
 
 

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

٢٠١٦للعام الجامعي   
 

 

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

)عدد الطالب    ( تبرید وتكییفالفرقة الثالثة  قسم میكانیكا  شعبة   

  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
         ١انتقال حرارة   الموادخواص واختبارات   تطویر مناھج  طرق تدریس    المادة
        معمل مدني  ١ق  ١ف  القاعةالجدیدة    المكان

        ابراھیم/ م  علي عبدهللا/د  ------------ / د  محمد عبد الاله/ علي سید م/د    المحاضر

  االحد
          خواص واختبارات المواد     ١ تكنولوجیا تبرید        المادة
          ١ق    معمل اتصاالت        المكان

          حمدي+ احمد السید/م    محمد غازى/م        المحاضر

  االثنین
                 المادة
                  المكان

                  المحاضر

  الثالثاء
      مبادئ احصاء  مبادئ احصاء   تطویر مناھج    المادة
      ١ق  ٢ق  ٣ق     المكان

      الوجیھ/ د  سماح/ د  محروس/ د    المحاضر

  االربعاء
        امن صناعي  خواص مواد    ٢طرق تدریس    المادة
        ٢ق  ٣ق    ١ق     المكان

        احمد منتصر/ د  حمدي+ احمد السید/م    علي السید/ د    المحاضر

  الخمیس
            عملي١تكنولوجیا تبرید  ١انتقال حرارة   ١ تكنولوجیا تبرید  المادة
            ١ف  ٤ق  ٤ق  المكان

            محمد غازى/م  خالد حربى/ د  خالد حربى/ د  المحاضر
  



 
 

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

٢٠١٦للعام الجامعي   
 

 

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

  )    عدد الطالب    (شعبة تبرید وتكییفمیكانیكا قسم رابعة الفرقة ال

  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
        تدریس مصغر    ١االت كھربیة      المادة
        القاعةالجدیدة    ٣ق      المكان

        محمد عبد الاله/ علي سید م/د    حسنحسام / م      المحاضر

  االحد
        عملي٢تكنولوجیا تبرید  ٢تكنولوجیا تبرید      ٢تكنولوجیا تكییف     المادة
        ١ف  ٣ق      ٣ق    المكان

        احمد سعید/ م  احمد سعید/ م      محمود سالم/ د    المحاضر

  االثنین
            )مبادالت حراریة( ١اختیارى   ٢تكنولوجیا تبرید     المادة
            ٣ق   ٣ق    المكان

            احمد عبد القادر/ د  القادراحمد عبد / د    المحاضر

  الثالثاء
                )مبادالت حراریة( ١اختیارى   المادة
                ٤ق  المكان

                احمد سمان/ م  المحاضر

  االربعاء
          صیانة واصالح  تدریس مصغر  مشروع     المادة
          ١ف  ١ق   معمل تبرید    المكان

          ___________/ د  علي السید/ د      المحاضر

  الخمیس
        صیانة واصالح  صیانة واصالح  عملي ٢تكنولوجیا تكییف  ٢تكنولوجیا تكییف     المادة
        ١ف  ٢ق  ١ف  ٣ق    المكان

        مصطفي / م  مصطفى/ م  مصطفى محمود/ م  مصطفى محمود/ م    المحاضر
  

  


