
09:00- 08:00 

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

12:00 - 11:00

01:00 - 12:00

02:00 - 01:00

03:00 - 02:00

04:00- 03:00

05:00 - 04:00

06:00 - 05:00

09:00- 08:00 

خواص المـواد الكھربیة      "تمرین"    م/أحمد عبدالستار   ف 09:00 - 10:00
 الدوائر الكھربائیة (1)      "معمل"403

م/علي أسعد +م/عبد الھادى رمضان     معمل الدوائر الكھربیةخواص المـواد الكھربیة  "معمل"  م/احمد عبدالستار10:00 - 11:00

خواص المـواد الكھربیة       "تمرین"      م/أحمد عبدالستار   الدوائر الكھربائیة (1)      "معمل"11:00 - 12:00
ف 403

م/زینب محمد  معمل حاسب قسم مدنىم/محمد أحمد   معمل حاسب قسم كھرباءخواص المـواد الكھربیة  "معمل"    م/احمد عبدالستارم/على أسعد +م/عبد الرحمن عبد الباسط    معمل الكترونیات12:00 - 01:00

02:00 - 01:00

03:00 - 02:00

04:00- 03:00 

05:00 - 04:00 

06:00 - 05:00

09:00- 08:00

خواص المـواد الكھربیة  "تمرین"   م/أحمد عبد الستار      ف 09:00 - 10:00
 الدوائر الكھربائیة (1)      "معمل"403

م/على أسعد +م/عبد الرحمن عبد الباسط     معمل الدوائر الكھربیةخواص المـواد الكھربیة  "معمل"  م/احمد عبد الستار10:00 - 11:00

خواص المـواد الكھربیة  "تمرین"   م/أحمد عبد الستار      ف   الدوائر الكھربائیة (1)      "معمل"11:00 - 12:00
403

خواص المـواد الكھربیة  "معمل"  م/احمد عبد الستارم/علي أسعد +م/عبد الھادى رمضان     معمل الدوائر الكھربیةم/محمد أحمد    معمل حاسب قسم مدنيم/فاطمة خیري   معمل حاسب قسم كھرباء12:00 - 01:00

02:00 - 01:00

03:00 - 02:00

04:00- 03:00

05:00 - 04:00

06:00 - 05:00

ھندسة البناء      "معمل"    م/أمجد عارف 08:00 -09:00
ھندسة البناء      "تمرین"  الدوائر الكھربائیة (1)      "تمرین"09:00 - 10:00
 م/أمجد عارف    ف 404م/اسماعیل حسن         ف 10:00403 - 11:00
12:00 - 11:00

01:00 - 12:00

  الدوائر الكھربائیة (1)      "تمرین"      ھندسة البناء      "تمرین"01:00 - 02:00
م/ اسماعیل حسن       ف 402   م/ أمجد عارف    ف 02:00407 - 03:00
ھندسة البناء      "معمل"    م/ أمجد عارف  الدوائر الكھربائیة (1)      "تمرین"03:00 -04:00
م/ اسماعیل حسن       ف 04:00402 - 05:00
06:00 - 05:00

ھندسة البناء      "معمل"    م/أمجد عارف08:00 -09:00
  الدوائر الكھربائیة (1)      "تمرین"                 ھندسة البناء      "تمرین"09:00 - 10:00
م/اسماعیل حسن       ف 402 م/أمجد عارف    ف 10:00403 - 11:00
12:00 - 11:00

01:00 - 12:00

             ھندسة البناء      "تمرین"01:00 - 02:00
 م/أمجد عارف    ف 02:00403 - 03:00
   ھندسة البناء      "معمل"    م/أمجد عارف03:00 -04:00
05:00 - 04:00

06:00 - 05:00
09:00- 08:00 
10:00 - 09:00
11:00 - 10:00
12:00 - 11:00
01:00 - 12:00
02:00 - 01:00
03:00 - 02:00
04:00- 03:00
05:00 - 04:00
06:00 - 05:00

ـاء
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
عــ

ألرب
ا

محمد أبو زھاد           مدرج   "ج" لغات البرمجة          "محاضرة"      د/

س
ـــی

ــــ
ــــ

ــــ
مـــ

خـ
ال

ـن
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

نیــ
إلث

ا

لغات البرمجة          "معمل"لغات البرمجة          "معمل"

خواص المـواد الكھربیة      "محاضرة"    د/ مدحت القاضي        مدرج "ج"

