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9201/2020جدول إمتحانات الفصل الدراسي الثانى للفرقة االعدادية للعام الجامعى مرفق   

 طالب الالئحة الجديدة المعدلة  

 

 

 

 قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية ب الكنترول الداخلي 

   احمد عبداللطيف  
 احمد عبداللطيف محمد د/                                                        

 

 القائم بعمل عميد الكلية  وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب رئيس القسم
   

حازم على عطيه د. ا.  ا.د. شريف العطار  ا.د. محمد العسلى 
 

موعد ارسال 

 االمتحان  
 المادة  الموافق

نهاية موعد 
 االستالم 

مايو  7 والجبر والهندسة التحليلية   الخميس   2020مايو  31 حساب التكامل   

مايو  8 2020يونيو  2 مبادئ المجاالت الكهرومغناطيسية  الجمعة   

مايو  9 2020يونيو  4 ديناميكا الجسيمات  السبت   

مايو 10 التصنيع الهندس  أسس  االحد   2020يونيو  7   

مايو  11 مجة وتطبيقات الحاسب االل  االثني     2020يونيو  9 البر  

مايو  12 2 الرسم الهندس واالسقاط الثالثاء  2020يونيو  11   



 جامعة الفيوم 

 كلية الهندسة 

 2020/  2019جدول استالم الرسائل البحثية بالفصل الدراسي الثاني 

 

 الفرقة األولى مدني / الئحة جديدة

اليوم /   السنة
 التاريخ 

 االحد 
 31 /5/2020 

 الثالثاء 
 2/6 /2020 

الخميس  
4 /6 /2020 

 االحد 
 7/6 /2020 

الثالثاء  
9 /6 /2020 

 الخميس 
 11 /6/2020 

األولى 
 مدني

تحليل وميكانيكا   المادة 
 2االنشاءات 

 د. محمد سيد جمعة 
 
 

هندسة كهربية  
 ة يوميكانيك 

 محمد صابر&  د.
 د. مختار سعيد  

 مســـــــاحة
 د .رمضان حسن 

االحتماالت  
 واالحصاء   

د. شريف عيد &  
 اميرة محمد   .د 

 

المعادالت 
 التفاضلية 

منة هللا &  .د 
 شريف عيد  .د 

   

 هندسية مواد 
  & ا.د. مجدي عبدالعزيز

 د. أحمد سراج 
 

اخر وقت  
 للتسليم 

23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 

 

 

 

 

 القائم بعمل عميد الكلية  وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب  رئيس القسم قائم بعمل 
   

 ا.د. شريف العطار  ا.د. محمد العسلى  د. رمضان عبد المجيد 
 



 جامعة الفيوم 

 الهندسة كلية 

 2020/  2019جدول استالم الرسائل البحثية بالفصل الدراسي الثاني 

 الفرقة الثانية مدني

اليوم /   السنة
 التاريخ 

 االحد 
 31 /5/2020 

الثالثاء  
2 /6 /2020 

 الخميس 
 4/6 /2020 

 االحد 
7 /6 /2020 

الثالثاء  
9 /6 /2020 

 الخميس 
11 /6 /2020 

الفرقة الثانية  
مدني / الئحة  

 جديدة

خرســـــــــانة  المادة 
 ( أ)  1مسلحـــــة 

أ.د. ايمن شاهين &   
 عالء السبد  .د 

إدارة 
 مشروعــــات ال

 د. إيهاب شحاتة 

ميكانيــــــــكا 
 الموائـــــــــع )ب(

   &    أ.د. أيمن جورج
 نبيل عوض هللا  .د 

إنشـــاء  
 مبـــاني ال

 محمد مراد . د   

هندسة الري  
 والصـرف

   &  مجدى امين . ا.د 
 د.محمد بيومي 

 

تحليل وميكانيا  
 ( ب )2اإلنشاءات  

 أ.د. هانئ الغزالي 

اخر وقت  
 للتسليم 

23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 

الفرقة الثانية  
مدني / الئحة  

 قديمة

 ب  –تحليل عددي  
 د. أماني عطية 

إدارة 
 مشروعــــات ال

 د. إيهاب شحاتة 

انيــــــــكا ميك
 الموائـــــــــع ب 
&      أ.د. أيمن جورج

 نبيل عوض هللا  .د 

إنشـــاء  
 مبـــاني ال

 محمد مراد . د   

هندسة الري  
 والصـرف

&    مجدى امين . ا.د 
 د.محمد بيومي 

 

