الجدول الدراسي للفرقة اإلعدادية  -الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 0218 /0217م
اليوم

الساعة

األحــــــــــــــــــــد

9-8
11-9
11-11
12-11
1-12
2-1
3-2
4-3
5-4
6-5
7-6
8-7

االثنـــــــــــــــــــــين

9-8
11-9
11-11
12-11
1-12
2-1
3-2
4-3
5-4
6-5
7-6
8-7

الثـــــــــــــــــــــالثاء

9-8
11-9
11-11
12-11
1-12
2-1
3-2
4-3
5-4
6-5

فصل ()1

فصل ()0

فصل ()4
فصل ()3
الرياضيات (-1ب)  -محاضرة  -د /مدرج 2ب
د /عالء حسن
الرياضيات (-1ب)  -محاضرة  -مدرج 2ب
د /بركات الجندي

محاضرة رسم وإسقاط هندسي

فصل ()5

د /محمد على خليل

فصل ()6

مدرج 2ب

هندسة اإلنتاج  -تمرين  -الورش الميكانيكية
إشراف د /محمد على خليل

رسم هندسي – تمرين  -صالة الرسم
إشراف د /محمد على خليل

م /محمد مصطفى خضري  +م/عبد الرحمن حسن
 +م /حسين عبد العاطي  +م /هبة عبد الحميد
أساسيات هندسة اإلنتاج  -محاضرة  -مدرج 2ب
د /محمد علي خليل
حاسبات وبرمجة (ب)  -محاضـرة  -مدرج 2ب
د /عمر محمد عبدالرحيم
رياضيات  -تمرين
د /أحمد إبراهيم

حاسبات وبرمجة
تمرين -م  .ح  .أ
م .دعاء +م .منى

م 2ب

حاسبات وبرمجة
رياضيات  -تمرين
تمرين -م  .ح  .أ
م 2ب
د /أحمد إبراهيم
م .دعاء +م .منى
رياضيات  -تمرين
ميكانيكا – تمرين  -م1أ
هندسة اإلنتاج  -تمرين  -الورش الميكانيكية
م 2ب
د /أحمد إبراهيم
م  /محمد عبدالرحمن
إشراف د /محمد على خليل
ميكانيكا  -تمرين
م1أ
م /محمد عبدالرحمن
مدخل الهندسة  -محاضرة  -مدرج 2ب
د /خالد فرح
ميكانيكا هندسية (ب)  -محاضرة  -مدرج 2ب
د /عمر محمد دهب
أنشطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة طالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
حاسبات وبرمجة
تمرين -م  .ح  .أ
م .دعاء +م .منى

ميكانيكا (ت) م2ب

م /محمد عبدالرحمن

رسم هندسي – تمرين
إشراف د /محمد على خليل
صالة الرسم

ميكانيكا (ت) م2ب

م /محمد عبدالرحمن
حاسبات وبرمجة
تمرين -م  .ح  .أ
م .دعاء +م .منى

م /محمد مصطفى خضري  +م/أحمد سيد نور الدين
 +م /حسين عبد العاطي  +م /عمر عبد العزيز

7-6
8-7

االربعـــــــــــــــــــاء

9-8
11-9
11-11
12-11
1-12

الفيزياء (ب)  -محاضـرة  -مدرج 2ب
د /قاسم عمر حسين

2-1

ميكانيكا (ت) م2ب

م /محمد عبدالرحمن

3-2

 +د /جمال الدين عبد الرحيم
ميكانيكا (ت) م2ب

حاسبات وبرمجة
تمرين -م  .ح  .أ
م .دعاء +م .منى

م /محمد عبدالرحمن
حاسبات وبرمجة
تمرين -م  .ح  .أ
م .دعاء +م .منى

4-3
5-4
6-5

فيزياء عملي
صحارى
فيزياء عملي
صحارى

9-8

الخميـــــــــــــــــس

11-9
11-11

فيزياء عملي
صحارى

12-11

فيزياء عملي
صحارى

1-12
2-1

فيزياء عملي
صحارى

3-2
4-3

فيزياء عملي صحارى

5-4
رئيس القسم

د /إيهاب خلف إبراهيم

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /لؤى سعد الدين نصرت

عميد الكلية

أ.د /لؤى سعد الدين نصرت

الجدول الدراسي للفرقة االولى كهرباء  -الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 0218 /0217م

