
9:30    9:00

10:05   9:35

10:40  10:10

11:15  10:45

(ب)الدوائر المنطقية (ب)الهندسة الكهربية وتحليل دوائر (1)القياسات الكهربية (ب)الهندسة الكهربية وتحليل دوائر (2)رياضيات 11:20  11:50

ايمان زكريا.  مسمر رفعت.. منيفين أشرف. م [455]  هند على. م[454]11:55  12:25

[356]  [457][458]تكنولوجيا الهندسة المدنية   [459]13:00  13:30 رحاب. م  

(ب)الهندسة الكهربية وتحليل دوائر (2)رياضيات (ب)الدوائر المنطقية (1)القياسات الكهربية (ب)الهندسة الكهربية وتحليل دوائر 13:35  14:05

[459] هند على. م14:10  14:40 سمر رفعت. م[502]رحاب. منيفين أشرف. م

[462]  (2)رياضيات [458]14:45  15:15 [356][502]تكنولوجيا الهندسة المدنية  ايمان زكريا. م

[502]تكنولوجيا الهندسة المدنية  (1)القياسات الكهربية (2)رياضيات [501][358]تكنولوجيا الهندسة المدنية   15:20  15:50

[356][401][358]تكنولوجيا الهندسة المدنية  15:55  1625 رحاب. م    

9:30    9:00

10:05   9:35

10:40  10:10

11:15  10:45

11:50  11:20

12:25  11:55

13:30  13:00

14:05  13:35

14:40  14:10

15:15  14:45

15:50  15:20

1625  15:55

9:30    9:00

10:05   9:35

10:40  10:10

11:15  10:45

11:50  11:20

12:25  11:55

13:30  13:00

14:05  13:35

14:40  14:10

15:15  14:45

15:50  15:20

1625  15:55

9:30    9:00

10:05   9:35

10:40  10:10

11:15  10:45

11:50  11:20

12:25  11:55

13:30  13:00

 (ب)تطبيقات هندسية [المعمل]برمجة حاسب 13:35  14:05

(2)رياضيات [المعمل]برمجة حاسب محمود القهاوى. م(ب)الدوائر المنطقية رحاب.م14:10  14:40

[506]خالد ضياء.متامر . احمد ابو عاصى   م. مايمان زكريا. منيفين اشرف. م/ مى ماهر  . م14:45  15:15

[354](1)القياسات الكهربية 15:20  15:50 ندى. م (1)القياسات الكهربية نورا احمد. م  

1625  15:55 [506] رحاب. م     [507] نيفين أشرف. م  

9:30    9:00

10:05   9:35

10:40  10:10

11:15  10:45

11:50  11:20

12:25  11:55

13:30  13:00

14:05  13:35

14:40  14:10

15:15  14:45

15:50  15:20

1625  15:55

[المعمل]برمجة حاسب  (ب)تطبيقات هندسية 9:00    9:30

خالد ضياء. ممحمود القهاوى. م9:35   10:05

نيفين اشرف. متامر  الشرقاوى. احمد ابو عاصى   م. م10:10  10:40

[المعمل]برمجة حاسب  (ب)تطبيقات هندسية [المعمل]برمجة حاسب 10:45  11:15

رحاب.مانس عبد الرؤوف. مايمان زكريا. م11:20  11:50

نيفين اشرف.متامر الشرقاوى. احمد ابو عاصى      م. منورا احمد. مى ماهر   م . م11:55  12:25

 (ب)تطبيقات هندسية (ب)الدوائر المنطقية (ب)الهندسة الكهربية وتحليل دوائر 13:00  13:30

م بيشوى عبدهندى المليجى. مسمر رفعت.. م13:35  14:05

رحاب.م [463]   [504]14:10  14:40 منار احمد. انس               م. م  

 (ب)تطبيقات هندسية (ب)الدوائر المنطقية 14:45  15:15

م بيشوى عبدهرحاب. م15:20  15:50

1625  15:55[463] منار احمد. انس      م. مايمان زكريا.م

جامعة بنها
2020/2021كليةالهندسة ببنها                                                  الفصل الدراسى الثانى  

كهرباء- قسم الهندسة الكهربية                                                  جدول الفرقة األولى 