ـاء
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
الث

ثـــ
ال

 الدوائر الكھربائیة (1)      "محاضرة"      أ.د/ أحمد قاسم       مدرج "ج"

ریاضیات (3)          "تمرین"         ق 1 كریاضیات (3)          "تمرین"         ق 1 ك

ریاضیات (3)          "تمرین"         ق 1 كریاضیات (3)          "تمرین"      ق 1 ك
ـت

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
بـــ

لس
حقوق اإلنسان        "محاضرة"   د/زین العابدین محمد       مدرج "ب"         ا

 ریــاضــیــــــــــات (3)           "محاضرة"      د/حسانین أبوالمجد     مدرج  "ب"           

ــد
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
حـــ

لغات البرمجة          "معمل"لغات البرمجة          "معمل"األ

محمد محمود            مدرج "ج"               ھندسة البناء      "محاضرة"     د/ 

فصل 4فصل 3فصل 2فصل 1الساعة الیوم

)2018الئحة (جدول توزیع المحاضرات والتمارین للفرقة األولى 
)   م 2021/2022(العام الجامعى -الفصل الدراسي األول 

ميد الكلية، عرئيس لجنة الجداول              رئيس قسم الهندسة الكهربائية             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            يعتمد،،،،

أحمد محمد محمود قاسم/ د.أممدوح عباس قناوى                 / د.م.أأحمد السید عبدالحلیم فرغل          /د.م.أ

قسم الھندسة الكھربائیة



09:00- 08:00 

10:00 - 09:00 

11:00 - 10:00

12:00 - 11:00 

01:00 - 12:00

02:00 - 01:00

03:00 - 02:00

04:00- 03:00

05:00 - 04:00

06:00 - 05:00

09:00- 08:00 

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

12:00 - 11:00

01:00 - 12:00

  الدوائر الكھربائیة (3)   "معمل"     تحلیل نظم  "تمرین"          اإلحتمال واإلحصاء "تمرین"إلكترونیـــات (2)   "معمل"01:00 - 02:00

محمد احمد      معمل االلكترونیات02:00 - 03:00 م/سھام كمال+م/عبد الرحمن عبد الباسط    معمل الدوائر الكھربیةم/فاطمة خیري      ف404م/محمد الصغیر      ف 403م/ زینب محمد+م/ 

     تحلیل نظم  "تمرین"  الدوائر الكھربائیة (3)   "معمل"إلكترونیـــات (2)   "معمل"اإلحتمال واإلحصاء  "تمرین"03:00 -04:00

محمد احمد     معمل االلكترونیاتم/محمد الصغیر    ف 04:00403 - 05:00 م/فاطمة خیري      ف404م/سھام كمال+م/عبد الرحمن عبد الباسط   معمل الدوائر الكھربیةم/ زینب محمد+م/ 

06:00 - 05:00

09:00- 08:00 

          اإلحتمال واإلحصاء  "تمرین"  الدوائر الكھربائیة (3)     "تمرین"إلكترونیـــات (2)   "تمرین"09:00 - 10:00

م/محمد الصغیر      ف 406م/عبد الھادى رمضان       ف 405م/ھشام ابراھیم     ف 10:00404 - 11:00

          اإلحتمال واإلحصاء "تمرین"إلكترونیـــات (2)    "تمرین"  الدوائر الكھربائیة (3)      "معمل"11:00 - 12:00

م/محمد الصغیر      ف 406م/ھشام ابراھیم      ف 404م/سھام كمال+م/عبد الرحمن عبد الباسط     معمل الدوائر الكھربیة12:00 - 01:00

02:00 - 01:00

03:00 - 02:00

إلكترونیـــات (2)    "تمرین"  الدوائر الكھربائیة (3)      "معمل"     تحلیل نظم  "تمرین"03:00 -04:00

م/ ھشام ابراھیم     ف 402م/سھام كمال+م/عبد الرحمن عبد الباسط     معمل الدوائر الكھربیةم/فاطمة خیري    ف 04:00403 - 05:00

06:00 - 05:00

09:00- 08:00  

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

إلكترونیـــات (2)   "معمل"     تحلیل نظم  "معمل"كھرومغناطیسیة (2)  "تمرین"  الدوائر الكھربائیة (3)     "تمرین"11:00 - 12:00

فاطمة خیري      معمل حاسب قسم كھرباءم/ اسالم حسن     ف 402م/ عبد الھادى رمضان    ف 12:00404 - 01:00 محمد الصغیر   معمل االلكترونیاتم/  م/زینب محمد+م/
02:00 - 01:00

