
 

 

 

 

 ةـــــــة اهلندســــكلي

 جدول املحاضرات نربنامج دبهىو شبكات وتىصيالت كهربائية –املستىي انثاني

 انفصم انثاني - نهعاو اندراسي 1028-1029و

 امــــــاألي
 احملاضرة األوىل

03:7-03:7 
 احملاضرة الثانية

03:7-::3:7 
 احملاضرة الثالثة

::3:7-:5327 
 احملاضرة الرابعة

:377- 53:7 
 احملاضرة اخلامسة

5::7-::57  

السبج 

3/30 
     

األحذ 

3/31 
  

شبكاث وقل 

1وحىزيع  
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

شبكاث وقل 

1وحىزيع  
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

 محطاث قىي
 أ. هيفاء الصادق 

81 -قاعة   

 االثىيه

4/1  

أجهسة وقايت 

 وسيطرة
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

أجهسة وقايت 

 وسيطرة
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

 
 1شبكاث وقل وحىزيع

)عمهي(   

 مجمع انىرش

الثالثاء 

4/2 
  

 آالث كهربائيت
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

 آالث كهربائيت
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   
 

األربعاء 

4/3 

شبكاث وقل 

1وحىزيع  
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

شبكاث وقل 

1وحىزيع  
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

 

شبكاث وقل 

 1وحىزيع
)عمهي(   

 مجمع انىرش

إلكخرووياث 

 صىاعيت
 أ. هيفاء الصادق 

81 -قاعة   

الخميس 

4/4 

 الكخروواث صىاعيت 
 )عملي( 

 معمم االنكترونيات
 

أجهسة وقايت 

 وسيطرة
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

أجهسة وقايت 

 وسيطرة
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

 

 



 

 

 

 

 

 

 امــــــاألي
 احملاضرة األوىل

03:7-03:7 
 احملاضرة الثانية

03:7-::3:7 
 احملاضرة الثالثة

::3:7-:5327 
 احملاضرة الرابعة

:377- 53:7 
 احملاضرة اخلامسة

5::7-::57  

 السبج 4/6
 آالث كهربائيت

  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

 آالث كهربائيت
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   
  

 محطاث قىي
 أ. هيفاء الصادق 

81 -قاعة   

 األحذ 4/7

شبكاث وقل 

1وحىزيع  
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

شبكاث وقل 

1وحىزيع  
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

   

   االثىيه 4/8

أجهسة وقايت 

 وسيطرة
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

أجهسة وقايت 

 وسيطرة
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

إلكخرووياث 

 صىاعيت
 أ. هيفاء الصادق 

81 -قاعة   

الثالثاء 

4/9 

 آالث كهربائيت
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

 آالث كهربائيت
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

 الكخروواث صىاعيت 
 )عملي( 

 معمم االنكترونيات

حىصيالث 

1كهربائيت  
 أ. عمار مبارك 

81 -قاعة   

األربعاء 

4/10 

شبكاث وقل 

1وحىزيع  
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

شبكاث وقل 

1وحىزيع  
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

 
 1شبكاث وقل وحىزيع

)عمهي(   

 مجمع انىرش

الخميس 

4/11 
  

أجهسة وقايت 

 وسيطرة
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

أجهسة وقايت 

 وسيطرة
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

إلكخرووياث 

 صىاعيت
 أ. هيفاء الصادق 

81 -قاعة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 امــــــاألي
 احملاضرة األوىل

03:7-03:7 
 احملاضرة الثانية

03:7-::3:7 
 احملاضرة الثالثة

::3:7-:5327 
 احملاضرة الرابعة

:377- 53:7 
 احملاضرة اخلامسة

5::7-::57  

السبج 

4/13 

 آالث كهربائيت
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

 آالث كهربائيت
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   
 الكخروواث صىاعيت  

