
 
  الحئة جديدة  

 قسم الهندسة الميكانيكية 

 

 2023/ 2022العام اجلامعى    –   الفصل ادلراىس األول  – قسم الهندسة املياكنيكية    –   ول اجلدول ادلراىس للفرقة األ

 إل   – من   الفرتة  اليوم 
 رمق السكشن 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 السبت 

1 

09:00   –  09:45 
(  1تكنولوجيا التصنيع ) 

م.م. إبراهمي رضا    – 

 (SB4–03 ) 

(  1تكنولوجيا التصنيع ) 

م. محمود جامل    – 

 )الورش(   عبدالناص 

(  1تكنولوجيا التصنيع ) 

م. ابمس رجب    – 

 (SB4–04 ) 

(  1تكنولوجيا التصنيع ) 

  م. أمحد عبدالكري   – 

 )الورش( 

(  1تكنولوجيا التصنيع ) 

  م.م. الهيمث مصطفى   – 

 (SB4–05 ) 

(  1تكنولوجيا التصنيع ) 

  م. محمد حسان   – 

 )الورش( 

(  1التصنيع )   تكنولوجيا 

م. حسن الشقريف    – 

 (SB4–06 ) 

(  1تكنولوجيا التصنيع ) 

م. مصطفى محمود    – 

 )الورش( 

09:45   –  10:30 
(  1تكنولوجيا التصنيع ) 

م.م. إبراهمي رضا    – 

 )الورش( 

(  1تكنولوجيا التصنيع ) 

م. محمود جامل    – 

 ( SB4–03عبدالناص ) 

(  1تكنولوجيا التصنيع ) 

م. ابمس رجب    – 

 )الورش( 

(  1تكنولوجيا التصنيع ) 

  م. أمحد عبدالكري   – 

 (SB4–04 ) 

(  1تكنولوجيا التصنيع ) 

  م.م. الهيمث مصطفى   – 

 )الورش( 

(  1تكنولوجيا التصنيع ) 

  م. محمد حسان   – 

 (SB4–05 ) 

(  1تكنولوجيا التصنيع ) 

  م. حسن الشقريف   – 

 )الورش( 

(  1تكنولوجيا التصنيع ) 

م. مصطفى محمود    – 

 (SB4–06 ) 

2 
10:40   –  11:25 

 ، د. محمد حسني بيوىم  د. سعيد وهبة أ.د. اتمر مسري،   –   مياكنيك رمس  

 (SB3–11 ( و )SB3–13  )  احملااكة ومعمل 

11:25   –  12:10 

3 
12:30   –  01:15 

01:15   –  02:00 

4 
02:10   –  02:55 

 ( SB3–11)   معرو منري د.  ،  محمد محدى غيث د.  أ.د. سامح شوىق، أ.م.   – (  1تكنولوجيا التصنيع ) 
02:55   –  03:40 

5 
04:00   –  04:45 

 ( SB3–11د. عبدالغىن بدير )   – إحصاء ونظرية احامتالت  
04:45   –  05:30 

6 
05:40   –  06:25         

06:25   –  07:10         

 الثالاثء 

1 
09:00   –  09:45         
09:45   –  10:30         

2 
 ( SB4–11) عبدالكري كرم  ، د.  أ.د. طارق أمحد خليفة، أ.د. فؤاد حلمى   – عمل املواد   11:25  –   10:40
 ( SB4–11)   طه حسني ابوالنجا، د. عبدهللا زاهر   د.   –   مياكنياك هندس ية 12:10  –   11:25

3 
12:30   –  01:15 

 ( SB4–11)  د. وائل طه، د. محمد شعراوي   –  هندسة كهربية 
01:15   –  02:00 

4 
02:10   –  02:55         
02:55   –  03:40         

5 
04:00   –  04:45         
04:45   –  05:30         

6 
05:40   –  06:25         

06:25   –  07:10         

 األربعاء 

1 
09:00   –  09:45 

 ( SB4–08مياكنياك هندس ية ) 
م.    ، م.م. محمد فؤاد الرشبين   – عمل املواد  

معمل  )   م. ندى حسني ،  محمد جامل 

 ( اختبارات املواد 

 ( SB4–07إحصاء ونظرية احامتالت )  ( SB4–09هندسة كهربية ) 
09:45   –  10:30 

2 
10:40   –  11:25 

 ( SB4–09هندسة كهربية )  ( SB4–07إحصاء ونظرية احامتالت ) 
11:25   –  12:10 

م. ندى  ،  م. محمد جامل   – عمل املواد  

 ( معمل اختبارات املواد )   حسني 
 ( SB4–08مياكنياك هندس ية ) 

