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منار. أية  م. م[456]إسالم صالح . مندي محمد. ممحمد مصطفى. م1235  1320

سمر رفعت . ممحمود القهاوي. م(1)القياسات كهربية نورا. مرحاب. م[455]هـند عـلى . م1325  1410

برمجة حاسب[457]سارة الجندى . مالدوائر المنطقية(ب)تطبيقات هندسية برمجة حاسب1415  1500
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[3ب]   (1122ك ) (ب)الدوائر المنطقية . م
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مروة عبدالرازق. د

تكنولوجيا الهندسة المدنية 

[]

(ب)تحليل الدوائر

[401] (1108د )تكنولوجيا الهندسة المدنية . م

أمير صبرى. د

برمجة حاسب

[1ب]  (1102ك ) (ب)الهندسة الكهربية وتحليل الدوائر . م

اليوم

زينب السيد        . د
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محمد زكى. م[453]انس .م[458]وائل . م[454]شيماء. م1130  1215

مني. علياء م. ماحمد رجب. ماشارات ونظممي حسن. سارة   م.  م(1)هندسة تحكم رياضيات1235  1320

اشارات ونظم(1)هندسة تحكم [454]شيماء . مورشة صيانة أجهزة[453]انس . م[452]وائل . م1325  1410
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[458]عمارة حاسب (1)هندسة تحكم ورشة صيانة أجهزة1130  1215
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هندسة طبية
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نظم التحكم الصناعية المتقدمة 

[معمل سيمنز ] 
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1530) [303]
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[2أ]    (1408ك ) االقتصاد الهندسى . م

جمعه فهمي. د

[354]عبير توكل . د

حد
ال
ا

عمارة الحاسب .  م

[354]  (1520ك )المتقدمة 
[353]   (1542ك )روبوتات  . ماجهزة التحويل واالالت الخاصة

عبد هللا. منار حسنى        د. د

 عمارة الحاسب المتقدمة  

[355]
روبوتاتروبوتات

اجهزة التحويل واالالت الخاصة

[354]تصميم دوائر التوزيع  

مواد تدرس القسام اخرى

ت
سب

ال

(1548ك  )نظم التحكم الذكية  . م

[357]عمر سالم  . د

نمذجة ومحاكاة االجهزة الطبية . م

[357] (1456ك )
نظم التحكم الذكية

االجهزة المعاونة على الحياة . م

[357] (1454ك )
نظم التحكم الذكية

جامعة بنها

كهرباء-       قسم الهندسة الكهربية                                                          جدول الفرقة الرابعة 

التوقيتاليوم
هندسة التحكمهندسة الحاسبات
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