
PM 10:00-5:009:00-3:004:00-1:302:00-12:30التفاصیلالیومالنوعالفرقة

تقاریر في ھندسة النظمالمادة

د احمد غانم + د اسماء حمدياالستاذ

مقدمة في ھندسة الشبكاتریاضة 4ھندسة الكترونیة ھندسة كھربیةالمادة

ا.د. ھشام عرفاتم.م. فاطمة كمالم. احمد عبدالھاديم. دینااالستاذ

ھندسة تشغیل 1ریاضة 4مقدمة في ھندسة الشبكاتھندسة تشغیل 1المادة

ا.م.د لبیب محمدد محمد سرورم.م. مصطفى نصحيم. ایھ حمدياالستاذ

الرابعةالثالثةالثانیةالفترة االولى

8:30 = 10:0010:10 = 11:4011:50 = 1:201:40 = 3:10

     

مقدمة في ھندسة الشبكات
م.م. مصطفى نصحي

م. البرمجیات

مقدمة في ھندسة الشبكات

م.م. مصطفى نصحي
م. البرمجیات

ریاضة 4ھندسة تشغیل 1
م.م. فاطمة كمالم. ایھ حمدي
1011البرمجیات
ھندسة تشغیل 1ریاضة 4

م. ایھ حمديم.م. فاطمة كمال
البرمجیات1011

ھندسة تشغیل 1ریاضة 4
م. ایھ حمديم.م. فاطمة كمال

البرمجیات1011

وكیل الكلیةرئیس القسم

ا.د. محمد جمال ابراھیم مھديا.د. امیرة ھیكل

تحكم 2

م.م. حسام بلحھ

تحكم 2

2021-03-30

مقدمة في ھندسة الشبكات - 
ا.د. ھشام عرفات - 1011

ریاضة 4 - د محمد سرور - 
1013

ھندسة الكترونیة - د أحمد 
ابو طالب - 1011

ریاضة 4 - د احمد قمر- 
1011

الثالثاء

سكشن 1/4

سكشن 2/5

سكشن 3/6

تحكم 2 - د محمود سعفان - 
1011

ھندسة كھربیة - أ.د. سحر 
صدقي - 2012

ھندسة تشغیل 1 - ا.م.د لبیب 
محمد - 1011

حاسبات و نظم التحكم - الفرقة االولي - الترم الثاني - عام 2021

10:00-11:00 PM

الحضور 

F2F بالكلیة

االولى

السبت

االحد

االثنین

اونالین

لجنة الجدول
ا.م.د. لبیب محمد لبیب

م.م. حسام مجدي بلحة

ھام و یعمل بھ: (1) البد من تطبیق االجراءات االحترازیة. (2) سكشن 1/2/3 لالسابیع الفردیة و سكشن 4/5/6 لالسابیع الزوجیة. (3) بدایة العمل بالجدول من االسبوع االول 2021-03-27.

