
 

 جدول حماضرات الفرقة اإلعدادي

 م0202/0202للعام اجلامعي  األولللفصل الدراسي 
 المجموعــــة األولــــــي يومـال  

 مــــدرج    الــدكتــور       المحاضـــرات     

 

 السبت  
 كيمياء هندسية         

 11015 – ::90من الساعة    

     

 أ.د/ محمود محفوظ    

      

 (2مدرج )    

 1فيزيــــاء           

 12045 – 11015من الساعة    

 سناء الربيعي/ أ.د       

 حسونة د/ أحمد         

     

 (2مدرج )    

 

 

 األحــد 

 التصميم المنطقي      

 :103 – ::120من الساعة   

 د/ ذياد الصغير         

 د/ مها طلبة         

 

 (2مدرج )    

 مهارات اإلتصال      

 ::30 – :103من الساعة   

 أحمد راشدد/          

 محاسن كمالد/          

 

 (3مدرج )    

 لغة إنجليزية         

 :403 – ::30من الساعة   

 الربيعيالسيد / أ.د       

 سمير بدويد/          

 

 (2مدرج )    

  

   

 األثنين  

 رسم هندسي و إسقاط    

 :1:03 – ::90من الساعة   

 أ.د/ مصطفي حسن       

 د/ أمير الصفراوي      

 

 (2مدرج )     

 الجــــودة           

 11015 – :1:03من الساعة   

       

 د/ محمد بربار        
 

 (6مدرج )     

 رياضيــات           

 ::30 – 12045من الساعة  

 أ.د/ رمضان الشنواني       

 د/ هاني الجوهري      

 

 (2مدرج )    

 

 الثالثـاء  
   

 

 األربعـاء 

   

 

 الخميس 
  

 

 

 



 

 

 الثانيـــــةالمجموعــــة  يومـال   

 مــــدرج    الــدكتــور       المحاضـــرات     

 

 السبت  
 كيمياء هندسية         

 ::30 – 12045من الساعة    

     

 أ.د/ محمود محفوظ    

      

 (2مدرج )    

 1فيزيــــاء           

 :403 – ::30من الساعة    

 سناء الربيعي/ أ.د       

 حسونة د/ أحمد         

     

 (2مدرج )    

    

 

 دــاألح  

 التصميم المنطقي      

 :1:03 – ::90من الساعة   

 د/ ذياد الصغير         

 د/ مها طلبة         

 

 (2مدرج )    

 مهارات اإلتصال      

 ::120 – :1:03من الساعة   

 أحمد راشدد/          

 محاسن كمالد/          

 

 (2مدرج )    

 رسم هندسي و إسقاط    

 ::30 – :103من الساعة   

 أ.د/ مصطفي حسن       

 د/ أمير الصفراوي      

 

 (2مدرج )     

 

   

 نـاألثني  

 الجــــودة           

 :1:03 – 9045من الساعة   

       

 د/ محمد بربار        
 

 (6مدرج )     

 رياضيــات           

 12045 – :1:03من الساعة  

 أ.د/ رمضان الشنواني      

 د/ هاني الجوهري     

 

 (2مدرج )    

 لغة إنجليزية         

 :403 – ::30من الساعة   

 السيد الربيعي/ أ.د      

 سمير بدويد/         

 

 (2مدرج )    

 

 الثالثـاء  
   

 

 األربعـاء 

   

 

 الخميس 
  

 

 

 

 

 

 



 

 جدول حماضرات الفرقة األولـــــــي

 م0202/0202للعام اجلامعي  األولللفصل الدراسي 
  

 يومـال 
 المجموعة األولي                   

 مــــدرج    الــدكتــور       المحاضـــرات     

 

  

 السبت   

 3ريــاضيــــات          

 11015 – ::90من الساعة    

 أ.د/ مجدي كامل

 د/ أحمد المسدي

 

 (3مدرج )    