اليوم

الساعة

األحــــــــــــــــــــد

9-8
11-9
11-11
12-11
1-12
2-1
3-2
4-3
5-4
6-5
7-6
8-7

االثنـــــــــــــــــــــين

9-8
11-9
11-11
12-11
1-12
2-1
3-2
4-3
5-4
6-5
7-6
8-7

الثـــــــــــــــــــــالثاء

9-8
11-9
11-11
12-11
1-12
2-1
3-2
4-3
5-4
6-5
7-6
8-7

فصل 1

أ.د  /محمد عبد الحكيم  +أ.د  /حسام الدين عبدالجواد
نظرية االنشاءات  -محاضـرة  -مدرج 1أ
د  /أسامة الحويري
نظرية االنشاءات  -تمرين
م 2ج
م /فام فهمي

رياضيات  -تمرين  -مدرج 1أ
د /شرين عبد النعيم

رياضيات  -تمرين
مدرج 2ج
د /شرين عبد النعيم
نظرية االنشاءات  -تمرين
مدرج 2ج
م /فام فهمي

رياضيات  -تمرين
مدرج 1أ
د /شرين عبد النعيم
نظرية االنشاءات  -تمرين
م 1أ
م /فام فهمي

الكترونيات ( – )1محاضرة  -مدرج 1أ
د .حمادة أحمد حمادة
لغات حاسب(ب)  -محاضرة  -مدرج 1أ
د .محمود عبدالوهاب جعفر
اختبارات كهربية  -إشراف :د /مختار
م /ليد م .رحاب +م .شيماء
معمل االتصاالت

إلكترونيات ( - )1محاضرة  -مدرج 1أ
د /حمادة أحمد حمادة
أنشطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة طالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الكترونيات  -تمرين
م .شيماء  -م1أ
لغات حاسب  -تمرين  -م .ح .ب
م .فاطمة سيد  +م .فاطمة جمال

اختبارات كهربية  -إشراف :د /مختار
م .رحاب  +م .محمد رجب +م .بكر
معمل االتصاالت
لغات حاسب  -تمرين
م .فاطمة سيد  +م .فاطمة جمال م .ح .ب

لغات حاسب  -تمرين  -م .ح .ب
م .فاطمة سيد  +م .فاطمة جمال
مجاالت كهربية  -تمرين  -م 1أ
م /رحاب عبد الرؤف

االربعـــــــــــــــــــاء

الكترونيات  -تمرين
م .شيماء حسين  -م1أ
مجاالت كهربية ( - )1محاضرة  -مدرج 1أ
د /مختار على احمد
الكترونيات  -تمرين  -م 1أ
م .شيماء حسين
اختبارات كهربية  -إشراف :د /مختار
م .رحاب  +م .شيماء +م .بكر
معمل االتصاالت

لغة انجليزية  -محاضرة  -مدرج 1أ
د /طاهر عكاشة

11-9

الخميـــــــــــــــــس

11-11

نظرية االنشاءات  -محاضـرة -
د  /أسامة الحويري

12-11
2-1

فصل 0
رياضيـــــــــات (أب)  -محاضـرة  -مدرج 1أ

9-8
11-9
11-11
12-11
1-12
2-1
3-2
4-3
5-4
6-5
7-6
8-7
9-8

1-12

فصل 3

مدرج 1أ

مجاالت كهربية  -تمرين  -م 1أ
م .رحاب عبد الرؤف

3-2

مجاالت كهربية – تمرين  -مدرج 1أ
م .رحاب عبد الرؤف

4-3
5-4
6-5
رئيس القسم

د/إيهاب خلف إبراهيم

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /لؤى سعد الدين نصرت

عميد الكلية

أ.د /لؤى سعد الدين نصرت

الجدول الدراسي للفرقة الثانية كهرباء  -الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 0218 /0217م