مواد تدرس القسام اخرى12345التوقيتاليوم

ت
سب

ال

(1106ك ) (1)القياسات كهربية . م(1122ج )حقوق إنسان . م

[2ب]زينب السيد     . د[1ب]أحمد العيسوي   .د.أ

(1122ج )حقوق إنسان . م(1106ك ) (1)القياسات كهربية . م

[2ب]أحمد العيسوي     .د.أ[1ب]زينب السيد   . د

حد
ال
ا

ن
ني
الث

ا
ء
ثا
ال
لث
 ا

(1102ك ) (ب)الهندسة الكهربية وتحليل الدوائر . م
(1122ك ) (ب)الدوائر المنطقية . م

[409]مروة عبدالرازق    . د

[409]السيد فرحات  . د  (1104ك ) (ب)تطبيقات هندسية كهربية . م[408]محمود عادل    .د/ منار حسنى .د

(1122ك ) (ب)الدوائر المنطقية . م
(1102ك ) (ب)الهندسة الكهربية وتحليل الدوائر . م

[408]مروة عبدالرازق   . د

[409]محمود عادل    .د/ منار حسنى .د[408]أيمن سليمان       . د   (1124ك ) (ب)برمجة حاسب . م

[409]أيمن سليمان   . د        (1124ك ) (ب)برمجة حاسب . م[408]السيد فرحات  . د    (1104ك ) (ب)تطبيقات هندسية كهربية . م

ء
عا

رب
ال
ا

س
مي

خ
ال

(1108د )تكنولوجيا الهندسة المدنية . م

[1ب]أحمد شوقى  .  د

(1108د )تكنولوجيا الهندسة المدنية . م

[1ب]أحمد شوقى  .  د

(ب) (2)الرياضيات . م

أيمن ندا.د. م. أ:                                                                                                                                                                                         رئيس القسم

[1ب]مراد سمير  . د

 (ب) (2)الرياضيات . م

[1ب]مراد سمير  . د



9:30    9:00

10:05   9:35

10:40  10:10

11:15  10:45

11:50  11:20

12:25  11:55

13:30  13:00

14:05  13:35

14:40  14:10

15:15  14:45

15:50  15:20

1625  15:55

9:30    9:00

10:05   9:35

10:40  10:10

11:15  10:45

11:50  11:20

[المعمل] (ب)تطبيقات حاسب [462]عمارة الحاسب   ورشة صيانة أجهزة الكترونية 11:55  12:25

علياء سعيد. مشيماء.م/ محمد ابو هاشم . ممحمود البشرى. م13:00  13:30

منى عبد الحليم. م(1)هندسة التحكم محمد صالح. م13:35  14:05

[303]  [462]عمارة الحاسب  [المعمل] (ب)تطبيقات حاسب (1)هندسة التحكم اشارات ونظم14:10  14:40 أنس. م

15:15  14:45 [463] [353]  علياء سعيد. م  (ب)دوائر الكترونية ورشة صيانة أجهزة الكترونية محمد ابو هاشم.م/ شيماء . مايمان عامر. ممنى عبد الحليم. م

فكرى عوض. ممحمود البشرى. م(1)هندسة التحكم مى حسن. م[353]عمارة الحاسب  (1)هندسة التحكم 15:20  15:50

16:25  15:55  [463] [505]  محمد ابو هاشم.م/ شيماء . ممنى عبد الحليم. م [303]  محمد صالح. مأنس. م

9:30    9:00

10:05   9:35

10:40  10:10

11:15  10:45

11:50  11:20

12:25  11:55

13:30  13:00

14:05  13:35

14:40  14:10

15:15  14:45

15:50  15:20

1625  15:55

9:30    9:00

10:05   9:35

10:40  10:10

11:15  10:45

اشارات ونظم (ب)دوائر الكترونية (أ) 4رياضيات عمارة الحاسبورشة صيانة أجهزة الكترونية  (ب)دوائر الكترونية 11:20  11:50

[460] أحمد رجب. ممحمود البشرى. م11:55  12:25 [454]  سامح السيد. م[456]شيماء. م/ ندى . م علياء سعيد. م

