
 
 

كلیة التعلیم الصناعي                                                                                  جامعة سوھاج                                                                                                                    
توزیع المحاضرات والدروس العملیة والتطبیقیة للفصل الدراسي االولجدول   

٢٠١٦للعام الجامعي   
 

 

عمید الكلیة                                                                        وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب                                                                                              
  

احمدعبدالرحیمفرغلي/  د.أ                                                         احمد عبد الرحیم فرغلي                                                                                                        / د .أ  

  )عدد الطالب        ( ھشعبة عام االولىالفرقة 

  ٨-٧  ٧-٦  ٦-٥  ٥-٤  ٤-٣  ٣-٢  ٢-١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠-٩  ٩-٨  الساعة  الیوم

  السبت
        تقاریر فنیة  عامھفیزیاء   رسم فني    تقاریر فنیة    المادة
        ١ق  ١ق  ١ق    ١ق    المكان

        مؤید/ م  _________/د  معتز/ د    امل عبدالوارث/ د    المحاضر

  االحد
    ١میكانیكا  ١میكانیكا    لغة انجلیزیة  لغة انجلیزیة      المادة
    ٣ق      ٣ق    مدرج ص الجامعھ  مدرج ص الجامعھ      المكان

    اسامھ محمد/د  اسامھ محمد/د    منى/د  منى/د      المحاضر

  االثنین
          تقاریر فنیة  مدخل تكنولوجیا عملي  مدخل تكنولوجیا  المادة
          ١ق  ورش عملي   ق الجدید  المكان

          امنیھ/ م  ______________ /م  محمود سالم/ د  المحاضر

  الثالثاء
          رسم فني  ١ریاضیات  ١ریاضیات  المادة
          ٤ق،  ٣ق،  ٢ق  ٢ق  ٢ق  المكان

          --------------------------------------- / م  سماح/د  سماح/د  المحاضر

  االربعاء
      فیزیاء عملي   فیزیاء عملي       ١ریاضیات  ١میكانیكا   المادة
      معمل علوم  معمل علوم      ٣ق  ٣ق  المكان

      /د  /د      حسام سیف/ د  نور/ د  المحاضر

  الخمیس
                          المادة
                          المكان

                          المحاضر
 

 



 
 

كلیة التعلیم الصناعي                                                                                  جامعة سوھاج                                                                                                                    
توزیع المحاضرات والدروس العملیة والتطبیقیة للفصل الدراسي االولجدول   

٢٠١٦للعام الجامعي   
 

 

عمید الكلیة                                                                        وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب                                                                                              
  

احمدعبدالرحیمفرغلي/  د.أ                                                         احمد عبد الرحیم فرغلي                                                                                                        / د .أ  

)عدد الطالب          ( و الكترونیاتالفرقة الثانیة  قسم كھرباء شعبة قوي   

  ٨-٧  ٧-٦  ٦-٥  ٥-٤  ٤-٣  ٣-٢  ٢-١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠-٩  ٩-٨  الساعة  الیوم

  السبت
      فیزیاء عملي   فیزیاء عملي       آلي حاسب     المادة
      معمل علوم  معمل علوم      ٢-١معمل الحاسب    المكان

      / د  / د      محمدعبد الرحمن/ م    المحاضر

  االحد
          سكشن  ٣ریاضیات  رسم وتركیبات كھربیة        المادة
          ١ق   ٢ق        المكان

          ایمن عرفة/د  محمد عبد الرحمن/ م        المحاضر

  االثنین
            ٢فیزیاء         ٣ریاضیات   المادة
            ٣ق        ١ق  نالمكا
            / د        عمرو عادل / د  ضرالمحا

  اءالثالث
              رسم وتركیبات كھربیة    ١دوائر كھربیة   حاسب الي  المادة
              معمل اتصاالت  ١ق  ١ق  المكان

              احمد منتصر/ د  احمد منتصر/ د  احمد منتصر/ د  المحاضر

  االربعاء
        اسس تعلیم صناعي  سیكولوجیا تعلیم  ١دوائر كھربیة   ١دوائر كھربیة     المادة
        ٣ق  ٤ق  معمل اتصاالت   معمل اتصاالت     المكان

        محمد/د+حمدي / د  یوسف/ د  وسام / م  وسام / م    المحاضر

  الخمیس
                  اسس تعلیم صناعي  سیكولوجیا تعلیم  المادة
                  الجدید ق  الجدید ق  المكان

                  محمد/د+حمدي / د  یوسف/ د  المحاضر
  

  



 
 

كلیة التعلیم الصناعي                                                                                  جامعة سوھاج                                                                                                                    
توزیع المحاضرات والدروس العملیة والتطبیقیة للفصل الدراسي االولجدول   

٢٠١٦للعام الجامعي   
 

 

عمید الكلیة                                                                        وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب                                                                                              
  

احمدعبدالرحیمفرغلي/  د.أ                                                         احمد عبد الرحیم فرغلي                                                                                                        / د .أ  

  )عدد الطالب      ( قسم الكھرباء شعبة االت وقوى كھربیة الفرقة الثالثة 

  ٨-٧  ٧-٦  ٦-٥  ٥-٤  ٤-٣  ٣-٢  ٢-١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠-٩  ٩-٨  الساعة  الیوم

  السبت
            تطویر مناھج طرق تدریس  مواد كھربیة    المادة
            ١ف  ةالقاعة الجدید  ٢ق    المكان

            -------- / د  الاله محمد عبد/ علي سید م/د  ھبة احمد/ م    المحاضر

  االحد
          ١االت كھربیة  دوائر رقمیة          المادة
          ٢ق  ٢ق          المكان

          محمد عبد الاله/ م  عبدالسمیع عالء/ م          المحاضر

  االثنین
          عمليدوائر رقمیة  دوائر رقمیة        المادة
          معمل االت  ٢ق         المكان

          عالء/ م  النوبي/ د         المحاضر

  الثالثاء
      عملي ١كھربیةاالت   مبادئ احصاء  مبادئ احصاء  تطویر مناھج      المادة
      ١ق  ١ق  ٢ق  ٣ق      المكان

      عالء+محمد عبد الاله/ م+ حسام / م  الوجیھ/ د  سماح/ د  محروس /د      المحاضر

  االربعاء
        امن صناعي  مواد كھربیة  ١االت كھربیة  ٢طرق تدریس    المادة
        ٢ق  ٢ق   ٢ق  ١ق    المكان

        احمد منتصر/ د  منتصراحمد / د  احمد منتصر/ د  علي السید/ د    المحاضر

  الخمیس
                          المادة
                          المكان

                          المحاضر
  

  



 
 

كلیة التعلیم الصناعي                                                                                  جامعة سوھاج                                                                                                                    
توزیع المحاضرات والدروس العملیة والتطبیقیة للفصل الدراسي االولجدول   

٢٠١٦للعام الجامعي   
 

 

عمید الكلیة                                                                        وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب                                                                                              
  

احمدعبدالرحیمفرغلي/  د.أ                                                         احمد عبد الرحیم فرغلي                                                                                                        / د .أ  

  )عدد الطالب     (قسم الكھرباء شعبة الكترونیات الفرقة الثالثة  

  ٨-٧  ٧-٦  ٦-٥  ٥-٤  ٤-٣  ٣-٢  ٢-١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠-٩  ٩-٨  الساعة  الیوم

  السبت
        عملي١الكترونیةدوائر   ١دوائر الكترونیة  طرق تدریس  مواد كھربیة    المادة
        الكترونیاتمعمل   ٢ق   ةالقاعة الجدید  ٢ق    المكان

        رشا/ م  ایمن عابد/ د  محمد عبد الاله/ علي سید م/د  ھبة احمد/ م    المحاضر

  االحد
          ١االت كھربیة    ١دوائر الكترونیة   دوائر رقمیة    المادة
          ٢ق    ٣ق   ٢ق    المكان

          محمد عبد الاله/ م    رشا/ م  عبدالسمیععالء / م    المحاضر

  االثنین
            تطویر مناھج  دوائر رقمیة       المادة
            ١ف  ٢ق       المكان

            ------------- /د  د النوبي      المحاضر

  الثالثاء
      عملياالت كھربیة  مبادئ احصاء   مبادئ احصاء   تطویر مناھج      المادة
      ١ق  ١ق  ٢ق  ٣ق      المكان

      محمد عبد الاله/ م+ حسام / م  الوجیھ / د  سماح/ د  محروس/ د      المحاضر

  االربعاء
        عمليدوائر رقمیة  مواد كھربیة  ١االت كھربیة   ٢طرق تدریس    المادة
        معمل االت  ٢ق   ٢ق  ١ق     المكان

        عبدالسمیع عالء/ م  احمد منتصر/ د  احمد منتصر/ د  علي السید/ د    المحاضر

  الخمیس
                          المادة
                          المكان

                          المحاضر
      

  



 
 

كلیة التعلیم الصناعي                                                                                  جامعة سوھاج                                                                                                                    
توزیع المحاضرات والدروس العملیة والتطبیقیة للفصل الدراسي االولجدول   

٢٠١٦للعام الجامعي   
 

 

عمید الكلیة                                                                        وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب                                                                                              
  

احمدعبدالرحیمفرغلي/  د.أ                                                         احمد عبد الرحیم فرغلي                                                                                                        / د .أ  

  )عدد الطالب     ( قوي واالتقسم الكھرباء شعبة الفرقة الرابعة 

  ٨-٧  ٧-٦  ٦-٥  ٥-٤  ٤-٣  ٣-٢  ٢-١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠-٩  ٩-٨  الساعة  الیوم

  السبت
          تدریس مصغر            المادة
          ةالقاعة الجدید            المكان

          محمد عبد الاله/ علي سید م/د            المحاضر

  االحد
          متحكمات مبرمجة  متحكمات مبرمجة  متحكمات مبرمجة  متحكمات مبرمجة  المادة
          معمل االت  معمل االت  معمل االت  ٤ق  المكان

          مصطفى/ م  مصطفى/ م  مصطفى/ م  مصطفى/ م  المحاضر

  االثنین
                عملي٣االت كھربیة   ٢نظم قوى    المادة
                معمل االت  ٢ق    المكان

                ھیدرا / م  النوبي/ د    المحاضر

  الثالثاء
        مشروع   معالجات دقیقة  ١نظم قوى    المادة
        معمل الكترونیات  معمل مدني  معمل مدني    المكان

        ---------------------- /د  محمود ایمن/ م  امال/ م    المحاضر

  االربعاء
        نظم وقایة   عملينظم وقایة   تدریس مصغر  ٣االت كھربیة     المادة
        ١ق  معمل الكترونیات  ١ق   ٢ق    المكان

        مؤید/ م  مؤید/ م  علي السید/ د  ھیدرا / م    المحاضر

  الخمیس
        ١نظم وقایة   معالجات دقیقة   ٣االت كھربیة   متحكمات مبرمجة    المادة
        ٣ق  ١ق  ١ق   ١ق    المكان

        محمد فراج/ د  منتصراحمد / د  مصطفياحمد / د  احمد منتصر/ د    المحاضر
  

      



 
 

كلیة التعلیم الصناعي                                                                                  جامعة سوھاج                                                                                                                    
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عمید الكلیة                                                                        وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب                                                                                              
  

احمدعبدالرحیمفرغلي/  د.أ                                                         احمد عبد الرحیم فرغلي                                                                                                        / د .أ  

  )عدد الطالب     (  قسم الكھرباء شعبة االلكترونیاتالفرقة الرابعة   

  ٨-٧  ٧-٦  ٦-٥  ٥-٤  ٤-٣  ٣-٢  ٢-١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠-٩  ٩-٨  الساعة  الیوم

  السبت
            تدریس مصغر  نظم اتصاالت  نظم اتصاالت    المادة
            ةالقاعة الجدید  ٢ق  ٣ق    المكان

            محمد عبد الاله/ علي سید م/د  عابدایمن / د  امنیة/ م    المحاضر

  االحد
        التخرج مشروع  عمليتطبیقات ومعالجات دقیقة   تطبیقات ومعالجات دقیقة    المادة
        معمل الحاسب  معمل الكترونیات  معمل اتصاالت    المكان

        ___________/د  رشا / م  رشا / م    المحاضر

  االثنین
                          المادة
                          المكان

                          المحاضر

  الثالثاء
          معالجات اشارات رقمیة  عمليمعالجات اشارات رقمیة   الكترونیات قوى      المادة
          معمل اتصاالت  الحاسبمعمل   معمل اتصاالت      المكان

          امنیة/ م  امنیة/ م  امال / م      المحاضر

  ربعاءاال
        امن صناعي  تطبیقات ومعالجات دقیقة  تعلیم مصغر  معالجة اشارات رقمیة    المادة
        ٢ق  ١ق  ١ق  ٤ق    المكان

        احمد منتصر/ د  محمد ابو السعود/ د  علي السید/ د  محمد ابو السعود/ د    المحاضر

  الخمیس
                عمليالكترونیات قوى  الكترونیات قوى    المادة
                معمل االت  معمل اتصاالت    المكان

                امال / م  منتصر/ د    المحاضر
 


