الفرقة األولــــــــــــى
الفصل الدراسي األول

قسم الهندسة الكيميائيـــــــــة
العام الدراسي 2021

كلية الهندسة

جامعة المنيــــا

اليوم

التوقيت

مجموعة واحدة ( 54طالب)
 27( Section 2طالب)

 27( Section 1طالب)

10 - 8

األحــــــــــــــــــــــد

ع س هــ  113فيزياء (( )2م) د.وائل محمد
قاعة  1مبنى د

12-10

ع أ هـ  116كتابة التقارير العلمية (م) د /رشا حفني

2 -12

مدرج  302مبنى (أ)

4-2
10-8

هـ ك  112أساسيات الهندسة الكيميائية (ت) م .دينا
مدرج  102مبنى (أ)

ع س هــ  111رياضيات هندسية (ت)
م .محمد شعبان
مدرج  302مبنى (أ)

11-10

االثنين

12-11
2-12
4-2

م د هـ  114مقاومة مواد ونظرية اإلنشاءات (م) د.عالء
مدرج  302مبنى (أ)
م د هـ  114مقاومة مواد ونظرية اإلنشاءات (م) د.أحمد مروان
مدرج  302مبنى (أ)
هـ ك  112أساسيات الهندسة الكيميائية (ت) م .دينا
ع أ هــ كتابة التقارير العلمية (ت) م .صفاء
مدرج  102مبنى (أ)
مدرج  302مبنى (أ)

10-8

الثالثــــــــــــــــــــــاء

11-10
12-11
2-12
3-2

فيزياء (ع) معمل فيزياء-كلية العلوم

فيزياء (ع) معمل فيزياء-كلية العلوم

ع س هــ  111رياضيات هندسية (ت)
م .محمد شعبان
مدرج  302مبنى (أ)

هـ ك  112أساسيات الهندسة الكيميائية (ت) م .دينا
مدرج  102مبنى (أ)
ع أ هــ كتابة التقارير العلمية (ت) م .صفاء
مدرج  102مبنى (أ)

4 -3
10-8

األربعاء

ع س هــ  111رياضيات هندسية (م) ا.د .على محمد بسطويسي

2-10
4-2

الخميـــــــــــس

10-8
2-10
4-2

(م) محاضرة

لجنة الجدول

مدرج  302مبنى (أ)
م د هـ مقاومة مواد ونظرية اإلنشاءات (ت)
مدرج  302مبنى (أ)

هـ ك  112أساسيات الهندسة الكيميائية (ت) م .دينا
مدرج  102مبنى (أ)
م د هـ مقاومة مواد ونظرية اإلنشاءات (ت)
مدرج  302مبنى (أ)
هـ ك  112أساسيــات الهندســة الكيميائية (م) د.خلود مديح
مبنى (أ)
مدرج 302
ع س هــ  113فيزياء (( )2م) د .هاني
قاعة  2مبنى (د)

(ت) تمرين

(ع)

رئيس القسم

أ.د .إبراهيم عبد السالم
أ.د .إبراهيم عبد السالم
د .خلود مديح
م .محمد شعبان

عملي

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب
أ.د .مصطفى محمود

عميد الكلية
أ.د .رمضان بسيوني

نائب رئيس الجامعة لشئون
التعليم والطالب
أ.د .عصام الدين فرحات

جامعة المنيــــا

قسم الهندسة الكيميائيـــــــــة
العام الدراسي 2021

الفرقة الثانية
الفصل الدراسي األول

اليوم

التوقيت

مجموعة واحدة ( 54طالب)
 27( Section 1طالب)

 27( Section 2طالب)

األحــــــــــــــــــــــد

هـ ك  215عمليات طبيعية موحدة (( )1م) د .رشا حفني
صالة  441مبنى (أ)