 رسم عناصر             

 12045 – 11015من الساعة    

 أ.د/ طه السيد طه

 د/ جابر األبيض

 

 (3مدرج )    

    

 

  

 دــاألح 

 إلكترونيات          

 11015 – 9045من الساعة   

 أ.د/ إبراهيم الدكاني

 د/ محمد زين الدين

 

 (3مدرج )    

 هندسة بيئية          

 :103 – ::120من الساعة   

 أ.د/ محمود محفوظ

 أ.د/ جمعة الفار

 

 (4مدرج )    

 1فيزيــــاء           

 ::30 – :1:03من الساعة    

 عرايسد/ أحمد أبو

 محمد شمسد/ 

 

 (5مدرج )    

     

 ينــاألثن  
 هياكل بيانات        

 :1:03 – ::90من الساعة  

 رمضان جاد الحق/ د

 د/ عبير عشرة

 

 (4مدرج )    

 هندسة كهربية        

 ::120 – :1:03من الساعة  

 عبد العظيم صبيح/ أ.د

 د/ صالح حلمي

 

 (4مدرج )    

 ثالثـاءـال  
   

 ـاءـاألربع 
   

 

 سـالخمي 
  

 

 

 

 



 

 

 يومـال    
 المجموعة الثانية                   

 مــــدرج    الــدكتــور       المحاضـــرات     

 

 السبت    
 رسم عناصر             

 2015 – 12045من الساعة    

 أ.د/ طه السيد طه

 د/ جابر األبيض

 

 (3مدرج )    

 
 

 

 

  

 دــاألح 

 3ريــاضيــــات          

 11015 – ::90من الساعة    

 أ.د/ مجدي كامل

 د/ أحمد المسدي

 

 (4مدرج )    

 إلكترونيات          

 12045 – 11015من الساعة   

 أ.د/ إبراهيم الدكاني

 محمد زين الدين د/

 

 (3مدرج )    

 هندسة بيئية          

 ::30 – :103من الساعة   

 أ.د/ محمود محفوظ

 أ.د/ جمعة الفار

 

 (4مدرج )    

 3فيزيــــاء           

 :403 – ::30من الساعة    

 د/ أحمد أبو عرايس

 د/ محمد شمس

     

 (5مدرج )    

     

 ينــاألثن  
 هياكل بيانات        

 ::120 – :1:03من الساعة  

 رمضان جاد الحق/ د

 د/ عبير عشرة

 

 (3مدرج )    

 هندسة كهربية        

 :103 – ::120من الساعة  

 عبد العظيم صبيح/ أ.د

 د/ صالح حلمي

 

 (4مدرج )    

 ثالثـاءـال  
   

 ـاءـاألربع 
   

 

 سـالخمي 
  

 

 

 

 



 

 حماضرات الفرقة الثانيةجدول 

 م0202/0202للعام اجلامعي  األولللفصل الدراسي 
 المجموعة األولي                        يومـال  

 مــــدرج    الــدكتــور       المحاضـــرات     

   السبت  
 

   

 دــاألح  
   

  

 نــاألثني  
   

 

 
 

 الثالثـاء  

 المعالجات الدقيقة     

 :1:03 – ::90من الساعة  

 

 د/ مروة الرداد

 

 (6مدرج )    

 هندسة التحكم اآللي     

 :103 – ::120من الساعة  

 عصام المدبولي/ أ.د

 د/ أحمد النجار

 

 (2مدرج )    

 نظرية دوائر كهربية     

 :403 – ::30من الساعة  

 معوض إبراهيم/ أ.د

 د/ أحمد راشد

 

 (2مدرج )    

 
  

  

 األربعـاء  

 تك الدوائر عالية الكثافة 

 ::120 – :1:03من الساعة  

 حسام الدين حسين/ أ.د

 محمد طبورد/ 

 

 (6مدرج )    

 5ريــاضيــــات      

 2015 – ::120من الساعة  

 أ.د/ سعيد الصيرفي

 د/ هاني الجوهري

 

