قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية
كلية الهندسة

جامعة طنطا

جدول الفصل الدراسي الثانى توزيع المحاضرات بالكلية لألسابيع ( 4و9و11و ) 14والتمارين أون الين علي برنامج مايكروسوفت تيميز للعام الجامعى 2021-2020
الفرقة

السبت

االثنين

االحد

طالب الفرقة الثانية و الثالثة والرابعة

الثالثاء

الخميس

االربعاء

الفصل
- 8:30
10:15

ثانية اتصاالت

قياسات الكترونية مدرج ()12
د/نانسى أحمد عبد المجيد الشاعر

6

ثالثة اتصاالت

االلكترونيات الطبيه الحيوية مدرج ()12
أ.م.د/أميرة صالح أحمد عاشور

تموجات كهرومغناطسيه ( )2مدرج ()12
د/نسيم محمدي محمود نسيم

رابعة اتصاالت

شبكات اتصال الحاسب مدرج ()11
أ.م.د/رؤيات إسماعيل عبد الفتاح
الصعيدي

لجنة جدول القسم
م /بسنت سمير  -م/محمد ابو عرب -
م/مصطفي عبدالواحد -م/ميريهان محمد -
م/رنا خالد

انظمة االتصاالت الجوالة مدرج
( )11د/محمود محمد محمود سليم

4

هندسه التحكم
تموجات
م/ايمان
كهرومغناطسيه( )1االلى
شلبي
م/اميرة شوشه

معمل هندسه االتصاالت
م/نرمين عبد الغفور +م/اميرة
شوشه

نظم االتصاالت
الرقميه
م/محمد ابو عرب

نظم االتصاالت
الرقميه
م/محمد ابو عرب

االتصاالت
البصريه
م/رنا خالد

االتصاالت
البصريه
م/رنا خالد

الصوتيات و فوق
السمعيات
م/اسراء عبد الخالق

االتصاالت البصريه
م/رنا خالد

االكترونيات الطبيه
م/مرام احمد

الصوتيات و فوق
السمعيات
م/اسراء عبد الخالق

االكترونيات الطبيه
م/مرام احمد

الصوتيات و فوق
السمعيات
االكترونيات الطبيه
م/اسراء عبد
م/مرام احمد
الخالق

نظم االتصاالت المتقدمه مدرج ()11
د/مصطفى محمد لطفى احمد
عماره

3

رياضيات هندسيه
طاهر بهنسي

م /قياسات الكترونيه
م/احمد رفعت

هندسه التحكم
م/ايمان
االلى
شلبي

هندسه الموجات الدقيقة مدرج ()11
أ.م.د/عمرو حسين حسين
عبد هللا

2

رياضيات هندسيه
طاهر بهنسي

م/

معمل قياسات
الكترونية
م/احمد رفعت+
م/بسنت سمير

معمل هندسه
االتصاالت م/نرمين
عبد الغفور +م/اميرة
شوشه

معمل
االتصاالت
البصريه
م/رنا خالد

نظريه المعلومات مدرج ()11
د/هبه علي يعقوب الخبي

1

تموجات
قياسات الكترونيه
كهرومغناطسيه()1
م/احمد رفعت
م/اميرة شوشه

معمل هندسه االتصاالت
م/اسراء عبد الخالق+
م/ميريهان محمد

االتصاالت البصريه مدرج ()12
د/حسين الطيبي عبد الفتاح سليم

4

تموجات
كهرومغناطسيه()1
م/اميرة شوشه

قياسات الكترونيه
م/احمد رفعت

قائم بعمل رئيس القسم

رئيس لجنة جداول الكلية

أ.م.د /أميرة عاشور

د /وفاء احمد حماد

نظم االتصاالت الرقمية مدرج ()12
أ.د/محمود أحمد عطيه علي

3

رياضيات هندسيه
م  /طاهر بهنسي

هندسه االتصاالت
م/نرمين عبد
الغفور

هندسه التحكم االلى
م/ايمان شلبي

معمل قياسات
الكترونية
م/احمد رفعت+
م/بسنت سمير

شبكات االتصاالت
م/بسنت سمير

الصوتيات و فوق السمعيات مدرج ()12
أ.م.د/سامح عاطف نابليون أنيس

2

رياضيات هندسيه
م  /طاهر بهنسي

دوائر الكترونية
م/نورهان مجدى

معمل هندسه
االتصاالت م/اسراء
معمل دوائر الكترونبه
عبد الخالق+
م/نورهان مجدى +م/لمياء النجار
م/ميريهان محمد

