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 جامعة أسوان  

 كلية الهندسة  

 قسم الهندسة الكهربية  

   2120/ 2020طالب الدراسات العليا للعام الجامعي  جدول      

 ميعاد المحاضرة  مكان المحاضرة  القائم بالتدريس  المادة  م

  12 -10االربعاء   قاعة االجتماعات بالقسم  أ.د/ عبد المجيد محمد علي  موضوعات متقدمة في التحكم   .1

 5 - 3االثنين      المدرج القديم   إبراهيم أ.د/ عبد هللا أحمد  قوي كهربية   .2

 6 -  4االربعاء    المدرج القديم   أ.د/ لؤي سعد الدين نصرت  حماية نظم القوى الكهربية  .3

 6 - 4االثنين    online محمد عبدالعزيز مهلل أ.د/  إلكترونيات صناعية متقدمة  .4

 6 -  4الثالثاء    online عبدالعزيز مهلل محمد أ.د/  نظم طاقة الخاليا الضوئية والتحكم بها   .5

 4 -2السبت    online أ.د/ السيد عبدالحميد محمود  دوائر الكترونية   .6

 8 -  6االحد   online أ.د/ السيد عبدالحميد محمود  محوالت بيانات دلتا سجما   .7

   12 - 10 االثنين  2307مكتب الخاص بالقسم  د/ إيهاب خلف إبراهيم أ. الهوائيات المتقدمة   .8

 2 - 12 االثنين    2307مكتب الخاص بالقسم  د/ إيهاب خلف إبراهيم أ. نظرية الموجات المتناهية القصر وانتشاره   .9

 4 - 1االربعاء   قاعة االجتماعات بالقسم  أ.د/ أسامة أحمد عمر  معالجة الصور الرقمية  .10

 2 - 12الثالثاء   الجيليكوم معمل  د/ منتصر محمد  طرق حساب النظم   .11

 4 -2الثالثاء   معمل الجيليكوم  د/ منتصر محمد  التحكم الرقمي  .12

     4  - 2 االثنين    قاعة االجتماعات بالقسم  د/ صالح محمد كامل نظم معدات التحكم المرنة   .13

 4 - 2االربعاء   معمل الجيليكوم  د/أحمد مصطفي عبدالرحمن  الحاسب  لغات  .14

 6 - 4االربعاء   معمل الجيليكوم  د/أحمد مصطفي عبدالرحمن  تشغيل الحاسب نظم   .15

 4 - 2الخميس  قاعة االجتماعات بالقسم  د/ مصطفى محمد دردير  تحويل الطاقة والتحكم فى أنظمة طاقة الرياح    .16

 6 - 4الخميس  APEARCمعمل  د/ مصطفي محمد دردير  االت كهربائية خاصة   .17

 4 - 2االثنين  المكتب الخاص بالقسم  د/ محمود علي صابر السحابية الحوسبة   .18
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 12 - 10الخميس  قاعة االجتماعات بالقسم  د/ سامية حشمت حسن التشفير في إشارات الصور والفيديو   .19

 2 - 12االثنين  المكتب الخاص بالقسم  د/ العطار على  شبكات القوي الكهربائية   .20

   6 -  4االثنين   معمل الجيليكوم  محمود عبدالوهاب جعفرد/  محركات متغيرة السرعة  .21

 6 - 4الخميس  معمل الجيليكوم  د/ محمود عبدالوهاب جعفر ادوات المحاكاة واالختبار المعملي  .22

 7 - 4االربعاء  معمل الجيليكوم  د/ عمر محمد عبدالرحيم  تحويل واستخدام الطاقة   .23

 7 - 4الخميس  معمل الجيليكوم  محمد عبدالرحيم د/عمر  الكترونيات القدرة الكهربائية   .24

 2 - 12الثالثاء  معمل الجيليكوم  د/محمود فخري محمود  معالجة اإلشارات الرقمية   .25

 5 -  3الثالثاء  معمل الجيليكوم  د/ محمود فخري محمود  الصوتية معالجة اإلشارات   .26

 4 - 2الخميس  المدرج القديم   د/ عماد عبدالنبي محمد  انظمة الطاقة المتجددة  .27

 6 - 4الخميس  المدرج القديم   د/ عماد عبدالنبي محمد  تطبيقات الشبكة الذكية   .28

 6 - 4االربعاء  معمل الجيليكوم  د/ عادل فتحي خليفة  شبكات الحاسب   .29

 6 -  4الثالثاء  معمل الجيليكوم  د/ عادل فتحي خليفة  أنظمة االتصاالت الالسلكية  .30

 6 - 4الخميس  online طاقة  -أشرف حميدة د/ أ. الرؤيا بالحاسب   .31

 6 - 4الخميس  online طاقة  -أشرف حميدة د/ أ. الحاسب  تطبيقات  .32

 6 - 4الخميس  online اسيوط   -أ.د/ خالد فتحي حسين   الشبكات العصبية    .33

 رئيس القسم                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                        

 يم  أ.د/ إيهاب خلف إبراه 


