
9:45    9:00
(أ)الدوائر المنطقٌة 

رٌاضٌات

[460]مً حسن.   ماٌمان زكرٌا. م9:50   10:35
الهندسة الكهربٌة وتحلٌل الدوائرالهندسة الكهربٌة وتحلٌل الدوائر

[462]نورا احمد    . م[461]هند على    . م[458]/(معمل الدوائر المنطقٌة)  10:40  11:25

12:15  11:30

رٌاضٌات(أ)الدوائر المنطقٌة الهندسة الكهربٌة وتحلٌل الدوائرالهندسة الكهربٌة وتحلٌل الدوائر12:35  13:20

[463]اٌمان زكرٌا.   ممً حسن .   م[462]نورا احمد   . م[461]هند على   . م13:25  14:10

[458] /(معمل الدوائر المنطقٌة)  14:15  15:00

15:50  15:05

16:55  16:10

 (أ)هندسٌة كهربٌة  .تط9:00    9:45
(أ)الدوائر المنطقٌة 

اٌمان زكرٌا.  مندى الملٌجى . مأنس عبد الرؤوف.  ملغة9:50   10:35

[454]/(معمل الدوائر المنطقٌة) سامح جمال. لٌلى ناصر    م. م[452][451]10:40  11:25

لغةرٌاضٌات (أ)هندسٌة كهربٌة  .تط11:30  12:15

[455][454]أنس عبد الرؤوف.   م12:35  13:20

رٌاضٌاتلغةلٌلى ناصر. نٌفٌن أشرف    م.م[451]13:25  14:10

15:00  14:15
(أ)هندسٌة كهربٌة  .تط

[455][454](أ)الدوائر المنطقٌة 

15:50  15:05
مٌخائٌل مجدى. نٌفٌن أشرف  م.م

لغةندى الملٌجى.   ماٌمان زكرٌا . م

[454][453][452]/(معمل الدوائر المنطقٌة)  سامح جمال.محمد غرٌب   م. م16:10  16:55

9:45    9:00

10:35   9:50

11:25  10:40

 (أ)هندسٌة كهربٌة  .تطالهندسة الكهربٌة وتحلٌل الدوائررٌاضٌات11:30  12:15

[452]سامح جمال    .م[451]12:35  13:20
لٌلى ناصر  . أنس       م.  م

[454]محمد غرٌب.    م13:25  14:10

15:00  14:15
(أ)هندسٌة كهربٌة  .تط(أ)الدوائر المنطقٌة 

ندى الملٌجى.    ممى حسن. م15:05  15:50
أنس عبد الرؤوف.  م

سامح جمال. اسراء محمد   م.م[453]/(معمل الدوائر المنطقٌة) [452]16:10  16:55

9:45    9:00

10:35   9:50

11:25  10:40

(أ)الدوائر المنطقٌة  (أ)هندسٌة كهربٌة  .تطلغةرٌاضٌات11:30  12:15

13:20  12:35[452][453]
مى حسن.   مندى الملٌجى.    منٌفٌن أشرف  . اسراء محمد   م. م

[457]/ (معمل الدوائر المنطقٌة) [455]مٌخائٌل. سامح جمال   م. ملغة13:25  14:10

الهندسة الكهربٌة وتحلٌل الدوائر[453]14:15  15:00

[463]هند على  . م15:05  15:50

16:55  16:10

9:45    9:00

10:35   9:50

11:25  10:40

12:15  11:30

13:20  12:35

14:10  13:25

15:00  14:15

15:50  15:05

16:55  16:10

9:45    9:00

10:35   9:50

11:25  10:40

12:15  11:30

13:20  12:35

14:10  13:25

15:00  14:15

15:50  15:05

16:55  16:10

1105ك الهندسة الكهربٌة . تك. م

خمٌس نبوى. د

الهندسة المٌكانٌكٌة. تك

1111س   (أ) (2)رٌاضٌات .م

1101ك    (أ)الهندسة الكهربٌة وتحلٌل الدوائر . م

محمد مصطفى/ رحاب إبراهٌم       م. م

الفٌزٌاء الحدٌثة

معمل برمجة حاسب

رحاب إبراهٌم. ندى الملٌجى      م. م

أحمد رجب. اٌناس محمد            م. م

[504]رامى محمد      . م

الهندسة المٌكانٌكٌة. تك

معمل برمجة حاسب
الفٌزٌاء الحدٌثة

محمود أسامة. ندي الملٌجً      م. م

[401]السٌد فرحات . د                  1103ك    (أ)تطبٌقات هندسٌة كهربٌة . م

حد
ال
ا

ن
نٌ

الث
ا

الفٌزٌاء الحدٌثة

[1أ]ابراهٌم ماجد         . د/ طارق عبد القادر  . د.أ

1101م تكنولوجٌا الهندسة المٌكانٌكٌة .م

[1أ]رضوان        . د

خالد ضٌاء. محمد عبد الستار    م.     م

الفٌزٌاء الحدٌثة

والء ابراهٌم جبر. د. أ:                                                                                          رئٌس القسم

