
 جامعة المنيا
 كلية الهندسة

 
 

 0200/ 0202الجدول الدراسي للعام الجامعي

 ولاألدراسي الفصل ال

 اإلعدادية الفرقة
  ( 6  – 2)  األولى  المجمىعة

 

                          1 2 3 4 5 6 

 األحد

8-9  
 فيزياء

 معمل    
 فيزياء

 معمل

9-20 
 رسم هندسي

 ( 204ص ) د    
 هندسيرسم 

 ( 204ص ) د    
 رسم هندسي

 ( 202ص ) د    
 رسم هندسي

كيمــــياء  (404ص ) د    
هندســية 
 معـــــــمل

كيمــــياء 
هندســية 
 معـــــــمل

 (122د محاضرة مدرج  )         فيـزيــــــاء )ا( أ   20-4

 االثنين

8-9   

  (022د محاضرة مدرج  )      الهنــدسـي    واالسقاطالرســم   9-22
22-

20 
 (122د محاضرة مدرج  )    تاريـــــخ الهندســـــة و التكنىلىجيـا

 (122د محاضرة مدرج  )            رياضيــات  )ا(  20-4

 الثالثاء

 (122د محاضرة مدرج  )           كيـــمــيــاء هندسـيـة  8-22

22-2     
 ميكانيـــكا
 هندسية

 (404ص ) د 

 ميكانيـــكا
 هندسية

 (404ص ) د 

2-3 
 فيزياء

 معمل 

 فيزياء
 معمل    

كيمــــياء 
هندســية 
 معـــــــمل

كيمــــياء 
هندســية 
 معـــــــمل

 رياضيات )ا(
 (404ص ) د 

 رياضيات )ا(
 (404ص ) د 

 األربعاء

8-22 

كيمــــياء 
هندســية 
 معـــــــمل

كيمــــياء 
هندســية 
 معـــــــمل

  

 رسم هندسي
 (204ص ) د 

 رسم هندسي
 فيزياء   (202ص ) د   

 معمل

 فيزياء   

 معمل   
  

22-2 
 رياضيات )ا(

 (404ص ) د 
 رياضيات )ا(

 (404ص ) د 
 رياضيات )ا(

 (402ص ) د 
 رياضيات )ا(

 (402ص ) د 
  

2 –3 
 ميكانيـــكا
 هندسية

 (404ص ) د 

 ميكانيـــكا
 هندسية

 (404ص ) د 

 ميكانيـــكا
 هندسية

 (402ص ) د 

 ميكانيـــكا
 هندسية

 (402ص ) د 
  

 الخميس

 (122د محاضرة مدرج  )      ميـكانيــــكا  هندســــــــــــــــية   8-22

 (122د محاضرة مدرج  )     لغــــــــــــــــــــة انجلـــــــــــيزية فنــــــــــــــــية 20-0

 

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم                              عميد الكلية                             الكلية لشئون التعليم والطالبوكيل   منسق الفرقة اإلعدادية     
 والطالب



أ.د. عصام الدين                                 .د. رمضان بسيونى أ                           أ.د. مصطفى محمود         محيى الدين مصطفىد أ.  
 فرحات

      
                    

 جامعة المنيا
 كلية الهندسة

  

 0200/ 0202الجدول الدراسي للعام الجامعي
 الفصل الدراسي األول     

 الفرقة اإلعدادية
 (  20  – 7)   الثانيه  المجمىعة

 

                          7 8 9 10 11 12 

 األحد

8-22     
كيمــــياء 
هندســية 
 معـــــــمل

كيمــــياء 
هندســية 
 معـــــــمل

22-20     
 فيزياء 

 معمل

 فيزياء 

 معمل

 (121د محاضرة مدرج  )       فيـزيــــــاء )ا( أ  20-4

 االثنين

 