اليوم

الساعة

األحــــــــــــــــــــد
االثنـــــــــــــــــــــين

9-8
11-9
11-11
12-11
1-12
2-1
3-2
4-3
5-4
6-5
7-6
8-7
9-8
11-9
11-11
12-11
1-12
2-1
3-2
4-3
5-4
6-5
7-6

فصل ()1

فصل ()0

رياضيات (2ب)  -محاضرة  -مدرج 2أ
د /حجاجي محمد على
رياضيات (2ب)  -محاضرة  -مدرج 2أ
د /عالء حسن
تصميم دوائر رقمية  -تمرين
أالت كهربية ( )1تمرين
م .يسرا هشام  -م2ج
م .نحمده  -م القديم
رياضيات  -تمرين  -م 2أ
د /علي سليم
أالت كهربية ( )1تمرين
م .نحمده  -م القديم

رياضيات  -تمرين  -م 2أ
د /علي سليم
تصميم دوائر رقمية  -تمرين
م .يسرا هشام  -م2ب

رياضيات  -تمرين  -م 2أ
د /علي سليم
رياضيات  -تمرين  -م 2أ
د /علي سليم

قياسات كهربية  -تمرين
م .بكر هشام  -م2أ

قياسات كهربية وإلكترونية  -محاضرة  -مدرج 2أ
د /العطار محمد على
تصميم دوائر رقمية  -محاضرة  -مدرج 2أ
أ.د /مصطفي ابراهيم سليمان
تصميم دوائر رقمية  -تمرين
م .يسرا هشام  -م1أ
قياسات كهربية  -تمرين
م .بكر هشام  -م1أ
اختبارات كهربية (-2ب)
إشراف :د /غادة  +د /مختار

تصميم دوائر رقمية -تمرين
م .يسرا هشام  -م2أ

اختبارات كهربية (-2ب)
إشراف :د /غادة  +د /مختار
معمل اآلالت  +م الحاسبات
م /فاطمة سيد +م /عبير
 +م /حماد  +م /نحمده

معمل اآلالت  +م الحاسبات

م /فاطمة سيد +م /عبير+
م /حماد  +م /نحمده

8-7

الثـــــــــــــــــــــالثاء
االربعـــــــــــــــــــاء

9-8
11-9
11-11
12-11
1-12
2-1
3-2
4-3
5-4
6-5
7-6
8-7
9-8
11-9
11-11
12-11
1-12
2-1
3-2
4-3
5-4
6-5
7-6
8-7

فصل ()3

فصل ()4

قياسات كهربية  -تمرين
م .بكر هشام – م1أ
تصميم دوائر رقمية  -محاضرة  -مدرج (2أ)
أ.د /مصطفي ابراهيم سليمان
أنشطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة طالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
أالت كهربية ( - )1تمرين
م .نحمده حسين – م .القديم

أالت كهربية ( - )1تمرين
م .نحمده حسين – م .القديم

اختبارات كهربية (-2ب)

إشراف :د /غادة  +د /مختار
معمل اآلالت  +م الحاسبات
م /فاطمة سيد +عبير +
م /حماد  +نحمده  +يسرا

الخميـــــــــــــــــس

9-8
11-9
11-11
12-11
1-12
2-1
3-2
4-3
5-4
6-5
رئيس القسم

د/إيهاب خلف ابراهيم

قياسات كهربية وإلكترونية  -محاضرة  -مدرج 2أ
د/العطار محمد على
أالت كهربية ( - )1محاضرة  -مدرج 2أ
د /محمد محمود علي
قياسات كهربية  -تمرين
م .بكر هشام  -م2أ