3 
12:30   –  01:15     

 ( SB4–07) م. س يد فرج    – عمل املواد   ( SB4–03)   م. محمد كامل حسن   – عمل املواد   02:00  –   01:15

4 
م.    ، م.م. محمد ابراهمي رجب   – عمل املواد   ( SB4–07)   م. ندى حسني   – عمل املواد   ( SB4–03)   م. محمد جامل   – عمل املواد   02:55  –   02:10

معمل  )   م. س يد فرج ،  محمد كامل حسن 

 ( اختبارات املواد 

     02:55   –  03:40 ( SB4–08مياكنياك هندس ية ) 

5 
04:00   –  04:45 

 ( SB4–07إحصاء ونظرية احامتالت )  ( SB4–09هندسة كهربية ) 
04:45   –  05:30 

 ( SB4–08مياكنياك هندس ية ) 
م.  ،  م. محمد كامل حسن   – عمل املواد  

 6 ( معمل اختبارات املواد )   س يد فرج 
05:40   –  06:25 

 ( SB4–09هندسة كهربية )  ( SB4–07إحصاء ونظرية احامتالت ) 
06:25   –  07:10 

 

 2023/ 2022منسق اجلداول ادلراس ية  

 أ.م.د. محمد رضا سال 

 املياكنيكية رئيس جملس قسم الهندسة  

 أ.د. سامح شويق حبيب 

 وكيل اللكية لش ئون التعلمي والطالب 

 جامل الس يد عبدالعزيز أ.د.  

 معيد اللكية 

 الشهاب أ.د. أمين محمد  
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  الحئة جديدة  

 قسم الهندسة الميكانيكية 

 

 2023/ 2022العام اجلامعى    –  الفصل ادلراىس األول   – املقررات من خارج القسم السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونهيم عىل  توزيع 

 املقرر  الشعبة  الفرقة 
 أعضاء هيئة التدريس  اليوم 

 الهيئة املعاونة 

ــ  اإلعدادية     ( 1)   رمس هندىس  ـــــــــــــــــــ

 والرابعة( الثالثة  )الفرتتني   )الفرتتني األول والثانية( 

 األحد 

   أ.د. اتمر مسري 

 د. ممدوح سلامين 

 محيد   م د. عبدالسال 

   د. أمحد صالح قنديل 

 سعيد وهبة د.  