معمل هندسه
الموجات الدقبقه
م/هبه داود+
م/اسماء على

انظمة االتصاالت
الجوالة م.مصطفى
عبد الواحد

نظم االتصاالت
المتقدمة م/اماني
وهدان

معمل دوائر الكترونبه
م/روحية السيد+
م/لمياء النجار

تطبيقات المعالج الدقيق فى نظم االتصاالت
مدرج ()12
د/نانسى أحمد عبد المجيد
الشاعر

1

هندسه التحكم االلى مدرج ()12
د/محمد شعيب

5

هندسه االتصاالت
م/نرمين عبد الغفور

دوائر الكترونية
م/نورهان مجدى

رياضيات هندسيه
م  /طاهر بهنسي

تموجات كهرومغناطسيه ( )1مدرج ()12
د/مصطفى محمد لطفى احمد عماره

4

دوائر الكترونية
م/نورهان مجدى

هندسه االتصاالت
م/نرمين عبد
الغفور

رياضيات هندسيه
م  /طاهر بهنسي

تموجات
كهرومغناطسيه()1
م/اميرة شوشه

معمل دوائر الكترونية
م.هبة داود +
م/نورهان مجدى

معمل هندسه
الموجات الدقبقه
م/هبه داود+
م/اسماء على

معمل نظم االتصاالت
الرقميه م/اماني
وهدان+م/محمد ابو
عرب

معمل تطبيقات المعالج
الدقيق م/سمر
ابراهيم +م/ميريهان
محمد
معمل انظمة
االتصاالت
الجوالة
م.مصطفى
عبد الواحد

معمل شبكات
االتصاالت
م/بسنت
سمير +
م/مرام احمد

نظريه المعلومات
م/لمياء النجار

معمل تطبيقات المعالج
الدقيق م/سمر
ابراهيم +م/اسماء على

االكترونيات الطبيه م/مرام
احمد

معمل نظم االتصاالت
الرقميه م/اماني
وهدان+م/محمد ابو
عرب

معمل تطبيقات المعالج
الدقيق م/سمر ابراهيم+
م/ميريهان محمد

تموجات
كهرومغناطسيه( )2م/
روحيه السيد

معمل نظم االتصاالت
الرقميه م/اماني
وهدان+م/محمد ابو عرب

تطبيقات المعالج الدقيق تموجات كهرومغناطسيه()2
م /روحيه السيد
م/ميريهان محمد

نظم االتصاالت المتقدمة
م/اماني وهدان

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /محمد حسين

معمل شبكات معمل انظمة
االتصاالت
االتصاالت
الجوالة
م/بسنت
م.مصطفى
سمير +
م/مرام احمد عبد الواحد

معمل تطبيقات
المعالج الدقيق
م/سمر ابراهيم+
م/ميريهان محمد

معمل نظم االتصاالت
الرقميه م/اماني
وهدان+م/محمد ابو
عرب

معمل هندسه
هندسه التحكم االلى
االتصاالت
م/ايمان شلبي
م/اسراء عبد الخالق+
م/اميره شوشه

قياسات الكترونيه
م/احمد رفعت

قياسات الكترونيه
م/احمد رفعت

تموجات
كهرومغناطسيه()1
م/اميرة شوشه

هندسه التحكم االلى
م/ايمان شلبي

تموجات
معمل دوائر الكترونبه
كهرومغناطسيه()1
م/هبه
م/اميرة شوشه
داود+م/لمياء النجار

