جدول الفصل الدراسى األول (للفرقة الثالثــــــــــــة ) للعام الجامعى ( 2018 /2017قسم هندسة اإلتصاالت والحاسبات)
اليوم
الفصل

األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
1

3

2

4

د/امحمد مرس ي  -محاضرة 302ج

االكتلرونيات واالتصاالت

د/محمد املرس ي  -محاضرة 302ج

موجات كهرومغناطيسية (ECE 361 )1

الئحة قديمة

د/فتحي نور  -محاضرة 106ج

الحاسبات والتحكم

اتصاالت ()1
CCE 351

د /محمد يوسف  -محاضرة 211ج

هندسة البرمجيات CCE 392

د/اشرف حنفي -محاضرة 105ج

مقرر اختياري انسانيات (HUM3XX )2

انسانيات (-)2درس 105ج

د/محسن صالح  -محاضرة 105ج

التحم االلي CCE 371

د/فاطمة الفولي  -محاضرة 207ج

تصميم دوائر الكترونية بالحاسب CEC 317

د/فتحي نور  -محاضرة  207ج

د/أحمد القصاص  -محاضرة 207ج

هندسة حاسبات (ECC 303 )1

د/فاطمة الفولي  -محاضرة 306ج

قياسات ومعمل (ECC302 )3

موجات كهرومغناطيسية (ECC330 )1

د/أشرف حنفي  -محاضرة  105ج

مقرر اختياري انسانيات (HUM 3XX )2

د/محسن صالح 105ج

التحكم االلي
ECE 371

د/فتحي نور  -محاضرة 105ج

هندسة حاسبات()2
ECE 391

رياضيات درس 303ج

د/حامد الشناوي  -محاضرة 208ج

النظم والشبكات ECC310

عملي207-ج

م.م/سحر كمال

األولى
1
9:15
10:00

2
10:00
10:45

الثانية
3
10:55
11:40

4
11:40
12:25

الثـالثة
5
12:50
1:35

الرابعـة
6
1:35
2:20

7
2:30
3:15

هندسة البرمجيات

هندسة القوي واالالت

بنية الحاسب()1

عملي204-ج

الكهربية ()1

عملي211-ج

عملي304-و
م.م/حسام طه

م.م/هيام رضا

يعتمد،،،
عميد املعهد

توقيتات املحاضرات

راحة  25ق

محمود شرف الدين ا.د /صالح العجوز

ا.د /معتز طلبه

هندسة حاسبات (CEC 393 )2

رئيس القسم

وكيل املعهد

م.م /بسام

محاضرة 105ج -

م.م/الزهراء

م.م/حسام طه

م.م/هيام رضا

208ج

عملي 207-ج

درس201-ج

عملي105-ج

درس207-ج

هندسة حاسبات ()2

د/ياسر مصطفي -محاضرة 204-ج

الكترونية بالحاسب

هندسة البرمجيات

التحكم االلي

بنية الحاسب()1

هندسة القوي واالالت الكهربية (EPM 305 )1

تصميم دوائر

م.م/نانس ي وديع

د /وليد حمدي  -محاضرة

م.م/محمد عبدالحميد

م.م/سحر كمال

م/محمد علي

م/أحمد سامي

م.م/وليد عبد الشافي

رياضيات (MAT 311 )4

م.م/وليدعبدالشافي

درس201-ج

208ج

عملي208 -ج

درس211-ج

عملي206-ج

درس208-ج

درس208-ج

درس208 -ج

اتصاالت()1

محاضرة

قياسات اتصاالت

هندسة حاسبات()1

قياسات موجات

النظم والشبكات

الكترونيات()3

موجات
كهرومغناطيسية ()1

م.م /محمد ادريس

د/وليد حمدي  -محاضرة 105ج

م.م /سحر

بنية الحاسب (CCE 391 )1

مدير إدارة املتابعة

م.م/عماد عبد العاطي

م.م/سحر كمال

د/نبيل عبدربه

د /أحمد القصاص

م.م /محمد عبدالحميد

الكترونيات(ECC320 )3

عملي208-ج

عملي208-ج

عملي307-ج

درس206-ج

عملي204-ج

د/أنور هاللي  -محاضرة 208ج

اتصاالت()1

الكهربية ()1

اتصاالت (ECC 340 )1

1

م.م/سامح فتحي

م /أحمد سامي

هندسة القوي واالالت

التحكم االلي

موجات كهرومغناطيسية (ECC330 )1

1

درس201-ج

درس307-ج

م.م/وليد عبد الشافي

م.م/حسام طه

م.م /بسام
هندسة حاسبات()2

رياضيات درس
303ج

رياضيات(PHM 311 )7

م.م/محمد ادريس

اتصاالت()1

موجات ()1

عملي304-و

اتصاالت()1

عملي208-ج

عملي211-ج

درس105-ج

د/أنور هاللي  -محاضرة 105ج

2

عملي206-ج

م.م/وليد عبد الشافي م.م/محمود الغراب

الكهربية ()1

محاضرة 105ج -

موجات ()1

درس105-ج

عملي206-ج

هندسة القوي واالالت

هندسة حاسبات()2

التحكم االلي

7

8

1

2

3

4

انسانيات(- )2درس 105ج

م.م/محمود الغراب

اتصاالت()1

موجات ()1

اتصاالت()1

8

6

8

اتصاالت (ECE 340 )1

1

درس307-ج

5

6

7

8

1

2

3

5

6

7

1

2

3

5

7

1

2

3

5

6

هندسة القوي واالالت الكهربية (EPM 305 )1

موجات ()1

االثن ــين
4

الثالثـ ـ ــاء
4

األربعـ ـ ــاء
4

الخمي ـ ـ ــس
5

6

7

8

8
3:15
4:00

ا.د /ج ــودة محمد غان ــم