 (2مدرج )    

 إلكترونيات القوي     

 :403 – ::30من الساعة  

 مجدي قطبأ.د/ 

 د/ عصام نبيل

 

 (6مدرج )    

 

 الخميس 
 نظرية المجاالت     

 ::120 – :1:03من الساعة  

 د/ أحمد بهنسي

 د/ هند ملهط

 

 (2مدرج )    

 

 

 

 



 

 المجموعة الثانية                        يومـال  

 مــــدرج    الــدكتــور       المحاضـــرات     

   السبت  
 

   

 دــاألح  
   

  

 نــاألثني  
   

 

 
 

 الثالثـاء  

 هندسة التحكم اآللي     

 ::120 – :1:03من الساعة  

 عصام المدبولي/ أ.د

 د/ أحمد النجار

 

 (2مدرج )    

 نظرية دوائر كهربية     

 ::30 – :103من الساعة  

 معوض إبراهيم/ أ.د

 د/ أحمد راشد

 

 (2مدرج )    

 
  

  

 األربعـاء  

 5ريــاضيــــات      

 11015 – ::90من الساعة  

 أ.د/ سعيد الصيرفي

 د/ هاني الجوهري

 

 (2مدرج )    

 تك الدوائر عالية الكثافة 

 :103 – ::120من الساعة  

 حسام الدين حسين/ أ.د

 د/ محمد طبور

 

 (6مدرج )    

 إلكترونيات القوي     

 ::30 – :103من الساعة  

 أ.د/ مجدي قطب

 عصام نبيل د/

 

 (6مدرج )    

 

  

 الخميس 

 المعالجات الدقيقة     

 :1:03 – ::90من الساعة  

 

 د/ مروة الرداد

 

 (6مدرج )    

 نظرية المجاالت     

 :103 – ::120من الساعة  

 د/ أحمد بهنسي

 د/ هند ملهط

 

 (2مدرج )    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جدول حماضرات الفرقة الثالثة ) إتصاالت (

 م0202/0202للعام اجلامعي  األولللفصل الدراسي 
 إتصـــــــاالت                        يومـال  

 مــــدرج    الــدكتــور       المحاضـــرات     

    السبت

 

 دــاألح

   

 

 األثنيــن

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 الثالثـاء  

 أخالقيات المهنة     

 :1:03 – ::90من الساعة  

 الربيعي السيد/ أ.د

 شوماند/ مروة 

 د/ عصام جمعة

 

   

 (2مدرج )    

 موجات كهرومغناطيسية 

 ::120 – :1:03من الساعة  

 

 أ.د/ عبد العزيز إبراهيم

 

 (3مدرج )    

 إتصاالت رقمية        

 :103 – ::120من الساعة  

 أ.د/ محمد نصار

 أ.د/ مني شقير

 

 (3مدرج )    

 2مقرر إختياري         

 ::30 – :103من الساعة  

 

 أ.د/ كمال عوض اهلل

 

 (11غرفة )    

 صوتيات             

 :403 – ::30من الساعة  

 

 أ.د/ عادل عبد المسيح

 

 (3مدرج )    

 
  

 األربعـاء  

 1مقرر إختياري         

 :103 – ::120من الساعة  

 

 أ.د/ حسام الدين حسين

 

 (11غرفة )    

 نظرية شبكات        

 ::30 – :103من الساعة  

 

 د/ محمد الحلواني

 

 (3مدرج )    

 

  

 

 الخميس 

 1مقرر إختياري         

 :1:03 – ::90من الساعة  

 

 د/ حسام خليل

 

 (11غرفة )    

 1مقرر إختياري         

 :103 – ::120من الساعة  

 

 د/ سعيد عبد العاطي

 

 (2مدرج )    

 2مقرر إختياري         

 ::30 – :103من الساعة  

 

 د/ محمد المشد

 

 (6مدرج )    

 2مقرر إختياري         

 :403 – ::30من الساعة  

 

 د/ محمد المشد

 