10 - 8

ك هـ هـ  216هندسة كهربية والكترونية (م) ا.د ابوهشيمة
صالة  441مبنى(أ)
ع س هـ  212أســس الصناعــــات الكيميائيــــــــــة (م) د .جيهان قطب
صالة  441مبنى (أ)
هـ ك  213ثرموديناميكا الهندسة الكيميائية (م) ا.د .إبراهيم عاشور
صالة  441مبنى (أ)
هـ ك  215عمليات طبيعية موحدة (( )1م) ا.د .اغاريد تايب
الصالة الحمراء مبنى (أ)
ا ت هـ  214هندسة ميكانيكية (م) د .امير
صالة  441مبنى (أ)
هـ ك  213ثرموديناميكا الهندسة الكيميائية (م) ا.د .إبراهيم عاشور
صالة  441مبنى (أ)

12-10
4-12
10-8

االثنين

12-10
2-12
4-2
9-8
10-9

الثالثــــــــــــــــــــــاء

2-1
4-2

هـ ك  211الموائع وانتقال الحرارة (م) ا.د .يحي حسن مجدى
مبنى (أ)
صالة 441

األربعاء

2-12
4-2

هـ ك  215عمليات طبيعية موحدة (( )1ت)
م .صفاء صالة  241مبنى (أ)

هـ ك  211الموائع وانتقال الحرارة (ت)
صالة  441مبنى (أ)
م .نسيم
ع س هـ  212أســس الصناعات الكيميائية (ت) معمل الطالب مبنى (أ)
م.دينا

10-8
12-10

ع س هـ  212أســس الصناعات الكيميائية (ت) معمل الطالب مبنى
(أ) م.دينا

هـ ك  215عمليات طبيعية موحدة (( )1ت)
م .صفاء صالة  441مبنى (أ)

12-10
1 - 12

كلية الهندسة

ك هـ هـ  216هندسة كهربية والكترونية (ت)
صالة  441مبنى (أ)
هـ ك  213ثرموديناميكا الهندسة الكيميائية(ت)
م .دينا مدرج  102مبنى (أ)

هـ ك  211الموائع وانتقال الحرارة (ت)
صالة  441مبنى (أ)
م .نسيم
ك هـ هـ  216هندسة كهربية والكترونية (ت)
صالة  441مبنى (أ)
هـ ك  213ثرموديناميكا الهندسة الكيميائية(ت)
م .دينا مدرج  102مبنى (أ)
ا ت هـ  214هندسة ميكانيكية (ت) صالة  441مبنى (أ)

ا ت هـ  214هندسة ميكانيكية (ت) صالة  441مبنى (أ)

الخميـــــــــــس

10-8
2-10
4-2

(م) محاضرة

لجنة الجدول

(ت) تمرين

(ع)

رئيس القسم

أ.د .إبراهيم عبد السالم
د .خلود مديح
أ.د .إبراهيم عبد السالم
م .محمد شعبان

عملي

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب
أ.د .مصطفى محمود

عميد الكلية
أ.د .رمضان بسيوني

نائب رئيس الجامعة لشئون
التعليم والطالب
أ.د .عصام الدين فرحات

ﻗﺳم اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾـــــــــﺔ
اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ 2021

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﯾــــﺎ

اﻟﻔرﻗﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ اﻷول

ﻛﻠﯾﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ

اﻟﯾوم

اﻟﺗوﻗﯾت

ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة ) 54طﺎﻟب(
 27) Section 2طﺎﻟب(

 27) Section 1طﺎﻟب(

9-8
ھـ ك  315ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت )م( أ.د .إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺎﺷﻮر
ﺻﺎﻟﺔ  341ﻣﺒﻨﻰ )أ(
ھـ ك 314ھﻨﺪﺳــــــــﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋـــــﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾــــــﺔ )م( أ.د .ﻣﻤﺪوح ﻧﺼﺎر
اﻟﺼﺎﻟﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﻣﺒﻨﻰ )أ(

10-9
اﻷﺣــــــــــــــــــــــد

12-10
2 -12

ھـ ك  311ھﻨﺪﺳـــــﺔ ﻛﮭﺮوﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ و ﺗـﺂﻛـــﻞ )م( د.أﻟﻔﺖ اﻟﺼﺎﻟﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﻣﺒﻨﻰ )أ(

ھـ ك  311ھﻨﺪﺳـــــﺔ ﻛﮭﺮوﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ و ﺗـﺂﻛـــﻞ )ت+ع( م .ﺑﺴﻤﺔ
ﺻﺎﻟﺔ  341ﻣﺒﻨﻰ )أ(

4-2
5-4

ھـ ك  315ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت )م( أ.د .إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺎﺷﻮر
ﺻﺎﻟﺔ  341ﻣﺒﻨﻰ )أ(
ھـ ك  212ھﻨﺪﺳــــــــﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋـــــﺎت اﻟﻐﯿﺮ ﻋﻀﻮﯾــــــﺔ واﻟﺤﺮارﯾﺎت )م( د ﻧﮭﺎل
ﺻﺎﻟﺔ  341ﻣﺒﻨﻰ )أ(

9-8
12-9
اﻻﺛﻨﯿﻦ

1-12
ھـ ك  31 Xﻣﻘﺮر اﺧﺘﯿﺎري )) (1ت( م .ﺻﻔﺎء ﺻﺎﻟﺔ  341ﻣﺒﻨﻰ )أ(

2-1

ھـ ك  311ھﻨﺪﺳـــــﺔ ﻛﮭﺮوﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ و ﺗـﺂﻛـــﻞ )ت+ع( م .ﺑﺴﻤﺔ
ﺻﺎﻟﺔ  341ﻣﺒﻨﻰ )أ(

4-2

ھـ ك  314ھﻨﺪﺳــــــــﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋـــــﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾــــــﺔ )ت( م .رﺷﺎ
ﻣﺪرج  102ﻣﺒﻨﻰ )أ(

ظﻮاھﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎده )ت( 3ك
م/ﺑﺴﻤﺔ ﺻﺎﻟﺔ  341ﻣﺒﻨﻰ )أ(

10-8
اﻟﺜﻼﺛــــــــــــــــــــــﺎء

ھـ ك  313ظﻮاھﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎدة )م( ا.د ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ
اﻟﺼﺎﻟﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﻣﺒﻨﻰ )أ(

1-10

ظﻮاھﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎده )ت( 3ك
م/ﺑﺴﻤﺔ ﺻﺎﻟﺔ  341ﻣﺒﻨﻰ )أ(

3-1
ھـ ك  314ھﻨﺪﺳــــــــﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋـــــﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾــــــﺔ )ت( م .رﺷﺎ
ﻣﺪرج  102ﻣﺒﻨﻰ )أ(

5-3
10-8

ھـ ك  314ھﻨﺪﺳــــــــﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋـــــﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾــــــﺔ أ.د /إﯾﻤﺎن ﻋﺎﺷﻮر
ﺻﺎﻟﺔ  341ﻣﺒﻨﻰ )أ(

اﻷرﺑﻌﺎء

12-11
2-12

ھـ ك  31 Xﻣﻘﺮر اﺧﺘﯿﺎري )) (1ت( م .ﺻﻔﺎء ﺻﺎﻟﺔ  341ﻣﺒﻨﻰ )أ(
ھـ ك  314ھﻨﺪﺳــــــــﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋـــــﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾــــــﺔ
ﺻﺎﻟﺔ  341ﻣﺒﻨﻰ )أ(

4-3

ھـ ك  312ھﻨﺪﺳـﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋـﺎت اﻟﻐﯿﺮ ﻋﻀﻮﯾــــــﺔ
واﻟﺤﺮارﯾﺎت )ت+ع( م .ﻧﺴﯿﻢ ﻣﺪرج  102ﻣﺒﻨﻰ )أ(