عمارة الحاسب[457]اشارات ونظممحمد ابو هاشم. م[356]13:00  13:30

[456]   (ب)دوائر الكترونية ورشة صيانة أجهزة الكترونية13:35  14:05 [303]  (ب)دوائر الكترونية علياء سعيد. م شيماء. م/ ندى . م

(أ) 4رياضيات سامح السيد. مفكرى عوض.مأحمد رجب. م14:10  14:40

اشارات ونظم[508] (ب)دوائر الكترونية [507]محمد ابو هاشم. م14:45  15:15

[2أ]علياء سعيد . ممحمود البشرى. م15:20  15:50

1625  15:55[401]

ورشة صيانة أجهزة الكترونية[المعمل] (ب)تطبيقات حاسب [المعمل] (ب)تطبيقات حاسب (أ) 4رياضيات (أ) 4رياضيات [453]عمارة الحاسب  9:00    9:30

محمد عبد الستار. ممنى عبد الحليم. معلياء سعيد. م[452][451]شيماء. م/ محمد ابو هاشم . م9:35   10:05

محمد صالح. ممى حسن. مايمان عامر. م10:10  10:40

ورشة صيانة أجهزة الكترونية[المعمل] (ب)تطبيقات حاسب [المعمل] (ب)تطبيقات حاسب 10:45  11:15

محمد عبد الستار. ممنى عبد الحليم. معلياء سعيد. م11:20  11:50

محمد صالح. ممي حسن. مايمان عامر. م11:55  12:25

13:30  13:00

(1)هندسة التحكم (أ) 4رياضيات اشارات ونظم13:35  14:05

[456]  [455][457]شيماء حسن . م14:10  14:40 انس. م

(1)هندسة التحكم اشارات ونظم(أ) 4رياضيات 14:45  15:15

15:50  15:20[455][457] [456]  شيماء حسن. م أنس. م

1625  15:55

9:30    9:00

10:05   9:35

10:40  10:10

11:15  10:45

11:50  11:20

12:25  11:55

13:30  13:00

14:05  13:35

14:40  14:10

15:15  14:45

15:50  15:20

1625  15:55

جامعة بنها
2020/2021كليةالهندسة ببنها                                                  الفصل الدراسى الثانى  
كهرباء- قسم الهندسة الكهربية                                                جدول الفرقة الثانية 

مواد تدرس القسام اخرى123456التوقيتاليوم

ن
ني
الث

ا
ت

سب
ال

حد
ال
ا

(1236ك ) (1)هندسة تحكم . م
(1204ك ) (ب)دوائر الكترونية 

[2أ]أشرف شوقى  . د.ا

[1أ]شوقي عرفه  .د
(1222ك )عمارة الحاسب   . م

(1204ك ) (ب)دوائر الكترونية 

[2أ]مروة عبد الرازق    .د[1أ]أشرف شوقى   . د.ا

(1222ك )عمارة الحاسب   . م

جمعى فهمى.  ميكا د2-القوى واالالت الكهربية
[1أ]مروة عبد الرازق   .د

جمعى فهمى.  ميكا د2-القوى واالالت الكهربية

ء
ثا
ال
لث
 ا

(1284م )سيكولوجيا التصنيع . م(1214ك ) اشارات ونظم  . م

[357]أحمد قاسم   . د[501]أيمن سليمان   . د/ عبد هللا الجمال . د

(1214ك ) اشارات ونظم  . م(1284م )سيكولوجيا التصنيع . م

[357]أيمن سليمان   . د/ عبد هللا الجمال . د[402]أحمد قاسم  . د

[2أ]   سلطان أشرف. د      (1206 ك)     الكترونية أجهزة صيانة ورشة. م

ء
عا

رب
ال
ا

بيومي منى. د            [358]       (1224 ك)     (ب) هندسية حاسب تطبيقات. م

(1236ك ) (1)هندسة تحكم . م

[358]منى بيومى   .د

رياضيات. م
بيومي منى. د            [358]       (1224 ك)     (ب) هندسية حاسب تطبيقات. م

[409]

