
12345678المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.454.15:3.30اليوم

نشـــــــــــــاط طــــــــــــــالبىالخميس
إدارة شئون التعليم

هناء يوسف/ أ

          وكيل المعهد 

السيد سليط/ د.            أ

             يعتمد    عميد المعهد ،،

محمد نادر دياب/ د.           أ

الثالثاء
مجاالت كهرو مغناطيسية 

محمد الخمرى/ د

معمل هندسة إلكترونية 

 G2 E5(206Lab8)معمل

مها أشرف/ محمد عبيان م/د

االربعاء

  A  مدرج  

  ميكانيكا الموائع 

محمد احمد عوض/ د  

تمارين ومعمل ميكانيكا الموائع 

نشــــــاط طــــــالبىفادى عوض/ م 

االحد
E6 (301)     3رياضة 

عبد الرحمن محمد/ د

3فيزياء 

أحمد مصطفى الشيخ/ د 

Lab2 ـ Lab1 3معمل فيزياء 

االثنين
هندسة إلكترونية 

محمد عبيان/د

تمارين  هندسة 

إلكترونية 

مها أشرف/ م

معمل هندسة إلكترونية 

G1 ـE5 (206Lab5)معمل

مها أشرف/ محمد عبيان م/د

 مجاالت كهرومغناطيسية 1تمارين 

محمد عبد المنعم/م 

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2018 / 2017الفصل الدراسي األول 

 مقترح الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2017 /  2018

كهرباء : الشعبة E6(201 )قاعة األولى :الفرقة 

السبت
 3تمارين رياضة 

الصادق حسين/ م

 3 تمارين فيزياء 

حسن عبد المنعم/   م

تسويق 

حسن على حسن/ د

16/09/2017
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9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.454.15:3.30اليوم

نشـــــــــــــاط طــــــــــــــالبىالخميس

إدارة شئون التعليم

هناء يوسف/ أ

          وكيل المعهد 

السيد سليط/ د.            أ

             يعتمد    عميد المعهد ،،

محمد نادر دياب/ د.           أ

الثالثاء
5رياضة 

رأفت أبو زيد/ م.د.أ

E6(304 )قاعة 

التفكير العلمي  

محمد عبد القادر/ د

   5تمارين رياضة 

الصادق حسين/ م

االربعاء
1دوائر إلكترونية 

محمد عبيان/ د

تمارين 

 1دوائرإلكترونية 

محمد عبد المنعم/ م

 1معمل دوائر إلكترونية 

G2ـ E5 (204Lab7)معمل

محمد عبد المنعم/ محمد عبيان م/    د
نشــــــاط طــــــالبى

االحد
تمارين ديناميكا النظم 

شيماء محمد/ م.م

ديناميكا النظم 

حسن على حسن/ د

معمل دوائر منطقية 

G 2   E5 (201Lab5)معمل

مها أشرف/     م

االثنين
بحوث العمليات 

عبد الرحمن محمد/ د

تمارين بحوث عمليات

عبد الرحمن محمد/ د

 1معمل دوائر إلكترونية 

G1ـ E5 (204Lab7)معمل

محمد عبد المنعم/ محمد عبيان م/    د

كهرباء : الشعبة E6(202 )قاعة الثانية :الفرقة 

السبت
دوائر منطقية 

طارق على/ د

 تمارين 

 دوائر منطقية 

مها أشرف/    م

معمل دوائر منطقية 

مها أشرف /    م

G 1   E5 (201Lab5)معمل

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2018 / 2017الفصل الدراسي األول 

مقترح الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2017 /  2018

16/09/2017
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إدارة شئون التعليم

هناء يوسف/ أ

          وكيل المعهد 

السيد سليط/ د.            أ

             يعتمد    عميد المعهد ،،

محمد نادر دياب/ د.           أ

االربعاء
نظم تشغيل الحاسبات 

طارق على/ د

معمل نظم تشغيل الحاسبات   
ـ Lab1.2 E5 (308Lab8)معمل

اميرة أسامة/ م

تمارين نظم تشغيل الحاسبات 

نشــــــاط طــــــالبىاميرة أسامة/ م

نشـــــــــــــاط طــــــــــــــالبىالخميس

االثنين
تحليل إشارات 

محمد إبراهيم يوسف/ د .أ

تمارين تحليل إشارات 

سعد السيد/ م.     م

أخالقيات المهنة والتشريعات  

نشأت أدوارد/ د

الثالثاء
دوائر رقمية 

محمد عبيان/ د

تمارين 

  دوائر رقمية       

محمد عبدالمنعم/  م

 (201Lab8)معمل دوائر رقمية  معمل

E5 ـG1

محمد عبدالمنعم/       م

ـ E5 (201Lab8)معمل دوائر رقمية  معمل

G2

محمد عبدالمنعم/       م

االحد
1نظم إتصاالت كهربية 

السيد سليط/ د.أ

 1معمل نظم إتصاالت كهربية

Lab 1.2  E5(308Lab9)معمل

سعد السيد/ م.   م

 1تمارين نظم إتصاالت كهربية 

سعد السيد/ م.  م

كهرباء : الشعبة E6(205 )قاعة الثالثة : الفرقة 

السبت
نظرية المجاالت 

أيمن محمود/ د

تمارين نظرية المجاالت 

اميرة أسامة/   م

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2018 / 2017الفصل الدراسي األول 

مقترح الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2017 /  2018

16/09/2017



(      )نموذج رقم 
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إدارة شئون التعليم

هناء يوسف/ أ

          وكيل المعهد 

السيد سليط/ د.            أ

             يعتمد    عميد المعهد ،،

محمد نادر دياب/ د.           أ

االربعاء
 نقل البيانات    

السيد سليط/ د.أ

 تمارين  نقل البيانات 

نشــــــاط طــــــالبىأميرة بيومى/   م

نشـــــــــــــاط طــــــــــــــالبىالخميس

االثنين
   إتصاالت ضوئية  

محمد الخمرى/ د- ابراهيم فتحى  / م.د.أ

تمارين إتصاالت 

ضوئية 

أميرة بيومى/   م

معمل إتصاالت ضوئية 

G1ـE5  (301Lab11)معمل

أميرة بيومى/ابراهيم فتحى  م/ د

  (301Lab11)معمل إتصاالت ضوئية معمل

E5ـG2

أميرة بيومى/ابراهيم فتحى  م/ د

الثالثاء
هندسة إلكترونية ميكرومترية 

إيمن محمود/ د

إدارة المشرعات 

 E4(203 ) قاعة 

محمد الدهشان/  د

السبت
دوائر متكاملة 

أسامة عبد المنعم/ د

تمارين دوائر متكاملة

أميرة بيومى/ م

تمارين إتصاالت االقمار الصناعية 

سعد السيد/ م.م

االحد
   إتصاالت االقمار الصناعية

محمد صبح/ د

تمارين هندسة إلكترونية ميكرومترية

اميرة أسامة/ م

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2018 / 2017الفصل الدراسي األول  

 مقترح الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2017 /  2018

كهرباء : الشعبة E6(206 )قاعة الرابعة : الفرقة 

16/09/2017