الفٌزٌاء الحدٌثة

ء
ثا
ال
لث
 ا

1121ك  (أ)الدوائر المنطقٌة . م

[2أ]مروة عبد الرازق  .  د

[2أ]أٌمن سلٌمان         .        د 1123ك  (أ)برمجة حاسب . م

ء
عا

رب
ال
ا

س
مٌ

خ
ال

[401]عائشة فتحى   . د

[461]رامى محمد      . م

خالد ضٌاء. اٌناس محمد   م. م

 معمل برمجة حاسب

الفٌزٌاء الحدٌثة

[1أ]منار حسنى  .  د

1133س الفٌزٌاء الحدٌثة    .م
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ت
سب

ال

الهندسة المٌكانٌكٌة. تك

[459]رامى محمد      . م



9:45    9:00

10:35   9:50

11:25  10:40

(أ)دوائر الكترونٌة (2)القٌاسات الكهربٌة (أ)دوائر الكترونٌة نظرٌة العملٌات العشوائٌةورشة صٌانة االالت11:30  12:15

سامح السٌد. مسمر رفعت  . مهبة عبد الحمٌد. م[459]علٌاء . مخالد ضٌاء.  م12:35  13:20

[455] سلٌمان مصطفى. م13:25  14:10
[456] /(معمل هندسة كهربٌة)  

 [457]

نظرٌة العملٌات العشوائٌةورشة صٌانة االالتنظرٌة المجاالت الكهرومغناطٌسٌة(أ)دوائر الكترونٌة (أ)دوائر الكترونٌة 14:15  15:00

[457]علٌاء . مخالد ضٌاء.   م[455]سمر رفعت  .مهبة عبد الحمٌد. مسامح السٌد. م15:05  15:50

سلٌمان مصطفى. م[462] [463] 16:10  16:55

9:45    9:00

10:35   9:50

(2)القٌاسات الكهربٌة (أ)دوائر الكترونٌة (أ)حاسب هندسٌة . تطرٌاضٌات10:40  11:25

سمر رفعت. مهبة عبد الحمٌد. مورشة صٌانة االالتعلٌاء سعٌد . م[504]11:30  12:15

[502] منار عطٌة. ماٌمان عامر. منظرٌة العملٌات العشوائٌة12:35  13:20
[356] / (معمل هندسة كهربٌة) 

نظرٌة العملٌات العشوائٌةعبد هللا محمد. م محمد السعٌد   م(2)القٌاسات الكهربٌة [504]محمد غرٌب . م13:25  14:10

[502]علٌاء . مسمر رفعت. م14:15  15:00

15:50  15:05
[356]/ (معمل هندسة كهربٌة) 

16:55  16:10

(أ)حاسب هندسٌة . تطرٌاضٌات(أ)حاسب هندسٌة . تطورشة صٌانة االالت(2)القٌاسات الكهربٌة 9:00    9:45

سامح السٌد. م[454]علٌاء سعٌد. ممنار عطٌة.  منفٌن أشرف  . م9:50   10:35

11:25  10:40
[356] / (معمل هندسة كهربٌة) 

لٌلً ناصر. ماٌمان عامر . ممحمد رضا. م

ورشة صٌانة االالت(أ)حاسب هندسٌة . تط(2)القٌاسات الكهربٌة نظرٌة المجاالت الكهرومغناطٌسٌة(أ)حاسب هندسٌة . تط11:30  12:15

منار عطٌة.  معلٌاء سعٌد . منفٌن أشرف . م[355]محمد صالح  .مسامح السٌد. م12:35  13:20

منى عبد الحلٌم. م13:25  14:10
[356] /(معمل هندسة كهربٌة) 

