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 رئيس مجلس القسم         

 

 أ.د/ أكرم إبراهيم المتولي        

 

 الفترة الثالثة  الفترة الثانية  الفترة االولى  اليوم  األسبوع  المجموعة  الفرقة 

 االولى 

 السابع  االولى 

   برمجيات في الهندسة الكهربية  السبت 

 إلكترونيات جوامد    االحد 

   ( 3رياضيات )  االثنين 

 الثامن  الثانية 

   برمجيات في الهندسة الكهربية  السبت 

 إلكترونيات جوامد    االحد 

   ( 3رياضيات )  االثنين 

 التاسع  االولى 

   تقارير فنية في الهندسة الكهربية  السبت 

   هندسة مدنية  االحد 

  ( 1دوائر كهربية )   االثنين 

 العاشر  الثانية 

   تقارير فنية في الهندسة الكهربية  السبت 

   هندسة مدنية  االحد 

  ( 1دوائر كهربية )   االثنين 
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 رئيس مجلس القسم        

 

 أ.د/ أكرم إبراهيم المتولي        

 

 الفترة الثالثة  الفترة الثانية  االولى الفترة   اليوم  األسبوع  المجموعة  الفرقة 

 الثانية 

 السابع  االولى 

   مجاالت كهرومغناطيسية  السبت 

  ( 5رياضيات )   االحد 

 االت حرارية وهيدروليكية    االثنين 

 الثامن  الثانية 

   مجاالت كهرومغناطيسية  السبت 

  ( 5رياضيات )   االحد 

 وهيدروليكية االت حرارية     االثنين 

 التاسع  االولى 

 دوائر منطقية ورقمية    السبت 

  انسانيات في الهندسة الكهربية    االحد 

   معالجة إشارات رقمية  االثنين 

 العاشر  الثانية 

 دوائر منطقية ورقمية    السبت 

  انسانيات في الهندسة الكهربية    االحد 

   معالجة إشارات رقمية  االثنين 
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 رئيس مجلس القسم        

 

 أ.د/ أكرم إبراهيم المتولي        

 

 الفترة الثالثة  الفترة الثانية  الفترة االولى  اليوم  األسبوع  المجموعة  الفرقة 

 الثالثة 

 السابع  االولى 

  ( 2آالت كهربية )   الثالثاء 

 جهد عالي    األربعاء  

   تحكم آلي  الخميس 

 الثامن  الثانية 

  ( 2آالت كهربية )   الثالثاء 

 جهد عالي    األربعاء  

   تحكم آلي  الخميس 

 التاسع  االولى 

 قوى كهربية     الثالثاء 

   نظرية ونظم االتصاالت  األربعاء  

 اختبارات كهربية     الخميس 

 العاشر  الثانية 

 قوى كهربية     الثالثاء 

   نظرية ونظم االتصاالت  األربعاء  

 اختبارات كهربية     الخميس 
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 رئيس مجلس القسم        

 

 أ.د/ أكرم إبراهيم المتولي        

 

 الفترة الثالثة  الفترة الثانية  الفترة االولى  اليوم  األسبوع  المجموعة  الفرقة 

 الرابعة 

 السابع  االولى 

  ( 4آالت كهربية )   الثالثاء 

  ( 4قوى كهربية )   األربعاء  

  ( 2مقرر اختياري )   الخميس 

 الثامن  الثانية 

  ( 4آالت كهربية )   الثالثاء 

  ( 4قوى كهربية )   األربعاء  

  ( 2مقرر اختياري )   الخميس 

 التاسع  االولى 

   ( 2الكترونيات قوي )  الثالثاء 

 ( 3اختبارات كهربية )    األربعاء  

    الخميس 

 العاشر  الثانية 

   ( 2الكترونيات قوي )  الثالثاء 

 ( 3اختبارات كهربية )    األربعاء  

    الخميس 


