      [أ٤] 
أ.م.د. طارق عادل

تصميم واجراء التجارب   [355]
م.عمر هشام

أساليب التصنيع المتقدمة   [502]
م.محمد عبيد

مقدمة الميكاترونيات
م.محمد جعفر

[معمل ميكاترونيات]

هندسة صناعية   [504]
م.طارق العطار

هندسة صناعية   [502]
م.طارق العطار

تصميم واجراء التجارب (م1364)   [أ٤]
د. أحمد ماجد

انتقال حرارة والكتلة  [223]
م.إسراء الغزالي

انتقال حرارة والكتلة   [459]
م.إسراء الغزالي

المعالجات والمتحكمات الدقيقة (ك1322)    [أ٣]
د. محمود عادل

التحكم اآللي   [356]
م.محمود عبد العزيز

التحكم اآللي   [504]
م.محمود عبد العزيز

التحكم اآللي   [502]
م.محمود عبد العزيز

التحكم اآللي   [452]
م.رضوى محمد

آالت حرارية وموائع   [222]
م.خالد علوان

آالت حرارية وموائع   [504]
م.خالد علوان
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أجازة

قوي ميكانيكية

انتقال حرارة والكتلة (ب) (م1322)    [أ٤]
    د. محمود سعيد  د. أسامة حمدى

هندسة صناعية (م1382)   د. إبراهيم صبري  [أ٣]

التحكم اآللي (م1352)      د. محمد الطاهر    [أرضي (أ)]

التقرير الفني

أساليب التصنيع المتقدمة
(م1372)    [356]

د. أشرف حسن

هندسة المواد   [451]
م.إبراهيم الشافعي

تبريد وتكييف الهواء   [502]
م.أحمد البعالوى

تبريد وتكييف الهواء   [504]
م.أحمد البعالوى

التحكم اآللي   [504]
م.رضوى محمد

آالت حرارية وموائع   [221]
م.مصطفى خالد

تصميم واجراء التجارب   [222]
م.عمر هشام

تصميم واجراء التجارب   [502]
م.عمر هشام



إنتاج وتصميم

112123
9:45      9:00

10:35     9:50

 معمل (2-4-6-8-10-12) معمل (12-10-8-6-4-2)10:40    11:25

12:15    11:30

13:20    12:35
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أجازة

 معدات تبريد وتكييف الهواء [354]
م.رامي محمد

 معدات تبريد وتكييف الهواء [352]
م.رامي محمد

 معدات تبريد وتكييف الهواء [354]
م.رامي محمد

تطبيقات التحكم   [462]
م.هيثم تاج

نظم الحريق وتوزيع المياه [356]
م.محمود ابراهيم

نظم الحريق وتوزيع المياه [461]
م. كريم محمد

نظم الحريق وتوزيع المياه [356]
م.محمود ابراهيم

اقتصاد هندسي   [462]
م.محمد السيد

رئيس قسم الهندسة الميكانيكية

مركبات و معدات (م1534)    د. أحمد سعيد    [408]
نظم تكييف الهواء     م. عثمان سمير    [502]

نظم تكييف الهواء (م1542)    د. رضوان الزهيري    [أ٤]
مركبات و معدات      م. أحمد عبد اللطيف    [458]

اإلنتاجية ودراسة الوقت والحركة
م.طارق العطار    [458]

تطبيقات التحكم (م1452)     [أ٣]
أ.د. خالد سعد الدين     د. محمود عبد العال

اقتصاد هندسي   [456]
م.محمد أشرف

اآللية الصناعية
(م1572)    [354]

د. أحمد هويدي

المشــــــــــــــــروع

المشــــــــــــــــروع
الذكاء االصطناعي   [463]

م.رويدا

الذكاء االصطناعي   [223]
م.رويدا

اقتصاد هندسي   [452]
م.محمد السيد

أجازة
تطبيقات التحكم   [502]

م.هيثم تاج
اقتصاد هندسي   [463]

م.محمد السيد

تطبيقات التحكم   [463]
م.هيثم تاج س
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روبوتات (م1596)   [أ٣]
د.محمد أسامة       د.محمد شحاتة

تصميم مساعدات إنتاج   [223]
م.أحمد العربى

إدارة مشروعات   [463] 
م.أحمد العربي

إدارة مشروعات    [456]
م.أحمد العربي

اقتصاد هندسي   [463]
م.محمد أشرف

اقتصاد هندسي   [457]
م.محمد أشرف

المشــــــــــــــــروع

المشــــــــــــــــروع
إدارة مشروعات    [221]

م.أحمد العربي

إدارة مشروعات (م1462)     د. أشرف حسن     [أ٣]

المشــــــــــــــــروع

تصميم مساعدات انتاج
(م1574)    [352]
د.روبي عبد الستار

تصميم األنظمة الميكاترونية[451]
م.ابراهيم عبد الهادى

اإلنتاجية ودراسة الوقت والحركة
(م1586)    [353]

د.أحمد ماجد

روبوتات    [451]
م.أيمن سيد

روبوتات    [452]
م.أيمن سيد

تصميم األنظمة الميكاترونية[452]
م.ابراهيم عبد الهادى

اآللية الصناعية   [353]
م. محمد عبيد

نظم الحريق وتوزيع المياه (م1512) أ.م.د. طارق عادل [503]

المشــــــــــــــــروع
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جدول الفرقة الرابعة - الفصل الدراسي الثاني - 2022 / 2023قسم الهندسة الميكانيكية
قوى ميكانيكية

 معدات تبريد وتكييف الهواء (م1544)     [503]
   أ.م.د. وليد الشاعر        د.عبد الجليل

تصميم األنظمة الميكاترونية (م1492)    [أ٣]
أ.م.د. نادر عبدالوهاب

الذكاء االصطناعي (م1598)   [أ٣]
أ.م.د. نادر عبدالوهاب

إقتصاد هندسي (م1482)     د. إبراهيم صبري     [ب١]
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تك.الهندسة الميكانيكية     [221]
م. محمد خاطر

تك.الهندسة الميكانيكية     [403]
م. محمد ياسر
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التوقيتاليوم

رئيس قسم الهندسة الميكانيكية
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سيكولوجيا التصنيع (م1284)     د. أحمد قاسم       [أ٢]
(الفرقة الثانية كهرباء)

تك. الهندسة الميكانيكية (م1104)     د. عبدالجليل محمد   /    د. رضوان الزهيري         [358]
(الفرقة األولى مدني)

تك.الهندسة الميكانيكية     [462]
م. عثمان سمير

تك.الهندسة الميكانيكية     [460]
م. محمد خاطر