رياضيات. م

[409][3ب]   سلطان أشرف. د      (1206 ك)     الكترونية أجهزة صيانة ورشة. م

أيمن ندا.د. م. أ:                                                                                                                                                                                         رئيس القسم

س
مي

خ
ال



هندسة طبية

121123

منى . م [454] األمان في البيئة  9:00    9:30

 أجهزة التحليل والتحليل الحيوي 9:35   10:05

(2)نظم القوي الكهربية (2)هندسة تحكم  االنظمة المعتمدة على المعالجة الميكرونيةنيفين اشرف.. م10:10  10:40

منار عطية. مايمان عامر. ممحمد صالح.م[454]10:45  11:15

11:50  11:20   [452][458][460]

[452]منى .  األمان في البيئة   م11:55  12:25

(2)هندسة تحكم (2)االت كهربية (2)هندسة تحكم  االنظمة المعتمدة على المعالجة الميكرونية13:00  13:30

ايمان عامر. ماية مصطفى. مبيشوى عبده.مخالد ضياء. م13:35  14:05

14:40  14:10  [461][353] [354][355]

(2)نظم القوي الكهربية (2)نظم القوي الكهربية (2)هندسة تحكم منى. م    [503] األمان في البيئة   14:45  15:15
 االنظمة المعتمدة على المعالجة 

الميكرونية

خالد ضياء. ممنار عطية. ماية مصطفى. مبيشوى عبده.. ممنى . م  [503] األمان في البيئة  15:20  15:50

1625  15:55[408] [353]  [354]  [355]

9:30    9:00

10:05   9:35

10:40  10:10

11:15  10:45

11:50  11:20

12:25  11:55

(ب) الكترونيات القدرة  (ب) الكترونيات القدرة  (2)االت كهربية 13:00  13:30

احمد نصر. متامر الشرقاوى. ماية مصطفى. م13:35  14:05

14:40  14:10[506]  [507] [508]

(ب) الكترونيات القدرة  14:45  15:15
 االنظمة المعتمدة على المعالجة 

الميكرونية
(2)االت كهربية 

اية مصطفى. موائل ذكى. ماحمد نصر. م15:20  15:50

1625  15:55  [506] [507] [508]

9:30    9:00

10:05   9:35

10:40  10:10

11:15  10:45

11:50  11:20

12:25  11:55

13:30  13:00

14:05  13:35

14:40  14:10

15:15  14:45

15:50  15:20

1625  15:55

9:30    9:00

(1352ك )ميكانيكا حيوية . م9:35   10:05

وائل عبدالرحمن .د.م.أ10:10  10:40

[353]  خطوط ارسال(1)نظم االتصاالت 10:45  11:15

 الكترونيات القدرة م سمر رفعتمحمد عبد الستار. م11:20  11:50

فكرى عوض. م[459][458]11:55  12:25

خطوط ارسال13:00  13:30
 االنظمة المعتمدة على المعالجة 

الميكرونية
 [353]

(1342ك ) (2)هندسة تحكم . موائل ذكى. مم سمر رفعت13:35  14:05

14:40  14:10[458][459]

15:15  14:45
 االنظمة المعتمدة على المعالجة 

الميكرونية
[1ب]فوزي عثمان . د(1)نظم االتصاالت 

محمود القهاوى. م [1ب] األمان  محمد عبد الستار. موائل ذكى. م15:20  15:50

محمود القهاوى. م  [408] األمان  [503][501]   15:55  1625

9:30    9:00

10:05   9:35

10:40  10:10

11:15  10:45

11:50  11:20

[409]طارق عبد الحميد   .د11:55  12:25

هياكل اللوغاريتماتنظم المعلومات13:00  13:30

محمد أبو هاشم. م/ هند على . ممحمود البشرى. م13:35  14:05

[503]خالد السيد   . د[459] [458]14:10  14:40

ميكانيكا حيويةنظم المعلوماتهياكل اللوغاريتمات14:45  15:15

نورا احمد. ممحمود البشرى. مهند على. م/  محمد أبو هاشم. م15:20  15:50

1625  15:55 [458][459] [460]