اختبارات كهربية (-2ب)
إشراف :د /غادة  +د /مختار
معمل اآلالت  +م الحاسبات
م /أبو القاسم  +م /عبير +م/
حماد  +م /يسرا
اقتصاد هندسي  -محاضرة  -مدرج 2أ
د /محمد عباس
أالت كهربية ( - )1محاضرة  -مدرج 2أ
د /محمد محمود علي

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /لؤى سعد الدين نصرت

عميد الكلية

أ.د/لؤى سعد الدين نصرت

الجدول الدراسي للفرقة الثالثة كهرباء  -الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 0218 /0217م
الفرقة الثالثة
اليوم

الساعة

فصل ()1

األحــــــــــــــــــــد

9-8
11-9
11-11
12-11
1-12
2-1
3-2
4-3

معالجة ميكرونية  -محاضرة  -مدرج 2ج
د /أحمد مصطفى عبدالرحمن
اختبارات كهربية (3ب)
إشراف :د /محمد على
معمل اآلالت
م .حسام صالح +م.
فاطمة سليم +م .محمد
الزعيرى

االثنـــــــــــــــــــــين
الثـــــــــــــــــــــالثاء
االربعـــــــــــــــــــاء
الخميـــــــــــــــــس

6-5
9-8
11-9
11-11
12-11
1-12
2-1
3-2
4-3
5-4
6-5
7-6
9-8
11-9
11-11
12-11
1-12
2-1
3-2
4-3
5-4
6-5
9-8
11-9
11-11
12-11
1-12
2-1
3-2
4-3
5-4
6-5

معالجة اشارات رقمية
تمرين  -م جيليكوم
م .محمد رجب

قواعد البيانات  -محاضرة
د .محمود علي صابر
م .ح .ب.

اختبارات كهربية (-3ب)
إشراف :د /حمادة أحمد
م .شيماء +م .بكر
معمل االتصاالت

اختبارات كهربية (3ب)
إشراف :د /محمد على
معمل اآلالت
م .حسام صالح +م.
فاطمة سليم  +م.
محمد الزعيرى

9-8
11-9
11-11
12-11
1-12

5-4

فصل ()3

دوائر الكترونية ( )1تمرين
م .وليد محمود  -م ح ب

م إيمان سالم– م 2ج

8-7

3-2
4-3

اتصاالت

تحكم ألي  -تمرين

5-4
6-5
7-6

2-1

قوى
فصل ()0

حاسبات

دوائر إلكترونية ( - )1محاضرة – م .الجيليكوم
إلكترونيات صناعية  -محاضرة  -مدرج 2ج
د /السيد عبد الحميد
أ.د /محمد عبدالعزيز
معالجة ميكرونية  -محاضرة  -مدرج 2ج
د /أحمد مصطفى عبدالرحمن
معالجة ميكروئية  -تمرين
م .ح .ب
م .فاطمة جمال

معالجة اشارات رقمية
تمرين  -م .الشبكات
م .محمد رجب
تحكم ألي (ت) م2أ
م .إيمان سالم

قواعد البيانات  -محاضرة
د .محمود علي صابر
م .الجيليكوم

تحكم ألي (ت)
مدرج 2ج
م .إيمان سالم

معالجة ميكروئية
تمرين  -م .ح .ب
م .فاطمة جمال

إلكترونيات صناعية-
تمرين  -م .علياء  -م 2ج

دوائر إلكترونية ( - )1محاضرة  -م .الجيليكوم
معالجة اشارات رقمية (ت)
م .محمد رجب  -م2 .ج
د /السيد عبد الحميد
تحكم ألي  -محاضرة  -مدرج 2ج
أ.د /عبدالمجيد محمد علي

أنشطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة طالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
اختبارات كهربية (-3ب)
إشراف :د /محمد على
معمل اآلالت
م .حسام صالح +م .فاطمة
سليم +م .محمد الزعيرى