تحليل وميكانيا  
 ب 2اإلنشاءات  

 أ.د. هانئ الغزالي

اخر وقت  
 للتسليم 

23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 

 القديمة: الطالب المستجدين فقط هم من يتم تقييمهم بأبحاث   ةالالئح _ طالب 

 القائم بعمل عميد الكلية  وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب  رئيس القسم قائم بعمل 
   

 ا.د. شريف العطار  ا.د. محمد العسلى  د. رمضان عبد المجيد 



 جامعة الفيوم 

 كلية الهندسة 

 2020/  2019بالفصل الدراسي الثاني جدول استالم الرسائل البحثية 

 الثالثة مدنيالفرقة 

اليوم /   السنة
 التاريخ 

االحد  
31 /5 /2020 

 الثالثاء 
 2/6 /2020 

الخميس  
4 /6 /2020 

  السبت 
6 /6 /2020 

 االحد 
 7/6 /2020 

الثالثاء  
9 /6 /2020 

 الخميس 
 11 /6/2020 

الفرقة  
مدني الثالثة 

الئحة  /
 جديدة

منشآت   المادة 
ــــة معدنيــــ

 ب  –
د. طارق  

 الحادقة

مقـــــــــــرر 
 2إختيــــــــــــاري 

 تصميم المنشآت ضد الزالزل-
 أ.د. محمد العسلي 

 هيدرولوجية المياة السطحية-
 أ.د. أيمن جورج 

 هندسة التركيبات الصحية   -
 اشرف جالل .د

تخطيط النقل  
 وهندسة المرور 
  & ا.د/ جالل سعيد 

د. أحمد مصطفى  
 الجواد  عبد 

ميكانيكا  
 التربة )ب( 
د.خالد  

د.   &خاطر
 وليد حماد 

تحليل وميكانيكا  
   ( ب )3اإلنشاءات  

   & أ.د.محمد العسلي
 د. أحمد الخولي 

خرســـــــــانة 
 ( أ)2مسلحـــــة  

 أ.د. ايمن شاهين 
 

هندسة مياه  
 الشرب 

مصطفى   .د 
معوض &  

 اشرف جالل .د 

اخر وقت  
 للتسليم

23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 

الفرقة  
مدني الثالثة 

الئحة  /
 قديمة

منشآت   
 ــةمعدنيـــــ
 )ب(

د. طارق  
 الحادقة

 2المقررات االختيارية  
 تصميم المنشآت ضد الزالزل-

 أ.د. محمد العسلي 
 هيدرولوجية المياة السطحية-

 أ.د. أيمن جورج 
 نظم هندسة مدنية-

 الحادقة د. طارق 

تخطيط النقل  
 وهندسة المرور 
&   ا.د/ جالل سعيد 

د. أحمد مصطفى  
 الجواد  عبد 

تحليل وميكانيكا   -
 ب 3اإلنشاءات 

لعسلي&   ا د.محمد ا.
 د. أحمد الخولي 

 هيدروليكا  
خالد حمزة د.   .ا.د 

 وائل الدهشورى 
 
 

خرسانة مسلحة   
 ب  –  1

 د.خالد عثمان

اخر وقت  
 للتسليم

23:59 23:59 23:59 - 23:59 23:59 23:59 

 القديمة : الطالب المستجدين فقط هم من يتم تقييمهم بأبحاث   ة_ طالب الالئح 

 القائم بعمل عميد الكلية  وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب  رئيس القسم قائم بعمل 
   

 ا.د. شريف العطار  ا.د. محمد العسلى  د. رمضان عبد المجيد 
 



 جامعة الفيوم

 كلية اهلندسة  
 قسم اهلندسة املعمارية 

 

 2019/2020  الثانىالفصل الدراسي التسليمات / التقييمات النهائية جدول         

 )تقييم الطالب لإلنتقال للفرقة األعلي(

 )الئحة جديدة(الفرقة  األوىل  
 اليـــوم     

 التاريخ
 السبت 

30/5/2020 
 االثني 

1/6/2020 
 األربعاء 

3/6/2020 
 السبت 

6/6/2020 
 االثني 

8/6/2020 
 األربعاء  

11/6/2020 
 1 العمارة اتريخ  املادة 

 
ARC 128 

 البناء  ونظم التشييد
 

ARC 126 

 2 املعماري التعبري ووسائل  الرسم
 

ARC 125 

 املواد  ومقاومة  خواص
 

113   CIV 

 مساحة  
 

112   CIV 

 2التصميم املعماري 
 

127 ARC 
 

 ا.د. مىن حسن سليمان د. ممدوح فرج العل  ابو . ماجدد أستاذ املادة 
 د. عبد هللا بدوى