9:30    9:00

10:05   9:35

10:40  10:10

11:15  10:45

11:50  11:20

12:25  11:55

13:30  13:00

14:05  13:35

14:40  14:10

15:15  14:45

15:50  15:20

1625  15:55

جامعة بنها
2020/2021كليةالهندسة ببنها                                                              الفصل الدراسى الثانى 
كهرباء- قسم الهندسة الكهربية                                                           جدول الفرقة الثالثة  

التوقيتاليوم
هندسة القوي والتحكم هندسة االتصاالت والحاسبات

مواد تدرس القسام اخرى

[358]عمرو العوامري    . د

حد
ال
ا

(1338 ك ) (2) كهربية االت. م

[505]    الناصر عبد. د

(1322 ك)   (ب) الميكرونية المعالجة على المعتمدة االنظمة. م

[505]   عمر تامر. د

ت
سب

ال

[303]عمر سالم   . د.م.أ      (1302ك )األمان في البيئة . م

[303]عمر سالم   . د.م.أ     (1302ك )األمان في البيئة . م

(1326ك )نظم المعلومات . م

عمرو العوامرى. د    [357]   (1320ك )مهارات العرض والتواصل  . م

[358]د أشرف يحيي   .م.ا

عمرو العوامرى. د      [358]   (1320ك )مهارات العرض والتواصل  . م

(1312ك )خطوط ارسال  . م

[1ب]فوزي عثمان   . د

ن
ني

الث
ا

ء
ثا
ال
لث
 ا

(1332 ك) (2) الكهربية القوي نظم. م

[1ب]   العزيز عبد وليد. د.م.أ

(1334 ك) (ب) القدرة الكترونيات. م

(1314ك ) (1)نظم االتصاالت . م

[4ب]د أشرف يحيي   .م.ا

[1ب]  عواض محمد. د 
ميكاترونكس 3-المعالجات والمتحكمات الدقيقة 

محمود عادل.د (1342ك ) (2)هندسة تحكم . م

س
مي

خ
ال

أيمن ندا.د.م. أ:                                                       رئيس القسم                                                                                                           

ء
عا

رب
ال
ا

(1322 ك)   (ب) الميكرونية المعالجة على المعتمدة االنظمة. م

[503]    عمر تامر. د

(1336ك )الكترونيات القدرة  . م(1324ك )هياكل اللوغاريتمات . م

[503]ايمان سالم    .    د

(1354ك )أجهزة التحليل والتحليل الحيوي . م



هندسة القوىهندسة طبية

1211123

9:30    9:00

10:05   9:35

10:40  10:10

11:15  10:45

11:50  11:20

12:25  11:55

13:30  13:00

14:05  13:35

14:40  14:10

15:15  14:45

15:50  15:20

1625  15:55

تصميم دوائر التوزيع9:00    9:30

احمد ابو عاصى.م9:35   10:05

[356] االجهزة التووية واالشعاعية شبكات الحاسب المتقدمة10:10  10:40

سامح السيد.ماحمد رجب. م10:45  11:15

[460][463] [402]رضوى توفيق .  د11:20  11:50

 هندسة الضغط العاليادارة االجهزة الطبية11:55  12:25
أجهزة التحويل و االالت 

الخاصة
نظم التحكم الذكية

 نظم التحكم الصناعية 

المتقدمة

م محمود القهاوىايمان عامر. ماحمد ابو عاصى. مبيشوى عبده.. ممى حسن. م13:00  13:30

[معمل سيمنز][463][461][460][353] 13:35  14:05

 نظم التحكم الصناعية المتقدمةروبوتاتاالجهزة المعاونة على الحياة14:10  14:40
أجهزة التحويل و االالت 

الخاصة

احمد ابو عاصى. مم محمود القهاوىفاطمة نصر. م/ مى ماهر  . م14:45  15:15

15:50  15:20  [ 1أ [][معمل سيمنز][][

1625  15:55

9:30    9:00

10:05   9:35

10:40  10:10

11:15  10:45

11:50  11:20

12:25  11:55

13:30  13:00

14:05  13:35

14:40  14:10

15:15  14:45

15:50  15:20

1625  15:55

9:30    9:00
 نظم التحكم الصناعية 

المتقدمة

أجهزة التحويل و االالت 

الخاصة
نظم التحكم الذكية 

احمد نصر. ممنار احمد. ممحمود القهاوى.. م9:35   10:05

[452][453][معمل سيمنز][303]غادة عامر .د.أ10:10  10:40

11:15  10:45

11:50  11:20

[4ب]السيد فرحات  . د11:55  12:25

أجهزة التحويل و االالت الخاصة13:00  13:30

منار احمد. م13:35  14:05

14:40  14:10[460]

