
  نسخة قابلة للتعديل
  2022- 2021الثاني  الفصل الدراسي –اتصاالت  –البرنامج األسبوعي للمحاضرات 

  

  اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم    

  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  السبت  التوقيت  السنة

لى
ألو

ة ا
سن

ال
  

الورش الكهربائية معهد صناعي   10 – 8
  ثاني
 

  نظري الكهربائية الدارات
 5مدرج رانية مكحل. د

  

  22ق aالدارات الكهربائية عملي فئة 
   21ق  bعملي فئة ) 2(رياضيات تخصصية 

  28ق  cالكترونيات عملي فئة 

  6مدرج نظري الكهربائية الدارات
     رانية مكحل.د

10 – 12  
  

  5مدرج  نظري) 2(تخصصية رياضيات
  فرح عكو.د

  22قاعة  cالدارات الكهربائية عملي فئة 
  21قاعة  aعملي فئة ) 2(رياضيات تخصصية 

  28قاعة   bفئةالكترونيات عملي 

  
  6مدرج  نظري) 2( تخصصية رياضيات

    فرح عكو.د
  

  

12 – 14    
  كمال عفيصة الكترونيات نظري. د

  5مدرج 

  a  22الدارات الكهربائية عملي فئة 
  c 21عملي فئة ) 2(رياضيات تخصصية 

  28قاعة bالكترونيات عملي فئة 

  6مدرج 2(لغة أجنبية عامة 
  

  

    6مدرج)ثقافة قومية اشتراكية        16 -  14

ية
ثان

 ال
نة

س
ال

  

  9ق نظري هندسية رياضيات    10 – 8
  الشيخة احمد.د

  8رياضيات هندسية نظري ق
  احمد الشيخة.د

  نظري خوارزميات
  8ق

  8القياسات الكهربائية نظري قأسس 
  هالة عجيل.د

  

10 – 12    
  9ق نظري الكترونية دارات

 هيثم رضوان.د

  17قاعة  aنظرية الحقول وانتشار األمواج عملي فئة 
  12قاعة  Bرياضيات هندسية عملي فئة 

  اتصاالت نظري  11قاعة  cخوارزميات عملي  فئة 
  8ق

  16قاعة  Aعملي فئة  أسس القياسات الكهربائية
  14قاعة  Bعملي فئة  دارات الكترونية

  مخبر Cاتصاالت عملي فئة 

12 – 14    
  17قاعة Bنظرية الحقول وانتشار األمواج عملي فئة 

  12قاعة  Cرياضيات هندسية عملي فئة 
  11قااعةAخوارزميات عملي  فئة  

  16قاعة  Bعملي فئة  أسس القياسات الكهربائية
  14قاعة  Cعملي فئة دارات الكترونية

  مخبرAاتصاالت عملي فئة 
  

14  - 16      
   17قاعة  cنظرية الحقول وانتشار األمواج عملي فئة

  12قاعة  Aرياضيات هندسية عملي فئة
   11قاعة Bخوارزميات عملي  فئة  

 علي. د نظري األمواج وانتشار الحقول نظرية
  8العلي ق

   16قاعة Cعملي فئة  أسس القياسات الكهربائية
  14قاعة  Aعملي فئة  دارات الكترونية

  مخبر Bاتصاالت عملي فئة 
  

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

  

  1مخبر Aفئة عملي)1( شبكات  10 – 8
المعالجات والمتحكمات الصغرية نظري  2مخبرBفئة عملي معطيات تراسل

  16ق
  

  7مدرج نظري الحاسب باستخدام التصميم Aفئة عملي متكاملة ودارات دقيقة الكترونيات
 
    

10 – 12  
 2مخبرBعملي فئة1شبكات

  1مخبرAتراسل معطيات عملي فئة
 

   Bفئة عملي متكاملة ودارات دقيقة الكترونيات
 

  7مدرج نظري معطيات تراسل
  غدير ماضي. د

 الصغرية والمتحكمات المعالجات  14 – 12
  3مخبر Aفئة عملي

  
  8ق نظري) 1( شبكات
  عيسى مهند.د

  

 Bفئة عملي الحاسب باستخدام التصميم
  3مخبر

 
  7مدرج الكترونيات دقيقة ودارات متكاملة نظري

  
    

 الصغرية والمتحكمات المعالجات  16 -  14
 3مخبرBفئة عملي

  Aفئة عملي الحاسب باستخدام التصميم
      مشروع تطبيقي 2مخبر

          

  7قاعةنظم االتصاالت الخليوية نظري     10 – 8
  جمال خليفة.د

  5 مخبر عملي الخلوية االتصاالت نظم
 

  
  7قاعة نظري الخليوية االتصاالت نظم

  خليفة جمال.د
    9قاعة/ الوسائط المتعددة عملي 

  