 (121د محاضرة مدرج  )      الهنــدسـي   واالسقاطالرســم       22 -9

 (121د محاضرة مدرج  )   تاريـــــخ الهندســـــة و التكنىلىجيـا 22-20

 (121د محاضرة مدرج  )          رياضيــــــــات  )ا(           20-4

4-6 
 ميكانيـــكا
 هندسية

 ( 404ص ) د 

 ميكانيـــكا
 هندسية

 (404ص ) د 
    

 الثالثاء

 رسم هندسي 8-22
 ( 204ص ) د 

 رسم هندسي
 ( 204ص ) د 

كيمــــياء 
هندســية 
 معـــــــمل

كيمــــياء 
هندســية 
   معـــــــمل

22-22   

 (121د محاضرة مدرج  )      كيـــمــيــاء هندسـيـة  22-0

4-6   
 رياضيات )ا(

 (404ص ) د 
 رياضيات )ا(

 (404ص ) د 
 رياضيات )ا(

 (402ص ) د 
 رياضيات )ا(

 (402ص ) د 

 األربعاء
 

22-22       

22-2 
 فيزياء 

 معمل

 فيزياء 

 معمل

 رسم
 هندسي

 ( 204ص ) د 

 رسم
 هندسي

 ( 204ص ) د 

 رسم
 هندسي

 ( 202ص ) د 

 رسم
 هندسي

 ( 404ص ) د 

2-0   

 (121د محاضرة مدرج  )     لغــــــــــــــــــــة انجلـــــــــــيزية فنــــــــــــــــية  0-4

الخمي
 س

 

 (121د محاضرة مدرج  )      ميـــــــــكانيــــــــكا  هندســــــــــــــــية   22 -8

20-0 
كيمــــياء 

هندســية 
 معـــــــمل

كيمــــياء 

هندســية 
 معـــــــمل

 فيزياء 
 معمل

 فيزياء 
 معمل

 ميكانيـــكا
 هندسية

 (404ص ) د 

 ميكانيـــكا
 هندسية

 (404ص ) د 

0-4 
 رياضيات )ا(

 (404ص ) د 
 رياضيات )ا(

 (404ص ) د 

 ميكانيـــكا
 هندسية

 (402ص ) د 

 ميكانيـــكا
 هندسية

 (402 ص ) د
  

 

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم                              عميد الكلية                             الكلية لشئون التعليم والطالبوكيل   منسق الفرقة اإلعدادية     
 والطالب



أ.د. عصام الدين                                 .د. رمضان بسيونى أ                           أ.د. مصطفى محمود         محيى الدين مصطفىد أ.  
 فرحات

 جامعة المنيا
 كلية الهندسة

 
 

 0200/ 0202الجدول الدراسي للعام الجامعي
 الفصل الدراسي األول

 الفرقة اإلعدادية
 (  28  – 23)  الثالثه  المجمىعة

 

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم                         عميد الكلية                             الكلية لشئون التعليم والطالبوكيل        منسق الفرقة اإلعدادية       
 والطالب

أ.د. عصام                           .د. رمضان بسيونىأ                            محمودأ.د. مصطفى               محيى الدين مصطفىد أ.       
 الدين فرحات

                          13 14 15 16 17 18 

 األحد

 (122د محاضرة مدرج  )       رياضيـــات  )ا(   8-20

20-0 
كيمــــياء   

هندســية 
 معـــــــمل

كيمــــياء 
هندســية 
 معـــــــمل

 فيزياء 
 معمل

 فيزياء 
 معمل

0-4 
ـياء كيمـــ

هندســية 

 معـــــــمل

كيمــــياء 
هندســية 

 معـــــــمل

 رياضيات )ا(  
 (404ص ) د 

 رياضيات )ا(
 (404ص ) د 

 االثنين

 (804د محاضرة مدرج  )       فيـزيــــــاء )ا( أ   8-20

 (804د محاضرة مدرج  )   الهنــدسـي     واالسقاط الرســم  20-2

0-4 
 رياضيات )ا(

 (404ص )د 
 رياضيات )ا(

 (404ص ) د 
 رياضيات )ا(

 (402ص ) د 
 رياضيات )ا(

   (402ص ) د 

 الثالثاء

 
 
 

 (121دمحاضرة مدرج  )   تاريـــــخ الهندســـــة والتكنىلىجيــا        8-22

22-2 
 فيزياء 

 معمل

 فيزياء 

 معمل

  

 رسم
 هندسي

 ( 202ص ) د 

 رسم
 هندسي

 ( 404ص ) د 
2-0   

0-4      

 األربعاء

 (804د محاضرة مدرج  )          كيـــمــيــاء هندسـيـة  8-22

 (804د محاضرة مدرج  )    لغــــــــــــــــــــة انجلـــــــــــيزية فنــــــــــــــــية   0– 20