03:00 - 02:00

  الدوائر الكھربائیة (3)     "تمرین"إلكترونیـــات (2)   "معمل"     تحلیل نظم  "معمل"كھرومغناطیسیة (2)   "تمرین"03:00 -04:00

فاطمة خیري   معمل حاسب قسم كھرباءم/اسالم حسن     ف 04:00401 - 05:00 زینب محمد    معمل االلكترونیاتم/ م/ عبد الھادى رمضان     ف 404م/ھشام ابراھیم +م/
06:00 - 05:00

09:00- 08:00 

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

كھرومغناطیسیة (2)  "تمرین"  الدوائر الكھربائیة (3)     "تمرین"     تحلیل نظم  "تمرین"11:00 - 12:00

م/اسالم حسن     ف 404م/ عبد الھادى رمضان     ف 407م/ فاطمة خیري     ف 12:00406 - 01:00

إلكترونیـــات (2)    "تمرین"كھرومغناطیسیة (2)  "تمرین"     تحلیل نظم  "معمل"01:00 - 02:00

فاطمة خیري      معمل حاسب قسم كھرباء02:00 - 03:00 م/ھشام ابراھیم     ف 404م/اسالم حسن     ف 401م/ 

     تحلیل نظم  "معمل"03:00 -04:00

فاطمة خیري       معمل حاسب قسم كھرباء04:00 - 05:00 م/ 

06:00 - 05:00

09:00- 08:00 

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

12:00 - 11:00

01:00 - 12:00

02:00 - 01:00

03:00 - 02:00

04:00- 03:00

05:00 - 04:00

06:00 - 05:00

ـاء
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
الث

ثـــ
كھرومغناطیسیة (2)      "محاضرة"       د/عیاد شھدى              مدرج "ج"ال

 مھنة ومجتمع      "محاضرة"            أ.د/ أحمد قاسم    مدرج "ب"

ـاء
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
عــ

ألرب
تحلیل نظم     "محاضرة"        د/مصطفى صالح              مدرج "ج"ا

س
ـــی

ــــ
ــــ

ــــ
مـــ

خـ
ال

ـت
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

بـــ
لس

ا
ــد

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

حـــ
األ

  الدوائر الكھربائیة (3)    "محاضرة"     د/أحمد رفاعي         مدرج "ج"

اإلحتمال واإلحصاء    "محاضرة"    د/صفوت محمد          مدرج "ج"

ـن
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

نیــ
إلث

ا

إلكترونیـــات (2)    "محاضرة"    د/أحمد سلیمان         ق1 ك

فصل 4فصل 3فصل 2فصل 1الساعة الیوم

)2018الئحة (جدول توزیع المحاضرات والتمارین للفرقة الثانیة 
)  م 2021/2022(العام الجامعى -الفصل الدراسي األول 

ميد الكليةع،رئيس لجنة الجداول              رئيس قسم الهندسة الكهربائية             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            يعتمد،،،،

أحمد محمد محمود قاسم/ د.أممدوح عباس قناوى                 / د.م.أأحمد السید عبدالحلیم فرغل          /د.م.أ