10-8
اﻟﺨﻤﯿـــــــــــﺲ

ھـ ك  315ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت )ت( م .رﺷﺎ ﺣﺴﯿﻦ
ﺻﺎﻟﺔ  341ﻣﺒﻨﻰ )أ(

ھـ ك  31 Xﻣﻘﺮر اﺧﺘﯿﺎري )) (1م( ا.د .ﻋﻠﻲ ﺑﺴﻄﻮﯾﺴﻲ )ﺧﻮاص اﻟﻤﻮاد اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ(
ﺻﺎﻟﺔ  341ﻣﺒﻨﻰ )أ(

2-10

ھـ ك  315ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت )ت( م .رﺷﺎ ﺣﺴﯿﻦ
ﺻﺎﻟﺔ  341ﻣﺒﻨﻰ )أ(

4-2
5-4
)م( ﻣﺤﺎﺿﺮة

د.ﺟﯿﮭﺎن ﻗﻄﺐ

ھـ ك  312ھﻨﺪﺳـﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋـﺎت اﻟﻐﯿﺮ ﻋﻀﻮﯾــــــﺔ
واﻟﺤﺮارﯾﺎت )ت+ع( م .ﻧﺴﯿﻢ ﻣﺪرج  102ﻣﺒﻨﻰ )أ(

ھـ ك  315ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت )م( د.ھﺎﺟﺮ ﺻﺎﻟﺔ  341ﻣﺒﻨﻰ )أ(

)ت( ﺗﻤﺮﯾﻦ )ع(

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺠﺪول
أ.د .إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم
د .ﺧﻠﻮد ﻣﺪﯾﺢ
م .ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﺒﺎن

ﻋﻤﻠﻲ

رﺋﯿﺲ اﻟﻘﺴﻢ

أ.د .إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم

وﻛﯿﻞ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﺸﺌﻮن
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻄﻼب
أ.د .ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﻮد

ﻋﻤﯿﺪ اﻟﻜﻠﯿﺔ

أ.د .رﻣﻀﺎن ﺑﺴﯿﻮﻧﻲ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺸﺌﻮن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
واﻟﻄﻼب
أ.د .ﻋﺼﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﺣﺎت

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﯾــــﺎ

ﻗﺳم اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾـــــــــﺔ
اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ 2021

ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة ) 54طﺎﻟب(

اﻟﯾوم

اﻟﺗوﻗﯾت
10 - 8

اﻷﺣــــــــــــــــــــــد

12-10
2 -12
5-2

اﻟﻔرﻗﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ اﻷول

 27) Section 1طﺎﻟب(

 27) Section 2طﺎﻟب(

ھـ ك  411اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ )م( ا.د.اﻏﺎرﯾﺪ ﺗﺎﯾﺐ
ﺻﺎﻟﺔ  241ﻣﺒﻨﻰ )أ(
ھـ ك  416ﺗﺣﻛم اﻟﻰ وﺿﺑط ﻋﻣﻠﯾﺎت
ھـ ك  414ھﻧدﺳـــــﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺑﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ )ت+ع(
ﻣدرج  102ﻣﺑﻧﻰ )أ(
)ت+ع( م .ﺑﺳﻣﺔ
م .ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺔ  241ﻣﺑﻧﻰ )أ(
ھـ ك  415ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻷﻣﺜﻠﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ )م( ا.د .إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺎﺷﻮر +د /ﻣﺮوه ﺻﺎﻟﺔ  241ﻣﺒﻨﻰ )أ(

ھـ ك  415ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻷﻣﺛﻠﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ )ت( م.
ﻣﺣﻣد
ﺻﺎﻟﺔ  241ﻣﺑﻧﻰ )أ(

