كلية الهندﺳة بالﻤطرية
برامـج التعليم الجديـدة
برنـامج هندﺳـة الطاقــة

الجدول الدراﺳى للفصﻞ الدراﺳى الثانى 2017/2016
الﻤحاضرة
اليوم

الثانية
اﻷولى
11.40:10.10
10.00:8.30
مكافحة الحرائق ENE304
د .ﺣاتم صادق

القاعة
400

الثالثة
1.40:12.10
تحلية مياه البحر ENE458
د .ﺣﻤدى الغيطانى

الخامسة
5.00:3.30

الرابعة
3.20:1.50

402
403
السبت

ميكانيكا هندﺳية )BSE014 (2
د .اﺣﻤد صﻼح

404
206
معﻤﻞ
ﺣاﺳﺐ
400
402
403
اﻻﺣد

مهارات التفاوض HUM205
د .منى فوزى
تطوير نظم الطاقة ICT402
د .ايﻤن عبد الحﻤيد
طاقات جديده ومتجدده ENE234
د .محﻤد فتوح
ترشيد وإدارة الطاقة ENE405
د .عادل ﺣسين
تطبيقات اﻹﺣصاء في الهندﺳة BSE114
د .عﻤاد الفريد

قياﺳات هندﺳية ENE202
د .التلبانى
تك الوقود الحيوى ENE222
د .اﺳيد ﺳيد

404
306
فيزياء )BSE016 (2
د .نهاد

201

لغة أنجليزية )HUM002 (1
د .عﻼء البطش

202
400
ديناميكا ﺣرارية ENE100
د .محﻤد عبد الرﺣﻤن
تصﻤيم مبادﻻت ﺣرارية ENE335
د .هالة محﻤود عبد الحﻤيد
تكنولوجيا اﻷنتاج MRE001
د .عﻼء البطش

402
403
اﻹثنين
404

هندﺳة الﻤيكاترونك ENE205
د .أﺳامة إﺳﻤاعيﻞ

201
204
400
402

تصﻤيم ميكانيكى MDE305
د .ﺣنفى
علوم البيئة والتلوث HUM 203
د .يوﺳف عطاى

اﻻت تربينية ENE305
د .محﻤد نوار

تحكم الى ENE204
د .محﻤد ﺣنفى

403
الثﻼثاء
404

رياضة )BSE012 (2
د .اﺣﻤد يحيى

201
202
400

تكنولوجيا محطات القدرة ENE336
د .إبراهيم الجيزاوى

402
اﻻربعاء

403

ميكانيكا موائع ENE103
د .خيرى السيد
أﺣﻤال التبريد وتكييف الهواء ENE443
د .اﺣﻤد مصطفى

ميكانيكا موائع ) 2 -ﻻئحة قديﻤة(
د .أﺳامة خريس

404
معﻤﻞ
ﺣاﺳﺐ
400
402
الخﻤيس
403

اﻻت كهربية EPE202
د .محﻤد دﺳوقى
تصﻤيم منظومات تخزين الطاقة ) ENE456مقرر خاص(
د .خيرى فخرى
تك ومقاومة الﻤواد MDE101
د .ياﺳر شبانة

نﻤذجة ومحاكاة BSE220
د .يونس
هندﺳة الكترونية ECE101
د .محﻤد دﺳوقى

404

مﻼﺣظة هامة :ﺳيتم إيقاف الدراﺳة باﻷﺳبوع الثامن للدراﺳة وذلك لعقد إمتحان نصف الترم لجﻤيع الﻤقررات وعلى الطﻼب مراعاة ذلك في إختيار الﻤقررات للتسجيﻞ

تح را 1/11/2017 :

منسق البرنامج
أ.د .محمد فتوح أحمد