قسم الھندسة الكھربائیة



فصل 2فصل 1فصل 2فصل 1
09:00- 08:00  

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

12:00 - 11:00

01:00 - 12:00

02:00 - 01:00

03:00 - 02:00

04:00- 03:00

05:00 - 04:00

06:00 - 05:00

09:00- 08:00  

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

12:00 - 11:00

01:00 - 12:00

التحكــم اآللي   "تمرین"    م/أحمد عبد الستار  ف01:00401 - 02:00

التحكــم اآللي   "معمل"       م/أحمد عبد الستار02:00 - 03:00

04:00- 03:00

05:00 - 04:00

06:00 - 05:00

09:00- 08:00  

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

12:00 - 11:00

01:00 - 12:00

02:00 - 01:00

03:00 - 02:00

04:00- 03:00

05:00 - 04:00

06:00 - 05:00

09:00- 08:00  

التحكــم اآللي   "تمرین"       م/أحمد عبد الستار     ف09:00401 - 10:00

التحكــم اآللي   "معمل"       م/أحمد عبد الستار10:00 - 11:00

12:00 - 11:00

01:00 - 12:00

التحكــم اآللي   "تمرین"       م/أحمد عبد الستار     ف01:00403 - 02:00

التحكــم اآللي   "معمل"                    م/أحمد عبد الستار02:00 - 03:00

التحكــم اآللي   "تمرین"   م/أحمد عبد الستار   ف03:00403 -04:00

التحكــم اآللي   "معمل"       م/أحمد عبد الستار04:00 - 05:00
06:00 - 05:00

09:00- 08:00

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

12:00 - 11:00

01:00 - 12:00

02:00 - 01:00

03:00 - 02:00

04:00- 03:00

05:00 - 04:00

06:00 - 05:00

09:00- 08:00  

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

12:00 - 11:00

01:00 - 12:00

02:00 - 01:00

03:00 - 02:00

04:00- 03:00

05:00 - 04:00

06:00 - 05:00

EEG 355: شبكات الحاسب

تحویل واستخدام الطاقة  "تمرین"   م/أحمد عبدالستار     مقرر اختیاري (1)  "تمرین"  م/محمد أحمد  ف 402
اآلالت الكھربیــة (2)   "معمل"  م/عبد الھادى رمضانف405

 إلكترونیـــات (3)    "معمل"          م/ھشام ابراھیماتصاالت رقمیة  "تمرین" م/محمد الصغیر  ف 403

س
ـــی

ــــ
ــــ

ــــ
مـــ

خـ
ال

ـاء
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
عــ

ألرب
التحكــم اآللي      "محاضرة"     أ.د/ أحمد قاسم     ق1كالتحكــم اآللي      "محاضرة"     أ.د/ أحمد قاسم     ق1كا

مقرر اختیارى (1)     "تمرین"  م/محمد أحمد  ف 403اتصاالت رقمیة  "معمل " م/محمد الصغیر إلكترونیـــات (3)   "تمرین"  م/ھشام ابراھیم   ف 402

اتصاالت رقمیة  "معمل " م/محمد الصغیر

تحویل واستخدام الطاقة  "تمرین"    م/أحمد عبدالستار    
ف405

اآلالت الكھربیــة (2)   "تمرین"   م/عبد الھادى رمضان   انتشار موجات  "معمل"    م/اسالم حسن إلكترونیـــات (3)    "معمل"  م/ھشام ابراھیم
ف 405

انتشار موجات  "معمل"    م/اسالم حسن

نظم القوى الكھربیــــة (1)    "تمرین"  م/سھام كمال   ف 
407

نظم القوى الكھربیــــة (1)    "محاضرة"   د/محمد عبید    ق 2 ك إلكترونیـــات (3)  "تمرین"  م/ھشام ابراھیم   ف 401مقرر اختیاري (1)  "تمرین"  م/محمد أحمد  ف 403

إدارة أعمال  "محاضرة "    د/محمد مھدي    مدرج "ب"إدارة أعمال  "محاضرة "   د/محمد مھدي       مدرج "ب"

اآلالت الكھربیــة (2)   "تمرین"   م/عبد الھادى رمضان   
ف 405

مقرر اختیاري (1)  "محاضرة"    د/مدحت القاضي     ق1 ك
EEG 332: إلكترونیات القوى

مقرر اختیاري (1)  "محاضرة"  د/عیاد شھدى      ق2 ك

ـاء
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
الث

ثـــ
مقرر اختیارى (1)   "تمرین"  م/محمد أحمد    ف 402اتصاالت رقمیة  "محاضرة" د/احمد سلیمان          ق1 كال

ــد
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
حـــ

األ

تحویل واستخدام الطاقة  "محاضرة"    د/ مدحت القاضي    ق1 كانتشار موجات  "محاضرة"     أ.م.د/ احمد فرغل           ق2 ك

اتصاالت رقمیة  "تمرین" م/محمد الصغیر    ف 404انتشار موجات  "تمرین"   م/اسالم حسن    ف 402
نظم القوى الكھربیــــة (1)   "معمل"   م/اسماعیل حسن

نظم القوى الكھربیــــة (1)    "تمرین"  م/سھام كمال   ف 
405

انتشار موجات  "تمرین"     م/اسالم حسن    ف 402

نظم القوى الكھربیــــة (1)  "معمل"   م/اسماعیل حسناآلالت الكھربیــة (2)   "معمل"   م/عبد الھادى رمضان

ـن
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

نیــ
إلث

اآلالت الكھربیــة (2)   "محاضرة"    د/أحمد رفاعى      ق 2 ك إلكترونیـــات (3)    "محاضرة"    د/عیاد شھدى     ق1 كا

