الفرقة الرابعة
اليوم

قوى واالت

الساعة
فصل 1
8 -9
9-10
10-11
11-12
12-1

اختبارات كهربية (4أ)
معمل القوي واألالت الكهربية
م .أحمد شوقي  +م .حماد +م .علياء  +م.
طارق
إشراف :د .عماد محمد أحمد

االحــــــــــــــــــــــــــــــــــد

4-5

د .محمد عبد الناصر
م .الشبكات
تمرين تحليل شبكات
المدرج القديم
م .حسام صالح

تمرين أالت خاصة
م .التصميم
م .أحمد شوقي

2-3
تمرين أالت خاصة
المدرج القديم
م .أحمد شوقي

فصل 1

فصل 1

محاضرة شبكات نقل البيانات

تمرين تحليل شبكات
المدرج القديم
م .حسام صالح

1-2

3-4

فصل 2

فصل 3

اتصاالت

حاسبات

تمرين متحكمات منطقية مبرمجة
م .ح ..ب
م .أبوالقاسم

محاضرة دوائر الموائمة مع الحاسب
د /غادة أبوزيد
م .ح.أ
تمرين متحكمات منطقية
مبرمجة
م .ح .ب
م .أبوالقاسم

تمرين تحليل شبكات
المدرج القديم
م .حسام صالح

تمرين محركات متغيرة السرعة
م .الشبكات
م .أبوالقاسم

5-6
6-7
7-8
8 -9

محاضرة نظم التحكم المبرمجة

محاضرة نظم التحكم المبرمجة
د/مصطفي درديري

م .الشبكات

المدرج القديم

10-11

12-1

د /السيد عبدالحميد

د/مصطفي درديري

9-10

11-12

محاضرة دوائر الكترونية ()2

المدرج القديم

محاضرة نظرية االتصاالت الرقميه
د /ايهاب محمود

تمرين متحكمات منطقية مبرمجة
م .ح .ب
م .أبوالقاسم

االثنيـــــــــــــــــــن

1-2

اختبارات كهربية (4أ)
معمل القوي واألالت الكهربية
م .أحمد شوقي  +م .حماد +م .علياء  +م.
طارق
إشراف :د .عماد محمد أحمد

2-3
3-4

تمرين متحكمات منطقية مبرمجة
م .ح .ب
م .أبوالقاسم

4-5

محاضرة تحكم الي ()2

م .الشبكات

د/منتصر
م .التصميم

تمرين محركات متغيرة السرعة
المدرج القديم
م .أبوالقاسم

تمرين نظرية االتصاالت الرقمية
م .التصميم
م .دعاء

تمرين أالت خاصة
م .الشبكات
م .أحمد شوقي

اختبارات كهربية (4أ)
معمل االتصاالت
م .محمد رجب  +م .شيماء
م .مني  +م .رحاب
إشراف :د .إيهاب محمود

5-6

اختبارات كهربية (4أ)
معمل االتصاالت
م .فاطمة سيد  +م .عبير
إشراف :د .غادة ابوزيد

6-7
7-8
محاضرة دوائر الكترونية ()2

8 -9

د /السيد عبدالحميد

9-10

م .الشبكات

محاضرة محركات متغيرة السرعة

م .التصميم

د /ايهاب محمود

المدرج القديم

11-12

د/أحمد مصطفي

محاضرة نظرية االتصاالت الرقميه

د /محمد علي

10-11

محاضرة برمجة نظم الحاسب

م .الشبكات

12-1
الثالثــــــــــــــــــاء

1-2
2-3

محاضرة دراسات بيئية
د/صالح كامل
المدرج القديم

3-4
4-5

تمرين تحكم ألي ()2
م .ح .ب
م .أبوالقاسم

5-6
6-7
7-8
8 -9
9-10

محاضرة دوائر الموائمة مع الحاسب

تمرين محركات متغيرة السرعة
المدرج القديم
م .أبوالقاسم

د /غادة أبوزيد
م .التصميم
محاضرة تحليل شبكات

محاضرة شبكات نقل البيانات

محاضرة تحكم الي ()2

11-12

د /محمد محمود

د .محمد عبد الناصر

د .منتصر

المدرج القديم

م .التصميم

م .ح .أ

12-1

محاضرة االت خاصة

10-11

االربعـــــــــــــــاء

1-2

د /كرار

تمرين شبكات
م .ح .ب
م.محمد رجب

المدرج القديم

2-3
3-4

اختبارات كهربية (4أ)
معمل القوي واألالت الكهربية
م .أحمد شوقي  +م .حماد +م.
علياء ( +م .حسام صالح  +م.
طارق)+م .أحمد سالم
إشراف :د .عماد محمد أحمد

4-5
5-6
6-7

تمرين دوائر الموائمة مع الحاسب
م .ح .ب
م .عبير

7-8
8 -9

محاضرة االت خاصة
د/كرار

9-10

المدرج القديم

10-11

محاضرة تحليل شبكات

11-12
12-1
الخميــــــــــــــــــــــــــــــــــس

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

د/محمد محمود
المدرج القديم

تمرين دوائر الكترونية ()2
م .التصميم
م.وليد

تمرين برمجة نظم الحاسب
م .ح .ب
م .عبير

تمرين دوائر الموائمة مع
الحاسب
م .ح .ب
م .عبير