 رسم 0-4
 هندسي

 (204ص )د 

 رسم
 هندسي

 (204ص )د 

 رسم
 هندسي

 (202ص )د 

 رسم
 هندسي

 (404ص )د 

 ميكانيـــكا
 هندسية

 (404ص )د 

 ميكانيـــكا
 هندسية

 (404ص )د 

4-5   

 الخميس

8-22 
 ميكانيـــكا
 هندسية

 (323ص )د 

 ميكانيـــكا
 هندسية

 (323ص )د 

 ميكانيـــكا
 هندسية

 (402ص )د 

 ميكانيـــكا
 هندسية

 (402ص )د 

كيمــــياء 
 هندســية 
 معـــــــمل

كيمــــياء 
هندســية 
 معـــــــمل

 (804د محاضرة مدرج  )      ميــــكانيــــكا  هندســـــية   22-0

0-4   
 فيزياء 
 معمل

 فيزياء 
   معمل



 جامعة المنيا
 كلية الهندسة

 
 

 0200/ 0202الجدول الدراسي للعام الجامعي

 الفصل الدراسي األول

 الفرقة اإلعدادية
 (04-29)  الرابعة  المجمىعة

 

                          19 20 21 22 23 24 

 األحد

 (121د محاضرة مدرج  )       رياضيــــات  )ا(   8-20

20-3 
 رسم

 هندسي
 (204ص )د 

 رسم
 هندسي

 (204ص )د 

 رسم
 هندسي

 (202ص )د 

 رسم
 هندسي

 (404ص )د 

 ميكانيـــكا
 هندسية

 (404ص )د 

 ميكانيـــكا
 هندسية

 (404ص )د 
  

3-5   
 رياضيات )ا(  

 (402ص )د 
 رياضيات )ا(

 (402ص )د 

 االثنين

 (804د محاضرة مدرج  )      زيــــــاء )ا( أ  فيـ 8-20

 (804د محاضرة مدرج  )     الهنــدسـي    واالسقاطالرســم   20-2

2-3 
كيمــــياء 
هندســية 
 معـــــــمل

كيمــــياء 
هندســية 
 معـــــــمل

 هندسي رسم  
 (204ص )د 

 هندسي رسم
 (204ص )د 

3-4     

4-6 
 ميكانيـــكا 

 هندسية
 (402ص )د 

 ميكانيـــكا
 هندسية

 (402ص )د 

 

 الثالثاء

8-22 
 فيزياء 
 معمل

 فيزياء 
 معمل

 رياضيات )ا(
 (402ص )د 

 رياضيات )ا(
 (402ص )د 

 
 
 

 
 
 

22-

20 

 ميكانيـــكا
 هندسية

 (402ص )د 

 ميكانيـــكا
 هندسية

 (402ص )د 
    

20-0 
 

 (122تاريـــــخ الهندســـــة والتكنىلىجيــا   محاضرة مدرج  )د 

 األربعاء

8-22 
 رياضيات )ا(

 (402ص )د 

 رياضيات )ا(

 (402ص )د 
  

كيمــــياء 
هندســية 
 معـــــــمل

كيمــــياء 
هندســية 
 معـــــــمل

 (804د محاضرة مدرج  )             كيـــمــيــاء هندسـيـة  0– 22

0-4   
كيمــــياء 
هندســية 
 معـــــــمل

كيمــــياء 
هندســية 
 معـــــــمل

 فيزياء 

 معمل
 فيزياء 

 معمل

 الخميس

 فيزياء    8-22
 معمل

 فيزياء 
 معمل

  

22-

20 
 (804د محاضرة مدرج  )    لغــــــــــــــــــــة انجلـــــــــــيزية فنــــــــــــــــية 

 (804د محاضرة مدرج  )          ميـــكانيــــكا  هندســــــــــــــــية  20-3

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم                              عميد الكلية                             الكلية لشئون التعليم والطالبوكيل   منسق الفرقة اإلعدادية     
 والطالب

أ.د. عصام الدين                                 .د. رمضان بسيونى أ                           أ.د. مصطفى محمود         محيى الدين مصطفىد أ.  
 فرحات

 