11-8
اﻻﺛــــــــــــــﻧﯾن

1-11

ھـ ك  414ھﻨﺪﺳـــــﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﯿﻮﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ )م( ا.د .ﻧﺠﺎة ﺻﺎﻟﺔ  241ﻣﺒﻨﻰ )أ(
ھـ ك  416ﺗﺣﻛم اﻟﻰ وﺿﺑط ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﻣدرج  102ﻣﺑﻧﻰ )أ(
)ت( م .ﺑﺳﻣﺔ

ھـ ك  415ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻷﻣﺛﻠﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ )ت( م.
ﻣﺣﻣد
ﺻﺎﻟﺔ  241ﻣﺑﻧﻰ )أ(

2-1
4-2

ھـ ك  312ھﻨﺪﺳﺔ ﺗﻜﺮﯾﺮ اﻟﺒﺘﺮول واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت )م( أ.د .ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺻﺎﻟﺔ  241ﻣﺒﻨﻰ )أ(

ھـ ك  412ھﻧدﺳﺔ ﺗﻛرﯾر اﻟﺑﺗرول واﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت )ت( م .ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺔ
 241ﻣﺒﻨﻰ )أ(

5-4

11-8
اﻟﺛﻼﺛــــــــــــــــــــــﺎء

12- 11

ﻛﻠﯾﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ

ﺻﺎﻟﺔ 241

ھـ ك  416ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻰ وﺿﺒﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎت )م( د .رﺷﺎ ﺣﻔﻨﻲ

ﻣﺒﻨﻰ )أ(

ھـ ك  412ھﻧدﺳﺔ ﺗﻛرﯾر اﻟﺑﺗرول واﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت )ت( م .ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺔ
 241ﻣﺒﻨﻰ )أ(

1-12
3-1

ھـ ك  414ھﻧدﺳـــــﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺑﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ )ت+ع(
م .ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺔ  241ﻣﺑﻧﻰ )أ(

5-3
10-8

ﻣﻘرر اﺧﺗﯾﺎري )) (3ت+ع( م.ﻧﺳﯾم ﻣدرج  102ﻣﺒﻨﻰ )أ(

اﻷرﺑﻌــــــــــــــﺎء

ھـ ك  411اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت وﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ
ﺻﺎﻟﺔ  241ﻣﺑﻧﻰ )أ(
)ت+ع ( م .رﺷﺎ ﺣﺳﯾن

11-10
12-11

ھـ ك  41ﻣﻘﺮر اﺧﺘﯿﺎري )) (3م(
ﺻﺎﻟﺔ  241ﻣﺒﻨﻰ )أ( د.ﺧﻠﻮد

3-12
5-3

ﻣﻘرر اﺧﺗﯾﺎري )) (3ت+ع( م.ﻧﺳﯾم

ﺻﺎﻟﺔ  241ﻣﺒﻨﻰ )أ(

10-8
اﻟﺧﻣﯾـــــــــــس

ھـ ك  411اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت وﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ
)ت+ع ( م .رﺷﺎ ﺣﺳﯾن ﻣدرج  102ﻣﺑﻧﻰ )أ(

1-10
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)م( ﻣﺤﺎﺿﺮة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺠﺪول

ﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺸـــــــــــــــــﺮوع ﻋـــــــــﻤــــﻠﻲ

)ت( ﺗﻤﺮﯾﻦ

رﺋﯿﺲ اﻟﻘﺴﻢ

أ.د .إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم
د .ﺧﻠﻮد ﻣﺪﯾﺢ
أ.د .إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم
م .ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﺒﺎن

)ع(

ﻋﻤﻠﻲ

وﻛﯿﻞ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﺸﺌﻮن
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻄﻼب
أ.د .ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﻮد

ﻋﻤﯿﺪ اﻟﻜﻠﯿﺔ

أ.د .رﻣﻀﺎن ﺑﺴﯿﻮﻧﻲ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺸﺌﻮن
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻄﻼب
أ.د .ﻋﺼﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﺣﺎت

