
((( 1025 – 1024 لعام الدراسي هندسة االنتاج ل لفرعالدروس االسبوعي جدول )))    
 

 انىقج انٍىو
 انًزحهت انزابؼت انًزحهت انثانثت انًزحهت انثاٍَت انًزحهت االونى

 انخذرٌسً  انًـادة انخذرٌسً  انًـادة انخذرٌسً  انًـادة انخذرٌسً  انًـادة

ـذ
ـــ

حــ
ال
ا

 

 21د.ػهً يُذر/ قاػت  ػهى يىاد  09:30 – 08:30

 يـــؼــــايــــــــــــــــــــــــــــــم

رٌاضٍاث هُذسٍت 

 وححهٍالث
 21قاػت /د. درع أحًذ

6قاػت د. كزٌى/  حشكٍم يؼادٌ  

6قاػت د. كزٌى/  حشكٍم يؼادٌ 21د.ػهً يُذر/ قاػت  ػهى يىاد  10:30 – 09:30  

21 د.سؼذ كزٌى/قاػت طزق حصٍُغ 11:30 – 10:30 6د. ػذَاٌ/ قاػت  هُذست صُاػٍت   

21 د.سؼذ كزٌى/قاػت طزق حصٍُغ 12:30 – 11:30 6د. ػذَاٌ/ قاػت  هُذست صُاػٍت     

 6قاػت / د.سؼذ كزٌى هُذست اَخاج     21قاػت /  حكُىنىجٍا كهزباء 01:30 – 12:30

 6قاػت / د.سؼذ كزٌى هُذست اَخاج     21قاػت /  حكُىنىجٍا كهزباء 02:30 – 01:30

ٍ
ـــ

ٍــ
ثُ
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ا

 

 بزيجت 09:30 – 08:30
قاػت .ػباس فاضم/ د

21 

9قاػت  / د. قاسى يقاويت يىاد  

 6د. ونٍذ خانذ/ قاػت  حصًٍى قىانب 21 ػت/ قاد. يؼٍ ػابذ قطغ يؼادٌ

 بزيجت 10:30 – 09:30
قاػت / .ػباس فاضمد

21 
 6د. ونٍذ خانذ/ قاػت  حصًٍى قىانب  21ت / قاػد. يؼٍ ػابذ قطغ يؼادٌ

10:30 – 11:30 

 21قاػت / د.درع احًذ Iرٌاضٍاث 

 ــــــــــــزاثـيـــخخبــــــــــــــــ

  6/ قاػت ػهً ػبارد.  تاحًخ

11:30 – 12:30 

شكزي/ يزاسىد.  رسى يٍكاٍَكً  

 6/ قاػت ػهً ػبارد.  تاحًخ

 6قاػت  حصًٍى قىانب ػًهً 01:30 – 12:30

 6قاػت  حصًٍى قىانب ػًهً 21قاػت د.ػادل غاَى/  حقىق ودًٌقزاطٍت 02:30 – 01:30

ء
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ا

 

08:30 – 09:30 

6د.اسل/ قاػت  يٍكاٍَك هُذسً  21د.رائذ/ قاػت  IIرٌاضٍاث  

 ـــــــــــــــــمـيـــؼــــايــــــــــــ

 21د.شكزي/ قاػت  قٍاساث وفحىصاث

 21د.شكزي/ قاػت  قٍاساث وفحىصاث 10:30 – 09:30

10:30 – 11:30 

 يخخبــــــــــــــــــــــــزاث
11:30 – 12:30 

 رسى هُذسً

 

 د.يجٍذ/يزاسى

 

21قاػت د. ػباس/  II طزق حصٍُغ  

21قاػت د. ػباس/  II طزق حصٍُغ 01:30 – 12:30  6د. كزٌى / قاػت  نذوَت 

 6د. كزٌى/ قاػت  نذوَت   02:30 – 01:30
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21و.و. ػهً دمحم  / قاػت  حطبٍقاث حاسبت 21/ قاػت و.و. ػًاد ػهً هُذست وصفٍت 09:30 – 08:30  6د. شكزي/ قاػت  حصًٍى يٍكاٍَكً 

 يــــــشــــــــــــارٌـــــــــــغ

09:30 – 10:30 

 يـــخخبــــــــــــــــــــــــــزاث

21و.و. ػهً دمحم  / قاػت  حطبٍقاث حاسبت  6د. شكزي/ قاػت  حصًٍى يٍكاٍَكً 

6قاػت د.اسزاء/  هُذست يؼادٌ 11:30 – 10:30  21د.ػذَاٌ/ قاػت  اخخٍار يىاد 

6قاػت د.اسزاء/  هُذست يؼادٌ 12:30 – 11:30   21د.ػذَاٌ/ قاػت  اخخٍار يىاد 

 احصاء هُذسً 01:30 – 12:30
و.و. سايً ػباس/ قاػت 

21 
 6د. شكزي/ قاػت  حصًٍى ػًهً

 احصاء هُذسً 02:30 – 01:30
و.و. سايً ػباس/ قاػت 

21 
 6د. شكزي/ قاػت  حصًٍى ػًهً

س
ٍـ
خً

ان
 

08:30 – 09:30 

 ــــــمـــــــايــــــــــيـــؼـــــــــ

4د. رائذ / قاػت  َظزٌت االث 6د.صالح كزٌى/ قاػت  حزارة ويىائغ  

 21قاػت د.احًذ ػبذانسًٍغ/ ًَذجت هُذسٍت

 21قاػت د.احًذ ػبذانسًٍغ/ ًَذجت هُذسٍت 10:30 – 09:30

 21/ قاػت د. ػهً ػبار حصًٍى االث 11:30 – 10:30

11:30 – 12:30 

 يــــخخبــــــــــــــــــــــــــزاث

CAD-CAM I  21/ قاػت د. ػهً ػبار حصًٍى االث 6د. وساو كاظى/ قاػت 

12:30 – 01:30 CAD-CAM I  12قاػت  حصًٍى االث ػًهً 6د. وساو كاظى/ قاػت 

 12قاػت  حصًٍى االث ػًهً   02:30 – 01:30

 
 يرجى من الطلبة مراجعة الجدول يومياَ في حالة حصول تغييرات في المحاضرات. -مالحظة :      