سكشن 1/4

سكشن 2/5

سكشن 3/6

د محمود سعفان

ریاضة 4

د احمد قمر

الخامسة

3:20 = 4:50

مقدمة في ھندسة الشبكات

م.م. مصطفى نصحي

م. البرمجیات

ا.د. محمد عبدالعظیم

عمید الكلیة

االربعاء

الخمیس

سكشن 1/4

سكشن 2/5

سكشن 3/6



PM 10:00-5:009:00-3:004:00-1:302:00-12:30التفاصیلالیومالنوعالفرقة

قوي واالت كھربیة تمییز مكونات النظمتطبیقات احصائیةالمادة

د محمد عیدد ایماند محمود عبدهللاالستاذ

ھندسة تشغیل 2تمییز مكونات النظمبرمجة 3نظم تحكم رقميالمادة

د اسماء حمديم. دالیا طارقد ھناءم. علي الھنیدياالستاذ

برمجة 3قوي آالت كھربیةھندسة تشغیل 2قوي واالت كھربیة المادة

م. ایھ حمديم. محمودم. ایھ محمدد سید ابو االنواراالستاذ

الرابعةالثالثةالثانیةالفترة االولى

8:30 = 10:0010:10 = 11:4011:50 = 1:201:40 = 3:10

ھندسة تشغیل 2
م. ایھ محمد

شبكات الحاسب

تمییز مكونات النظمبرمجة 3
م. دالیا طارقم. ایھ حمدي

معمل المحاكاة الذكیةالدوائر المنطقیة
برمجة 3تمییز مكونات النظم

م. ایھ حمديم. دالیا طارق
الدوائر المنطقیةمعمل المحاكاة الذكیة

نظم تحكم رقمي
م. علي الھنیدي

معمل المحاكاة الذكیة

ھندسة تشغیل 2

م. ایھ محمد

شبكات الحاسب

وكیل الكلیةرئیس القسم

ا.د. محمد جمال ابراھیم مھديا.د. امیرة ھیكل

قوي آالت كھربیة - م. محمود - 1013

تطبیقات احصائیة - د 
محمود عبدهللا - 1013

ھندسة تشغیل 2 - د اسماء 
نظم تحكم رقميحمدي - 1013

م. علي الھنیدي

معمل المحاكاة الذكیة

عمید الكلیة

ا.د. محمد عبدالعظیم

سكشن 2/4

لجنة الجدول

الثانیة

اونالین

السبت

االحد

الحضور 

بالكلیة 

F2F

الثالثاء

االربعاء

الخمیس

سكشن 1/3

سكشن 2/4

سكشن 1/3

االثنین

ھام و یعمل بھ: (1) البد من تطبیق االجراءات االحترازیة. (2) سكشن 1/2 لالسابیع الفردیة و سكشن 3/4 لالسابیع الزوجیة. (3) بدایة العمل بالجدول من االسبوع االول 2021-03-27.

تمییز مكونات النظم - د 
ایمان - 1013

نظم تحكم رقمي - ا.د. فایز 
عریض - 1011

سكشن 1/3

الخامسة

3:20 = 4:50

سكشن 2/4

ا.م.د. لبیب محمد لبیب

م.م. حسام مجدي بلحة

حاسبات و نظم التحكم - الفرقة الثانیة - الترم الثاني - عام 2021

10:00-11:00 PM

2021-03-30

قوي واالت كھربیة - د سید 
ابو االنوار - 1013

نظم تحكم رقمي - ا.د. فایز 
عریض - 1011

برمجة 3 - د ھناء - 1013
قوي آالت كھربیة - د محمد 

عید - 1013



الرابعةالثالثةالثانیةالفترة االولى

8:30 = 10:0010:10 = 11:4011:50 = 1:201:40 = 3:10

رسم بالحاسب نظم تحكم بالحاسبات 1قواعد بیانات 2
م.م. حسام بلحھم. الزھراءم.م. حسام بلحھ
شبكات الحاسبمعمل القیاساتشبكات الحاسب