رمضان حسن عبد د. ا.م. د.أمحد عبد العظيم 
 اجمليد 

 ا.م.د. حممد العيسوى 
 د. رابب صلح

ميعاد انتهاء 
 ظهرا   12 ظهرا   12 ظهرا   12 ظهرا   12 ظهرا   12 ظهرا   12 التسليم 

  
 

 عميد الكلية  قائم بأعمال                                             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب               مجلس قسم الهندسة المعمارية رئيس
 

     طارعلشريف صبرى اأ.د.                                                 محمد صفوت العسلى     أ.د.                          منى حسن سليمانأ.د.          



 جامعة الفيوم

 كلية اهلندسة  
 قسم اهلندسة املعمارية 

 

 2019/2020الفصل الدراسي الثانى   التسليمات / التقييمات النهائيةجدول         

 )تقييم الطالب لإلنتقال للفرقة األعلي(

 )الئحة جديدة(  الفرقة  الثانية
 اليـــوم     

 التاريخ
 السبت 

30/5/2020 
 االثني 

1/6/2020 
 األربعاء 

3/6/2020 
 السبت 

6/6/2020 
 االثني 

8/6/2020 
 األربعاء  

11/6/2020 
 اخلميس 

12/6/2020 
 املعمارية  الدراسات  املادة 

  واإلنسانية
ARC 230 

 2 العمارة اتريخ 
 

228 ARC 

 بيئي   وحتكم  تصميم
 

ARC 229 

  األساسات
 

222   CIV 

 ومبادئ املعمارى اإلنشاء 
 2 التنفيذية  التصميمات

ARC 226 

 4 املعماري التصميم
 

227 ARC 

 1 امليدان  التدريب 
 

231 ARC 
 

 أستاذ املادة 
 ا.م.د.أمري صاحل  د. عبد هللا بدوى

 
د. حممد عبد الفتاح 

 امساعيل
 

 .د. شريف العطار ا حممد جنيب حسىن د.
 د. على الشاذىل ا.

 د. عبد هللا بدوى

 
 د. ممدوح فرج

 د. عبد هللا بدوى

ميعاد انتهاء 
 ظهرا   12 ظهرا   12 ظهرا   12 ظهرا   12 ظهرا   12 ظهرا   12 التسليم 

 

 ظهرا   12

  
 

 عميد الكلية قائم بأعمال                                             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب               رئيس مجلس قسم الهندسة المعمارية
 

     شريف صبرى العطارأ.د.  محمد صفوت العسلى                                                    أ.د.                      ن    منى حسن سليماأ.د.          



 
 جامعة الفيوم

 كلية اهلندسة  
 قسم اهلندسة املعمارية 

 

 2019/2020الفصل الدراسي الثانى   التسليمات / التقييمات النهائيةجدول         

 يم الطالب لإلنتقال للفرقة األعلي()تقي 

 )الئحة جديدة(  الفرقة  الثالثة
 اليـــوم     

 التاريخ
 السبت 

30/5/2020 
 االثني 

1/6/2020 
 األربعاء 

3/6/2020 
 السبت 

6/6/2020 
 االثني 

8/6/2020 
 األربعاء  

11/6/2020 
 اخلميس 

12/6/2020 
 4 العمارة نظرايت  املادة 

 
329 ARC 

ث  على الرتا احلفاظ 
  املعماري والعمران 
ARC 332.7 

 تركيبات فنية  
 

ARC 330 

    2تصميمات تنفيذية  
 

ARC 327 

 اإلسكان
 

 ARC 331 

 6 املعماري التصميم
 

328 ARC 

 1 امليدان  التدريب 
 

333 ARC 
 

  ا.م.د.وليد حسي ا.د. مىن حسن سليمان أستاذ املادة 
 

 د.ماجد ابو العل 
 

 ا.م.د. حممد العيسوى 
 ا.م.د. شيماء جمدى  ب صلحد. راب

 ا.م.د.وليد حسي 
 د. حممد عبد الفتاح امساعيل 

 د. حممد عبد الفتاح امساعيل 
 د. رابب صلح

ميعاد انتهاء 
 ظهرا   12 ظهرا   12 ظهرا   12 ظهرا   12 ظهرا   12 ظهرا   12 التسليم 

 

 ظهرا   12

  
 

 عميد الكلية قائم بأعمال                                             لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية               رئيس مجلس قسم الهندسة المعمارية
 

     شريف صبرى العطارأ.د.  محمد صفوت العسلى                                                    أ.د.                      منى حسن سليمان    أ.د.          



