
شعبة االلكترونیات واالتصاالت    الفصل

فصل2	فصل 1فصل 1فصل4فصل 3فصل 2فصل 1الوقت

د/	عامر عبد الفتاح      ف210 دوائر الموجات ف 204

تحكم رقمى ق119
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د/	دمحم حسن      ف210أ.د/	مصطفى مكى   ق119
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أ.د/	جمال عبد الرحیم   ق119

ین
ألثن
ا

 03 -04

 05 -06

 02 -03

 07 -08
 06 -07

 01 -02
مقرر اختیاري4 ق206

 04 -05

معمل حاسبات

حمایة نظم القوى 

برمجة نظم الحاسب دوائر الموجات
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التحكم فى نظم القوى الكھربیة    د/عالء عبد الشافى     م 227

اختبارات كھربیة 

HP خالد شعبان      معمل	أ.د/
مقرر اختیارى

ف208

دوائر الموائمة

ق101

دوائر موائمة

مقرر اختیارى

اتصاالت رقمیة  10 -11

 12 -01

 03 -04

 01 -02
عاء
رب
األ

 11 -12

 02 -03

اتصاالت رقمیة ق119

أ.د/	مصطفى مكى   ق119
تحكم نظم القوى مقرر اختیاري 5 معمل 27

ف210

مقرر اختیاري 4 ق101

 04 -05

 9 -10

 05 -06
 06 -07
 07 -08

 8 -9

اختبارات

التحكم فى نظم القوى الكھربیة    د/عالء عبد الشافى     م 227

حمایة نظم القوى 
مطبعة 2

أ.د/	جمال عبد الرحیم   ق119

07 - 08

اختبارات كھربیة أ.د/عبد الرحیم مكى +	د/مصطفى عبده       م227

دوائر الموائمة ف 204

تحكم رقمى

 04 -05

 06 -07
اختبارات كھربیة 

د/	دمحم حسن      ف210

س
خمی

ال

 05 -06

 03 -04

 11 -12
 10 -11

 01 -02
 12 -01

تحكم نظم القوى 
م227

 9 -10

 02 -03
تحكم نظم القوى 

ق101

اختبارات
برمجة نظم الحاسب

أ.د/	مؤمن طھ      ف210

اختبارات

أ.د نو دمحم حسن

ة ل د ال عم

د المنعم مرغ أ.د مؤمن طه المل  أ.د عزت ع

07 - 08
س مجلس القسم م والطالبرئ ة لشئون التعل ل ل ال وك

 Confidential 3/10/2020 Page 1