الطاقة الجديدة و المتجددة14:45  15:15

منار عطية.. م15:20  15:50

1625  15:55 []

نظم التحكم الذكية 9:00    9:30

احمد نصر. م9:35   10:05

[455][303]محمود الباهي .د10:10  10:40

11:15  10:45

11:50  11:20

[303]خالد السيد .د11:55  12:25

 نمذجة ومحاكاة االجهزة الطبية13:00  13:30

اسراء محمد.  م13:35  14:05

14:40  14:10 [461]  

15:15  14:45
 تحليل الصور الرقمية و التعرف 

على النماذج

اسراء محمد. م15:20  15:50

[505]محمد صالح. م  [461] 15:55  1625

9:30    9:00

10:05   9:35

[303]وائل عبدالرحمن   .د10:10  10:40

 تأمين البيانات10:45  11:15
 تحليل الصور الرقمية و التعرف 

على النماذج

اسراء محمد. ماحمد رجب. م11:20  11:50

[303]أحمد فتحي  . د  [502] [506]11:55  12:25

 تأمين البياناتنظم تشغيل الحاسب13:00  13:30

احمد رجب. ممحمد عبد الستار. م13:35  14:05

[303]أحمد فتحي  . د[502] [506] 14:10  14:40

نظم تشغيل الحاسب شبكات الحاسب المتقدمة14:45  15:15

محمد عبد الستار. ماحمد رجب. م15:20  15:50

1625  15:55[303] [506] 

[505]سارة حمدى .د

ك )االجهزة النووية واالشعاعية . م

1551)
(1400ج )تشريعات وعقود . م

روبوتات

[358]تامر عمر .د

(1542ك )روبوتات  . م

 [1أ]أيمن ندا   .د.م.أ/  عبد هللا  .     د

(1522ك )تأمين البيانات . م

[409]

جامعة بنها
2020/2021كليةالهندسة ببنها                                                             الفصل الدراسى الثانى 

كهرباء- قسم الهندسة الكهربية                                                           جدول الفرقة الرابعة  

التوقيتاليوم
هندسة التحكم

مواد تدرس القسام اخرى
 هندسة الحاسبات

[357]  جبر والء د.م.أ

(1408ك )االقتصاد الهندسى  . م

[401]جمعة فهمى  . د

ت
سب

ال

 عمارة الحاسب المتقدمة

ن
ني
الث

ا
حد

ال
ا

[303]    (1408ك )االقتصاد الهندسى  . م
(1548 ك )  الذكية التحكم نظم. م

جمعة فهمى. د

ك )عمارة الحاسب المتقدمة . م

1520)

[402]عصام حسنى  . د

ك )هندسة الضغط العالي . م

1530) (1400ج )تشريعات وعقود . م

(1526ك )نظم تشغيل الحاسب . م

ء
ثا
ال
لث
 ا

ك )الطاقة الجديدة و المتجددة . م

1534)

(1540 ك)   المتقدمة الصناعية التحكم نظم. م(1538ك )تصميم دوائر التوزيع . م

[303]  السعيد تامر. د

أيمن ندا.د. م. أ:                                                                                                                                                             رئيس القسم

(1438 ك)  الخاصة االالت و التحويل أجهزة. م

[401]طارق عبدالحميد  . د

س
مي

خ
ال

ك )ادارة االجهزة الطبية . م

1452)

نمذجة ومحاكاة االجهزة الطبية . م

(1456ك )

ك )االجهزة المعاونة على الحياة . م

1454)

ء
عا

رب
ال
ا

(1528ك )تحليل الصور الرقمية و التعرف على النماذج . م

[409]أيمن سليمان . د

(1524ك )شبكات الحاسب المتقدمة . م

[505]سارة حمدى .د

[402]عصام حسنى   . د


