
 

 

 

 

 الفرقة األولى
 

 (2فصل ) (1فصل ) الفترة اليوم

 االحد

 ( 501)ج  (  محاضرة   ممتطلب تخرج وليس بالالئحة) حقوق االنسان  8-10
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 ( )ت +ع(1هندسة  االنتاج )
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 الثالثاء

 (501م )ج   رياضيات هندسـية  محاضرة )أ.د. شكرى لطيف(  8-12
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 رياضيات هندسية )ت(

 (501م )ج 
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 رياضيات هندسية )ت(

 ( 406ص )ج 
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 (501م )ج  د مصطفى عبد النبى(+ أ. مصطفى محمودخواص المواد و اختباراتها  محاضرة )أ.د.  8-10

 (501م )ج   محاضرة )أ.د. أحمد حسن( ( 1هندسة اإلنتاج ) 10-12

 (501(   م )ج خليفةميكانيكا اآلالت محاضرة )أ.د. ماهر جابر+د.أحمد  12-2
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 نظرية إنشاءات )ت(

 (501م )ج 

 الخميس

 (501(   م )ج خليفةميكانيكا اآلالت محاضرة )أ.د. ماهر جابر+د.أحمد  8-10

 (501م )ج   نظرية إنشــــاءات  محاضرة )أ.د. ربيع على صديق( 10-12

 )ت( رسم ميكانيكي 12-2
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وكيل الكلية لشئؤن  رئيس القسم لجنة الجدول

 التعليم والطالب

 

ئب رئيس الجامعة نا عميد الكلية

 لشئون التعليم والطالب

 د.أحمد بدران

 د.كريم عطية

 سامي زين العابديند. .أ

 إبراهيم

مصطفى محمود أ.د. 

 مصطفى

 أ.د/ عصام الدين فرحات أ.د. رمضان بسيونى خاطر

 

 

 جامعة المنيا     

  كلية الهندســـة    

 قسم هندسة اإلنتاج   

 م الميكانيكىوالتصمي 
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 الفرقة الثانية
 

   
 

وكيل الكلية لشئؤن  رئيس القسم لجنة الجدول

 التعليم والطالب

 

نائب رئيس الجامعة  عميد الكلية

 لشئون التعليم والطالب
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 د.كريم عطية
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 (2فصل ) (1فصل ) الفترة اليوم
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 ( )ع(2هندسة اإلنتاج )

 (406ص ) ج 

 نظرية الماكينات )ت(
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 مقاومة المواد )ت(
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 نظرية الماكينات )ت(
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 جامعة المنيا     

  كلية الهندســـة    
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 الثالثةالفرقة 
 

 (1فصل ) الفترة اليوم
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