 (6مدرج )    



 

 جدول حماضرات الفرقة الثالثة ) حتكم (

 م0202/0202للعام اجلامعي  األولللفصل الدراسي 
 تحـــكم                             يومـال  

 مــــدرج    الــدكتــور       المحاضـــرات     

    السبت

 

 دــاألح

   

 

 األثنيــن

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 الثالثـاء  

 أخالقيات المهنة     

 ::120 – :1:03من الساعة  

 السيد الربيعي/ أ.د

 شوماند/ مروة 

 د/ عصام جمعة

 

   

 (6مدرج )    

 قياسات إلكترونية    

 :103 – ::120من الساعة  

 أ.د/ محمد مبروك

 د/ طارق خضر

 

 (5مدرج )    

 إلكترونيات طبية       

 ::30 – :103من الساعة  

 

 د/ إبراهيم عبد الحميد

 

 (5مدرج )    

 
  

 

 

   

 األربعـاء  

 نظم التحكم الخطي      

 :1:03 – ::90من الساعة  

 أ.د/ محمد فكيرين

 د/ عصام نبيل

 

 (5مدرج )    

 1مقرر إختياري         

 ::120 – :1:03من الساعة  

 

 د/ عماد الشيخ

 

 (1) صاله    

 1تطبيقات نظم التحكم    

 :103 – ::120من الساعة  

 

 د/ عمر شاهين

 

 (3مدرج )    

 

  

 

 الخميس 

 1مقرر إختياري         

 :1:03 – ::90من الساعة  

 

 سحر الخفيفد/ 

 

 (24غرفة )    

 تطبيقات الحاكمات الدقيقة 

 ::120 – :1:03من الساعة  

 

 سلوي النشارد/ 

 

 (5مدرج )    

 1مقرر إختياري         

 ::30 – :103من الساعة  

 

 د/ عبد العزيز خاطر

 

 (5مدرج )    

 

 

 



 

 جدول حماضرات الفرقة الثالثة ) حاسبات (

 م0202/0202للعام اجلامعي  األولللفصل الدراسي 
 حــــاسبـــــات                      يومـال  

 مــــدرج    الــدكتــور       المحاضـــرات     

    السبت

 

 دــاألح

   

 

 األثنيــن

   

 
 

 

 

 الثالثـاء  

 أخالقيات المهنة     

 :1:03 – ::90من الساعة  

 السيد الربيعي/ أ.د

 شوماند/ مروة 

 د/ عصام جمعة

 

   

 (3مدرج )    

 بناء الحاسبات        

 :103 – ::120من الساعة  

 

 د/ مرفت موسي

 

 (4مدرج )    

 2مقرر إختياري         

 ::30 – :103من الساعة  

 

 د/ عز الدين بدوي

 

 (4مدرج )    

 األربعـاء  
 1مقرر إختياري         

 :103 – ::90من الساعة  

 

 أحمد عليد/ مختار 

 

 (4مدرج )    

 

  

 

 الخميس 

 شبكات الحاسبات       

 :103 – ::120من الساعة  

 

 د/ إيهاب عزيز

 

 (4مدرج )    

 الذكاء األصطناعي     

 ::120 – :1:03من الساعة  

 

 د/ أحمد المحالوي
 

 (4مدرج )    

 البرمجة المتقدمة      

 :103 – ::120من الساعة  

 

 هناء تركيد/ 

 

 (4مدرج )    

 

 

 

 

 

 



 

 ) إتصاالت ( الرابعةجدول حماضرات الفرقة 

 م0202/0202للعام اجلامعي  األولللفصل الدراسي 
 إتصــــــاالت                             يومـال  

 مــــدرج    الــدكتــور       المحاضـــرات     

    السبت

 

 دــاألح

   

 

 األثنيــن

   

 
 

 الثالثـاء  

 هندسة الهوائيات      

 :1:03 – ::90من الساعة  

 

 أ.د/ كمال عوض اهلل

 

