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الفرقة األولى – الفصل الدراسي األول
قسم هندسة السيارات والجرارات

كلية الهندسة
رسالة الكلية :تلتزم كلية الهندسة-جامعة املنيا بتقديم برامج تعليمية وفقا للمعايير القومية إلعداد خريج متميز وقادر على املنافسة فى
أسواق العمل محليا وإقليميا وعامليا ،كما تلتزم بالتشجيع والتطوير الفى البحث العلمى بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجى.

رؤية الكلية :تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية عالية
الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعميرها

اليوم

الزمن

فصل1

10-8
12-10

األحد

1-12
3-1

فصل2

س ج  113تقنية مركبات

د .محمد محي الدين

(م)

رياضيات هندسية (ت) قاعة (  )418م مينا مجدي

قاعة ( )418مبنى ب

س ج 112رسم ميكانيكي متخصص (ت) قاعة (  ) 421م /أحمد
دسوقي

تقنية مركبات (ت+ع) قاعة (  ) 418م /إبرام فايز

األثنين

12-10

س ج  113تقنية مركبات

4-12
11-8

جامعة المنيا

(م)

أ.د علي عبد التواب

ع س س  111رياضيات هندسية (م)

قاعة ()418

د .محمد ربيع

س ج 112رسم ميكانيكي متخصص (ت) قاعة (  )421م/
أحمد دسوقي

مبنى ب
مبنى ب

قاعة ()418

تقنية مركبات (ت+ع) قاعة (  ) 418م /إبرام فايز

الثاللثاء

12-11
ع أ س 116

2-12
12-8

كتابة تقارير فنية (م)

أ ت 115

أ.د محمد علي مراد قاعة ()418

ميكانيكا آالت (م)

قاعة ()418

مبنى ب

د .أحمد خليفة

األربعاء

2-12

مقاومة مواد (ت+ع) قاعة (  ) 418مبنى ب

ميكانيكا آالت (ت) قاعة ( ) 405مبنى ب

4-2

ميكانيكا آالت (ت) قاعة (  )418مبنى ب

مقاومة مواد (ت+ع) قاعة (  ) 405مبنى ب

الخميس

2-10

أ ت س 114

مقاومة مواد وتحليل إجهادات

4-2

أ.د أنور إبراهيم

رياضيات هندسية (ت) قاعة  ) 418م مينا مجدي

 جميع امتحانات اعمال السنة للفصل الدراس ي الول تعقد خالل االسبوع الثامن من الفصل الدراس ي الول
 امتحانات تحسينية اختيارية أو تعويضية تعقد بمعرفة استاذ املادة قبيل االمتحان النهائي للفصل الدراس ي الول
لجنة الجدول
أ.د علي محمود عبد التواب
م /محمد هالل
م /إبرام فايز

(م)

قاعة ()418

(م) محاضرة (ت) تمارين (ع) عملي

رئيس القسم

وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب

عميد الكلية

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب

أ.د علي محمود عبد
التواب

أ.د مصطفى محمود مصطفى

أ.د.رمضان بسيونى محمد

أ.د عصام الدين فرحات
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الفرقة الثانية – الفصل الدراسي األول
قسم هندسة السيارات والجرارات

كلية الهندسة
رسالة الكلية :تلتزم كلية الهندسة-جامعة املنيا بتقديم برامج تعليمية وفقا للمعايير القومية إلعداد خريج متميز وقادر على املنافسة فى
أسواق العمل محليا وإقليميا وعامليا ،كما تلتزم بالتشجيع والتطوير الفى البحث العلمى بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجى.

رؤية الكلية :تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية عالية
الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعميرها

اليوم

فصل1

الزمن

10-8

األحد

12-10

جامعة المنيا

فصل2

س ج  214أساسيات نظرية المركبات

قاعة ()407

(م)

الدوائر اإللكترونية في السيارات (ت+ع) – معمل اإللكترونيات
م /إبرام فايز

أ.د خالد عبد الجواد مبنى ب
تصميم ماكينات (ت) ق () 407

ميكانيكا آالت تخصصية (ت+ع) قاعة (  )407م /محمد هالل

2-12
أ ت س 212

12-10

تصميم ماكينات

(م)

األثنين

2-12

أساسيات نظرية المركبات (ت+ع) قاعة (  )407م /محمد هالل

4-2

ميكانيكا آالت تخصصية (ت+ع) قاعة ( ) 407م /محمد هالل

أ.د أمير علي

قاعة ()407

الثاللثاء

12-8

س ج  213ميكانيكا آالت تخصصية أ.د محي الدين مصطفى (م)