محمد رضا. ماٌمان عامر. م

15:00  14:15

15:50  15:05

16:55  16:10

9:45    9:00

10:35   9:50

11:25  10:40

12:15  11:30

13:20  12:35

14:10  13:25

15:00  14:15

15:50  15:05

16:55  16:10

9:45    9:00

10:35   9:50

11:25  10:40

12:15  11:30

13:20  12:35

14:10  13:25

15:00  14:15

15:50  15:05

16:55  16:10

9:45    9:00

10:35   9:50

11:25  10:40

12:15  11:30

13:20  12:35

رٌاضٌاتنظرٌة المجاالت الكهرومغناطٌسٌةنظرٌة العملٌات العشوائٌةرٌاضٌاتنظرٌة المجاالت الكهرومغناطٌسٌة13:25  14:10

[502][223]محمد صالح  .م[504]محمد غرٌب . م[222][221]سمر رفعت  .م14:15  15:00

نظرٌة المجاالت الكهرومغناطٌسٌةرٌاضٌات15:05  15:50

[502]سمر رفعت  .م[504]16:10  16:55

دوائر كهربٌة والكترونٌة. م

فوزى عثمان. د

[402]مها رؤوف          . د

[1ب]منى بٌومى             .              د1223ك   (أ)تطبٌقات حاسب هندسٌة . م

والء ابراهٌم جبر. د. أ:                                                                              رئٌس القسم

1211 ك نظرٌة العملٌات العشوائٌة  . م

[402]عبد هللا الجمال  . د

1215س  (أ)رٌاضٌات .م 

[402]دعاء عبد الوهاب          . د

1201ك نظرٌة المجاالت الكهرومغناطٌسٌة . م

ن
نٌ

الث
ا

ء
ثا
ال
لث
 ا

ء
عا

رب
ال
ا

س
مٌ

خ
ال

5

ت
سب

ال

1207ك  (2)القٌاسات الكهربٌة . م

[4ب]زٌنب السٌد . د

[4ب]بٌشوي عبده  .       د 1205ك ورشة صٌانة االالت الكهربٌة  . م

1203ك  (أ)دوائر الكترونٌة . م

[1أ]د أشرف شوقى  .ا

حد
ال
ا

1283م امن صناعى . م

[4ب]ابراهٌم صبرى      . د

مواد تدرس القسام اخرى
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هندسة طبٌة
121123

9:45    9:00

10:35   9:50

11:25  10:40

12:15  11:30

13:20  12:35

14:10  13:25

15:00  14:15

15:50  15:05

16:55  16:10

الصوتٌات وفوق الصوتٌات9:00    9:45
االنظمة المعتمدة على المعالجة المٌكروئٌة 

(أ)
(1)نظم القوى الكهربٌة (1)نظم القوى الكهربٌة 

منار عطٌة. متامر الشرقاوى. موائل ذكى. مفاطمة نصر. م9:50   10:35

[458][457]  [456][459]محمد السعٌد  .م10:40  11:25

12:15  11:30
االنظمة المعتمدة على المعالجة المٌكروئٌة 

(أ)
(1)االت كهربٌة (أ)االنظمة المعتمدة على المعالجة المٌكروئٌة (1)نظم القوى الكهربٌة 

فكري عوض. موائل ذكى. متامر الشرقاوي.مخالد ضٌاء. م12:35  13:20

14:10  13:25[452][456][457]  [458]

15:00  14:15

التلوث والبٌئةالتلوث والبٌئة15:05  15:50

[455]محمد لطفى    . م[455]محمد لطفى    . م16:10  16:55

تنظٌم حاسب9:00    9:45

شٌماء حسن.    ممحمد صالح . م9:50   10:35

[461] /(معمل الدوائر المتكاملة) 10:40  11:25

12:15  11:30

13:20  12:35

14:10  13:25

15:00  14:15

15:50  15:05

16:55  16:10

9:45    9:00

10:35   9:50

11:25  10:40

القوى و االالت كهربٌةشبكات الحاسب11:30  12:15

التشرٌح. ممنار أحمد. ممحمد أبو هاشم.  مأحمد رجب . م12:35  13:20

سعدٌة شلبى. د[456]    [454] /(معمل سٌسكو) 13:25  14:10

[كلٌة الطب]   شبكات الحاسبالقوى و االالت كهربٌة14:15  15:00

أحمد رجب.    ممحمد أبو هاشم.ممنار أحمد. م15:05  15:50

[462] /(معمل سٌسكو) [456]   16:10  16:55

9:45    9:00
االنظمة المعتمدة على المعالجة المٌكروئٌة 

(أ)

