الفرقة الثالثة
اليوم

قوى واالت

الساعة

فصل 2

فصل 3

فصل 1

9-10

تمرين ضغط عالي 1
مدرج 2أ
م .أحمد شوقي

تمرين تحويل واستخدام الطاقة
مدرج 2ج
م .علياء

10-11

محاضرة االت كهربيه ()2

8 -9

محاضرة تحليل النظم واالشارات
د .محمود عبدالوهاب
م .الجيليكوم

م2 .ج

االحــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1-2

تمرين أالت كهربية ()2
م .الشبكات
م .طارق

2-3

5-6

تمرين هياكل البيانات
م .الجيليكوم
م .فاطمة سيد

تمرين نظم االتصاالت
م .التصميم
م .شيماء

12-1

4-5

فصل 1

فصل 1

د .مصطفي درديري  +د .محمد علي

11-12

3-4

اتصاالت

حاسبات

اختبارات كهربية (3أ)
معمل القوي واألالت الكهربية
م .حسام صالح +
م .علياء  +م .محمد الزعيري
 +م .أحمد سالم
إشراف  :د .كرار محمود

تمرين لغات متقدمة في برمجة
الحاسب
م.ح.ب م .فاطمة سيد

اختبارات كهربية (أ)3
معمل االتصاالت
م .وليد  +م .دعاء +
م .بكر
إشراف :د .هاني صابر

6-7
7-8
8 -9
9-10

محاضرة هندسة الضغط العالى ()1

محاضرة نظرية االتصاالت والعمليات

أ.د .عبداهلل أحمد

العشوائية

مدرج  1أ

د .هاني صابر م .ح  .أ

10-11
محاضرة االت كهربيه ()2

11-12

د .مصطفي درديري  +د .محمد علي

12-1

محاضرة الكترونيات ()3

محاضرة هياكل بيانات

د .سامية

د /محمود صابر

م .ح .أ

م .الجيليكوم
محاضرة لغات متقدمة

م2 .ج

د /محمود صابر

االثنيـــــــــــــــــــن

1-2
2-3
3-4
4-5
5-6

تمرين تحليل النظم واالشارات
م .الجليكوم
م .محمد رجب

م .الشبكات
تمرين قوي كهربية
مدرج 1أ
م.حمـــاد
تمرين أالت كهربية ()2
مدرج 1أ
م .طارق

اختبارات كهربية (3أ)
معمل القوي واألالت الكهربية
م .حسام صالح +
م .علياء  +م .محمد الزعيري
 +م .أحمد سالم
إشراف  :د .كرار محمود

تمرين أالت كهربية ()2
مدرج 2ج
م .طارق

6-7
7-8
محاضرة هندسة الضغط العالى ()1

محاضرة لغات متقدمة

9-10

أ.د .عبداهلل أحمد

د /محمود صابر

مدرج 1أ

م .ح .ب

10-11

8 -9

11-12

محاضرة تحويل و استخدام الطاقة

محاضرة نظرية االتصاالت والعمليات

محاضرة منظومات الحاسب

د .عماد محمد

العشوائية م .ح .ب

أ.د /مصطفى إبراهيم

مدرج 2ج

د .هاني صابر

م .الجيليكوم

12-1
الثالثــــــــــــــــــاء

1-2
2-3
3-4
4-5

تمرين قوي كهربية
مدرج 2ج
م.حمـــاد

5-6

تمرين هوائيات
م.ح .أ
م.شيماء

اختبارات كهربية (3أ)
معمل القوي واألالت الكهربية
م .حسام صالح +
م .علياء +م .نحمده +
م .أحمد سالم
إشراف  :د .كرار محمود

اختبارات كهربية (3أ)
معمل االتصاالت
م .فاطمة سيد  +م .عبير
إشراف :د .غادة

6-7
7-8
محاضرة قوي كهربيه

8 -9

د .العطار محمد

9-10

مدرج 2ج

10-11
11-12
12-1
االربعـــــــــــــــاء

1-2

محاضرة الهوائيات وانتشار الموجات

م .الجيليكوم

محاضرة تحويل و استخدام الطاقة

محاضرة الكترونيات ()3

د .عماد محمد

د .سامية

أ.د /مصطفى إبراهيم

مدرج 2ج

م .الشبكات

م .الجيليكوم

تمرين قوي كهربية
م .الشبكات
م .حمـــاد

تمرين منظومات الحاسب
م .الجيليكوم
م .عبير

تمرين تحويل واستخدام الطاقة
مدرج 2ج
م .علياء

3-4

د/أحمد مصطفي
محاضرة منظومات الحاسب

تمرين تحويل واستخدام الطاقة
مدرج 2ج
م .علياء

2-3

د.ايهاب خلف م .الشبكات

محاضرة هياكل بيانات

4-5
5-6
6-7
7-8
محاضرة قوي كهربيه

8 -9

د .العطار محمد

9-10

محاضرة تكاليف ودراسة جدوى
د/

11-12

الخميــــــــــــــــــــــــــــــــــس

1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

د.ايهاب خلف م .الشبكات

مدرج 2ج

10-11

12-1

محاضرة الهوائيات وانتشار الموجات

م2 .ج

تمرين ضغط عالي 1
مدرج 2ج
م .أحمد شوقي
تمرين ضغط عالي 1
مدرج 2ج
م .أحمد شوقي

تمرين لغات متقدمة في برمجة
الحاسب
م .ح .أ م .فاطمة سيد
تمرين الكترونيات ()3
م .ح  .أ
م .وليد

محاضرة تحليل النظم واالشارات
د .محمود عبدالوهاب
م .الجيليكوم