ـت
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

بـــ
لس

ا

      شعبة ھندسة القوى واآلالت الكھربیة      شعبة ھندسة اإللكترونیات واالتصاالت الكھربیةالساعة الیوم

)2018الئحة (جدول توزیع المحاضرات والتمارین للفرقة الثالثة 
)  م 2021/2022(العام الجامعى -الفصل الدراسي األول 
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09:00- 08:00

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

12:00 - 11:00

01:00 - 12:00

02:00 - 01:00

03:00 - 02:00

04:00- 03:00

05:00 - 04:00

06:00 - 05:00

09:00- 08:00

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

12:00 - 11:00

01:00 - 12:00

02:00 - 01:00

03:00 - 02:00

04:00- 03:00

05:00 - 04:00

06:00 - 05:00

09:00- 08:00

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

12:00 - 11:00

01:00 - 12:00

02:00 - 01:00

03:00 - 02:00

04:00- 03:00

05:00 - 04:00

06:00 - 05:00

09:00- 08:00

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

12:00 - 11:00

01:00 - 12:00

02:00 - 01:00

03:00 - 02:00

04:00- 03:00

05:00 - 04:00

06:00 - 05:00

09:00- 08:00

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

12:00 - 11:00

01:00 - 12:00

02:00 - 01:00

03:00 - 02:00

04:00- 03:00

05:00 - 04:00

06:00 - 05:00

09:00- 08:00

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

12:00 - 11:00

01:00 - 12:00

02:00 - 01:00

03:00 - 02:00

04:00- 03:00

05:00 - 04:00

06:00 - 05:00

س
ـــی

ــــ
ــــ

ــــ
مـــ

خـ
ال

نظریة التحكــم اآللي   "تمرین"       م/أحمد عبد الستار     ف403نظریة التحكــم اآللي   "تمرین"       م/أحمد عبد الستار     ف403

اآلالت الكھربیــة (2)   "تمرین"   م/عبد الھادى رمضان   ف 405 

  

مقرر اختیارى (1)     "تمرین"    م/محمد أحمد    ف 402  إلكترونیـــات (3)    "تمرین"  م/ھشام ابراھیم      ف 405

قوى الكھربیــــة       "محاضرة"   د/محمد عبید          ق 2 ك 

ـاء
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
عــ

ألرب
ا

نظریة التحكــم اآللي      "محاضرة"     أ.د/أحمد قاسم     ق1 كتحكــم آلي      "محاضرة"     أ.د/أحمد قاسم     ق1 ك

ـاء
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
الث

ثـــ
ال

م/إسماعیل حسن+م/عبد الرحمن عبد الیاسط

اختبـارات كھربائیة (أ)   "محاضرة"   د/محمد فراج       ق 1 ك

اختبـارات كھربائیة (أ)       "معمل"  

ـن
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

نیــ
إلث

ا

اآلالت الكھربیــة (2)   "محاضرة"    د/أحمد رفاعى      ق 2 ك

مقرر اختیاري (1)  "محاضرة"  د/ عیاد شھدى        ق2 ك

مقرر انسانى وثقافى (أ)  "محاضرة "  د/محمد مھدي    مدرج "ب"

ــد
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
حـــ

األ
ـت

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
بـــ

لس
ا

قوى كھربیــــة    "تمرین"    م/ سھام كمال      ف 405

قوى الكھربیــــة       "محاضرة"   د/ محمد عبید            

نظریة التحكــم اآللي      "محاضرة"     أ.د/أحمد قاسم      

اآلالت الكھربیــة (2)   "محاضرة"    د/أحمد رفاعى     

مقرر اختیاري (1)  "محاضرة"  د/ عیاد شھدى        ق 2 ك        

 إلكترونیـــات (3)    "محاضرة"       أ.م.د/ احمد فرغل    

     شعبة ھندسة القوى واآلالت الكھربائیة  شعبة ھندسة اإللكترونیات واالتصاالت الساعة الیوم
فصل1فصل 1

)2004الئحة (جدول توزیع المحاضرات والتمارین للفرقة الثالثة 
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  شعبة ھندسة اإللكترونیات واالتصاالت 
فصل2فصل 1فصل 1

