
ورقة 2/1

الع�دال�ادةالع�دال�ادةالع�دال�ادةالع�دال�ادة

�قا أ (اع�اد�)2ال����� ال�ع�ار� (7)��قا ب (اع�اد�)1ت����ات ت&ف�$#ة (1، 2) ب (ثال�ة)1ف��2ف�

2ن+*�ة االن3اءات (اولى)3اللغة الف&�ة (اع�اد�)1تار�خ ون+*�ات الع�ارة (6)

1مهارات ودراسات �5*�ة (1، 2) ب (اولى)2ت����ات ت&ف�$#ة (3)

3ر�اض�ات ب (اع�اد�)5ال����� ال�ع�ار� (5، 6) (ثال�ة)

2ر�اض�ات أ (اع�اد�)

5ه&�سة الD*ق وال�Dارات (1)16ه&�سة ص;�ة و�A@�ة (1)1م&3ات مع�ن�ة (1) ب (ثال�ة)8خ*سانه م>ل;ة (3)

5اساسات8ه&�سة ال�Iانى وال>Iاحل7ت����ات اع�ال ال*� (2)

2الN��ات وم*اقOة تNال�ف ال�3*وعات1ه&�سة ال>KL ال;�ی�#ة (1)

1كOار� مع�ن�ة2مقاومة وتI&NلIج�ا ال�Iاد (2) (ثان�ة)

4مق*ر اخ��ار� (2) " خ*سانه م>ل;ة1"2م&3ات مع�ن�ة (1) أ (ثال�ة)

2مق*ر اخ��ار� (3) "ف;T وص�انة م&3ات"

3ه&�سة ه��رول��Lة (ثال�ة)

�� وت��Nف الهIاء7االت تIر�A&�ة أ*Oة ب4ال��&�AرI7االت ت

7ال�;�L االلى فى ان+�ة الDاقة11ت*ش�� الDاقة وح�ا#ة ب�@ةV3اقات ج�ی�ة وم��Uدة

1معامل اله&�سة ال��Lان��Lة9م;Dات ق�I تقل��#ة2ان�قال ال;*ارة وال�Nلة أ (ثال�ة)

2اه��ازات م�Lان��Lة1اساس�ات ن+� االح�*اق (ثال�ة)

1م;*]ات االح�*اق ال�اخلى

1ه&�سة وص�انة ال�&3ات ال�&اع�ة1ادارة االن�اج والع�ل�ات  أ3ال�;�L ال�لقائى

4ال�;�L ال*ق�ى وت�ODقاته3م�Lان�Lا ال�&3ات ب (ثان�ة)1دی&ام�Lا هIائ�ة لل>*عات العال�ة1م�Lان�Lا ال�&3ات أ (ثان�ة)

1ت���� ه�اكل ال�*]Oات الDائ*ة ب1ح>اب االح��االت واالح�اء (ثال�ة)1مق*ر اخ��ار� (1)

1الD*ق ال;>اب�ة فى ال�ی&ام�Lا الهIائ�ة1ت���� ه�اكل ال�*]Oات الDائ*ة أ

1ن+� الق�I الNه*�Aة (2) ب1تIل�� ق�I ]ه*�Aة (ثال�ة)1ن+� الق�I الNه*�Aة (2) أ

4ن+� ال�;*�K الNه*Aى1االالت الNه*�Aة (2) أ (ثال�ة)4اخ��ار� (4)

3اخ��ار� (3)2اجه�ة وقا#ة ون+� ح�ا#ة (ثال�ة)3مIاصفات ق�اس�ة وتقار�* ف&�ة

2اخ��ار� (1)1ادارة م3*وعات (ثان�ة)2ال�N*ون�ات الق�I أ (ثال�ة)

2ال�N*ون�ات الق�I ب (ثال�ة)1ق�اسات (ثان�ة)
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ال�Iم وال�ار�خ
الb��cاالرAعاءاإلث&�`
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االح�

الق>�

ع�ارة

يعتمد،،،          عميد الكلية

أ.د./ السيد محمد أحمد تاج الدين

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د./ على حاتم جبر

م�نى

ق�I م�Lان��Lة

ال�D*ان والفdاء

الق�I واالالت الNه*�Aة

* ج��ع ال�Iاد للف*قة ال*ا5عة ف��ا ع�ا مIاد ال�cلف تh�N ب�` األقIاس

* ی�Oأ االم�;ان ال>اعة ال�اسعة صOاحًا �5الة م�Lان�Lا ال�Uی�ة

كلية الهندسة - جامعة القاهرة

ال����� ال��Lان�Lى واالن�اج



ورقة 2/2

الع�دال�ادةالع�دال�ادةالع�دال�ادةالع�دال�ادة

5ت;�L (2) ب2مIجات ]ه*ومغ&ا�V>�ة (2) أ
ال�أث�*ات ال�O@�ة والI�OلIج�ة لل�Iجات 

الNه*ومغ&ا�V>�ة ب
1حاسOات (4)1

1مIجات ]ه*ومغ&اO�V>�ة (1) ب (ثال�ة)2ت;�L (2) أ

1مق*ر اخ��ار� (1) (ثال�ة)1مق*ر اخ��ار� (2)

2حاسOات (3) ب (ثال�ة)6مق*ر اخ��ار� (3)

1ات�االت (1) أ (ثال�ة)1حاسOات (3) أ (ثال�ة)

1ت;ل�ل االشارات (ثان�ة)1مIجات ]ه*ومغ&اO�V>�ة (1) أ (ثال�ة)

2دوائ* (2)  أ (ثان�ة)

1ه&�سة ال�;�L (ثال�ة)1ات�االت رق��ة (ثال�ة)1االشارات وال&+� (ثان�ة)1ه&�سة االت�االت (ثال�ة)

1ن+� قIاع� ب�انات م�ق�م1تام�` ال;اسh ودراسة حاالت اس�3ار�ةV1*ق ال&�$جة وال�;اكاه2ذ]اء االلة أ

2ذ]اء االلة ب1الLO3ات الالسل�Nة وال��;*]ة

1ن+� ال;اسOات (4) ب1ن+� ال;اسOات (4) أ2ه&�سة ال&+� ب2ال&Oائp وال�وائ* االل�N*ون�ة أ (ثان�ة)

2ال&Oائp وال�وائ* االل�N*ون�ة ب (ثان�ة)1االجه�ة ال�ODة (4) ب1ه&�سة م�Lان��Lة (2) (ثان�ة)1ه&�سة ال&+� أ

1م�Lان�Lا ب (اع�اد�)1ر�اض�ات ب (اع�اد�)1م�Lان�Lا أ (اع�اد�)1ر�اض�ات أ (اع�اد�)

1ت�ODقات ال;اسh االلى فى ال�&اعات ال�ع�ن�ة1ال��L3ل الل�ن للفل�ات وال�>اح�1qن+*�ة ال�*ونة والل�ونة (ثال�ة)

1اق��اد#ات وت&+�� ال�&اعات ال�ع�ن�ة1ب&اء وت���� ال>OائK أ1ال�O@ة وال�&اعة

1مق*ر اخ��ار� ت��cى (2)

2ت���� الع�ل�ات وال��انع أ7ان�قال ال�ادة وع�ل�ات الف�ل ب3ان�قال ح*ارة وت�ODقاتها ب (ثال�ة)6ان�قال ال�ادة وع�ل�ات الف�ل أ

�ة أ (ثال�ة)1اخ��ار� ان>ان�ات (ثان�ة)1مق*ر اخ��ار� (1)Idة أ1ص&اعات ]���ائ�ة ع@�O1ه&�سة ال

1ان�قال ح*ارة وت�ODقاتها أ (ثال�ة)1اخ��ار� ان>ان�ات (ثال�ة)

18291326

* ی�Oأ االم�;ان ال>اعة ال�اسعة صOاحًا �5الة م�Lان�Lا ال�Uی�ة

أ.د./ السيد محمد أحمد تاج الدينأ.د./ على حاتم جبر

الق>�

يعتمد،،،          عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب* ج��ع ال�Iاد للف*قة ال*ا5عة ف��ا ع�ا مIاد ال�cلف تh�N ب�` األقIاس

االل�N*ون�ات واالت�االت 

الNه*�Aة

ال;اسOات

�ة ال�ODة وال�&+IماتI�;ال
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ال�Iم وال�ار�خ
االرAعاءاإلث&�`

2017/10/162017/10/182017/10/192017/10/22

b��cاالح�ال

ه&�سة الفل�ات

ه&�سة ال�&اج�

اله&�سة ال�N��ائ�ة