      

 

 شعبة هندسة القوى واآلالت الكهربية   قسم الهندسة الكهربيـة 

 

 الفـرقة األولى 

 المــــواد الدراســـــية ــــود الكـــ

 نوع التقييم
تاريخ  

 االستالم
   ساعة التسليم

ث 
ح

ب

ع
ج

مر ي
 

ع  
و
شر

م

ي
حث

ب
 

 اسم دكتور المادة

 23:59 30/5 أ.د. حازم عطية    التفاضليةالمعادالت  102ريض 

 23:59 1/6 د. اسماء صالح فرج   2دوائر كهربية  107كهع 

 23:59 3/6 أ.م.د. طارق مصطفى   1مجاالت كهربية ومغناطيسية  108كهع 

 23:59 6/6 د. محمود ناصف   2 هندسة ميكانيكية 109قوى 

 23:59 8/6 د. خالد حسني    1قياسات واختبارات كهربيه  119كهع 

 23:59 10/6 د. محمد حمدي   1إلكترونيات  111كهت 

 

 الفرقة الثانية 

 المــــواد الدراســـــية ود الكــ

 نوع التقييم
تاريخ  

 االستالم

 موعد

 االستالم 
ث 

ح
ب

ع
ج

مر ي
 

ع  
و
شر

م

ي
حث

ب
 

 اسم دكتور المادة

 23:59 31/5 د. أحمد فؤاد    آالت التيار المستمر و المحوالت   202كهق 

 23:59 2/6 أ.د مجدي حنا   إلحصاءاالحتماالت وا 202ريض 

 23:59 4/6 د. ياسر ممدوح   2قياسات واختبارات كهربية  219كهع  

 23:59 7/6 د. هبة صوفي    نمذجة نظم القوى الكهربية   214كهق 

 23:59 9/6 أ.م.د. طارق مصطفى   هندسة االتصاالت وااللكترونيات 215كهت 

 23:59 11/6 ماني عطيةأ د.   التحليل العددي  201ريض 

 الفرقة الثالثة 

ــ   المــــواد الدراســـــية ــود الكــ

 نوع التقييم
تاريخ  

 االستالم

 موعد

 االستالم 

ث 
ح

ب

ع
ج

مر ي
 

ع  
و
شر

م

ي
حث

ب
 

 اسم دكتور المادة

 23:59 30/5 مختار سعيد ابراهيم .د   تدفق القدرة و األخطاء فى الشبكة الكهربية    306كهق 

 23:59 1/6 وائل اسماعيل وهبةد.    أجهزة  وأنظمة الحماية 307كهق 

 23:59 3/6 أ.م.د. صابر محمد صالح    اإلكترونيات قوى متقدمة   308كهق 

 23:59 6/6 د. اسماء صالح فرج   التحكم االلي هندسة  309كهق 

 23:59 8/6 د. أحمد فؤاد      2مقرر اختياري  3--كهق 

 23:59 10/6 د. زكريا يحيى   عات الهندسيةوالتشري االقتصاد 310عام 

 القائم بعمل عميد الكلية  وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب رئيس القسم 
   

 ا.د. شريف العطار ا.د. محمد العسلى رفعت عمرو د. ا.



      

 

 شعبة هندسة االلكترونيات و االتصاالت الكهربية   قسم الهندسة الكهربيـة 

 

 األولى الفـرقة 

 المــــواد الدراســـــية الكــــــــــود 

 نوع التقييم
تاريخ  

 االستالم

 موعد

 االستالم 

ث 
ح

ب

ع
ج

مر ي
 

ع  
و
شر

م

ي
حث

ب
 

 اسم دكتور المادة

 23:59 30/5 أ.د. حازم عطية    المعادالت التفاضلية 102ريض 

 23:59 1/6 د. سوزان عبد الهادي    2دوائر كهربية  107كهع 

 23:59 3/6 أ.م.د. طارق مصطفى   1مجاالت كهربية ومغناطيسية  108كهع 

 23:59 6/6 د. محمود ناصف   2 هندسة ميكانيكية 109قوى 

 23:59 8/6 د. خالد حسني    قياسات واختبارات كهربيه 110كهع 

 23:59 10/6 د. محمد حمدي   1إلكترونيات  111كهت 

 

