
 
 

كلیة التعلیم الصناعي                                                                                  جامعة سوھاج                                                                                                                    
 جدول توزیع المحاضرات والدروس العملیة والتطبیقیة للفصل الدراسي االول

٢٠١٦للعام الجامعي   
 

 

عمید الكلیة                                                                        وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب                                                                                              
 
احمدعبدالرحیمفرغلي/  د.أ                                                         احمد عبد الرحیم فرغلي                                                                                                        / د .أ  

)عدد الطالب      ( انتاج وتبرید وتكیییفمیكانیكا شعبة  قسم لفرقة الثانیةا  

  ٨-٧  ٧-٦  ٦-٥  ٥-٤  ٤-٣  ٣-٢  ٢-١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠-٩  ٩-٨  الساعة  الیوم

  السبت
رسم فني         المادة

  فیزیاء عملي         ع حاسب آلي  م تخصصي
  معمل علوم        ٢-١معمل الحاسب  ١ق        المكان

  / د        محمد عبدالرحمن/ م  معتز/ د        المحاضر

  االحد
      سكشن  ٣ریاضیات      ت رسم فني تخصصي  المادة
      ١ق       ١ف+١ق  المكان

      ایمن عرفة/د      _____________________/م  المحاضر

  االثنین
          م ٢فیزیاء       م ٣ریاضیات   المادة
          ٣ق      ١ق  المكان

          / د      عمرو عادل / د  المحاضر

  الثالثاء
            م ١دوائر كھربیة   م حاسب الي  المادة
            ١ق  ١ق  المكان

            احمد منتصر/ د  احمد منتصر/ د  المحاضر

  االربعاء
     م اسس تعلیم صناعي  م سیكولوجیا تعلیم  ع ١دوائر كھربیة   ع ١دوائر كھربیة     المادة

     ٣ق  ٤ق  معمل اتصاالت   معمل اتصاالت     المكان

     محمد/د+حمدي / د  یوسف/ د  وسام / م  وسام / م    المحاضر

  الخمیس
ت اسستعلیمصناعي  ع سیكولوجیا  المادة                 
                ق الجدیدة  الجدیدةق   المكان

محمد/د+ حمدي/ د  ------------ /د  المحاضر                 
  

  



 
 

كلیة التعلیم الصناعي                                                                                  جامعة سوھاج                                                                                                                    
 جدول توزیع المحاضرات والدروس العملیة والتطبیقیة للفصل الدراسي االول

٢٠١٦للعام الجامعي   
 

 

عمید الكلیة                                                                        وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب                                                                                              
 
احمدعبدالرحیمفرغلي/  د.أ                                                         احمد عبد الرحیم فرغلي                                                                                                        / د .أ  

)عدد الطالب       ( انتاجمیكانیكا  شعبة قسمالفرقة الثالثة    

  ٨- ٧  ٧- ٦  ٦- ٥  ٥- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١- ١٢  ١٢- ١١  ١١- ١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  الساعة  الیوم

  السبت
          م واختبارات الموادخواص   ت تطویر مناھج ت طرق تدریس    المادة
          ١ق  ١ف  القاعة الجدیدة    المكان

          علي عبدهللا/د  ---------- / د محمدعبدالاله+علي سید/ د    المحاضر

  االحد
م تكنولوجیا قطع      المادة           خواص واختبارات المواد     
          معمل مدني     معمل مدني      المكان

ابراھیم حسب هللا/د      المحاضر           حمدي+ احمد السید/م     

  االثنین
ع تكنولوجیا قطع        المادة          
          معمل مدني        المكان

          حمدي+ ھشام /م        المحاضر

  الثالثاء
    ع تكنولوجیا سباكھ  م احصاءمبادئ   تمبادئ احصاء   م تطویر مناھج    المادة
    ١ف  ١ق  ٢ق  ٣ق    المكان

    عمرو علي/ م  الوجیھ/ د  سماح/ د  محروس/ د    المحاضر

  االربعاء
        م امن صناعي  ع خواص مواد  م تكنولوجیا سباكة  م ٢طرق تدریس    المادة
        ٢ق  ٣ق  معمل مدني  ١ق     المكان

        احمد منتصر/ د  حمدي+ السیداحمد /م  محمد محمود/ د  علي السید/ د    المحاضر

  الخمیس
                    المادة
                    المكان

                    المحاضر
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عمید الكلیة                                                                        وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب                                                                                              
 
احمدعبدالرحیمفرغلي/  د.أ                                                         احمد عبد الرحیم فرغلي                                                                                                        / د .أ  

  )عدد الطالب      (  انتاجشعبة  میكانیكاقسم الفرقة الرابعة  

  ٨-٧  ٧-٦  ٦-٥  ٥-٤  ٤-٣  ٣-٢  ٢-١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠-٩  ٩-٨  الساعة  الیوم

  السبت
       ت تدریس مصغر    م تاكید جودة ضبط  ت ضبط تاكید جودة    المادة

       القاعة الجدیدة    معمل مدني  معمل مدني    لمكانا
       محمد عبد الاله/ علي سید م/د    علي عبدهللا/ د  /م    المحاضر

  االحد
      تكنولوجیا تشكیل ت تكنولوجیاتشكیل ع  صیانة واصالح م          المادة
١ف  معمل مدني          المكان       معمل مدني 
احمدالسید/ م  /د          رالمحاض       احمد السید/ م 

  االثنین
      صیانة واصالح ع  معالجة حراریة ع          المادة
      معمل اتصاالت  معمل اتصاالت          المكان

      محمد علي/ م  محمد علي/ م          المحاضر

  الثالثاء
              ت ١اختیاري           المادة
              ١ف          المكان

              عمرو علي/ م          المحاضر

  االربعاء
        م ١اختیارى   معالجة حراریة م  تدریس مصغر م  م  ١تكنولوجیا تشكیل    المادة
        معمل مدنى  معمل مدني  ١ق  معمل مدني    المكان

        معتصم/ د  معتصم/ د  علي السید/ د  محمد محمود/ د    المحاضر

  الخمیس
    ١مشروع مجموعھ  ٢مشروعمجموعھ        المادة
    ١ف  ١ف        المكان

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/د  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/د        المحاضر
      


