
الثانية

           رياضيات        

آالء أبو العينين    .       د

علم مواد3 قا 

20 - 18

        ثقافة             

عبد العزيز المسعود     .د

مد علوم أساسية

رسم وتمثيل هندسي

           رياضيات        

آالء أبو العينين .       د

 شبكات4مد

           رياضيات        

آالء أبو العينين .       د

 شبكات4مد

           رياضيات            

آالء أبو العينين          .   د

 شبكات4مد

           رياضيات        

آالء أبو العينين    .       د

علم مواد3 قا 

رسم وتمثيل هندسي

10 - 8 الشعبة 

األولى

الثانية

األولى

 مخبر مدخــــل إلى الحاســــــوب 

برنامج المقررات الدراسية األسبوعية

           رياضيات              

آالء أبو العينين          .       د

 شبكات4    مد

مخبر مدخــــل إلى الحاســــــوب 

األولى: السنة الثاني : الفصل 

12 - 1014 - 1216 - 1418 - 16

هندسة التصميم الميكانيكي : االختصاص 2022 - 2021: العام الدراسي 

        ثقافة             

عبد العزيز المسعود     .د

مد علوم أساسية

األحد 

االثنين

أيام األسبوع 

الثالثاء 

األربعاء

الخميس

األولى

الثانية

األولى

الثانية

ياسر .مدخل إلى الحاسوب  د

 4ديبان                        مد 

شبكات

ياسر .مدخل إلى الحاسوب  د

 طاقة2ديبان      قا 

        (ن)هندسي حركة .   م

 متاع4شحادة            مد. د

           رياضيات              

متاع4آالء أبو العينين        مد.د

       لغة عربية            

زاهر الشماع      .    أ 

مد علوم أساسية

وائل .م  (ع)هندسي حركة .م

 شبكات4النواقيل           مد

           رياضيات            

آالء أبو العينين       .        د

علم مواد3        قا 

الثانية

وائل .م  (ع)هندسي حركة .م

متاع3النواقيل       مد
األولى

مخبر الفيزياء

        (ن)هندسي حركة .     م

شحادة              .             د

 علم مواد متاع3       قا 

           رياضيات        

آالء أبو العينين     .      د

علم مواد3          قا 

        لغة عربية            

زاهر الشماع     .         أ 

        مد علوم أساسية

           رياضيات         

آالء أبو العينين       .     د

علم مواد3        قا 

مخبر الفيزياء

علي ملحم   .د  (2)فيزياء 

مصطفى ديلو    مد .د

متاع3

جديد             (1)لمى الحسنية    قا .إنكليزي  أ

متاع (3)محمد الدبس  مد.دعاء دوحة أ.فرنسي أ

جديد             (1)لمى الحسنية    قا .إنكليزي  أ

متاع (3)محمد الدبس  مد.دعاء دوحة أ.فرنسي أ

           (2)          فيزياء 

مصطفى ديلو    .علي ملحم د.د

متاع3مد



الثانية
 2الغزالي     قا. د2برمجة 

متاع

. علم المواد وخواصها     د

 متاع2سالمة  قا 

    فرنسي  أ ريما عوض 

 إدارة11قا 

الخميس

األولى
. علم المواد وخواصها     د

 طبية16سالمة  مد
مخبر علم المواد وخواصها

متاع4عال العضم   مد. إنكليزي  أ

األربعاء

 طبية16الغزالي مد. د2برمجة 
    فرنسي  أ ريما عوض 

 إدارة11قا 

األولى

الثانية
قصي . ن      د4رياضيات

 متاع4كنفاني مد

حداد  .ن د(1 )  طرائق تصنيع 

 متاع1قا 

ع   (1 )  طرائق تصنيع 

 متاع1قا 

/2/مخبر برمجة 

الثانية
برزاوي قا .  د1مقاومة مواد 

 متاع1
مخبرمقاومة المواد

الثانية

األولى

الثالثاء 

األولى
ن (1 )  طرائق تصنيع 

 متاع1حداد  قا .د

قصي كنفاني  . ن  د4رياضيات

 متاع4مد 

قصي . ع  د4رياضيات

 متاع4كنفاني  مد 

