جامعة المنيا
كلية الهندســـة
قسم هندسة اإلنتاج
والتصميم الميكانيكى

الجدول الدراسى للعام الجامعى
2022/2021
الفصل الدراسى األول

الفرقة األولى
اليوم

الفترة
10-8
12-10

االحد

2-12
3-2
10-8

االثنين

الثالثاء

12-10

الخميس

لجنة الجدول
د.أحمد بدران
د.كريم عطية

حقوق االنسان (متطلب تخرج وليس بالالئحة) محاضرة م (ج )501
هندسة االنتاج (( )1ت +ع)
ص (ج ) 407
ميكانيكا االالت (ت)
ص (ج ) 406

نظرية إنشاءات (ت)

م (ج )502
خواص مواد (ت +ع)
م (ج )501

ميكانيكا االالت (ت)
م (ج )501
رسم ميكانيكي (ت)
م (ج )501

خواص مواد (ت +ع)
م (ج )501

2-12
3-2

كتابة التقاريـر العلمـية محاضرة (أ.د .أسعد مازن ) م (ج )501
رسم ميكانيكى محاضرة (أ.د .محمد كسبه) م (ج )501

12-8
2-12

رياضيات هندسـية محاضرة (أ.د .شكرى لطيف) م (ج )501
رياضيات هندسية (ت)
ص (ج ) 406

4-2

األربعاء

فصل ()1

فصل ()2

10-8
12-10
2-12
4-2
10-8
12-10
2-12
3-2

رياضيات هندسية (ت)
م (ج )501
هندسة االنتاج (( )1ت +ع)
م (ج )501

خواص المواد و اختباراتها محاضرة (أ.د .مصطفى محمود  +أ.د مصطفى عبد النبى) م (ج )501

هندسة اإلنتاج ( )1محاضرة (أ.د .أحمد حسن) م (ج )501
ميكانيكا اآلالت محاضرة (أ.د .ماهر جابر+د.أحمد خليفة) م (ج )501
نظرية إنشاءات (ت)
م (ج )501

ميكانيكا اآلالت محاضرة (أ.د .ماهر جابر+د.أحمد خليفة) م (ج )501
نظرية إنشــــاءات محاضرة (أ.د .ربيع على صديق) م (ج )501
رسم ميكانيكي (ت)
م (ج )501

رئيس القسم

وكيل الكلية لشئؤن
التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د .سامي زين العابدين
إبراهيم

أ.د .مصطفى محمود
مصطفى

أ.د .رمضان بسيونى خاطر

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

جامعة المنيا
كلية الهندســـة
قسم هندسة اإلنتاج
والتصميم الميكانيكى

الجدول الدراسى للعام الجامعى
2022/2021
الفصل الدراسى األول

الفرقة الثانية
اليوم

الفترة

فصل ()2

فصل ()1

هندسة اإلنتاج (( )2ع)
ص ( ج )406
نظرية الماكينات (ت)
ص ( ج )406

10-8

األحد

12-10

مقاومة المواد وتحليل اإلجهادات محاضرة )أ.د .عادل عبد المجيد) ص ( ج )406

2-12

االثنين

4-2
10-8
1-10
2-1

نظرية الماكينات محاضرة )أ.د  .وجيه وديع+د.أحمد راشد) ص ( ج )406
تصميم ماكينات ( )1محاضرة ) أ.د .محمد عمر موسى +د.أحمد نبهان) ص ( ج )406
هندسة اإلنتاج (( )2ع)
ص ( ج )406
مقاومة المواد (ت)
ص ( ج )406
نظرية الماكينات (ت)
ص ( ج )406

4-2
9-8

الثالثاء

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

هندسة اإلنتاج ( )2محاضرة )د .أحمد بدران) ص ( ج )406
تطبيقات الحاسب فى اإلنتاج محاضرة ( د .أحمد بدران -د.كريم عطية) ص ( ج )406
ميـــكانيــكا الموائع محاضرة )د .نجوى عبد الباقى) ص ( ج )406
مقاومة المواد (ت)
ص ( ج )406

10-8

األربعاء

12-10
2-12
4-2

مقاومة المواد وتحليل اإلجهادات محاضرة )أ.د .عادل عبد المجيد) ص ( ج )406
تطبيقات الحاسب فى اإلنتاج )د.كريم عطية  -د .أحمد بدران) محاضرة ص ( ج )406
أمن صناعى ورعاية عمالية محاضرة ) أ.د .سيد طه – د.كريم عطية ) ص ( ج )406
ميكانيكا الموائع (ت+ع)
ص ( ج )407
مقاومة المواد (ع)
ص ( ج )406
تطبيقات الحاسب (ت+ع)
معمل الحاسب
تصميم ماكينات (( )1ت)
ص ( ج )406

10-8

الخميس

12-10
2-12
4-2

لجنة الجدول
د.أحمد بدران
د.كريم عطية

مقاومة المواد (ع)

معمل مقاومة المواد
تطبيقات الحاسب (ت+ع)
معمل الحاسب
تصميم ماكينات (( )1ت)
ص ( ج )406
ميكانيكا الموائع (ت+ع)
م (ج )502

رئيس القسم

وكيل الكلية لشئؤن
التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د .سامي زين العابدين
إبراهيم

