
 
 
 

كلية التعليم الصناعي                                                                                جامعة سوهاج                                                                                                                    

العملية والتطبيقية للفصل الدراسي االولتوزيع المحاضرات والدروس جدول   

  9102/  9102للعام الجامعي 
  

 

عميد الكلية                                                                        وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب                                                                                              
  

فرغلي عبدالرحيم احمد/  د.أ                                                              أ.د / احمد عبد الرحيم فرغلي                                                                                                    

 )عدد الطالب        ( هشعبة عام ياالولالفرقة 

 2-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-9 9-0 0-09 09-00 00-01 01-2 2-2 الساعة اليوم

 االحد

   0رياضيات 0ميكانيكا 0ميكانيكا  تقارير فنية رسم فني المادة

   9, ق 0ق 9, ق 0ق 2ق 0ق 0ق المكان

   فتحي انورد/  اسامه د/  حسيند/  د/ امل عبدالوارث د/ معتز المحاضر

 االثنين

 3فيزياء عملي 9فيزياء عملي 0فيزياء عملي  مدخل تكنولوجيا عملي مدخل تكنولوجيا المادة

 معمل علوم معمل علوم معمل علوم ورش عملي 4ق المكان

 د/ د/ د/ م/ هشام م/ محمد عاطف م/ امال محمود سالم د/ المحاضر

 الثالثاء

      تقارير فنية تقارير فنية المادة

      3ق 3ق المكان

      م/ مؤيد م/ اسماء السيد المحاضر

 االربعاء

   لغة انجليزية لغة انجليزية  فيزياء عامه  المادة

   0ق 0ق  9ق  المكان

   عمرو نصار د د/ عمرو نصار  د/ الزهرء  المحاضر

 الخميس

    رسم فني   0رياضيات  المادة

    4, ق 3, ق 9ق   0ق  المكان

    محمد +هشام +احمد +عمروم/    د/ حسام سيف  المحاضر
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العملية والتطبيقية للفصل الدراسي االولتوزيع المحاضرات والدروس جدول   

  9102/  9102للعام الجامعي 
  

 

عميد الكلية                                                                        وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب                                                                                              
  

فرغلي عبدالرحيم احمد/  د.أ                                                              أ.د / احمد عبد الرحيم فرغلي                                                                                                    

(  الكترونيات 05االت +  57)عدد الطالب   و الكترونياتالفرقة الثانية  قسم كهرباء شعبة قوي   

 2-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-9 9-0 0-09 09-00 00-01 01-2 2-2 الساعة اليوم

 االحد

   3رياضيات    حاسب الي  0دوائر كهربية   المادة

 2ق     3ق   3ق  المكان

 فتحي انورد/    د/ احمد منتصر  احمد منتصرد/   المحاضر

 االثنين

     0كهربية دوائر  رسم وتركيبات كهربية رسم وتركيبات كهربية  المادة

    معمل االت 3ق 3ق  المكان

    م/ وسام  عالء + حسام + محمودم/  عالء + حسام + محمودم/   المحاضر

 الثالثاء

  3رياضيات  اسس تعليم صناعي اسس تعليم صناعي  0دوائر كهربية  9فيزياء  المادة

  2ق 0ق 0ق   2ق 0ق المكان

  د/ عمرو عادل  د/ حمدي +د/محمد حمدي +د/محمدد/   م/ وسام  بيوميد/  المحاضر

 االربعاء

 4فيزياء عملي   9فيزياء عملي  ت سيكولوجيا تعليم سيكولوجيا تعليم  0فيزياء عملي  المادة

 معمل علوم  معمل علوم 4ق 4ق  معمل علوم المكان

 الكترونيات ومحركات  (9االت ) د/ يوسف د/ يوسف (0االت ) المحاضر

 الخميس

      حاسب آلي رسم وتركيبات كهربية  المادة

       0معمل الحاسب 9ق  المكان

      م/ محمدعبد الرحمن عماد الدين حسيند/   المحاضر
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  9102/  9102للعام الجامعي 
  

 

عميد الكلية                                                                        وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب                                                                                              
  

فرغلي عبدالرحيم احمد/  د.أ                                                              أ.د / احمد عبد الرحيم فرغلي                                                                                                    

 ( 92) عدد الطالب قسم الكهرباء شعبة االت وقوى كهربية الفرقة الثالثة 

 2-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-9 9-0 0-09 09-00 00-01 01-2 2-2 الساعة اليوم

 االحد

 مبادئ احصاء   مبادئ احصاء عمليدوائر رقمية دوائر رقمية المادة

 0ق   0ق الحاسبمعمل  معمل اتصاالت المكان

 اسامه د/   الوجيه د/ عبدالسميع م/ عالء م/ عالء عبدالسميع المحاضر

 االثنين

   مواد كهربية مواد كهربية  دوائر رقمية 0االت كهربية  المادة

   0ق  0ق  4ق  0ق  المكان

   احمد رفاعيد/  م/ هبة احمد  د / النوبي احمد منتصرد/   المحاضر

 الثالثاء

      امن صناعي تطوير مناهج  المادة

      3ق 0ق  المكان

      احمد منتصرد/  د/ صبري باسط  المحاضر

 االربعاء

    تطوير مناهج طرق تدريس 9طرق تدريس  المادة

    3ق 0ق 0ق  المكان

    ريم/ د د/علي سيد م/ محمد  د/ علي السيد  المحاضر

 الخميس

     االت كهربية  عملي 0االت كهربية  المادة

     معمل اتصاالت  معمل االت  المكان

  المحاضر
م/ حسام + م/ محمد 

     م/حسام+ محمد عبد الاله  الالهعبد
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  9102/  9102للعام الجامعي 
  

 

عميد الكلية                                                                        وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب                                                                                              
  