 الفرقة الثانية 

ــ الكــ  المــــواد الدراســـــية ـــود ـــ

 نوع التقييم
تاريخ  

 االستالم

 موعد

 االستالم 
ث 

ح
ب

ع
ج

مر ي
 

ع  
و
شر

م

ي
حث

ب
 

 اسم دكتور المادة

 23:59 31/5 د.  محمد احمد حسن    3إلكترونيات  209كهت 

 23:59 2/6 أ.د مجدي حنا   االحتماالت واإلحصاء 202ريض 

 23:59 4/6 أ.م.د. جيهان نجيب   الحاسباتهندسة  216كهح 

 23:59 7/6 أ.د. مجدي عيبة    هندسة القوي الكهربية 211كهق 

 23:59 9/6 أ.م.د. احمد علي نشأت   تحليل اإلشارات الكهربية 212كهت 

 23:59 11/6 د. أماني عطية   التحليل العددي  201ريض 

 

 الفرقة الثالثة 

 المــــواد الدراســـــية الكــــــــــود 

 نوع التقييم
تاريخ  

 االستالم

 موعد

 االستالم 

ث 
ح

ب

ع
ج

مر ي
 

ع  
و
شر

م

ي
حث

ب
 

 اسم دكتور المادة

 23:59 30/5 د.  محمد احمد حسن   5 الكترونيات 307كهت 

 23:59 1/6 نديمجالل عز الدين محمود أ.م.د.    أجهزة الموجات الكهرومغناطيسية 308كهت 

 23:59 3/6 جالل عز الدين محمود نديمأ.م.د.    االتصاالت الرقمية 309كهت 

 23:59 6/6 أحمد مصطفى محمودد.    قياسات ومعمل 310كهت 

 23:59 8/6 أ.م.د. طارق مصطفى   الهوائيات واإلشعاع 311كهت 

 23:59 10/6 د.  محمد احمد حسن   2 مقرر اختيارى 3--كهت 

 القائم بعمل عميد الكلية وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب رئيس القسم

   

 ا.د. شريف العطار ا.د. محمد العسلى رفعتعمرو د. ا.



      

 

 

 شعبة هندسة االلكترونيات و االتصاالت الكهربية   قسم الهندسة الكهربيـة 

 

 ( ئحة قديمةال)الفرقة الثالثة  

 

 المــــواد الدراســـــية الكــــــــــود 

 نوع التقييم
تاريخ  

 االستالم

 موعد

 االستالم 

ث 
ح

ب

ع
ج

مر ي
 

ع  
و
شر

م

ي
حث

ب
 

 اسم دكتور المادة

 23:59 30/5 د. محمود عاطف   2هندسة الحاسبات  304كهت 

 23:59 1/6 ود نديمجالل عز الدين محمأ.م.د.    )ب( 1كهرومغناطيسية موجات  305كهت 

 23:59 3/6 جالل عز الدين محمود نديمأ.م.د.    )ب( 1اتصاالت  307كهت 

 23:59 6/6 أحمد مصطفى محمودد.    2قياسات ومعمل   308كهت 

 23:59 8/6 أحمد مصطفى محمودد.    هندسة التحكم 309كهت 

 23:59 10/6 د.  محمد احمد حسن   2مقرر اختياري  321كهت 

 

 القائم بعمل عميد الكلية وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب رئيس القسم

   

 ا.د. شريف العطار ا.د. محمد العسلى رفعتعمرو د. ا.
  



      

 

 الحاسبات و النظم شعبة هندسة   قسم الهندسة الكهربيـة 

 

 الفـرقة األولى 

 المــــواد الدراســـــية الكــــــــــود 

 نوع التقييم
تاريخ  

 االستالم

 موعد

 االستالم 

ث 
ح

ب

ع
ج

مر ي
 

ع  
و
شر

م

ي
حث

ب
 

 المادةاسم دكتور 

 23:59 30/5 أ.د. حازم عطية    المعادالت التفاضلية 102ريض 

 23:59 1/6 د. سوزان عبد الهادي    2دوائر كهربية  107كهع 

 23:59 3/6 د. سيد طه   1هندسة الحاسبات  108كهح 

 23:59 6/6 د. محمود ناصف   2 هندسة ميكانيكية 109قوى 

 23:59 8/6 د. خالد حسني    واختبارات كهربيهقياسات  110كهع 

 23:59 10/6 حمديد. محمد    1إلكترونيات  111كهت 

 