االنظمة المعتمدة على المعالجة المٌكروئٌة 

(أ)
(أ)الكترونٌات القدرة  (أ)الكترونٌات القدرة  محطات القوىوظائف األعضاء. م

منار أحمد. ممنار عطٌة. محازم. مدالٌا.د/ أفنان الجندى . دمحمد مصطفً. موائل ذكى. م9:50   10:35

11:25  10:40[451][452][ 505] [453][454][455]

محطات القوى(أ)الكترونٌات القدرة  11:30  12:15
االنظمة المعتمدة على المعالجة 

(أ)المٌكروئٌة 

محمد مصطفى. محازم. ممنار أحمد. م12:35  13:20

[455][454][453][505]أحمد فتحً    . د13:25  14:10

15:00  14:15

15:50  15:05

[505]خالد السٌد  .د16:10  16:55

 الكترونٌات طبٌة تنظٌم حاسبتصمٌم دوائر الكترونٌة9:00    9:45

أنس عبد الرؤوف. ممحمد صالح.  مشٌماء حسن. ممحمد عبد الستار. م9:50   10:35

[451] [504] /(معمل الدوائر المتكاملة)[356]10:40  11:25

12:15  11:30

محطات القوى( 1)االت كهربٌة ( 1)االت كهربٌة القوى و االالت كهربٌةتصمٌم دوائر الكترونٌة12:35  13:20

حازم. مفكرى عوض. ممحمد رضا. ممنار أحمد. ممحمد عبد الستار. م13:25  14:10

15:00  14:15[356][451][452][461][462]

15:50  15:05

16:55  16:10

[303]د ولٌد عبد العزٌز     .م.أ[409]جمعة فهمى    . د

1333ك  (1)نظم القوى الكهربٌة . م

1343م محطات القوى . م

حد
ال
ا

1327 ك تنظٌم حاسب. م

 [503]رضوى توفٌق  . د

1303ك تصمٌم دوائر الكترونٌة . م

[503]حسام لبٌب . د

[3ب]أحمد السٌسى         .   د       1333م التلوث والبٌئة . م

الٌوم

ت
سب

ال

جامعة بنها
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التوقٌت
هندسة قوى وتحكمهندسة االتصاالت والحاسبات

مواد تدرس القسام اخرى

1337ك الكترونٌات القوى . م

السٌد فرحات. د

ك الصوتٌات وفوق الصوتٌات . م

1301

1351ك الكترونٌات طبٌة . م

س
مٌ

خ
ال

ن
نٌ
الث

ا

1335ك   (أ)الكترونٌات القدرة . م

ء
ثا
ال
لث
 ا

ء
عا

رب
ال
ا

[451]محمد لطفى     . م

1339ك القوى واآلالت كهربٌة . م

التلوث والبٌئة

 [2ب]سارة حمدى    . د

التلوث والبٌئة

[356]محمد لطفى     . م

[4ب]طارق عبد الحمٌد . د

1321ك  (أ)االنظمة المعتمدة على المعالجة المٌكروئٌة . م

[4ب]تامر عمر . د

والء ابراهٌم جبر. د. أ:                                                                                                                  رئٌس القسم

1331ك  (1)االت كهربٌة . م

[2ب]عبد الناصر نافع  . د

[2ب]منى بٌومى         .       د1305  ك التقرٌر الفنى   . م

[303]سامٌة نصر الدٌن     . د

1325ك شبكات الحاسب  .م



هندسة طبٌة
121123

9:45    9:00

10:35   9:50

11:25  10:40

12:15  11:30

13:20  12:35

14:10  13:25

15:00  14:15

15:50  15:05

16:55  16:10

(2)نظم االتصاالت  األنظمة المدمجة فً الزمن الحقٌق9:00ً    9:45

10:35   9:50
أحمد رجب. م

محمود أسامة. م

11:25  10:40 [354][355]

االحصاء الحٌويالترمٌز وتحلٌل الشفرات(2)نظم االتصاالت  11:30  12:15

سامح السٌد. ماٌمان زكرٌا. ممحمود أسامة. م12:35  13:20

[453]مٌخائٌل مجدى   .م[355][354]13:25  14:10

15:00  14:15

15:50  15:05

16:55  16:10

الرقمً التحكم(1)الموجات والهوائٌات معالجة االشارات الرقمٌة9:00    9:45

منً عبد الحلٌم.مرحاب. ممحمود أسامة. م9:50   10:35

11:25  10:40[455] [456][457]