10 – 12    

  7ادارة وأمن الشبكات نظري ق
  مهند عيسى.د

  16ق عملي الصنعية التوابع
  

   نظري المتعددة الوسائط
  7قاعةالسموءل صالح . د

  9قاعةإدارة وأمن الشبكات عملي 
  

  

12 – 14  

  

  16االتصاالت البصرية عملي قاعة

  7االتصاالت البصرية نظري ق

  9ق العلي علي.د نظري الصنعية التوابع

14  - 16    
  

  
 

  
    2 تخرج مشروع

  



          

  
               

  2022-2021الدراسي الثاني  الفصل  –حاسوب  –البرنامج األسبوعي للمحاضرات   
  

  اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم    

  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  السبت  التوقيت  السنة

لى
ألو

ة ا
سن

ال
  

8 – 10    

  2مخبر  aفئة ) 2(البرمجة 
  29قاعة  bفئة ) 2(الرياضيات 

  1 مخبر cفئة ) 1(صيانة الحاسوب 
  3مخبر  dتنظيم الحاسوب والبرمجة فئة 

 2مخبر  aفئة ) 2(البرمجة 
 29قاعة  bفئة ) 2(الرياضيات 

 4مخبر dفئة ) 1(صيانة الحاسوب 

  نظري) 2( البرمجة
 4مدرج

  4مدرج عكو فرح.د نظري) 2( الرياضيات
  
  

  

10 – 12    

 2مخبر bفئة ) 2(البرمجة 
  29قاعة  aفئة ) 2(الرياضيات 

 1مخبر dفئة ) 1(صيانة الحاسوب 
 3مخبر cتنظيم الحاسوب والبرمجة فئة 

  2مخبر bفئة ) 2(البرمجة 
  29قاعة aفئة ) 2(الرياضيات 

  نظري التجميع بلغة  الحاسوب تنظيم  4مخبر cفئة ) 1(صيانة الحاسوب 
 4مدرج

  انكليزي األجنبية اللغة
  
  4مدرج

  

12 – 14    

  2مخبر  cفئة ) 2(البرمجة 
  29قاعة  dفئة ) 2(الرياضيات 

  1مخبر  aفئة) 1(الحاسوب صيانة 
  3مخبر bفئةتنظيم الحاسوب والبرمجة 

  2مخبرcفئة ) 2(البرمجة 
  29قاعة  dفئة ) 2(الرياضيات 

  4مخبر bفئة ) 1(صيانة الحاسوب 

 فائق.د 4مدرج نظري) 1( الحاسوب صيانة
  عراج

      4مدرج اشتراكية قومية ثقافة        16 -  14

ية
ثان

 ال
نة

س
ال

  

8 – 10  

    

  3مخبر aعملي فئة ) 2(قواعد المعطيات 
 1 مخبر bفئةمبادئ الشبكات الحاسوبية عملي 

  9ق نظري) 2(قواعد المعطيات 
  جمال محمود. م

  5مدرج  نظري الحاسوبية الشبكات مبادئ
  غزوان ريا. د

  11قاعة  aعملي فئة  الخوارزميات وبنى المعطيات
  12ق bعملي فئة  برمجيات الويب

  13ق cنظم التشغيل  عملي فئة 

  3مخبر bعملي فئة) 2(قواعد المعطيات   12 – 10
   5مدرج نظري الويب برمجيات  1مخبر aمبادئ الشبكات الحاسوبية عملي فئة 

  11ق bعملي فئة الخوارزميات وبنى المعطيات
  12ق cعملي فئة برمجيات الويب

  13ق aنظم التشغيل  عملي فئة 

12 – 14  
    

  9نظم التشغيل نظري ق  5مدرج)/2(األجنبية التخصصية  اللغة
  

  5مدرج نظري المعطيات وبنى الخوارزميات
  عصام ابراهيم. م

  11ق cعملي فئة الخوارزميات وبنى المعطيات
  12ق aعملي فئة  برمجيات الويب

  13ق bنظم التشغيل  عملي فئة 

  14  - 16        
    

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

  

  4مخبر  aتصميم الشبكات عملي فئة     10 – 8
  5مخبر  bعملي فئة 1إدارة الشبكات 

  
  29ق نظري  2 الويب برمجيات
  الفت جولحة. د

  4مخبر aالوسائط المتعددة وبرمجتها عملي فئة 
  2مخبر  bعملي فئة  2برمجيات الويب 

  

  21ق نظري البرمجيات هندسة
  الفت جولحة.د

  21الوسائط المتعددة وبرمجتها نظري ق
  

  4مخبر  bتصميم الشبكات عملي فئة     12 – 10
  5مخبر  aعملي فئة1إدارة الشبكات 

  29قنظري  1إدارة الشبكات 
  نجالء عباس.م

  

