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5سكشن  
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8سكشن   

             إدارة شئون التعلٌم                    

هناء ٌوسف/              أ

                                 وكٌل المعهد                     

السٌد سلٌط/ د.                               أ

  ٌعتمد  ،،، عمٌد المعهد  

محمد نادر دٌاب/ د.أ

G2مدرج  B  

تامر حامد/ لغة إنجليزية فنية  د

G2  كيمياء A مدرج 

محمد عبد القادر/ د

حسن عبد المنعم   / م. مE6(301)قاعة1تمارين فيزياء 

(كل اسبوعين)

تمارين ومعمل 

Lab2  E6(104)معمل  /  م

الصادق/  مE6(304) قاعة 1تمارين رياضة 

حسن عبد المنعم    / م. مE6(301)قاعة1تمارين فيزياء 

(كل اسبوعين)

االثنين

G1  كيمياء  A  مدرج 

محمد عبد القادر/ د

G1    (301) E6 

تامر حامد/  لغة إنجليزية فنية  د

تمارين ومعمل  كيمياء 

Lab2حنان /   م

تمارين ومعمل  كيمياء 

Lab1حنان /   م

/ مE6(302) قاعة1تمارين رياضة

عمرو إبراهيم/ م.  مLab 1  1 معمل فيزياء 

 ومعمل تمارين

   Lab 1  م/
تمارين ومعمل مقدمة الحاسبات  

Lab1  E6(104)الصادق   معمل  /م
E6(301)شٌماء  قاعة/ م.  م1تمارٌن مٌكانٌكا 

Bمدرج

 G2 1    رٌاضة  

رأفت أبو زٌد/ م.د. أ

عمرو إبراهيم/ م.  مLab 2  1 معمل فيزياء 

االحد

Bمدرج

 G1 1   رٌاضة 

رأفت أبو زٌد/ م.د.أ

الصادق/  مE6(303) قاعة 1تمارين رياضة 
تمارين ومعمل  كيمياء 

Lab2حنان /   م

تمارين ومعمل  كيمياء 

Lab1حنان /   م

E6(304)شٌماء  قاعة/ م.  م1تمارٌن مٌكانٌكا 

/ مE6(303) قاعة1تمارين رياضة

G2 1    فيزياء A مدرج 

أحمد مصطفى الشيخ/ د 

تمارين ومعمل / مE6(302) قاعة1تمارين رياضة

Lab1  E4(104)معمل /   م

القن محمد/ م E3(208)قاعة  هندسي رسم معمل    

عمرو إبراهيم/ م.  مLab 1  1 معمل فيزياء عمرو إبراهيم/ م.  مLab 2  1 معمل فيزياء 

شيماء/ م.م وليم شيرى/ م.م   E4(201)قاعة  هندسي رسم معمل    

السبت

G1 1    فيزياء A مدرج 

أحمد مصطفى الشيخ/ د 

Bمدرج

G1   رسم هندسي 

محمد مغازى/ م.أ

حسن عبد المنعم/ م. مLab 2   1معمل  فيزياء حسن عبد المنعم/ م.  مLab 1   1معمل  فيزياء 

/م  E4(203)قاعة  هندسي رسم معمل    
تمارين ومعمل  كيمياء 

Lab2حنان /   م

تمارين ومعمل  كيمياء 

Lab1حنان /   م

اسالم/ م  E4(301)قاعة  هندسي رسم معمل    

Bمدرج

G2  رسم هندسي   

محمد مغازى/ م.أ

عدد  

السكاشن

1234
9.00 :  10.30 10.45 : 12.15 1.00 : 2.30 2.45 : 4.15

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 
(      )نموذج رقم  2018 / 2017 مقترح الجدول الدراسً للفصل الدراسى االول 
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             إدارة شئون التعلٌم                    

هناء ٌوسف/              أ

                                 وكٌل المعهد                     

السٌد سلٌط/ د.                               أ

  ٌعتمد  ،،، عمٌد المعهد  

محمد نادر دٌاب/ د.أ

المجيد عبد شيماء/ م.م       E4(201)قاعة  هندسي رسم معمل   / مE6(303) قاعة1تمارين رياضة

Lab 2حسن عبد المنعم    / م.   م1معمل فيزياء Lab 1حسن عبد المنعم    / م.  م1معمل فيزياء الصادق/  مE6(302) قاعة 1تمارين رياضة 

ابراهيم اسالم/ م      E4(301)قاعة  هندسي رسم معمل   E6(301)شٌماء  قاعة/ م.  م1تمارٌن مٌكانٌكا 

تمارين ومعمل مقدمة الحاسبات  

Lab2  E6(104)مها اشرف   معمل  /  م
E6(301)شٌماء  قاعة/ م.  م1تمارٌن مٌكانٌكا 

عمرو ابراهيم  /م. مE6(301)قاعة1تمارين فيزياء 

(كل اسبوعين) 

وليم شيرى/ م.م      E3(208)قاعة  هندسي رسم معمل   E6(301)شٌماء  قاعة/ م.  م1تمارٌن مٌكانٌكا 

عمرو إبراهيم/ م.  مLab 1  1 معمل فيزياء عمرو إبراهيم/ م.  مLab 2  1 معمل فيزياء 
عمرو ابراهيم   /م. مE6(301)قاعة1تمارين فيزياء 

(كل اسبوعين)

االربعاء

شويخ احمد/ م    E4(303)قاعة  هندسي رسم معمل   

الصادق/  مE6(302) قاعة 1تمارين رياضة Lab 1حسن عبد المنعم    / م.   م1معمل فيزياء 

 A مدرج 

 G2 1 مٌكانٌكا  

عادل أبوشنب/  د

Lab1حسن عبد المنعم    / م.   م1معمل فيزياء Lab 2حسن عبد المنعم    / م.  م1معمل فيزياء 

تمارين ومعمل  كيمياء 

Lab2حنان /   م

تمارين ومعمل  كيمياء 

Lab1حنان /   م

E6(303)شٌماء  قاعة/ م.  م1تمارٌن مٌكانٌكا 
عمرو ابراهيم   /م. مE6(301)قاعة1تمارين فيزياء 

(كل اسبوعين)

حسن عبد المنعم    / م. مE6(301)قاعة1تمارين فيزياء 

(كل اسبوعين)

عمرو إبراهيم/ م.   مLab 1  1 معمل فيزياء 
عمرو ابراهيم   /م. مE6(301)قاعة1تمارين فيزياء 

(كل اسبوعين)
عمرو إبراهيم/ م.   مLab 2  1 معمل فيزياء 

E6(304)شٌماء  قاعة/ م.  م1تمارٌن مٌكانٌكا 

 10.45 : 12.15 1.00 : 2.30 2.45 : 4.15

الثالثاء

 A مدرج 

 G1 1 مٌكانٌكا  

عادل أبوشنب/   د

E6(304)شٌماء  قاعة/ م.  م1تمارٌن مٌكانٌكا 
حسن عبد المنعم    / م. مE6(301)قاعة1تمارين فيزياء 

(كل اسبوعين)

Lab 2حسن عبد المنعم    / م.  م1معمل فيزياء 

هندسة عامة : الشعبة إعدادي :الفرقة 

عدد  

السكاشن

1234

9.00 :  10.30

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 
(      )نموذج رقم  2018 / 2017 مقترح الجدول الدراسً للفصل الدراسى االول 

16/09/2017