قصي . ن  د4رياضيات

 متاع4كنفاني  مد 

االثنين

ع   (1 )   طرائق تصنيع 

 متاع1       قا 

           فرنسي            

          أ ريما عوض      

 إدارة11     قا 

            1       ترموديناميك 

 متاع1قا 

 ن        4      رياضيات 

قصي كنفاني        .     د

 متاع4مد 

    فرنسي  أ ريما عوض 

 إدارة11قا 

        1       ترموديناميك 

 متاع1قا 

 ن          4           رياضيات

قصي كنفاني          .          د

 متاع4   مد 

    1          مقاومة مواد 

برزاوي         .          د

 متاع1   قا 

األحد 

الثانية

16 - 818 - 10الشعبة  18 - 1220 - 1014 - 12أيام األسبوع 

برنامج المقررات الدراسية األسبوعية

هندسة التصميم الميكانيكي : االختصاص الثانية: السنة الثاني : الفصل 2022 - 2021: العام الدراسي 

مخبر علم المواد وخواصها

مخبرمقاومة المواد
 (ع) 1ترموديناميك 

 متاع1صباغ   قا .م

صباغ  .م (ع) 1ترموديناميك 

 متاع2 قا 

 2برزاوي قا .  د1مقاومة مواد 

متاع

16 - 14

/2/مخبر برمجة 

األولى
برزاوي قا .  د1مقاومة مواد 

 متاع1



20 - 18

األربعاء

الخميس

        نظرية اآلالت 

حواسيب3أيمن خباز  مد.د

عاصم .ميكانيك السوائل د

 متاع3قداح مد

 ( متاع3مد )علم القياس 

الخياط. شرف د.د

        نظرية اآلالت 

حواسيب3أيمن خباز  مد.د
مخبر علم القياس

األولى
 ( متاع2مد )علم القياس 

الخياط. شرف د.د

عاصم قداح .ميكانيك السوائل د

 متاع2مد

  1تصميم عناصر اآلالت

متاع3عملي مد

 عملي ورشات3طرائق التصنيع 

مخبر اآلالت الكهربائية والقيادة عملي ورشات3طرائق التصنيع 

األولى

2مخبر السوائل 

الثانية

متاع1  عملي  قا 1تصميم عناصر اآلالت

الثانية

األولى

االثنين

األولى
  1تصميم عناصر اآلالت

 متاع1حناوي قا .د

الثانية
اآلالت الكهربائية والقيادة  

متاع3مد

  1تصميم عناصر اآلالت

 متاع1حناوي قا .د

الثانية
عاصم .ميكانيك السوائل د

 متاع3قداح مد

مخبر اآلالت الكهربائية والقيادة

2مخبر السوائل 

  1تصميم عناصر اآلالت

متاع3عملي مد

        نظرية اآلالت 

حواسيب2أيمن خباز  مد.د

الثالثاء 

 ( متاع1مد) 3طرائق تصنيع 

سالمة.موسى د.د

  1تصميم عناصر اآلالت

متاع1حناوي قا .د

متاع2اآلالت الكهربائية والقيادة   مد
ميكانيك السوائل    

 متاع2عاصم قداح مد.د

        نظرية اآلالت 

حواسيب2أيمن خباز  مد.د

  1تصميم عناصر اآلالت

متاع1حناوي قا .د

14 - 1216 - 1418 - 16

 ( متاع1مد) 3طرائق تصنيع 

سالمة.موسى د.د

        نظرية اآلالت 

حواسيب3أيمن خباز  مد.د
مخبر علم القياس

        نظرية اآلالت 

حواسيب3أيمن خباز  مد.د

األحد 

10 - 812 - 10الشعبة أيام األسبوع 

األولى

الثانية

برنامج المقررات الدراسية األسبوعية

هندسة التصميم الميكانيكي : االختصاص الثالثة: السنة الثاني : الفصل 2022 - 2021: العام الدراسي 

 متاع1  عملي قا 1تصميم عناصر اآلالت



16 - 1418 - 1620 - 18

(عملي  )التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسب  

(عملي  )التحكم اآللي واالتمتة اإلنتاجية    

(عملي  )التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسب  

هندسة التصميم الميكانيكي : االختصاص الرابعة: السنة الثاني : الفصل 

أيام األسبوع 

مشاريع تصميمية األحد 

األولى

األربعاء

الثانية

 متاع              برنامج المقررات الدراسية األسبوعية            الشعبة الثانية مخبر التشكيل 1الشعبة األولى مد 