 د. بيوىم العسال 

 د. هشام مرىس 

 د. الس يد محزة 

 رجب   محمد ابراهمي محمد امام م.م.   .1

 الس يد   الرشبين محمد فؤاد  م.م.   .2

 اللبان   محمد   م.م. محمد حمى  .3

 عبدامحليد   م.م. هشام زغلول  .4

 محمد إبراهمي محمد قنديل   م. امحد  .5

 أبوالفتوح محمد م. أمحد محمد   .6

 م. امحد نوح مربوك  .7

 م. س يد فرج الس يد فرج  .8

 م. محمد جامل ابراهمي عبداجلواد  .9

 الس يد   حسن   م. محمد حسن  .10

 م. محمد عبدالغىن حسني محمد  .11

 م. محمد معر محمد شعبان  .12

 املصيلحى ادلين    م. محمد خفر  .13

 م. محمد كامل حسن مرىس  .14

 م. محمد كامل محمد مجعة  .15

 محمد   م. محمد محمود ضيف  .16

   محمد عويد   محمد انص م.   .17

 م. ندى حسني عبدهللا عبدالوهاب  .18

 جالل الشافعي م.م. معر عامد   .1

 رجب   محمد ابراهمي محمد امام م.م.   .2

 الس يد   الرشبين محمد فؤاد  م.م.   .3

 اللبان   محمد   م.م. محمد حمى  .4

 عبدامحليد   م.م. هشام زغلول  .5

 م. أمحد محمد أبوالفتوح محمد  .6

 امحد نوح مربوك م.   .7

 م. س يد فرج الس يد فرج  .8

 م. محمد جامل ابراهمي عبداجلواد  .9

 الس يد   حسن   م. محمد حسن  .10

 م. محمد عبدالغىن حسني محمد  .11

 م. محمد معر محمد شعبان  .12

 املصيلحى ادلين    م. محمد خفر  .13

 م. محمد كامل حسن مرىس  .14

 م. محمد كامل محمد مجعة  .15

 محمد   م. محمد محمود ضيف  .16

   محمد عويد   م. محمد انص  .17

 م. ندى حسني عبدهللا عبدالوهاب  .18

 امخليس 

 أ.م.د. س يد عبدالونيس 

 د. ممدوح سلامين 

 محيد   م د. عبدالسال 

 د. محمد حسني بيوىم 

   د. محمود عبدالرمحن خض 

 د. جرجس إدوار 

 م.م. أابنوب زىك عبداملالك زىك  .1

 سامر أنور بساكلس م.م.   .2

 م.م. سعيد عبدالكري مصطفى   .3

 جالل الشافعي م.م. معر عامد   .4

 رجب   محمد ابراهمي محمد امام م.م.   .5

 الس يد   الرشبين محمد فؤاد  م.م.   .6

 م. مصطفى عصام عرابن م.  .7

 م. مصطفى محمد خمتار محمد م.  .8

 محمد إبراهمي محمد قنديل   م. امحد  .9

 م. أمحد محمد أبوالفتوح محمد  .10

 م. امحد نوح مربوك  .11

 م. إسالم مدحت س يد  .12

 متول م. رايض مدحت رايض   .13

 م. زايد امحد حامد عبدالرمحن  .14

 عبدالرمحن الس يد موىس م.   .15

 م. محمد كامل محمد مجعة  .16

 م.م. أابنوب زىك عبداملالك زىك  .1

 م.م. سامر أنور بساكلس  .2

 م.م. سعيد عبدالكري مصطفى   .3

 جالل الشافعي م.م. معر عامد   .4

 رجب   محمد ابراهمي محمد امام م.م.   .5

 الس يد   الرشبين محمد فؤاد  م.م.   .6

 م. مصطفى عصام عرابن م.  .7

 م. مصطفى محمد خمتار محمد م.  .8

 محمد إبراهمي محمد قنديل   م. امحد  .9

 م. أمحد محمد أبوالفتوح محمد  .10

 م. امحد نوح مربوك  .11

 م. إسالم مدحت س يد  .12

 متول م. رايض مدحت رايض   .13

 م. زايد امحد حامد عبدالرمحن  .14

 عبدالرمحن الس يد موىس م.   .15

 محمد كامل محمد مجعة م.   .16

 مياكنيكية   هندسة  كهرابء قوى  الثانية 
 جعفر محمد  أمحد  .  د . أ

 د. عبداحللمي العقباوى 

 . معرو منري د. 

 م. محمد حسان 

 أبو ريشة م. عبد هللا معر  

 وكهربية   مياكنيكية   هندسة  مدن  الثانية 
 د. رؤوف توفيق فهمي 

 د. هشام مرىس 

 د. امحد عبدالفتاح 

 م.م. اندية محزاوى 

 م. محمد كامل محمد مجعة 

 م. امحد نوح مربوك 

 ابملبان   والفنية   املياكنيكية   الرتكيبات  عامرة  الثالثة 
 ز د. رمضان عبدالعزي . أ

 د. إسالم حسني صقر 
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 

 2023/ 2022منسق اجلداول ادلراس ية  

 أ.م.د. محمد رضا سال 

 رئيس جملس قسم الهندسة املياكنيكية 

 أ.د. سامح شويق حبيب 

 وكيل اللكية لش ئون التعلمي والطالب 

 جامل الس يد عبدالعزيز أ.د.  

 معيد اللكية 

 الشهاب أ.د. أمين محمد  
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  الحئة جديدة  

 قسم الهندسة الميكانيكية 

 

 2023/ 2022العام اجلامعى   – الفصل ادلراىس األول   –   الفرقة األول  – رمس مياكنيك   مقرر   أعضاء هيئة التدريس عىل معاوىن  توزيع السادة  

 )الفرتتني األول والثانية(  اليوم 

 السبت 

 م. إبراهمي رضا إبراهمي يوسف عوض م.  .1

 م.م. الهيمث مصطفى الشحات مصطفى  .2

 محزاوى م.م. اندية محزاوى محمد   .3

 م. أمحد محمد أمحد محمود عبدالكري  .4

 م. ابمس رجب محمد محمد عقل  .5

 الشقرف م. حسن عىل سلمي عىل   .6

 م. عبد هللا معر محمد أبو ريشة  .7

 الفقي عىل    م. معر عبداملطلب  .8

 م. محمد أمحد حسان أمحد  .9

 م. محمود جامل عبدالناص عبداملقصود عبدالفتاح  .10

 م. مصطفى محمود محمد حسن الس يد  .11
 

 2023/ 2022منسق اجلداول ادلراس ية  

 أ.م.د. محمد رضا سال 

 رئيس جملس قسم الهندسة املياكنيكية 

 أ.د. سامح شويق حبيب 

 وكيل اللكية لش ئون التعلمي والطالب 

 جامل الس يد عبدالعزيز أ.د.  

 معيد اللكية 

 الشهاب أ.د. أمين محمد  
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