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 088/  2080553فاكس:         088/  2411062           ــ           2411128/088           ــ           088/  2080194  تلیفون:

 إدارة شئون التعلیم والطالب ـ الخریجین
Email: deng439@yahoo.com 

Email: eng.dean.office@eng.au.edu.eg 
www.aun.edu.eg/faculty_engineering/ 

 كلیة حاصلة على شھادة االعتماد والجودة من الھیئة القومیة العتماد جودة التعلیم 

   م2022/2023  يالجامع العام  من  األول  يالدراس لفصل ل  الفرقة  األولى امتحانات  جدول 
  القسم

 میكاترونیات تصمیم وإنتاج قوى میكانیكیة عمارة تعدین كھرباء میكانیكا قدیم میكانیكا مدني الیوم والتاریخ
  24  23  22والقدیم  22:19 من  14   14   14   14   1  االمتحانلجان 

  األربعاء
  م04/01/2023

  إنشاء معماري
9  :12  

  خواص المواد وإختبارھا 50
9  :12  

 2004الئحة  خ    11+1

  معادالت تفاضلیة
  إحصاء - جبر خطي

9    :12  
22 

  معادالت تفاضلیة
  إحصاء - جبر خطي

9    :12  
5 

  معادالت تفاضلیة
  إحصاء - جبر خطي

9    :1  
11 

  )1المجاالت الكھربائیة (
9    :12  

67 
  مقدمة ھندسة التعدین والمواد

9  :12  
10 

التدریب البصري والرسم 
  الحر

9    :1  
14 

  أ)-1خواص ومقاومة مواد (
9    :12  

 2004خ  الئحة 12+1
  ـ أ) 1نظریة المجاالت (

9  :12  
  2004الئحة  خ    9+6

  نظریة اإلنشاءات  
9    :12  

  2004الئحة           5

  الثالثاء
  م10/01/2023

  )1نظریة إنشاءات ( 
9  :12  

  ریاضیات 50
9  :1  

 2004الئحة خ     16+1
  میكانیكا االآلت

9    :12  
22 

  میكانیكا االآلت
9    :12  

5 
  میكانیكا االآلت

9    :12  
11 

  )1( الدوائر الكھربائیة
9  :12  

67 
  )3ریاضیات (

9  :12  
  )1اإلنشاء المعماري (          10

9  :1  
  )أـ 1نظریة إنشاءات ( 14

9  :12  
  2004الئحة   خ14+1

  )1نظریة الدوائر الكھربائیة (
9  :12  

  2004الئحة   خ  9+2

  ریاضیات 
9  :12  

  2004الئحة        5
  

  الخمیس
  م12/01/2023

  لغات أجنبیة 
9    :11  

  إنساني وثقافي (أ)مقرر  50
9  :11  

 2004الئحة          5
  لغات أجنبیة

9    :11  
22 

  لغات أجنبیة
9    :11  

5 
  لغات أجنبیة

9    :11  
11 

  لغات أجنبیة
9    :11  

67 
  لغات أجنبیة

9    :11  
  لغات أجنبیة 10

9    :11  
  مقرر إنساني وثقافي (أ)  14

9  :11  
  2004الئحة         8

  إنساني وثقافي (أ)مقرر 
9  :11  

  2004الئحة               9
  مقرر إنساني وثقافي (أ)

9  :11  
    2004الئحة             4

  األثنین
  م16/01/2023

  ھندسة آلیة وكھربیة
9    :12  

 2004خ   الئحة 12+1
  )1ھندسة إنتاج (

9   :12  
 2004الئحة خ      6+1 

  تكنولوجیا التصنیع
9    :12  

22 
  تكنولوجیا التصنیع

9    :12  
5 

  تكنولوجیا التصنیع
9    :12  

11 

  مبادئ الھندسة المیكانیكیة
9    :12  

67 

تقییم األثر البیئي 
  للمشروعات

9  :12  
10 

  نظریة اإلنشاءات
9  :12  

  خواص المواد الكھربائیة 14
9    :12  

 2004الئحة         خ9+1
  دینامیكا حراریة وتطبیقاتھا

9   : 12  
  2004الئحة         6

  األربعاء
  م18/01/2023

  مساحة مستویة 
9  :12  

  (أ) إنشاء ماكینات 50
9  :12  

 2004الئحة خ      9+1
  رسم وإنشاء الماكینات

9    :12  
22 

  رسم وإنشاء الماكینات
9    :12  

5 
  رسم وإنشاء الماكینات

9    :12  
11 

  معادالت تفاضلیة
9    :12  

67 
  ماكیناترسم وتصمیم 

9  :12  
أسس التصمیم واإلظھار  10

  المعماري
9   :1  

  أ)-1مساحة ( 14
9  :12  

  2004الئحة    خ11+1
  )2ریاضة (

9  :12  
  2004خ     الئحة 10+4

  رسم وتصمیم الماكینات
9  :12  

  2004الئحة     خ6+1

  األحد
  م22/01/2023

  )3ریاضیات (
9  :12  

  )أ( تحلیل اإلجھادات 50
9  :12  

 2004خ   الئحة 12+1
  حاسبات وبرمجة

9    :12  
22 

  حاسبات وبرمجة
9    :12  

5 
  حاسبات وبرمجة

9    :12  
11 

  مقدمة في البرمجة
9  :12  

67 
  جیولوجیا ھندسیة

9  :12  
  مبادئ التخطیط العمراني 10

9  :12  
  جیولوجیا ھندسیة 14

9    :12  
  2004الئحة          9

  لغات الحاسب
9  :12  

  2004الئحة    خ   10+5
  جیولوجیا ھندسیة

9  :12  
  2004الئحة            4

  الثالثاء
 م24/01/2023

  رسم مدني 
9  :12  

  أساسات علوم الحاسب             50
9  :12  

 2004الئحة             6
  رسم مدني (أ) *** *** *** *** *** ***

9    :12  
  2004الئحة  خ  12+1
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 088/  2080553فاكس:         088/  2411062           ــ           2411128/088           ــ           088/  2080194  تلیفون:

 إدارة شئون التعلیم والطالب ـ الخریجین
Email: deng439@yahoo.com 

Email: eng.dean.office@eng.au.edu.eg 
www.aun.edu.eg/faculty_engineering/ 

 كلیة حاصلة على شھادة االعتماد والجودة من الھیئة القومیة العتماد جودة التعلیم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
     

      
 