أ.د .مصطفى محمود
مصطفى

أ.د .رمضان بسيونى خاطر

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

جامعة المنيا
كلية الهندســـة
قسم هندسة اإلنتاج
والتصميم الميكانيكى

الجدول الدراسى للعام الجامعى
2022/2021
الفصل الدراسى األول

الفرقة الثالثة
اليوم

فصل ()1

الفترة
10-8

االحد

مقرر اختياري (( )1أ) محاضرة م (ج )502
مختبر هندسة اإلنتاج (ع) أ .د /سامى زين العابدين
م (ج )502

12-10
تصميم ماكينات (ت)
م (ج )502

4-12
10-8
12-10

االثنين

2-12

الثالثاء

مختبر هندسة اإلنتاج (ع) د /محاسن رزق
م (ج )502

محاضرة تشكيل المـواد( )1ا.د سامى زين الدين+أشرف طلعت م (ج )502

10-8
2-10

تصميم ماكينات ( )2محاضرة ) د .أحمد نبهان) م (ج )502

4-2

مقرر اختيارى (( )1ب) محاضرة م (ج )502

12-10

مقرر اختياري (( )1ت+ع)
معمل مقاومة المواد
نظرية قطع و تصميم عدد القطع (ت)
م (ج )502
تشكيل المـواد (( )1ت)
م (ج )502

3-2

لجنة الجدول
د.أحمد بدران
د.كريم عطية

11-8
12-11
1-12
2-1
4-2

االهتــزازات الميكانيكية (ت)
م (ج )502
اآلالت الهيدروليكية (ت+ع)
معمل اآلالت الهيدروليكية
مقرر اختيارى (( )1ت+ع)
معمل مقاومة المواد
تشكيل المـواد (( )1ت)
م (ج )502

2-12

الخميس

نظرية قطع و تصميم عدد القطع (ت)
م (ج )502
االهتــزازات الميكانيكية (ع)
م (ج )502

نظرية قطع و تصميم عدد القطع محاضرة (أ.د .محمد كسبه) م (ج )502

10-8

األربعاء

اآلالت الهيدروليكية محاضرة (أ.د.خليل يعقوب) (معمل اآلالت الهيدروليكية)

اآلالت الهيدروليكية )ت +ع)
معمل اآلالت الهيدروليكية

4-2

فصل ()2

االهتــزازات الميكانيكية محاضرة د .شكرى لطيف م (ج )502
االهتــزازات الميكانيكية (ت)
م (ج )502
االهتــزازات الميكانيكية (ع)
م (ج )502

تصميم ماكينات )ت)
ص (ج ) 407

رئيس القسم

وكيل الكلية لشئؤن
التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د .سامي زين العابدين
إبراهيم

أ.د .مصطفى محمود
مصطفى

أ.د .رمضان بسيونى خاطر

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

جامعة المنيا
كلية الهندســـة
قسم هندسة اإلنتاج
والتصميم الميكانيكى

الجدول الدراسى للعام الجامعى
2022/2021
الفصل الدراسى األول

الفرقة الرابعة
اليوم

الفترة
10-8

األحد

االثنين

4-2

الثالثاء

فصل ()1

تشكيل المواد ( )2محاضرة )أ.د .سامي زين العابدين  +أ.د /أشرف طلعت) ص (ج ) 407
مقرر اختيارى (( )3ت+ع)
معمل مقاومة المواد

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

التحكم اآللى محاضرة )أ.د .محاسن رزق) ص (ج ) 407
التحكم اآللى (ت+ع)
ص (ج) 407

تصميم اإلسطمبات والمثبتات والدالئل محاضرة (أ.د .حلمي محمود عثمان) ص (ج ) 407
تكنولوجيا التشغيل محاضرة (أ.د .فايز السعيد) ص (ج ) 407
تكنولوجيا التشغيل (ت+ع)
ص (ج ) 407

مقرر اختيارى (( )3أ) محاضرة ص (ج ) 407
تصميم معدات نقل المواد محاضرة )ا.د وحيد يسري  +أ.د .مدحت خشبه) ص (ج ) 407
تكنولوجيا التشغيل (ت+ع)
ص (ج )407

مقرر اختيارى (( )3ب) محاضرة ص (ج ) 407

10-8
12-10

األربعاء

2-12

فصل ()2

تصميم اإلسطمبات والمثبتات والدالئل (ت+ع)
ص (ج )407
تصميم معدات نقل المواد (ت)
م (ج )502
تشكيل المواد (( )2ع)
ص (ج ) 407

مقرر اختيارى (( )3ت+ع)
معمل مقاومة المواد
التحكم اآللى (ت+ع)
ص (ج ) 407

3-2
4-3
10-8

الخميس

12-10

تشكيل المواد (( )2ع)
م (ج )502
تصميم اإلسطمبات والمثبتات والدالئل (ت+ع)
ص (ج ) 406
تصميم معدات نقل المواد (ت)
ص (ج ) 407

مشروع التخرج

3-12
لجنة الجدول
د.أحمد بدران
د.كريم عطية

رئيس القسم

وكيل الكلية لشئؤن
التعليم والطالب

عميد الكلية

أ.د .سامي زين العابدين
إبراهيم

أ.د .مصطفى محمود
مصطفى

أ.د .رمضان بسيونى خاطر

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