 )عملي( معمل االلكخرووياث

 األحذ

4/14  

قياساث 

2كهربائيت  
 أ. عثمان دمحم 

81 -قاعة   

قياساث 

2كهربائيت  
 أ. عثمان دمحم 

81 -قاعة   

 
 1شبكاث وقل وحىزيع

)عمهي(   

 مجمع انىرش

االثىيه 

4/15 

أجهسة وقايت 

 وسيطرة
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

أجهسة وقايت 

 وسيطرة
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

 
2قياساث كهربائيت  

 أ. عثمان دمحم 

81 -قاعة   

2قياساث كهربائيت  
 أ. عثمان دمحم 

81 -قاعة   

الثالثاء 

4/16 

شبكاث وقل 

1وحىزيع  
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

شبكاث وقل 

1وحىزيع  
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

 
2قياساث كهربائيت  

 أ. عثمان دمحم 

81 -قاعة   

2قياساث كهربائيت  
 أ. عثمان دمحم 

81 -قاعة   

األربعاء 

4/17 

 آالث كهربائيت
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

 آالث كهربائيت
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   
 

2قياساث كهربائيت  
 أ. عثمان دمحم 

81 -قاعة   

2قياساث كهربائيت  
 أ. عثمان دمحم 

81 -قاعة   

الخميس 

4/18 

أجهسة وقايت 

 وسيطرة
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

أجهسة وقايت 

 وسيطرة
  أ. دمحم عصام 

81 -قاعة   

 
2قياساث كهربائيت  

 أ. عثمان دمحم 

81 -قاعة   

2قياساث كهربائيت  
 أ. عثمان دمحم 

81 -قاعة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 امــــــاألي
 احملاضرة األوىل

03:7-03:7 
 احملاضرة الثانية

03:7-::3:7 
 احملاضرة الثالثة

::3:7-:5327 
 احملاضرة الرابعة

:377- 53:7 
 احملاضرة اخلامسة

5::7-::57  

السبج 

4/20 

 حىصيالث كهربائيت
 أ. عمار مبارك 

81 -قاعة   
   

األحذ 

4/21 
 

 محطاث قىي
 أ. هيفاء الصادق 

81 -قاعة   
  

االثىيه 

4/22 

 1محطاث ثاوىيت
 أ. عمار مبارك 

81 -قاعة   
   

الثالثاء 

4/23 
  

إلكخرووياث 

 صىاعيت
 أ. هيفاء الصادق 

81 -قاعة   

  

األربعاء 

4/24 

حىصيالث 

1كهربائيت  
 أ. عمار مبارك 

81 -قاعة   

 
1حىصيالث كهربائيت  

 عملي

 مجمع انىرش

 الكخروواث صىاعيت 
 )عملي( معمل االلكخرووياث

الخميس 

4/25 

1حىصيالث كهربائيت  
 عملي

 مجمع انىرش

 محطاث قىي
 أ. هيفاء الصادق 

81 -قاعة   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 امــــــاألي
 احملاضرة األوىل

03:7-03:7 
 احملاضرة الثانية

03:7-::3:7 
 احملاضرة الثالثة

::3:7-:5327 
 احملاضرة الرابعة

:377- 53:7 
 احملاضرة اخلامسة

5::7-::57  

السبج 

4/27 
  

 1محطاث ثاوىيت
 أ. عمار مبارك 

81 -قاعة   
 

األحذ 

4/28 
 كهربائية )تعىيض(أعمال ورش 

مجمع انىرش   

 أعمال ورش كهربائية )تعىيض(

مجمع انىرش   

االثىيه 

4/29 
  

1حىصيالث كهربائيت  
 أ. عمار مبارك 

81 -قاعة   

إلكخرووياث 

 صىاعيت
 أ. هيفاء الصادق 

81 -قاعة   

الثالثاء 

4/30 

 محطاث قىي
 أ. هيفاء الصادق 

81 -قاعة   

1حىصيالث كهربائيت  
 عملي

انىرشمجمع   

 الكخروواث صىاعيت 
 )عملي( معمل االلكخرووياث

األربعاء 

5/1 
     

الخميس 

5/2 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


