2/7/2019

جدول الفصل الدراسى الثاني ( للفرقة الثالثة ) للعام الجامعى( 2019 /2018قسم القوى واالالت الكهربية )
االحد
الفرقة

الفصل

1

2

1

2

3

4

المجموعه االولى

الكترونيات
القوى 303و م/
رامي عادل م/
هندسة االتصاالت
شيماء
د /صالح العجوز
مدرج و2

الثالثة

5

تدريب عملي م/
محمد حسين م/
لؤي 305و

6

تحكم م/صاب
403ور

المجموعه الثانية

4

تحليل نظم م/
بركات 404و

الكترونيات
القوى 303و م/
أحمد سيد م /نهاد

تحليل نظم م /باسم
306و

هـ االتصاالت
م/عماد 302ج

تحكم م /صابر
207د

هـ االتصاالت
م/سامح 308د

تدريب عملي م/
أحمد حسين م/
صابر 304و

تدريب عملي م/
أحمد حسين م/
صابر 304و

مشروع تدريب د/
تحليل نظم م/
عمر م /رامي
بركات 208د
عادل 208د

هـ االتصاالت
م/سامح 308د

مشروع
تدريب د/
عادل م /بهاء
306و

تدريب عملي م/
أحمد حسين م/
باسم 304و

تحكم م/
صابر403و

تحليل م /باسم
303و

7

8

تحكم م /مصطفى
403و

هندسة
االتصاالت د/
صالح العجوز
مدرج و2

تحليل نظم م/
بركات 209د

تدريب عملي د/
عطية د/وائل
مدرج و6

مشروع تدريب
د /ععمر م/
رامي عادل
305و

تدريب عملي م/
محمد حسين م/
لؤي 305و

مشروع تدريبي
د /عطية م /جالل
305و

ادارة المتابعة

7

8

1

2

3

4

6

7

8

الكترونيات القوى
303و م /رامي
عادل م /نهاد

هـ االتصاالت
م/عماد 308د

تحليل نظم م/
باسم 303و

تدريب عملي د/
عطية د/وائل
مدرج و6

هـ االتصاالت
م/سامح 105ج

تدريب عملي م/
بسام م /لؤي
305و

مشروع تدريبي
د /رجب م /بهاء
209د

هـ االتصاالت
م/عماد 308د

االت م /بهي 403و

أ.د /أبو الفتوح عبد الرحيم

أ.د /حمدي محمد

8

االت د /مرسي
شنب د /محمد
العدلي مدرج و5
تحكم م /صابر
403و

تدريب عملي
304و م /بسام
م/أحمد سيد

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

تحكم م/
عبدالباسط 207د

مشروع تدريبي
د /محيي د /رفعت
305و

تحليل نظم م/
باسم 208د

تحكم الي د/
عبد الهادي
مدرج و6

تحليل نظم د /أبو انسانيات د /أشرف حنفي
مدرج و6
الفتوح مدرج و5

مشروع تدريبي
د /محسن م/عماد
208د

الكترونيات قوى
د /محمد توفيق
د /محمد العدلي
مدرج و6

تدريب عملي
304و م /صابر
م /بركات

االت دم /بسام
305و
مشروع تدريبي د/
عبد الهادي م /بهاء
403و

تحكم م /صابر
403و

االت م /شاذلي
304و
تدريب عملي م/
محمد حسين م/
هنداوى 305و

الكترونيات القوى
تحليل نظم م/باسم
303و م /شيماء م/
306و
نهاد

الكترونيات القوى
303و م /شيماء م/
نهاد

مشروع تدريبي
د /فهمي م /عبد
الكريم 207د

االت م /شاذلي
403و

االت د /مرسي
شنب د /محمد
العدلي مدرج و5

الكترونيات
القوى 303و م/
شيماء م /نهاد
تدريب عملي م/
محمد حسين م/
هنداوى 305و

انسانيات د/
أشرف حنفي
مدرج و5

مشروع تدريبي
د /عبد الهادي م/
بركات 404و

االت دم /بسام
305و

1
9:15
10:00

الثانية
2
10:00
10:45

3
10:55
11:40

4
11:40
12:25

7

تحليل نظم د /أبو
الفتوح مدرج و5
تحكم م/
عبدالباسط 404و

الكترونيات قوى
د /محمد توفيق تحكم الي د /عبد
د /محمد العدلي الهادي مدرج و5
مدرج و5

مشروع تدريبي
د /عالء م /باسم
305و

تدريب عملي
304و م /باسم
م /بركات

مشروع
تدريبي د/
عادل طه م/
بهاء 403و

مشروع تدريبي د/
عادل طه م /أحمد
سيد 209د

تدريب عملي
م/بسام م/عماد
305و

تدريب عملي
م /عماد م/
مصطفى 305و

عميد المعهد
الثـــالثة
5
12:45
1:30

8

الكترونيات
القوى 303و م/
نهاد م /أحمد سيد

توقيتات المحاضرات
االولى

5

6

مشروع تدريبي
د /عالء م/
شيماء 207د

راحــــة  20ق

رئيس القسم

وكيل المعهد

االت م /شاذلي
306و

الكترونيات القوى
303و م /رامي
عادل م /أحمد سيد

تدريب عملي م/
مصطفى م /لؤي
305و

6

7

1

االت م /شاذلي
304و

تدريب عملي 304و
م /بسام م /أحمد سيد

هـ االتصاالت
م/عماد 302ج

هـ االتصاالت
م/سامح 105ج

1

2

3

4

5

االربعاء

انسانيات د /أشرف حنفي مدرج و6

3

6

مشروع
تدريب د/
عاطية م /عبد
الحميد 305و

تدريب عملي م/
أحمد حسين م/
باسم 304و

االت م /بهي
306و

5

االثنين
5

الثالثاء

الخميس

6
1:30
2:10

الرابعــة
7
2:20
3:05

8
3:05
3:45

أ.د /معتز طلبة

