جـــدول قسم الهندسة الكيميائية الفصـــل الــدراسى الثانى للعــام الجــامعى 2017/2016
األحد

اليــوم

5

1

2

الثانيــــة ( الئحة قديمة )
الثالثـــة (الئحة قديمة )

عمليات
كمياء كهربية تصميم االجهزة
مشتركة درس
د .مصطفى
محاضرة د/خلف
هللا عبد السالم حسنين محاضرة د /حسن بركات
114ب
114ب
114ب

الثالثـــة (الئحة جديدة )

معمل صناعات
عمليات مشتركة
محاضرة
محاضرة
غيرالعضوية
درس د/حسن
صناعات غير
صناعات
د.حسام الدسوقى
بركات  +م.م.
عضوية د/حسام
عضوية د.غادة
 +على محمد
على محمد على
الدسوقى 202ب
قدرى 202ب
113ب
113ب

الرابعـــة

رياضيات
محاضرة د/
محمد السيد
112ب

كيمياء عضوية
 2محاضرة د/
غادة قدري
112ب

sec1

الحاسبات و
البرمجة ()3
محاضرة د.
محمد يوسف
204ج

كيمياء عضوية
وحيوية (
ادارة مشروعات محاضرة
محاضرة )
د .هيثم عبد الصمد 207د
د.غادة قدرى
207د

هندسة البيئة
محاضرة د .أحمد
نصر 201ب

sec1

الحاسبات و
البرمجة ()3
محاضرة د.
محمد يوسف
204ج

كمياء فيزيقية
محاضرة د/خلف
هللا عبد السالم
 202ب

sec1

محاضرة
اساسيات هندسة مقرر اختيارى انسانيات (
كيميائية د.هيثم عالقات دولية ) د.أشرف
عبدالصمد
حنفى 102ج
102ج

6

7

8

sec1

الثانيــــة

االولى

sec1

الفرقة الفترة

1

2

3

4

االثنين

هندسة ميكانيكية
محاضرة د /على الحديدى
112ب

3

5

4

اساسيات هندسة
كيميائية م.م.
حازم بندارى
درس 305د

6

7

8

1

3

2

محاضرة كيمياء
رياضيات محاضرة
هندسة مدنية درس
عضوية د/غادة
د /محمد السيد
202ب
قدرى  201ب
202ب

هندسة البيئة م.م .هبة
عبدالجواد درس 102ج

كيمياء عضوية
معمل عضوية د 2 /محاضرة د/
غادة قدرى 112ب غادة قدري
112ب

محاضرة
تصميم االجهزة
صناعات عضوية
درس د.
د.غادة قدرى
مصطفى حسنين
114ب

الثالثاء

كيمياء عضوية
وحيوية درس
د.غادة قدرى +
م.رحاب متولى
102ج

4

معمل كيمياء
عضوية د/غادة
قدرى  +م .رحاب
متولى  201ب

ديناميكا حرارية ( كيناتيكا
التفاعالت ) محاضرة د/
خلف هللا عبدالسالم  +م.م.
هبة عبدالجواد  202ب

كيمياء فيزيقية محاضرة
د /مصطفى حسنين 112ب

5

7

6

8

الحاسبات و
البرمجة
م/بسام وصفى
درس 203د

2

1

رياضيات درس
207د

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

كيمياء فيزيقية درس
هندسة مدنية
د /خلف هللا عبدالسالم +
محاضرة 207د
م.م .حازم بندارى 202ب

نقل كمية
نقل كمية حركة
كتابة تقارير والبحث
حركة ( )2درس
( )2محاضرة د/
د/سلوى رأفت  +العلمى محاضرة د.حسن
سلوى رأفت
بركات 102ج
م.م .على محمد
 202ب
على  202ب

الحاسبات و
البرمجة م/بسام
وصفى درس
204ج

نقل كمية
نقل كمية حركة
كيمياء فيزيقية
( )2محاضرة د /حركة ( )2درس
درس د.مصطفى
د/سلوى رأفت
سلوى رأفت
حسنين 112ب
 202ب
 202ب

هندسة كهربية
محاضرة د/
محمد توفيق
112ب

هندسة كهربية
درس 112ب

معمل
صناعات
عضوية د.غادة
قدرى 114ب

كيمياء
كهربية درس د
خلف هللا عبد
السالم م.
رحاب متولى
114ب

هندسة مواد و
تأكل درس أ.د
/خلف هللا عبد محاضرة هندسة مواد أ.د /خلف هللا
عبد السالم 114ب
السالم  +م.
رحاب متولى
114ب

انتقال حرارة
معمل صناعات
وهندسة الوقود انتقال حرارة درس
عمليات مشتركة محاضرة صناعات
غيرالعضوية
محاضرة د/
د /اسامة عبد
د.حسام الدسوقى  +محاضره د/حسن غير عضوية د.
البارى  +م.م .على
أسامة
بركات 102ج
م.م .على محمد
حسن بركات
محمد على 114ب
عبدالبارى
على 114ب
114ب

مقرر إختيارى تخصصى
( )2محاضرة د .اسامة
عبدالبارى  +م.رحاب
متولى 102ج

األربعاء

الخميس
5

6

7

8

رياضيات درس
112ب

نمذجة و
تصميم العمليات
تصميم العمليات
حاسبات
والمصانع درس
معمل صناعات
والمصانع
نمذجة و حاسبات د .هيثم
عمليات مشتركة ()2
مقرر إختيارى إنسانيات 2
مشروع تدريبى د.هيثم عبد الصمد
د .مصطفى
عضوية د.غادة
محاضرة د.
محاضره د/حسن محاضرة عبد الصمد  +م.م .حازم
& د .مصطفى حسنين 102ج
حسنين +
قدرى  +م.رحاب
محاضرة د .احمد نصر 210ب
مصطفى حسنين
بندارى درس (102 )2ج
بركات 102ج د .هيثم
م.م.رحاب متولى
متولى 113ب
106ج
عبدالصمد
202ب
102ج

معمل هندسة
تصميم المفاعالت
ضبط العمليات
(درس) د /
(درس) د.هيثم كيميائية محاضرة د تصميم مفاعالت
ضبط العمليات د  /هيثم عبدالصمد (
سلوى رأفت +
عبدالصمد  +م.م / .أسامة عبدالبارى د  /سلوى رأفت
محاضرة ) 110ب
 +م.م .على محمد (محاضرة) 207د حازم بندارى
حازم بندارى
207د
110ب
على 110ب

محمود شرف

أ.د /حسام الدسوقى

أ.د/طارق اسماعيل

االولى
1
09:15
10:00

الثانية
2
10:00
10:45

3
10:55
11:40

4
11:40
12:25

مشروع
د.مصطفى
عوض

عميد المعهد

توقيتات المحاضرات

راحــــة  25ق

مدير ادارة المتابعة

رئيس القسم

وكيل المعهد

هندسة تكرير
هندسة تكرير
البترول د /
مقرر اختيارى البترول (درس)
مصطفى عوض
م.م .هبة
درس 207د
( محاضرة )
عبدالجواد 207د
208د

مقرر اختيارى ( محاضرة )
208د

إنتقال المادة (
درس) د
انتقال المادة و عمليات الفصل د
.حسن بركات +
.حسن بركات (محاضرة)  210ب
م.م حازم ابراهيم
 210ب

الثـــالثة
5
12:50
01:35

6
01:35
02:20

الرابعــة
7
02:30
03:15

8
03:15
04:00

أ.د /جـــودة محمد غانـــم