فرغلي عبدالرحيم احمد/  د.أ                                                              أ.د / احمد عبد الرحيم فرغلي                                                                                                    

 (  2  )عدد الطالبقسم الكهرباء شعبة الكترونيات الفرقة الثالثة  

 2-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-9 9-0 0-09 09-00 00-01 01-2 2-2 الساعة اليوم

 االحد

 مبادئ احصاء   مبادئ احصاء  عمليدوائر رقمية دوائر رقمية المادة

 0ق   0ق الحاسبمعمل  معمل اتصاالت المكان

 اسامه د/   د/ الوجيه عالء عبدالسميعم/  م/ عالء عبدالسميع المحاضر

 االثنين

   مواد كهربية مواد كهربية  دوائر رقمية  0االت كهربية   المادة
   0ق  0ق  4ق  0ق  المكان

   د/ احمد رفاعي م/ هبة احمد  د النوبي د/ احمد منتصر  المحاضر

 الثالثاء

    ع0الكترونيةدوائر  0دوائر الكترونية  تطوير مناهج  المادة
    معمل الكترونيات معمل مدني 0ق  المكان

    م/ امنيه م/ امنيه د/ صبري باسط  المحاضر

 االربعاء

     تطوير مناهج طرق تدريس 9طرق تدريس  المادة
     9ق 9ق 0ق   المكان

     ريمد/   الالهم/ محمد عبد د/علي  د/ علي السيد  المحاضر

 الخميس

    االت كهربيةعملي االت كهربية  0دوائر الكترونية   المادة
    معمل االت معمل اتصاالت  معمل اتصاالت  المكان

 م/ محمد عبدالاله  د/ محمد عاطف  المحاضر
م/ حسام + م/ محمد عبد 

 الاله
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  9102/  9102للعام الجامعي 
  

 

عميد الكلية                                                                        وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب                                                                                              
  

فرغلي عبدالرحيم احمد/  د.أ                                                              أ.د / احمد عبد الرحيم فرغلي                                                                                                    

 (  97)عدد الطالب  قوي واالتقسم الكهرباء شعبة الفرقة الرابعة 

 2-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-9 9-0 0-09 09-00 00-01 01-2 2-2 الساعة اليوم

 االحد

   عمعالجات دقيقة  معالجات دقيقة  متحكمات مبرمجة 3االت كهربية   المادة

   معمل الحاسب 4ق 4ق  4ق  المكان

   م/ محمود ايمن م/ محمود ايمن د/ فريد نجيب فريد نجيبد/   المحاضر

 االثنين

   3االت كهربية  ع 3االت كهربية   9نظم قوى  المادة

   االت  معمل 9ق  4ق  المكان

   م/ هيدرا  م/ هيدرا   د/ النوبي  المحاضر

 الثالثاء

 مشروع تخرج متحكمات مبرمجة 9نظم قوى  معالجات دقيقة  المادة

 5ق تصاالتمعمل ا معمل اتصاالت  معمل اتصاالت  المكان

 عماد الدين د/  م/ مصطفى امال م/   د/ احمد منتصر  المحاضر

 االربعاء

   نظم وقاية ع نظم وقاية  تدريس مصغر تدريس مصغر  المادة

   تركيباتمعمل  معمل اتصاالت 0ق  3ق  المكان

   م/ مؤيد م/ مؤيد نجالءد/  محمدعبدالالهم/ د/علي سيد  المحاضر

 الخميس

    متحكمات مبرمجة مبرمجةمتحكمات  0نظم وقاية  متحكمات مبرمجة  المادة

    معمل االت معمل االت 9ق معمل االت  المكان

    م/ مصطفى م/ مصطفى عماد الدين حسيند/ م/ مصطفى  المحاضر
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العملية والتطبيقية للفصل الدراسي االولتوزيع المحاضرات والدروس جدول   

  9102/  9102للعام الجامعي 
  

 

عميد الكلية                                                                        وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب                                                                                              
  

فرغلي عبدالرحيم احمد/  د.أ                                                              أ.د / احمد عبد الرحيم فرغلي                                                                                                    

 

 (     00   ) عدد الطالب قسم الكهرباء شعبة االلكترونياتالفرقة الرابعة   

 2-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-9 9-0 0-09 09-00 00-01 01-2 2-2 الساعة اليوم

 االحد

     تطبيقات ومعالجات دقيقة نظم اتصاالت نظم اتصاالت  المادة

     3ق مدنيمعمل  معمل الحاسب  المكان

      اسماء السيدم/  م/ رشا محمد عامر عبدالفتاح/ د  المحاضر

 االثنين

  مشروع التخرج  تطبيقات ومعالجات دقيقة   المادة

  معمل الحاسب  معمل اتصاالت   المكان

  د/ احمد منتصر  د/ احمد منتصر   المحاضر

 الثالثاء

   الكترونيات قوى الكترونيات قوى امن صناعي  الكترونيات قوى   المادة

   0ق معمل مدني 3ق  معمل االت  المكان

   احمد رفاعيد/  م/ امال  احمد منتصرد/   م/ امال   المحاضر

 االربعاء

     تعليم مصغر تدريس مصغر تطبيقات ومعالجات دقيقة المادة

     0ق 3ق 3ق المكان

     نجالءد/  د/علي سيد م/ محمد عبد   اسماء السيدم/  المحاضر

 الخميس

    معالجات اشارات رقمية معالجات اشارات رقمية معالجة اشارات رقمية تطبيقات ومعالجات دقيقة  المادة

    معمل اتصاالت معمل الحاسب معمل اتصاالت معمل الكترونيات  المكان

    م/ هبه هللا حسين م/هبه هللا حسين محمد عاطفد/   اسماء السيدم/   المحاضر

 