 نظم تحكم بالحاسبات 1قواعد بیانات 2

م. الزھراءم.م. حسام بلحھ

معمل القیاساتشبكات الحاسب

مقرر اختیاري 1تحلیل نظم الحاسب

م.م. احمد الحلوم. شیماء

معمل المحاكاة الذكیة1013

مقرر اختیاري 2مقرر اختیاري 1
م. احمد محمد رضوانم.م. احمد الحلو

معمل القیاساتمعمل المحاكاة الذكیة

تحلیل نظم الحاسب

م. شیماء

1013

12:30-1:302:00-3:004:00-5:009:00-10:00 PM

قواعد بیانات 2 نظم تحكم بالحاسبات 1مقرر اختیاري 2المادة

أ.د. ھشام عرفاتم. الزھراءم. احمد محمد رضواناالستاذ

 نظم تحكم بالحاسبات 1مقرر اختیاري 1تحلیل نظم الحاسبالمادة

د محمد معوضم.م. احمد الحلوم. شیماءاالستاذ

مقرر اختیاري 2رسم بالحاسبقواعد بیانات 2المادة

ا.د شریف حسینم.م. حسام بلحھم.م. حسام بلحھاالستاذ

وكیل الكلیةرئیس القسم

ا.د. محمد جمال ابراھیم مھديا.د. امیرة ھیكل
لجنة الجدول

ا.م.د. لبیب محمد لبیب

م.م. حسام مجدي بلحة

مقرر اختیاري 2

م. احمد محمد رضوان

عمید الكلیة

ا.د. محمد عبدالعظیم

10:00-11:00 PM

تحلیل نظم الحاسب

االحد

االثنین

الثالثاء

االربعاء

الخمیس

اونالین

سكشن 2/4

حاسبات و نظم التحكم - الفرقة الثالثة - الترم الثاني - عام 2021

الخامسة
التفاصیلالیومالنوعالفرقة

 ا.م.د عمرو ثابت

الثالثة

سكشن 1/3

سكشن 2/4

الحضور 

بالكلیة 

F2F

ھام و یعمل بھ: (1) البد من تطبیق االجراءات االحترازیة. (2) سكشن 1/2 لالسابیع الفردیة و سكشن 3/4 لالسابیع الزوجیة. (3) بدایة العمل بالجدول من االسبوع االول 2021-03-27.

رسم بالحاسب

م.م. حسام بلحھ

شبكات الحاسب

مقرر اختیاري 2

م. احمد محمد رضوان

معمل القیاسات

السبت

سكشن 1/3

سكشن 2/4

3:20 = 4:50

2021-03-30

رسم بالحاسب - أ.د. علي 
الدسوقي - 1011

نظم تحكم بالحاسبات 1 - د 
محمد معوض - 1013

سكشن 1/3

مقرر اختیاري 1 - د اسماء 
حمدي - 1013

تحلیل نظم الحاسب - ا.م.د 
عمرو ثابت - 1013

مقرر اختیاري 2 - ا.د 
شریف حسین - 1013

قواعد بیانات 2 - أ.د. ھشام 
عرفات - 1011



الرابعةالثالثةالثانیةالفترة االولى

8:30 = 10:0010:10 = 11:4011:50 = 1:201:40 = 3:10

مقرر اختیاري 6 مقرر اختیاري 5تحكم بالحاسبات 2أنظمة حاسبات موزعة

م.م. محمد رضام. امل لطفيد ھشام حلميم. امل لطفي

معمل المحاكاة الذكیةالبرمجیات1011شبكات الحاسب

مقرر اختیاري 6 أنظمة حاسبات موزعة
أ.د. امیرةد نھلة بشري

10131011
مقرر اختیاري 5تحكم بالحاسبات 2صیانة حاسبصیانة حاسب 

ا.م.د عمرو ثابتم. الزھراءم.م. احمد سعد رضوانا.د. علي الدسوقي

1011معمل القیاساتمعمل المحاكاة الذكیة1011

12:30-1:302:00-3:004:00-5:009:00-10:00 PM

تحكم بالحاسبات 2مقرر اختیاري 6 أنظمة حاسبات موزعةالمادة

د ھشام حلميأ.د. امیرةد نھلة بشرياالستاذ

مقرر اختیاري 5تحكم بالحاسبات 2أنظمة حاسبات موزعةالمادة

م. امل لطفيم. الزھراءم. امل لطفياالستاذ

مقرر اختیاري 6 المادة

م.م. محمد رضااالستاذ

وكیل الكلیةرئیس القسم

ا.د. محمد جمال ابراھیم مھديا.د. امیرة ھیكل

التفاصیل

عمید الكلیة

ا.د. محمد عبدالعظیم

مشروع
اعضاء ھیئة التدریس

معامل القسم

ھام و یعمل بھ: (1) البد من تطبیق االجراءات االحترازیة. (2) مجموعة 1 لالسابیع الفردیة و مجموعة 2 لالسابیع الزوجیة. (3) بدایة العمل بالجدول من االسبوع االول 2021-03-27.

الفرقة

2021-03-30

لجنة الجدول
ا.م.د. لبیب محمد لبیب

م.م. حسام مجدي بلحة

ا.م.د عمرو ثابت

مقرر اختیاري 5

م.م. احمد سعد رضوان

صیانة حاسب

مشروع

اعضاء ھیئة التدریس

معامل القسم

مشروع
اعضاء ھیئة التدریس

معامل القسم
مشروع

اعضاء ھیئة التدریس

معامل القسم

الخامسة

3:20 = 4:50

حاسبات و نظم التحكم - الفرقة الرابعة - الترم الثاني - عام 2021

10:00-11:00 PM

الیومالنوع

الثالثاء

االربعاء

الخمیس

الرابعة

الحضور 

بالكلیة 

F2F

السبت

االحد

االثنین

اونالین

مجموعة 

1/2

مجموعة 

1/2

مجموعة 

1/2