االلكترونٌات و األجهزة الحٌوٌةاألنظمة المدمجة فً الزمن الحقٌقً(1)الموجات والهوائٌات 11:30  12:15

رحاب. م12:35  13:20
أحمد رجب. م

مى حسن . م

[457]/(معمل الهندسة الطبٌة) [356] [455] 13:25  14:10

15:00  14:15

15:50  15:05

16:55  16:10

9:45    9:00
ك االلكترونٌات واالجهزة الحٌوٌة  . م

1425

وائل عبد الرحمن. د.م.أ9:50   10:35

11:25  10:40     [353]

12:15  11:30

13:20  12:35

[353]أٌمن سلٌمان   . د13:25  14:10

15:00  14:15
تحلٌل نظم القوىالتحكم الرقمًنظم التحرٌك الكهربٌة

15:50  15:05
احمد نصر.ممنً عبد الحلٌم.متامر الشرقاوى. م

16:55  16:10[454][455][457]

وقاٌة نظم القوىنظم التحكم الصناعٌةالتحكم الرقمًمعالجة االشارات الرقمٌةالترمٌز وتحلٌل الشفرات9:00    9:45

فكرى عوض. ماحمد نصر. ممنً عبد الحلٌم.ممحمود أسامة. ماٌمان زكرٌا. م9:50   10:35

[461][معمل سٌمنز][458][353]أحمد فتحى    . د[457][456]10:40  11:25

12:15  11:30
التحكم الرقمًتحلٌل نظم القوىوقاٌة نظم القوى

13:20  12:35
منً عبد الحلٌم.ماحمد نصر.مفكرى عوض. م

[221][457][458][353]خالد السٌد    .د13:25  14:10

15:00  14:15

15:50  15:05

16:55  16:10

نظم التحرٌك الكهربٌةوقاٌة نظم القوىنظم التحكم الصناعٌة9:00    9:45

تامر الشرقاوى. مفكرى عوض. ماحمد نصر. م9:50   10:35

[354][355][معمل سٌمنز][353]لٌلً ناصر  . م10:40  11:25

نظم التحكم الصناعٌةنظم التحرٌك الكهربٌةتحلٌل نظم القوى11:30  12:15

سلٌمان مصطفى. متامر الشرقاوى. ماحمد نصر.مأجهزة المستشفٌات12:35  13:20

[معمل سٌمنز][355][354]اسراء محمد. م13:25  14:10

15:00  14:15  [505]

15:50  15:05

16:55  16:10

والء ابراهٌم جبر. د. أ:                                                                                                                                                  رئٌس القسم

1436ك وقاٌة نظم القوى . م

[303]د محمود الباهى     .أ

1415ك  (2)نظم االتصاالت . م

1423 ك معالجة اإلشارات الرقمٌة . م
تحلٌل الصور الرقمٌة و التعرف . م

1528ك على النماذج  
1437ك تحلٌل نظم القوى  

[408]محمد عواض    .د

تحلٌل الصور الرقمٌة والتعرف على 

النماذج

ء
عا

رب
ال
ا

عمر سالم. د.م.ا[408]تامر السعٌد     . د[358]د أشرف ٌحًٌ    .م.أ

1441ك نظم التحكم الصناعٌة . م
ك  مٌك ترونكس 4-التحكم الرقمى. م

1541

1411ك   (1)الموجات و الهوائٌات . م

[3ب]د عبد الهادى محمود   .م.أ

1429ك األنظمة المدمجة فً الزمن الحقٌقً . م

[3ب]عمرو العوامرى  .د

جامعة بنها
2021/2022كلٌةالهندسة ببنها                                                                           الفصل الدراسى األول 
كهرباء- قسم الهندسة الكهربٌة                                                                       جدول الفرقة الرابعة  

التوقٌت
هندسة االتصاالت والحاسبات

مواد تدرس القسام اخرى الٌوم
هندسة القوي والتحكم 

1451 ك االحصاء الحٌوي. م

س
مٌ

خ
ال

1453ك أجهزة مستشفٌات . م1427 ك الترمٌز وتحلٌل الشفرات .  م

[408]اٌمان سالم     . د

ت
سب

ال
حد

ال
ا

ن
نٌ

الث
ا

ء
ثا
ال
لث
 ا

[408]محمود عادل       . د/   والء جبر   . د.أ

1439ك نظم التحرٌك الكهربٌة 

[408]شوقى عرفه   . د

1443ك التحكم الرقمى . م

[358]خالد طلعت   . د