09:00- 08:00 

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

12:00 - 11:00

01:00 - 12:00

02:00 - 01:00

03:00 - 02:00

04:00- 03:00

05:00 - 04:00

06:00 - 05:00

09:00- 08:00 

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

12:00 - 11:00

01:00 - 12:00

مقرر اختیاري (3)     "تمرین"   م/على اسعد     ف 01:00405 - 02:00

03:00 - 02:00

04:00- 03:00

05:00 - 04:00

06:00 - 05:00

09:00- 08:00

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

12:00 - 11:00

01:00 - 12:00

02:00 - 01:00

03:00 - 02:00

04:00- 03:00

05:00 - 04:00

06:00 - 05:00

09:00- 08:00 

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

12:00 - 11:00

م/خدیجة حارس+م/علي أسعد+م/عبد الرحمن عبد الباسط12:00 - 01:00
02:00 - 01:00

03:00 - 02:00

04:00- 03:00

م/خدیجة حارس+م/محمد الصغیر+م/محمد أحمد04:00 - 05:00
06:00 - 05:00

09:00- 08:00 

10:00 - 09:00
11:00 - 10:00

12:00 - 11:00

تحویل واستخدام الطاقة  "تمرین"   م/اسماعیل حسن ق2 كم/خدیجة حارس+م/علي أسعد+م/عبد الرحمن عبد الباسط12:00 - 01:00
02:00 - 01:00

03:00 - 02:00

مقرر اختیاري (3)     "تمرین"   م/على اسعد    ف 03:00402 -04:00

تحویل واستخدام الطاقة     "تمرین"   م/اسماعیل حسن   ف 04:00 - 05:00
402

06:00 - 05:00

09:00- 08:00 

10:00 - 09:00
 مشـــروع   "محاضرة"  أعضاء ھیئة التدریس المشرفین على مشاریع 

التخرج بالشعبة
 مشـــروع   "تمرین" أعضاء الھیئة المعاونة بالقسم10:00 - 11:00
12:00 - 11:00

01:00 - 12:00

02:00 - 01:00

03:00 - 02:00

04:00- 03:00

05:00 - 04:00

06:00 - 05:00

مقرر اختیاري (3)     "محاضرة"      د/خیرى فتحى      ق 1 ك

          مشروع    "محاضرة "   أعضاء ھیئة التدریس المشرفین على مشاریع التخرج بالشعبةحاسبات میكروئیة   "محاضرة"   د/ محمد ابو زھاد    ف 401

س مشـــروع   "تمرین"   أعضاء الھیئة المعاونة بالقسم
ـــی

ــــ
ــــ

ــــ
مـــ

خـ
ال

اختبـارات كھربائیة (أ)        "معمل"
تحــلیل شبكــات     "تمرین"   م/سھام كمال     ف 404آالت كھربیــة (3)    "تمرین"  م/على اسعد  ف 406

آالت كھربیــة (3)    "تمرین"  م/على اسعد  ف 406

ـاء
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
عــ

ألرب
ا

 دوائر إلكترونیة (2)  "محاضرة"   أ.م.د/ أحمد فرغل    ف 401
اختبـارات كھربائیة(أ)        "معمل"

مقرر إنساني وثقافي (أ)   "محاضرة"     د/محمد فراج     ق1 كمقرر إنساني وثقافي   "محاضرة"     د/محمد فراج     ق1 ك

مقرر اختیارى (3)    "تمرین"    م/اسالم حسن   ف 401

ـاء
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
الث

ثـــ
حاسبات میكروئیة    "تمرین"    م/زینب محمد    معمل حاسب قسم كھرباءال

اختبـارات كھربائیة (أ)        "معمل"

تحــلیل شبكــات     "تمرین"   م/سھام كمال     ف 405مقرر اختیارى (3)    "محاضرة"     د/صفوت محمد   ق1 ك

     شعبة ھندسة القوى واآلالت الكھربائیةالساعة الیوم

ـت
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

بـــ
لس

ا
ــد

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

حـــ
األ

معالجة اإلشارات الرقمیة    "تمرین"  م/ خدیجة حارس      ف405

مدحت القاضي             ق1 ك تحویل واستخدام الطاقة     "محاضرة"  د/

دوائر إلكترونیة (2)     "تمرین"   م/ خدیجة حارس    ف 405

أحمد رفاعى         ق1 ك اختبـارات كھربائیة (أ)   "محاضرة"         د/

ـن
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

نیــ
إلث

مصطفى صالح           ا     معالجة اإلشارات الرقمیة  "محاضرة"  د/ 
آالت كھربیــة (3)   "محاضرة" د/محمد عبید ق2 الدور االرضيف 401

محمد فراج                ق2 ك      تحــلیل شبكــات    "محاضرة"    د/

)2004الئحة (جدول توزیع المحاضرات والتمارین للفرقة الرابعة 
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