الثالثاء 

األولى

       آالت النقل والرفع             

رشيد الشربجي.د الثانية
       آالت النقل والرفع         

عبد هللا طناطرة. م

المعالجات الحرارية    

داود. سالمة  د.د

        آالت النقل والرفع            

رشيد الشربجي.د

      آالت النقل والرفع       

عبد هللا طناطرة. م
(عملي)السكب وآالته 

(عملي)المعالجات الحرارية 

الثانية
         السكب وآالته          

حسن هدله.  د

التصميم والتصنيع بمساعدة 

وتار.الحاسب       د

الثانية
      آالت النقل والرفع        

رشيد الشربجي.د

سالمة .المعالجات الحرارية    د

داود.  د

2022 - 2021: العام الدراسي 

12 - 1014 - 812 - 10الشعبة 

التحكم اآللي واالتمتة اإلنتاجية    

(مخبر)بني المرجة . د

. التحكم اآللي واالتمتة اإلنتاجية    د

(مخبر)بني المرجة 

األولى
التصميم والتصنيع بمساعدة 

وتار.الحاسب       د

          السكب وآالته           

حسن هدله. د

       آالت النقل والرفع        

رشيد الشربجي.د
(عملي)المعالجات الحرارية 

(عملي)السكب وآالته 

االثنين

األولى

(عملي  )التحكم اآللي واالتمتة اإلنتاجية    األولى
التحكم اآللي واالتمتة اإلنتاجية    

(مخبر)بني المرجة . د

. التحكم اآللي واالتمتة اإلنتاجية    د

(مخبر)بني المرجة 

الخميس

الثانية



 متاع2قا   (عملي )خطط اإلنتاج وطرقها   

16 - 1418 - 16

مخبر هندسة البالستيك

  تصميم الدالئل والمثبتات 

زيدان  مخبر التشكيل.   د

 متاع2                                 برنامج المقررات الدراسية األسبوعية           الدوام في قاعة 

هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج: االختصاص الخامسة: السنة الثاني : الفصل  2022 - 2021: العام الدراسي 

أيام األسبوع 

األحد 

االثنين

الثالثاء 

األربعاء
التنظيم الصناعي وإدارة 

ابوصالح .د  (ع)المشروعات 

 متاع2صنوفة      قا . د

التنظيم الصناعي وإدارة 

ابوصالح  .د  (ن)المشروعات 

 متاع2صنوفة  قا .د

10 - 8

مشروع االجازة الخميس

مخبر التدفئة والتهوية الصناعية

12 - 1014 - 12

التدفئة والتهوية الصناعية 

 متاع2غسان مدلل  قا .د

التدفئة والتهوية الصناعية 

 متاع2غسان مدلل   قا .د

       هندسة البالستيك           

ديب          .برزاوي  د.      د

 علم المواد3قا 

     هندسة البالستيك          

ديب        .برزاوي  د.      د

 علم المواد3 قا 

   تصميم الدالئل والمثبتات    

مخبر التشكيل (عملي  )

     خطط اإلنتاج وطرقها     

 متاع2قرقوط  قا .غانم  د. د



 (ع)ميتالورجيا المساحيق 

مشروع االجازةديب. هدلة   د.د

16 - 1418 - 16

هندسة التصميم الميكانيكي وعلم المواد: االختصاص 

األربعاء

مخبر اختيار المواد واختباراتها

    هندسة البالستيك      

ديب.برزاوي  د.د
مخبر هندسة البالستيك

األحد 

الخامسة: السنة الثاني : الفصل 

12 - 14أيام األسبوع 

 اختيار المواد واختباراتها 

داود. شرف  د.د

 (ن)ميتالورجيا المساحيق 

ديب. هدلة   د.د الخميس

الثالثاء 
. ميكانيك التصدع واالنهيار د

سالمة

10 - 812 - 10

 علم المواد متاع3                                 برنامج المقررات الدراسية األسبوعية           الدوام في قاعة  

2022 - 2021: العام الدراسي 

   ميكانيك التصدع واالنهيار    

سالمة. د

االثنين
برزاوي .هندسة البالستيك   د

ديب. د




