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 المقررات الدراسية لمرحلة الدبلومة )هندسة القوي الكهربية(
 

   الفصل الدراسي الثاني 

 

 رقم التليفون  استاذ المادة  المقررات  م

 01064242527 مجدي  جابر /د تشغيل النظم الكهربية  1

2 
استخدام وتوزيع الطاقة 

 الكهربية
 01154787471 محمد على  شيماء   /د

 01129797097 مختار ابراهيم  /د 2وقاية النظم الكهربية   3

4 
 1مقرر اختياري تخصصى 

 ( العالي الجهد قياس أجهزه)
 01099074051 الطيب  أحمد  /د

 

   الفصل الدراسي الرابع

 

 رقم التليفون  استاذ المادة  المقررات  م

 01066674248 عويس  أحمد /د الجر والنقل الكهربى 1

 01142389292 النوبي أحمد/د 2التركيبات الكهربية  2

3 
 4مقرر اختياري تخصصى 

 ( خاصه كهريية  االت)
 01146552533 على  ايات/د

 مشروع  4
 رشوان  أحمد/د

 مختار ابراهيم  /د
01069794259 

01129797097 
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 (التحكمالمقررات الدراسية لمرحلة الدبلومة )هندسة 
 

   الفصل الدراسي الثاني 

 

 رقم التليفون  استاذ المادة  المقررات  م

 01551553780 رشدي  محمد /د نمذجة العمليات الصناعية 1

 01060406966 فوزي  أسماء/د ديناميكا المنظومات 2

 01110340949 االخر  عبد/د مكونات نظم التحكم 3

4 
 1مقرر اختياري تخصصى 

 ( العالي الجهد قياس أجهزه)
 01099074051 الطيب  أحمد  /د

 

    الرابع الفصل الدراسي

 

 رقم التليفون  استاذ المادة  ت المقررا م

 01069794259 رشوان  أحمد/د تحكم بالحاسبات 1
 

 01114555179 الهادي  عبد  سالمه/د.أ نظم ادارية واقتصادية  2

3 
 4مقرر اختياري تخصصى

 ( خاصه كهريية  االت)
 01146552533 على  ايات/د

 مشروع  4
 رشوان  أحمد/د

 مختار ابراهيم  /د

01069794259 

01129797097 
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هندسة تصميم خطوط االنابيب  المقررات الدراسية لمرحلة الدبلومة ) 

 ( والتوربينات
 

 الفصل الدراسي الثاني 

 

 رقم التليفون  استاذ المادة  المقررات  م

 01111357076 وليد انيس   أ.د/  اجهزة القياس واالختبارات 1

2 
استخدام الحاسبات الرقمية 

 فى التطبيقات الهندسية
 01142951507 دالفضيل وليد عب د/

 01140063990 محمد شعبان  د/ 1التوربينات ومحطاتها 3

 01129558840 محمد فتحي د/ 2مقرر اختياري تخصصى  4

 

   الفصل الدراسي الرابع

 

 رقم التليفون  استاذ المادة  المقررات  م

 المحكم اآللي والهيرومنطقي  1
 طارق عبد المالك  أ.د/ 

01226930811 

 2  ومحطاتها التوربينات 2
 طارق عبد المالك  أ.د/ 

01226930811 

 4مقرر اختياري تخصصى  3
 سالمة عبد الهادي أ.د/ 

01114555179 

 مشروع  4
 سالمة عبد الهادي أ.د/ 

01114555179 

 

 