  4مخبر  bالوسائط المتعددة وبرمجتها عملي فئة
  2مخبر  aعملي فئة  2برمجيات الويب 

  

  1مخبر  bتصميم الشبكات عملي فئة
  3مخبر  aفئةعملي 1إدارة الشبكات 

  21تصميم الشبكات نظري ق
  

  2مخبر  bعملي فئة  2نظم تشغيل شبكية         14 – 12
  4مخبر aهندسة البرمجيات عملي فئة 

  1مخبر  bفئةتصميم الشبكات عملي 
  3مخبر  aعملي فئة1إدارة الشبكات 

  21نظري ق 2نظم تشغيل شبكية 
  

14  - 16      
  2مخبر  aعملي فئة 2نظم تشغيل شبكية     

      4مخبر  bهندسة البرمجيات عملي فئة 

عة
راب

 ال
نة

س
ال

  

   4أمن الشبكات عملي مخبر  )2( تخرج مشروع  9نظري ق الشبكات أمن      10 – 8

  9تحليل البيانات ونظم دعم القرار نظري ق      12 – 10
    4إدارة مشاريع نظم المعلومات عملي مخبر   11أمن شبكات نظري  ق  

 نظم المعلومات نظريإدارة مشاريع       14 – 12
  5البرمجيات النقالة عملي مخبر   اسماعيل عمران.د9ق

مبادئ االتومات والمترجمات نظري قاعة 
21  
  

  



   نظري النقالة البرمجيات  5مبادئ األتومات والمترجمات عملي مخبر   5تحليل البيانات ونظم دعم القرار عملي مخر      16 -  14
    21ق

  
  2022- 2021 الثاني الفصل الدراسي –تغذية  –للمحاضرات البرنامج األسبوعي 

  
  

  اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم    

  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  السبت  التوقيت  السنة

لى
ألو

ة ا
سن

ال
  

8 – 10    
  

  4أسس الكهرباء نظري مدرج  
  1مخبرAرسم كهربائي عملي فئة 

 bالتمديدات فئةورش مخبر 

  مخبر Aأسس الكهرباء عملي فئة 
  مخبر  Bالفيزياء عملي فئة 

  

  أسس الكهرباء نظري
  10مدرج

  4الفيزياء نظري مدرج      12 – 10
  

  مخبر Cأسس الكهرباء عملي فئة 
  مخبر Dالفيزياء عملي فئة  

  ثقافة 
  10مدرج

  رسم كهربائي نظري      14 – 12
   1مخبرBرسم كهربائي عملي فئة   4مدرج

  bورش مخبر التمديدات فئة
  

 مخبر Dأسس الكهرباء عملي فئة
   مخبر Cالفيزياء عملي فئة 

  )2(لغة أجنبية       16 -  14
  4مدرج انكليزي

  
  مخبر Bأسس الكهرباء عملي فئة 

  مخبر Aالفيزياء عملي فئة 
  

  

ية
ثان

 ال
نة

س
ال

  

8 – 10    
  )لف محركات(ورشات 

  المعهد الصناعي الثاني
  
  

  التمديداتمخبر ا Aاالنارة عملي فئة 
 Bمدخل إلى االقتصاد الهندسي عملي فئة 

  13قاعة 

  5مخبر Aمدخل الحاسوب عملي فئة 
  

  5مدرج Bاالنارة عملي فئة 

  االنارة نظري
    مسعود صبيح.د 22ق

10 – 12    
  مخبر االتمديدات Bاالنارة عملي فئة 

 Aمدخل إلى االقتصاد الهندسي عملي فئة 
  13قاعة 

  5مدرج Aاالنارة عملي فئة
  5رمخب Bمدخل الحاسوب عملي فئة

  نظري الهندسي االقتصاد إلى مدخل
   22ق صبيح مسعود.د

  آالت التيار المستمر عملي    14 – 12
  جامعة

  نظري) 2(الكترونيات صناعية   5آالت التيار المستمر نظري مدرج 
  22ق

  Aعملي فئة ) 2(الكترونيات صناعية 
  جامعة

14  - 16       
 Bعملي فئة ) 2(الكترونيات صناعية     5مدخل الحاسوب نظري مدرج

  جامعة

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

  

  قيادة آلية وتحكم صناعي نظري    10 – 8
  تدريب مهني في الورشات  22ق

  المعهد الصناعي الثاني
  

    9قيادة آلية وتحكم صناعي عملي مدرج

  الطاقات المتجددة نظري    12 – 10
 22ق

  المعامل بالطاقة الكهربائية عمليتغذية 
      9مدرج

12 – 14    
معالجات ومتحكمات منطقية 

  نظري
 22ق

  تغذية المعامل بالطاقة الكهربائية عملي
     9الطاقات المتجددة عملي مدرج  5مخبر 

14  - 16    
معالجات ومتحكمات منطقية 

  - عملي مخبر الميكاترونيك  
  22ق

تغذية المعامل بالطاقة الكهربائية نظري 
  26ق

  دمحم عبد الحميد. د
     مشروع تطبيقي

عة
راب

 ال
نة

س
ال

  

حماية   10 – 8
شبكات 
 التوزيع
  عملي
  جامعة

  ترشيد استهالك الطاقة نظري
  6مدرج 

  مسعود صبيح.د 

  حماية شبكات التوزيع نظري
 5دارات التيار الضعيف نظري مدرج  7مدرج

  
  

دارات التيار الضعيف  تصميم  12 – 10
  6عملي مدرج 

  الكابالت الكهربائية نظري
  7مدرج

  )2(مشروع تخرج 

  
12 – 14    

استخدام الحاسب في تصميم 
  وتخطيط شبكات التوزيع عملي

  5مخبر

     7ترشيد استهالك الطاقة عملي مدرج

14  - 16  

كابالت 
  كهربائية
عملي 
  جامعة

استخدام الحاسب في تصميم وتخطيط 
  7شبكات التوزيع نظري مدرج

  
    

  
  



  
  
  
  

  2022-2021الثاني  الفصل الدراسي – اجهزة طبية –البرنامج األسبوعي للمحاضرات 
  

  اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم    

  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  السبت  التوقيت  السنة

لى
ألو

ة ا
سن

ال
  

8 – 10  
 

  Aكيمياء حيوية فئة   
 Cفئة  2فيزياء 

  نظري 2 رياضيات
  الشيخة احمد.د

  10 مدرج

  نظري 2فيزياء 
  

  28ق

 Aفئة   3عملي مخبر  1برمجة 
  9مدرج  Bفئة  2رياضيات 

  Bكيمياء حيوية فئة     12 – 10
  Aفئة  2فيزياء 

  ميكانيك تطبيقي نظري
  10مدرج

  كيمياء حيوية نظري
  28ق

 Bفئة   3عملي مخبر  1برمجة 
  9مدرج  Aفئة  2رياضيات 

  Cكيمياء حيوية فئة       14 – 12
  Aفئة  4عملي مخبر 1برمجة   10مدرج نظري 2 انكليزية لغة  Bفئة  2فيزياء 

  9مدرج نظري  1برمجة  28ق Bفئة  ميكانيك تطبيقي

 Bفئة  4عملي مخبر  1برمجة   10مدرج نظري ثقافة        16 -  14
   28ق Aفئة  ميكانيك تطبيقي

ية
ثان

 ال
نة

س
ال

  

8 – 10    
  7مدرج نظري القياس واجهزة القياسات

  9مدرج عملي القياس واجهزة القياسات  16ق عملي القياس واجهزة القياسات  3مدرج عملي 2الكترونيات

  

  9مدرج نظري الطب في الحاسوب تطبيقات  16قعملي  الطبية االجهزة ميكانيك  3مدرج نظري الطبية االجهزة ميكانيك    12 – 10
  

12 – 14    
عملي + نظري الطبية االجهزة تقانة اسس

  7مدرج

  3مدرج  نظري المهنية السالمة
    9مدرج عملي الطب في الحاسوب تطبيقات  16ق نظري الطبية االجهزة ميكانيك  لميس قدسية. د

  نظري 2الكترونيات  16قعملي  المهنية السالمة      16 -  14
    9مدرج عراج فائق.د

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

  

ادارة االجهزة الطبية   10 – 8
  عملي  الثانوية الصناعية

  نظري 1صيانة التجهيزات الطبية
  9مدرج 

  نظري 2قياسات حيوية والكترونيات طبية
 8مدرج 

      

10 – 12  
اجهزة التشخيص 

والتصوير الطبي عملي 
  الثانوية الصناعية

اجهزة التشخيص والتصوير الطبي نظري 
       9مدرج 

12 – 14  
قياسات حيوية 
 2والكترونيات طبية
  الثانوية الصناعية

اجهزة التشخيص والتصوير الطبي نظري 
  9مدرج 

  8ادارة االجهزة الطبية نظري مدرج 
        

14  - 16  
صيانة التجهيزات 

الثانوية  عملي 1الطبية
  الصناعية

        نظري+ عملي مشروع تطبيقي   

عة
راب

 ال
نة

س
ال

  

8 – 10    
  

  
  

    

10 – 12        

  
12 – 14          

  

14  - 16            

 


