
QF-ED 13

B:المبنى 331:القاعة علوم حاسب:الشعبة 

المحاضره

9.45:9.0010.30:9.4511.15:10.3012.00:11.1512.45:12.001.30:12.452.15:1.303.00:2.153.45:3.004.30:3.45اليوم

السبت

الثالثاء

الخميس

عميد المعهديعتمد

معمل البرمجه الهيكليه

(3)

ايمان السيد/ م

معمل حزم البرامج

(1)

إبراهيم عبد اللطيف.م.م

معمل الكترونيات

(3)

احمد الشيخ/ د

(2)معمل حزم البرامج

اسماء رزق/ م

معمل الكترونيات

(1)

احمد الشيخ/ د

أجازة

إدارة شئون التعليم 

خالد البهنسي/ د .أايهاب جمال الدين. م.م

االحد
(2)لغه انجليزية 

تامر حامد/د

البرمجة الهيكلية

احمد سعيد/د.م.أ

حزم البرامج

أسامة مختار/ د
2تطبيقى رياضيات 

وصال مجاهد/ م

االثنين
الكتــرونيـات

احمد الشيخ/ د

(1)معمل البرمجه الهيكليه  

ايمان محمد أنور/ م

االربعاء
2رياضيات 

حلمى رضوان/ د 

معمل البرمجه الهيكليه

(2)

اسماء رزق/ م

األولى: الفرقة 

األولى

معهد العبور العالى

تطبيقى

(2)لغه انجليزية 

تامر حامد/ د

الخامسةالرابعةالثالثةالثانية

1A - CS
لإلداره والحاسبات ونظم المعلومات

الفصل الدراسي الثاني
  2020 / 2019العام الدراسي 

إدارة شئون التعليم

                                                                جدول المحاضرات                                                               الئحة جديدة

(3)معمل حزم البرامج

اسماء رزق/ م

معمل الكترونيات

(2)

احمد الشيخ/ د

معمل الكترونيات

(2)

احمد الشيخ/ د



QF-ED 13

B:المبنى 334:القاعة علوم حاسب:الشعبة 

المحاضره

9.45:9.0010.30:9.4511.15:10.3012.00:11.1512.45:12.001.30:12.452.15:1.303.00:2.153.45:3.004.30:3.45اليوم

السبت

الثالثاء

الخميس

عميد المعهديعتمد

معمل

البرمجة الهيكلية

(4)

احمد ابو الهيجات/ م

معمل الكترونيات

(2)

احمد الشيخ/ د

معمل الكترونيات

(3)

احمد الشيخ/ د

(2)معمل حزم البرامج

اسماء رزق/ م

أجازة

إدارة شئون التعليم 

معمل

البرمجة الهيكلية

(3)

احمد ابو الهيجات/ م
2رياضيات 

حلمى رضوان/ د 

(1)معمل حزم البرامج

اسماء رزق/ م

خالد البهنسي/ د .أايهاب جمال الدين. م.م

االحد
البرمجة الهيكلية

احمد سعيد/د.م.أ

(2)لغه انجليزية 

تامر حامد/د

تطبيقى

رياضيات

2 مج1مج

بالتبادل

وصال مجاهد/ م

االثنين
حزم البرامج

أسامة مختار/ د

الكتــرونيـات

احمد الشيخ/ د

االربعاء

األولى: الفرقة 

معمل

البرمجة الهيكلية

(1)

ايمان محمد أنور/ م

معمل الكترونيات

(2)

(1)و(4)مج 

احمد الشيخ/ د

معمل

البرمجة الهيكلية

(2)

احمد ابو الهيجات/ م

األولى

معهد العبور العالى

تطبيقى

(2)لغه انجليزية 

تامر حامد/ د

(4)معمل حزم البرامج

اسماء رزق/ م

الخامسةالرابعةالثالثةالثانية

1B - CS
لإلداره والحاسبات ونظم المعلومات

الفصل الدراسي الثاني
  2020 / 2019العام الدراسي 

إدارة شئون التعليم
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(3)معمل حزم البرامج

اسماء رزق/ م


