
 

 

 كلية التقنية الهندسية / جنزور

 قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية

 
/  شعبة اإلنتاج 2016الدراسي لفصل خريف  جدول ال   

 الفصل الثامن الفصل السابع الفصل السادس الفصل الخامس المجموعة اليوم

ت
سب

ال
 

    09:00 – 12:00  02:00 – 09:00  02:00 – 09:00 التوقيت

 اسم المادة

    آالتتصميم أجزاء   مراقبة الجودة  نظرية آالت

Theory of machines  Quality control  
Design of Machine 

Elements 
   

    ME307  ME388  ME445 رمز المادة

    أ.طارق خليل  أ.عبد الرؤوف فضل  أ.أبوبكر عياد كعرود أستاذ المادة

    معمل المعالجة  27  26 القاعة

حد
أل
ا

 

  02:00-09:00  12:00-09:00  02:00-08:00 03:00 – 12:00 11:00-09:00 التوقيت

 اسم المادة
  ميكاترونك  اختيار المواد  تصنيع باستخدام الحاسوب علم المعادن 1هندسة إنتاج 

Production Eng.1 Metallurgy CAM  Materials selection  Mechatronics  

  ME321 ME303 ME330  ME405  ME443 رمز المادة

  د. إبراهيم رحومة  أ.طارق الخليل  م.ناصر الدهماني أ.جمال المحراث أ.حسين اوحيدة أستاذ المادة

  معمل الميكاترونك  معمل المعالجة  CAD-CAMمعمل  25 معمل المعايرة القاعة

ن
ني
الث

ا
 

   12:00-04:00 12:00-09:00 02:00-12:00 10:00-08:00 04:00-12:00 12:00-09:00 التوقيت

 اسم المادة
   3هندسة إنتاج  3هندسة إنتاج  إدارة مشاريع 2هنسة انتاج  2تطبيقات حاسوب  مقاومة مواد

Strenght of Materils Computer application 2 Production Eng.2 Project management Production Eng.3 Production Eng.3   

   ME323 ME321 ME370 ME380 ME421 ME421 Ws رمز المادة

   أ.السعداوى د.ناصر الخمري أ.حسين اوحيدة د.خالد العزابي م. أحمد العجيلي أستاذ المادة

   ورشة CADمعمل  24 معمل المعايرة CAD-CAMمعمل  25 القاعة

ء
ثا
ال
لث
ا

 

  02:00-09:00 03:00-12:00   02:00-08:00  02:00-08:00 التوقيت

 اسم المادة

  مشروعات صغرى إدارة صناعية   2هندسة انتاج   1هندسة انتاج 

Work shop production 
Eng.1 

 Production Eng.2 workshop2   Industrial management Small enterprises  

  ME330  ME370 WS   ME439 ME460 رمز المادة

  م. خالد المبروك صقرأ. نجم الدين    أ.حسين اوحيدة  أ.حسين اوحيدة أستاذ المادة

  24 27   ورشة  ورشة القاعة

ء
عا

رب
ال
ا

 

  02:00-09:00   12:00-03:00 11:00-08:00 12:00-03:00 12:00-09:00 التوقيت

 اسم المادة
  تقنيات اللحام   اهتزازات ميكانيكية معمل مقاومة المواد 2تطبيقات حاسب 

Computer application Lab. Strength of materials Mechanical vibrations   Welding technology   

  ME321 ME323l ME328   ME450 – ME450 WS رمز المادة

  أ.حسن المة   د.أحمد مؤمن أ. احمد العجيلي د. خالد العزابي أستاذ المادة

  معمل المعالجة   عملي 26 عمل مقاومة CAD-CAMمعمل  القاعة

س
مي

خ
ال

 

   12:00-03:00 11:00-09:00 05:00-12:00   02:00-09:00 التوقيت

 اسم المادة
   اختبارات الالاتالفية سباكة المعادن   آالت كهربائية

Electrical machines   Metal casting Non –destructive testing (NDT)   

   EE310   ME351 + ME351 ws ME415 رمز المادة

   أ. حسن المة م. طارق خليل   د. على اشطيبة ادةأستاذ الم

   معمل المعايرة 27   معمل القاعة

 