2-12

ق ط س  215ميكانيكا الموائع واآلالت الهيدروليكية (م) أ.د نبيل قطب

4--2

ميكانيكا موائع (ت+ع) قاعة ( )405

مبنى ب

مبنى ب

قاعة ()407

مبنى ب

قاعة ()407

أساسيات نظرية المركبات (ت+ع) قاعة (  )407م /محمد هالل
الدوائر اإللكترونية في السيارات (ت+ع) – معمل اإللكترونيات م/
إبرام فايز

10-8

األربعاء

ق ط س  215ميكانيكا الموائع واآلالت الهيدروليكية (م)

12-10

مبنى ب

قاعة ()407

2-12

إدارة مشروعات (ت) قاعة (  )420م /محمد هالل

ميكانيكا موائع (ت+ع) قاعة ( )407

4-2

تصميم ماكينات (ت) ق () 407

إدارة مشروعات (ت) قاعة (  ) 420م /محمد هالل

10-8

الخميس

12-10
2-12

س ج  214أساسيات نظرية المركبات
ع أ س إدارة المشروعات

(م)

(م)

س ج  211الدوائر اإللكترونية في السيارات

أ.د خالد عبد الجواد قاعة ()407

أ.د خالد عبد الجواد
(م)

قاعة ()407

لجنة الجدول
أ.د علي محمود عبد التواب
م /محمد هالل
م /إبرام فايز

رئيس القسم
أ.د علي محمود عبد
التواب

أ.د مصطفى محمود مصطفى

مبنى ب

أ.د مصطفى مقرحي قاعة ()407

 جميع امتحانات اعمال السنة للفصل الدراس ي الول تعقد خالل االسبوع الثامن من الفصل الدراس ي الول
 امتحانات تحسينية اختيارية أو تعويضية تعقد بمعرفة استاذ املادة قبيل االمتحان النهائي للفصل الدراس ي الول
وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب

مبنى ب

عميد الكلية

أ.د.رمضان بسيونى محمد

مبنى ب

(م) محاضرة (ت) تمارين (ع) عملي

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب
أ.د عصام الدين فرحات
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الفرقة الثالثة – الفصل الدراسي األول

جامعة المنيا
كلية الهندسة

قسم هندسة السيارات والجرارات

رسالة الكلية :تلتزم كلية الهندسة-جامعة املنيا بتقديم برامج تعليمية وفقا للمعايير القومية إلعداد خريج متميز وقادر على املنافسة فى
أسواق العمل محليا وإقليميا وعامليا ،كما تلتزم بالتشجيع والتطوير الفى البحث العلمى بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجى.

رؤية الكلية :تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية عالية
الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعميرها

اليوم

الزمن

فصل2

فصل1

س ج مقرر اختياري (( )1م)
12-8

مبنى ب

د .إسماعيل يوسف قاعة ()408

س ج مقرر اختياري (( )1م) د .أحمد محمد مصطفى العجوز قاعة ()417

األحد

س ج مقرر اختياري (( )1م)

د .أمين طاهر

2-12

قاعة ()420

مبنى ب

مبنى ب

محركات المركبات (ت+ع) قاعة (  )408م ضياء محمود

4-2

محركات المركبات (ت+ع) قاعة (  ) 408م ضياء محمود

10-8

المنظومات الهيدروليكية (ت+ع) ورشة السيارات م /مينا مجدي

األثنين

س ج  313نظرية المركبات ()1

12-10
2-12

المنظومات الهيدروليكية (ت+ع) ورشة السيارات م /مينا مجدي

قاعة ()408

(م) أ.د محمد علي مراد

س ج  311تصميم مركبات ( )1أ.د محي الدين مصطفى (م)

الثاللثاء

س ج  313نظرية المركبات ()1

12-10
4-12

قاعة ()408

(م) أ.د محمد علي مراد قاعة ()408

س ج  315المنظومات الهيدروليكية والهوائية في المركبات (م) د .محمد محي الدين
س ج  312محركات المركبات أ.د محمد يوسف أ (م)