قياسات الكترونيه
م/احمد رفعت

هندسه االتصاالت
م/ميريهان محمد

دوائر الكترونية
م/نورهان مجدى

دوائر الكترونية
م/نورهان مجدى

هندسه االتصاالت
م/نرمين عبد الغفور

معمل
قياسات
الكترونية
م/السيد
الصعيدى+
م/بسنت
سمير

تموجات
كهرومغناطسيه( )2م/
روحيه السيد

تطبيقات المعالج
الدقيق م/ميريهان
محمد

معمل
االتصاالت
البصريه
م/رنا خالد

معمل شبكات
االتصاالت
م/بسنت
سمير +
م/مرام احمد

نظريه المعلومات
م/لمياء النجار

دوائر الكترونية
م/نورهان مجدى

معمل
قياسات
الكترونية
م/السيد
الصعيدى+
م/بسنت
سمير

تموجات
كهرومغناطسيه( )2م/
روحيه السيد

تطبيقات المعالج
الدقيق م/ميريهان
محمد

تطبيقات المعالج
الدقيق م/نرمين
عبد الغفور

الصوتيات و فوق
السمعيات
م/اسراء عبد الخالق

نظم االتصاالت
م/محمد
الرقميه
ابو عرب

االتصاالت البصريه
م/رنا خالد

نظم االتصاالت
م/محمد
الرقميه
ابو عرب

نظم االتصاالت
المتقدمة م/اماني
وهدان

معمل شبكات معمل انظمة
االتصاالت
االتصاالت
الجوالة
م/بسنت
م.مصطفى
سمير +
م/مرام احمد عبد الواحد

هندسه االتصاالت
م/نرمين عبد الغفور

معمل دوائر الكترونبه
م/لمياء
النجار+م/رنا خالد

هندسه الموجات الدقيقه
م/هبه داود

معمل هندسه معمل انظمة
االتصاالت
الموجات
الدقبقه م/هبه الجوالة
م.مصطفى
داود+
م/اسماء على عبد الواحد

هندسه الموجات
انظمة االتصاالت الجوالة
م.مصطفى عبد الواحد الدقيقه م/هبه داود

شبكات االتصاالت
م/بسنت سمير

هندسه االتصاالت مدرج ()12
أ.د/محمد السعيد محمود نصر

3

10:15 - 8:30

- 10:30
12:15

- 12:45
02:30

- 02:45
04:30

دوائر الكترونيه مدرج ()12
د/حسام محمد حسانين قاسم

2

رياضيات هندسية مدرج ( )12د  /عبد هللا شلبي مدرج ()12

1

- 10:30
12:15

- 12:45
02:30

- 02:45
04:30

- 8:30
10:15

- 10:30
12:15

02:30 - 12:45

04:30 - 02:45

10:15 - 8:30

12:15 - 10:30

02:30 - 12:45

04:30 - 02:45

10:15 - 8:30

12:15 - 10:30

02:30 - 12:45

04:30 - 02:45

06.15 - 4.30

10:15 - 8:30

12:15 - 10:30

02:30 - 12:45

شبكات االتصاالت
م/بسنت سمير

نظريه المعلومات
م/لمياء النجار

انظمة االتصاالت
الجوالة م.مصطفى
عبد الواحد

شبكات االتصاالت
م/بسنت سمير

معمل هندسه
الموجات الدقبقه
م/هبه داود+
م/اسماء على

هندسه الموجات
الدقيقه م/هبه داود

يعتمد  /قائم بأعمل عميد
أ.د /محمد حسين

نظريه المعلومات
م/لمياء النجار

هندسه الموجات
الدقيقه م/هبه داود

نظم االتصاالت
المتقدمة م/اماني
وهدان

انظمة االتصاالت
الجوالة م.مصطفى
عبد الواحد

04:30 - 02:45

معمل قياسات
الكترونية
م /السيد
الصعيدى +
م/احمد رفعت

معمل قياسات
الكترونية
م /السيد
الصعيدى +
م/احمد رفعت

معمل هندسه االتصاالت
م/اسراء عبد الخالق+
م/اميره شوشه

هندسه التحكم االلى
م/ايمان شلبي

معمل دوائر الكترونبه
م/محمدابوعرب +م/مصطفي
عبد الواحد

معمل
االتصاالت
البصريه
م/رنا خالد

معمل
االتصاالت
البصريه م/رنا
خالد