 الفرقة الثانية 

 المــــواد الدراســـــية الكــــــــــود 

 نوع التقييم
تاريخ  

 االستالم

 موعد

 االستالم 
ث 

ح
ب

ع
ج

مر ي
 

ع  
و
شر

م

ي
حث

ب
 

 اسم دكتور المادة

 23:59 31/5 د.  محمد احمد حسن    3إلكترونيات  209كهت 

 23:59 2/6 ي حناأ.د مجد   االحتماالت واإلحصاء 202ريض 

 23:59 4/6 أ.م.د. جيهان نجيب   2 هندسة الحاسبات 210كهح 

 23:59 7/6 أ.د. مجدي عيبة    هندسة القوي الكهربية 211كهق 

 23:59 9/6 أ.م.د. احمد علي نشأت   تحليل اإلشارات الكهربية 212كهت 

 23:59 11/6 د. أماني عطية   التحليل العددي  201ريض 

 

 فرقة الثالثة ال

 المــــواد الدراســـــية الكــــــــــود 

 نوع التقييم
تاريخ  

 االستالم

 موعد

 االستالم 

ث 
ح

ب

ع
ج

مر ي
 

ع  
و
شر

م

ي
حث

ب
 

 اسم دكتور المادة

 23:59 30/5 أ.م.د. تامر بركات   الحاسبتأمين شبكات  304كهح 

 23:59 1/6 د. سيد طه   نظم التشغيل 306كهح 

 23:59 3/6 جالل عز الدين محمود نديمأ.م.د.    تصاالت الرقميةاال 309كهت 

 23:59 6/6 أحمد مصطفى محمودد.       قياسات ومعمل 310كهت 

 23:59 8/6 د. سيد طه   (2) مقرر اختيارى 3--كهح 

 23:59 10/6 د. سيد طه   أساسيات قواعد البيانات 307كهح 
 

 القائم بعمل عميد الكلية وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب رئيس القسم

   

 ا.د. شريف العطار ا.د. محمد العسلى رفعتعمرو د. ا.
 



 جـامعـة الفيـــوم

 كليـة الهندســة

 قسـم الهندسـة الميكانيكية

 Fayoum University 

Faculty of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

 

1 
 

 2020 / 2019 ىناثلا ىساردلا لصفلل ةيثحبلا لئاسرلا مالتسا لودج - ةيكيناكيملا ةسدنهلا مسق

  ىلوألا ةقرفلا

التسلٍن هىعد  نىع التقٍٍن أستاذ الوادة اسن الوقرر الكىد م

 للطالب

هىعد االستالم هن 

 الطالب

 الساعة الٍىم

 23:59 2/6/2020 10/5/2020 بحث هرجعً ا.و.د. عًاد سعد 2يْكانْكا يٌائع  211قٌٍ  1

 د. يحًد صابر كخابت حقارّر فنْت 211عاو  2

 د. أحًد انسْد
 23:59 4/6/2020 10/5/2020 بحث هرجعً

 23:59 6/6/2020 10/5/2020 بحث هرجعً د. عبدهللا شكرُ ححهْم إجياداث 211حًج  3

 23:59 8/6/2020 10/5/2020 بحث هرجعً د. أحًد إبراىْى 2عهى انًٌاد  211حًج  4

 23:59 10/6/2020 20/5/2020 بحث هرجعً د. زكرّا ّحِْ اقخصاد ىندسِ 211صنع  5

رّض  1

201 

 23:59 31/5/2020 10/5/2020 هرجعًبحث  د. أيْرة اندسٌقَ انًعادالث انخفاضهْت

ىندست كيربْت  211كيج  1

 ًانكخرًنْت

د. سٌزاٌ 

 عبدانيادُ
 23:59 11/6/2020 10/5/2020 بحث هرجعً

 

 

 

 