12-8

قاعة ()408

مبنى ب
مبنى ب
مبنى ب
قاعة ()408

مبنى ب

مبنى ب

األربعاء
الخميس

2-12

نظرية مركبات (( )1ت+ع) قاعة (  )408م ضياء محمود

مقرر اختياري (( )1ت) قاعة ( ) 417د إسماعيل يوسف  +م
إبرام فايز

4-2

مقرر اختياري (( )1ت) قاعة (  )417د أحمد محمد مصطفى +
م إبرام فايز

نظرية مركبات (( )1ت+ع) قاعة (  )408م ضياء محمود

10-8

س ج  316اختبارات وقياسيات هندسة (ع) – معمل االختبارات
م /أحمد دسوقي

تصميم مركبات (( )1ت) ق (  ) 408م /ضياء محمود

12-10

تصميم مركبات (( )1ت) ق (  )408م /ضياء محمود

س ج  316اختبارات وقياسيات هندسة (ع) – معمل االختبارات
م /أحمد دسوقي

 جميع امتحانات اعمال السنة للفصل الدراس ي الول تعقد خالل االسبوع الثامن من الفصل الدراس ي الول
 امتحانات تحسينية اختيارية أو تعويضية تعقد بمعرفة استاذ املادة قبيل االمتحان النهائي للفصل الدراس ي الول
لجنة الجدول
أ.د علي محمود عبد التواب
م /محمد هالل
م /إبرام فايز

(م) محاضرة (ت) تمارين (ع) عملي

رئيس القسم

وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب

عميد الكلية

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب

أ.د علي محمود عبد
التواب

أ.د مصطفى محمود مصطفى

أ.د.رمضان بسيونى محمد

أ.د عصام الدين فرحات
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الفرقة الرابعة – الفصل الدراسي األول
قسم هندسة السيارات والجرارات

كلية الهندسة
رسالة الكلية :تلتزم كلية الهندسة-جامعة املنيا بتقديم برامج تعليمية وفقا للمعايير القومية إلعداد خريج متميز وقادر على املنافسة فى
أسواق العمل محليا وإقليميا وعامليا ،كما تلتزم بالتشجيع والتطوير الفى البحث العلمى بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجى.

رؤية الكلية :تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية عالية
الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعميرها

اليوم

جامعة المنيا

الزمن

فصل2

فصل1

س ج مقرر اختياري ()3

12-8

د .محمد رشاد الشرقاوي قاعة ()413

س ج مقرر اختياري ( )3د .محمد فوزي هاشم

مبنى ب
مبنى ب

قاعة ()405

األحد
ديناميكا المركبات (ت+ع) قاعة (  )413م /مينا مجدي

2-12

س ج  415ديناميكا المركبات

10-8

األثنين

2-10

(م)

س ج  413تصميم مركبات ()2

قاعة ()413

أ.د علي عبد التواب

قاعة ()413

(م) د .محمد كمال

مبنى ب
مبنى ب

ديناميكا المركبات (ت+ع) قاعة (  )413م /مينا مجدي

4-2
11-8

(م) د /محمد ربيع

س ج  416اقتصاديات نقل
اقتصاديات نقل (ت) قاعة (  )413م /محمد هالل

12-11

الثاللثاء

1-12

قاعة ()413

مبنى ب

مقرر اختياري (( )3ت) قاعة (  ) 417د .محمد رشاد  +م
ضياء محمود

2-1
4-2

مقرر اختياري (( )3ت) قاعة (  ) 413د .محمد فوزي  +م ضياء
محمود

10-8

تصميم مركبات (( )2ت) قاعة (  )413م /أحمد دسوقي

صيانة مركبات (ت+ع) – معمل السيارات م /إبرام فايز

اقتصاديات نقل (ت) قاعة (  )405م /محمد هالل

األربعاء

تصميم مركبات (( )2ت) قاعة (  ) 413م أحمد دسوقي

12-10
6-4
11-8

الخميس

2-11

س ج  412المشــــــروع
س ج  411صيانة مركبات وتخطيط محطات الخدمة د (م) أ.د مصطفى مقرحي
صيانة مركبات (ت+ع) – معمل السيارات م /إبرام فايز

6-4

س ج  412المشــــــروع

 جميع امتحانات اعمال السنة للفصل الدراس ي الول تعقد خالل االسبوع الثامن من الفصل الدراس ي الول
 امتحانات تحسينية اختيارية أو تعويضية تعقد بمعرفة استاذ املادة قبيل االمتحان النهائي للفصل الدراس ي الول
لجنة الجدول
أ.د علي محمود عبد التواب
م /محمد هالل
م /إبرام فايز

قاعة ()413

مبنى ب

رئيس القسم

وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب

أ.د علي محمود عبد
التواب

أ.د مصطفى محمود مصطفى

عميد الكلية

أ.د.رمضان بسيونى محمد

(م) محاضرة (ت) تمارين (ع) عملي

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

