جمهورية الســودان

Republic of Sudan

جامـعــة كــرري

Karary University
& COLLEGE OF GRADUATE STUDIES
SCIENTIFIC RESEARCH

كـلية الدراسات العليا والبحـث
العلمي

KHARTOUM- SUDAN P.O.BOX 12304 TEL 0155184140 – 7075177ص.ب ،12304.الخرطوم ،جمهورية السودان .ت:

جدول محاضرات برنامج ماجستير الهندسة الميكانيكية
(تكنولوجيا التصنيع)
الفصل الدراسي الثاني
األيام

المحاضرة األولى

المحاضرة الثانية

المحاضرة الثالثة

السبت

الزمن 11:00- 01:00
)Comp. Aided Man. (CAM

الزمن 01:00- 03:30
Industrial
Automation

الزمن 03:30- 05:30
Advanced Man.
Process II

المحاضر
األثنين

د.حافظ العوض

الزمن 08:00- 10:00
Maintenance Management
المحاضر

د .وداعة هللا األمين

المحاضر

ب.عبد الفتاح بالل

المحاضر

د .عبدالناصر محمد زين

الزمن 11:00- 01:00
Quality & Reliability
المحاضر ب .األمين الحسين
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دكتور /
أحمد األمين محمد أحمد مدني
مسجل كليـــــــــــــــــــــــــــــــة
الدراسات العليا والبحث العلمي
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جدول محاضرات برنامج ماجستير الهندسة المدنية(إنشاءات)
الفصل الدراسي الثالث
األيام

السبت

المحاضرة األولى

المحاضرة الثانية

الزمن 08:00 - 10:00

الزمن 11:00 - 01:00
Structures Assessment & Repair

Structural Dynamics & Stability

المحاضر

االثنين

د.حسن عبد النبي

المحاضر

د.علي حسين محمد علي

المحاضرة األولى

المحاضرة الثانية

الزمن 08:00 - 10:00
Design of Selected Structures

الزمن 11:00 - 01:00
Structures Assessment & Repair

المحاضر

د.محمد عوض فضل السيد

المحاضر

د.أحمد محمد عثمان
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جدول محاضرات برنامج ماجستير علوم التمريض (باطني جراحي)
الفصل الدراسي الثاني
األيام

السبت

المحاضرة األولى

المحاضرة الثانية

الزمن 08:00 - 02:00

الزمن 02:00 - 04:00
Research Methods

Practical (Emergency Medical – Surgical
)Nursing in Skills Lab and Hospital

المحاضر

الزمن 08:00 - 02:00

االحد

د.محمد جبر الدار

الزمن 02:00 - 04:00
Advance Statistics

Practical (Emergency Medical – Surgical
)Nursing in Skills Lab and Hospital

المحاضر

د .حمدنا هللا

الزمن 01:00 - 03:00
Emergency Medical Nursing

االثنين

المحاضر

الزمن 01:00 - 03:00

الثالثاء

Emergency Surgical Nursing

المحاضر

د.حجازي
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جدول محاضرات برنامج ماجستير األستشعار عن بعد ونظم المعلومات
الجغرافية
الفصل الدراسي الثاني
األيام

السبت

المحاضرة األولى

المحاضرة الثانية

الزمن 08:00- 10:00

الزمن 10:30- 12:30

Advanced GIS Mapping

Remote Sensing II

المحاضر

الثالثاء

د.عبد الرحيم الحاج عبد العزيز

المحاضر

المحاضرة الثالثة

د .محمد األمين

الزمن 08:00- 10:00

الزمن 02:00- 04:00

الزمن 04:00- 06:00

Satellite Geodesy

Geostatistics

Photogrammetric
Mapping

المحاضر

بروفيسور /عبد الرحيم الجزولي

المحاضر

دكتور /محمد فطر زايد

المحاضر

دكتور /محمد فطر زايد
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