إلكترونيات صناعية
تمرين  -م2ج  -م علياء

دوائر الكترونية ( )1تمرين
م .وليد محمود -م .الشبكات

معالجة اإلشارات الرقمية  -محاضرة  -مدرج 2ج
د /هاني صابر صديق
تحكم ألي  -محاضرة  -مدرج 2ج
أ.د /عبدالمجيد محمد علي
تحكم ألي  -تمرين
إلكترونيات صناعية  -ت
م 2ج  -م .علياء عرفة
م إيمان سالم– م الجيليكوم
معالجة ميكروئية – (ت)
م.ح.ب -م .فاطمة جمال

تحكم ألي  -تمرين
م .إيمان سالم  -م .ح.ب

معالجة ميكروئية  -تمرين
م .فاطمة جمال  -م .ح .ب

معالجة اشارات رقمية (ت)
م .الشبكات  -م .محمد رجب

معالجة اإلشارات الرقمية  -محاضرة  -مدرج 2ج
د /هاني صابر
إلكترونيات صناعية  -محاضرة  -مدرج 2ج
أ.د /محمد عبدالعزيز

معالجة ميكروئية  -تمرين
م .فاطمة جمال  -م .ح .ب

قواعد البيانات  -تمرين
م إيمان سالم -م ح (أ)
اختبارات كهربية (-3ب)

إشراف :د .محمود علي صابر
م .فاطمة سيد +م .فاطمة
جمال  -معمل الحاسبات

حقوق إنسان  -محاضرة  -مدرج 2ج
د /عبد العزيز سعد ربيع
رئيس القسم

د/إيهاب خلف إبراهيم

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /لؤى سعد الدين نصرت

عميد الكلية

أ.د/لؤى سعد الدين نصرت

الجدول الدراسي للفرقة الرابعة كهرباء  -الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 0218 /0217م

اليوم

الساعة

قوي واالت
فصل ()1

األحــــــــــــــــــــد

9-8
11-9
11-11

فصل ()3

فصل ()0
مكونات نظم التحكم الصناعية  -محاضرة

د /مصطفي محمد دردير

12-11
1-12
2-1
3-2
4-3
5-4

المدرج القديم

11-9
االثنـــــــــــــــــــــين

11-11
12-11
1-12
2-1

مشروع – تمرين ُ -متعدد

هندسة الضغط العالي
 تمرين – م جيليكومم .فاطمة سليم
التحكم في نظم القوي
(ت)  -م .الشبكات
م .حسام صالح

الثـــــــــــــــــــــالثاء

11-9

االربعـــــــــــــــــــاء

12-11
1-12
2-1
3-2
4-3
5-4
6-5
9-8
11-9
11-11

الخميـــــــــــــــــس

12-11

مشروع – تمرين

التحكم الرقمى -
تمرين  -م .ح (ب)
م .ابوالقاسم
محاضرة التحكم
الرقمي  -م.ح (ب)
د /منتصر محمد

مكونات نظم عمليات
الصناعية  -تمرين
م الزعيرى  -م القديم
التحكم في العمليات
الصناعية  -تمرين
م .الزعيرى  -م .جيليكوم

حماية نظم القوي الكهربية  -محاضرة  -المدرج القديم
أ.د /عبدهللا احمد إبراهيم
هندسة الضغط العالي ( - )2محاضرة  -المدرج القديم
أ.د /لؤي سعدالدين نصرت

معالج اشارات رقمية -
محاضرة  -م .الشبكات
د /سامية حشمت

هندسة بناء الحاسب
(ت)  -م .ح (أ)
م .يسرا هشام
محاضرة التحكم الرقمي -
م.ح.أ  -د /منتصر محمد

أنشطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة طالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
اختبارات كهربية (-4ب)
إشراف :د /محمود
عبد الوهاب  -م اآلالت