 ةيناثلا ةقرفلا

هىعد التسلٍن  نىع التقٍٍن أستاذ الوادة اسن الوقرر الكىد م

 للطالب

هىعد االستالم هن 

 الطالب

 الساعة الٍىم

 23:59 1/6/2020 15/5/2020 بحث هرجعً د. أحًد شعباٌ بحٌد عًهْاث 111صنع  1

 23:59 3/6/2020 10/5/2020 بحث هرجعً د. أحًد صالح 1عًهْاث حصنْع  111حًج  2

 23:59 5/6/2020 10/5/2020 بحث هرجعً ا.و.د. عًاد سعد 1يْكانْكا يٌائع  111قٌٍ  3

 23:59 7/6/2020 10/5/2020 بحث هرجعً د. يحًٌد ناصف إنخقال حرارة  111قٌٍ  4

 23:59 9/6/2020 10/5/2020 بحث هرجعً د. يحًد شحاحو 2حصًْى ياكْناث  111حًج  5

رّض  1

101 

 23:59 11/6/2020 10/5/2020 بحث هرجعً د. عهَ عبدانحكْى االحخًاالث ًاإلحصاء

 23:59 31/5/2020 10/5/2020 تقارٌر  حدرّب يْدانَ 111يْك  1

 

  



 جـامعـة الفيـــوم

 كليـة الهندســة

 قسـم الهندسـة الميكانيكية

 Fayoum University 

Faculty of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

 

2 
 

 ةثلاثلا ةقرفلا

هىعد التسلٍن  نىع التقٍٍن أستاذ الوادة اسن الوقرر الكىد م

 للطالب

هىعد االستالم هن 

 الطالب

 الساعة الٍىم

قٌٍ  1

111 

 23:59 2/6/2020 10/5/2020 بحث هرجعً د. يحًد صابر قْاساث ًاجيسه

قٌٍ  2

111 

 23:59 4/6/2020 10/5/2020 بحث هرجعً د. أحًد انسْد 2انًاكْناث انخٌربْنْت 

قٌٍ  3

111 

 23:59 6/6/2020 10/5/2020 بحث هرجعً د. يحًد بدر انطاقت انجدّدة ًانًخجددة

قٌٍ  4

111 

 23:59 8/6/2020 10/5/2020 بحث هرجعً د. أحًد انسْد انحسابْت يْكانْكا انًٌائع

 23:59 10/6/2020 10/5/2020 بحث هرجعً د. أحًد صالح 1حصًْى ياكْناث  111حًج  5

كيق  1

111 

انطاقت انكيربْت ًآالث 

2 

 23:59 31/5/2020 10/5/2020 بحث هرجعً د. خاند حسنِ

 23:59 11/6/2020 10/5/2020 بحث هرجعً انعسو د. ّاسر أبٌ انخحكى آنَ 112حًج  1

 

 ىرخأ ماسقأب ةصاخ تاررقم

 د. أحود إبراهٍن –اإلعدادٌةجدول هقررات الفرقة 

هىعد التسلٍن  نىع التقٍٍن أستاذ الوادة اسن الوقرر الكىد م

 للطالب

 هىعد االستالم هن الطالب

 الساعة الٍىم

 23:59 7/6/2020 10/5/2020 بحث هرجعً د. أحًد إبراىْى أسس انخصنْع انيندسَ 1ىند  1

 

 د. زكرٌا ٌحٍى – الثالثة كهرباء قىيجدول هقررات الفرقة 

هىعد التسلٍن  نىع التقٍٍن أستاذ الوادة اسن الوقرر الكىد م

 للطالب

 الطالبهىعد االستالم هن 

 الساعة الٍىم

االقخصاد ًانخشرّعاث   1

 انيندسْت

 23:59 10/6/2020 20/5/2020 بحث هرجعً د. زكرّا ّحِْ

 

 د. هحوىد ناصف  – كهرباء األولىجدول هقررات الفرقة 

التسلٍن هىعد  نىع التقٍٍن أستاذ الوادة اسن الوقرر الكىد م

 للطالب

 هىعد االستالم هن الطالب

 الساعة الٍىم

 23:59 6/6/2020 10/5/2020 بحث هرجعً د. يحًٌد ناصف 1ىندست يْكانْكْت   1

 

  فصناد ىد. هحو –  هدنى األولىجدول هقررات الفرقة 

هىعد التسلٍن  نىع التقٍٍن أستاذ الوادة اسن الوقرر الكىد م

 للطالب

 هىعد االستالم هن الطالب

 الساعة الٍىم

 23:59 2/6/2020 10/5/2020 بحث هرجعً د. يحًٌد ناصف ىندست يْكانْكْت ًكيربْت  1

 