   

 (2مدرج )    

 5مقرر إختياري         

 :103 – :1203من الساعة  

 

 د/ عادل عبد المسيح

 

 (11غرفة )    

 
  

 

 األربعـاء  

 5مقرر إختياري       

 :1:03 – ::90من الساعة  

 

 د/ محمد طبور

 

 (11غرفة )    

 بصرية إتصاالت         

 ::120 – :1:03من الساعة  

 

 د/ عبد الفتاح سعد

 

 (3مدرج )    

 

  

 

 الخميس 

 الموجاتإلكترونيات      

 :1:03 – ::90من الساعة  

 

 د/ هند ملهط

 

 (2مدرج )    

 شبكات الحاسبات       

 ::120 – :1:03من الساعة  

 

 د/ سعيد عبد العاطي

 

 (3مدرج )    

 5مقرر إختياري         

 :103 – ::120من الساعة  

 

 أمير الصفراويد/ 

 

 (3مدرج )    

 نظرية المعلومات      

 ::30 – :103من الساعة  

 

 محمد طبورد/ 

 

 (3مدرج )    

 

 

 

 



 

 جدول حماضرات الفرقة الرابعة ) حتكــم (

 م0202/0202للعام اجلامعي  األولللفصل الدراسي 
 تحكـــــم                             يومـال  

 مــــدرج    الــدكتــور       المحاضـــرات     

    السبت

 

 دــاألح

   

 

 األثنيــن

   

 

 
 

 الثالثـاء  

 حاكمات قابلة للبرمجة   

 :1:03 – ::90من الساعة  

 

 أ.د/ محمد إبراهيم

 

 (5مدرج )     

 أجهزة طبية         

 :103 – ::120من الساعة  

 

 أ.د/ محمد البرواني

 

 (6مدرج )     

 
  

 

 األربعـاء  

 5مقرر إختياري         

 ::120 – :1:03من الساعة  

 د/ جابر عالم

 د/ عماد الشيخ

 (5مدرج )    

 (24غرفة )    

 4مقرر إختياري       

 ::120 – :1:03من الساعة  

 

 عبدهد/ محمد 

 

 (5مدرج )     

  3تطبيقات نظم التحكم     

 :103 – ::120من الساعة  

 

 د/ حسام خليل

 

 (5مدرج )    

 

 الخميس  
 التحكم عند الزمن الحقيقي 

 :103 – ::120من الساعة  

 أ.د/ محمد البرديني

 خاطر د/ عبد العزيز

 

 (5مدرج )    

 

 

 

 

 

 



 

 ( حاسباتجدول حماضرات الفرقة الرابعة ) 

 م0202/0202للعام اجلامعي  األولللفصل الدراسي 
 حاسبات                             يومـال  

 مــــدرج    الــدكتــور       المحاضـــرات     

    السبت

 

 دــاألح

   

 

 األثنيــن

   

 
 

 الثالثـاء  

 نظم الحاسبات الموزعة   

 :1:03 – ::90من الساعة  

 

 الوهابنرمين عبد د/ 

 

 (4مدرج )     

 تصميم المترجمات         

 ::120 – :1:03من الساعة  

 

 د/ صالح شعبان

 

 (4مدرج )     

 
  

 

 األربعـاء  

 5مقرر إختياري       

 :1:03 – ::90من الساعة  

 

 أ.د/ نبيل عبد الواحد

 

 (4مدرج )     

 الوسائط المتعددة     

 ::120 – :1:03من الساعة  

 

 سحر القزازد/ 

 

 (4مدرج )    

 أمن الشبكات          

 ::30 – :103من الساعة  

 

 د/ سونيا حشيش

 

 (4مدرج )    

 

 الخميس  
 قواعد البيانات         

 ::30 – :103من الساعة  

 

 د/ محمد الرشيدي

 

 (4مدرج )    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

جدول محاضرات 

الفصل  الفرق عن

 الدراسي األول
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0202/0202 