مشــــــــــروع
محاضرة  -متعدد

شبكات الحاسب( -ت)

م .جيليكوم  -م .عبير

م ابوالقاسم+حماد +علياء

مكونات نظم العمليات
الصناعية  -تمرين
م .الزعيرى م .جيليكوم

11-9
11-11

التحكم في نظم القوي-
تمرين  -م القديم
م .حسام صالح

حماية نظم القوى
الكهربية – تمرين
م .ابوالقاسم م.ح (أ)

محاضرة موجات متناهية
القصر  -م .الشبكات
د /إيهاب خلف
موجات متناهية القصر -
تمرين  -م .الشبكات
م /منى مصطفى -

حماية نظم القوى الكهربية
– تمرين – م القديم
م .ابوالقاسم

4-3

11-11
12-11
1-12
2-1
3-2
4-3
5-4
6-5
9-8

اقمار صناعية  -محاضرة
د /محمد عبدالناصر
م .الشبكات

التحكم في العمليات
الصناعية  -محاضرة
د /محمد اسماعيل
م .جيليكوم

اختبارات كهربية (-4ب)
إشراف :د /هاني
م .دعاء  +م .محمد رجب +
م.وليد م .منى  -م االتصاالت

حماية نظم القوي الكهربية  -محاضرة
المدرج القديم
أ.د /عبدهللا احمد إبراهيم

3-2
5-4
6-5
9-8

فصل ()1

فصل ()1

اقمار صناعية  -تمرين
م /دعاء  -م .الشبكات

6-5
9-8

اتصاالت

حاسبات

التحكم في نظم القوي-
(ت)  -م القديم
م .حسام صالح

التحكم في نظم القوي الكهربية  -محاضرة  -المدرج القديم
د /كرار محمود بدوي
مكونات نظم عمليات
الصناعية  -تمرين
م .الزعيرى  -م .القديم
حماية نظم القوى
الكهربية  -تمرين
م .ابوالقاسم -م القديم

معالج إشارات رقمية – (ت)
م رحاب عبد الرؤف -م شبكات
معالجة صور رقمية -محاضرة
معمل الشبكات

د /سامية حشمت

هندسة الضغط العالي
(ت) م .الشبكات
م .فاطمة سليم
هندسة الضغط العالي
تمرين  -م1 .أ
م .فاطمة سليم

مشروع – محاضرة
معالجة الصور الرقمية  -تمرين
 م .الجيليكومم .محمد رجب

هندسة الضغط العالي ( - )2محاضرة  -المدرج القديم
أ.د /لؤي سعدالدين نصرت

محاضرة موجات متناهية
القصر  -م .الشبكات
د /إيهاب خلف

التحكم في نظم القوي الكهربية  -محاضرة  -المدرج القديم
د /كرار محمود بدوي

مشروع – تمرين

1-12
2-1
3-2

اختبارات كهربية (- 4ب)
د /إشراف :د /محمود عبد
الوهاب  -م اآلالت
م /ابوالقاسم+حماد +علياء

اختبارات كهربية(-4ب)
إشراف :د /محمود عبد
الوهاب -م اآلالت

4-3
5-4
6-5
7-6
8-7

هندسة بناء الحاسب
محاضرة  -م .جيليكوم
د /غادة أبو زيد

شبكات الحاسب -

محاضرة  -م .جيليكوم

د /محمد عبدالناصر
هندسة بناء الحاسب –
محاضرة  -م .جيليكوم
د /غادة أبو زيد
اختبارات كهربية (-4ب)
إشراف :د /أحمد
مصطفى  -م الحاسبات
م /عبير  +م /يسرا

م /ابوالقاسم+حماد +علياء

مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع
المدرج القديم
رئيس القسم

د/إيهاب خلف إبراهيم

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /لؤى سعد الدين نصرت

عميد الكلية

أ.د/لؤى سعد الدين نصرت

