
وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم
العام األكاديمي 2021 / 2022

الجدول النهائي المتحانات نهاية الفصل الدراسي األول

اسم المقرر كود المقررالفترة المستوىتاريخ االمتحان


 )التخصص:  أو!المستوى: كه0/اء (فصل��

معلن بتاريخ 2/ 1 /  2022 

دوائر كهربية () ELCالثانية 123 أولى1:00 - 4:00االحد 16/  1/  2022

كتابة التقارير الفنية (كهرباء) HUMالثانية 111 أولى1:00 - 3:00الخميس 20/  1/  2022

فيزياء (3) BASالثانية 112 أولى1:00 - 4:00االحد 23/  1/  2022

اسس الهندسة الميكانيكية MECالثانية 111 أولى1:00 - 4:00االربعاء 26/  1/  2022

رياضيات (3) BASالثانية 111 أولى1:00 - 4:00االحد 30/  1/  2022

برمجة حاسب (1) ELCالثانية 111 أولى1:00 - 4:00االربعاء 2/  2/  2022

Page 10 of 16

مدير شئون التعليم
أ. هناء يوسف

 (                         )

وكيل المعهد
لشئون التعليم والطالب
أ.د. سعيد حسن ابراهيم
 (                         )

أ.د. مجدي عبد العزيز زهو
 (                       )

عميد المعهد العالي
 للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

يعتمد ،،،



وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم
العام األكاديمي 2021 / 2022

الجدول النهائي المتحانات نهاية الفصل الدراسي األول

اسم المقرر كود المقررالفترة المستوىتاريخ االمتحان


 )التخصص:  ثان%ةالمستوى: كه0/اء (فصل��

معلن بتاريخ 2/ 1 /  2022 

تحويل الطاقة () ELCالثانية 222 ثانية1:00 - 4:00االحد 16/  1/  2022

رياضيات (5) BASالثانية 212 ثانية1:00 - 4:00الخميس 20/  1/  2022

ديناميكا النظم () ELCالثانية 214 ثانية1:00 - 4:00االحد 23/  1/  2022

ادارة اعمال (كهرباء) HUMالثانية 322 ثانية1:00 - 3:00االربعاء 26/  1/  2022

دوائر الكترونية (1) ELCالثانية 211 ثانية1:00 - 4:00االحد 30/  1/  2022

دوائر منطقية  () ELCالثانية 212 ثانية1:00 - 4:00االربعاء 2/  2/  2022
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مدير شئون التعليم
أ. هناء يوسف

 (                         )

وكيل المعهد
لشئون التعليم والطالب
أ.د. سعيد حسن ابراهيم
 (                         )

أ.د. مجدي عبد العزيز زهو
 (                       )

عميد المعهد العالي
 للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

يعتمد ،،،



وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم
العام األكاديمي 2021 / 2022

الجدول النهائي المتحانات نهاية الفصل الدراسي األول

اسم المقرر كود المقررالفترة المستوىتاريخ االمتحان


 )التخصص:  ثالثةالمستوى: كه0/اء (فصل��

معلن بتاريخ 2/ 1 /  2022 

نظرية المعلومات والترميز ELCالثانية 316 ثالثة1:00 - 4:00االحد 16/  1/  2022

تموجات كهرومغناطيسية () ELCالثانية 325 ثالثة1:00 - 4:00الخميس 20/  1/  2022

تحليل إشارات () ELCالثانية 313 ثالثة1:00 - 4:00االحد 23/  1/  2022

إدارة المشروعات الهندسية ELCالثانية 315 ثالثة1:00 - 3:00االربعاء 26/  1/  2022

نظم اتصاالت كهربية (1) ELCالثانية 311 ثالثة1:00 - 4:00االحد 30/  1/  2022

دوائر رقمية () ELCالثانية 312 ثالثة1:00 - 4:00االربعاء 2/  2/  2022
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مدير شئون التعليم
أ. هناء يوسف

 (                         )

وكيل المعهد
لشئون التعليم والطالب
أ.د. سعيد حسن ابراهيم
 (                         )

أ.د. مجدي عبد العزيز زهو
 (                       )

عميد المعهد العالي
 للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

يعتمد ،،،



وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم
العام األكاديمي 2021 / 2022

الجدول النهائي المتحانات نهاية الفصل الدراسي األول

اسم المقرر كود المقررالفترة المستوىتاريخ االمتحان


 )التخصص:  را+عةالمستوى: كه0/اء (فصل��

معلن بتاريخ 2/ 1 /  2022 

نظم إتصاالت كهربية (3) ELCالثانية 411 رابعة1:00 - 4:00االحد 16/  1/  2022

هندسة إلكترونية ميكرومترية () ELCالثانية 413 رابعة1:00 - 4:00الخميس 20/  1/  2022

هندسة طبية ELCالثانية 417 رابعة1:00 - 4:00االحد 23/  1/  2022

االتصاالت الضوئية () ELCالثانية 414 رابعة1:00 - 4:00االربعاء 26/  1/  2022

شبكات اتصاالت ونظم المعلومات ELCالثانية 415 رابعة1:00 - 4:00االحد 30/  1/  2022

دوائر متكاملة () ELCالثانية 412 رابعة1:00 - 4:00االربعاء 2/  2/  2022
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مدير شئون التعليم
أ. هناء يوسف

 (                         )

وكيل المعهد
لشئون التعليم والطالب
أ.د. سعيد حسن ابراهيم
 (                         )

أ.د. مجدي عبد العزيز زهو
 (                       )

عميد المعهد العالي
 للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

يعتمد ،،،


