
5678استراحة1234المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.00:12.151.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30اليوم

سكشن  1

2سكشن 

3سكشن 

سكشن  1

2سكشن 

3سكشن 

سكشن  1

2سكشن 

3سكشن 

سكشن  1

2سكشن 

3سكشن 

سكشن  1

2سكشن 

3سكشن 

السبت
ياسر شبانة . د.   أ1ميكانيكا

(ONLINE) كل اسبوعين

محمد عبد القادر  / كيمياء   د 

   (ONLINE) كل اسبوعين

حسين سيد . د1معمل رسم هندسى 

كل اسبوعين (ONLINE)عبدالسالم 

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2021 / 2020الفصل الدراسي االول 
       2021 / 2020 الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

هندسة عامة : الشعبة 

االربعاء

االثنين
حسين سيد عبدالسالم . د1رسم هندسى 

(ONLINE) كل اسبوعين

دسوقى على /  د1رياضة 

(ONLINE) كل اسبوعين

عمرو .د/ أحمد الشيخ.   د1    فيزياء

كل اسبوعين (ONLINE)ابراهيم  

حسن. م. م1تمارين ومعمل فيزياء
(E2204) 1 فيزياء   

عمرو ابراهيم. أحمد الشيخ    د.     د

E2(104)هالة حمادة/  م1تمارين رياضة 

         مدير شئون التعليم  

هناء يوسف.           أ

عميد المعهد ,,, يعتمد 

محمد فتوح أحمد. د.أ

E2(105)شيماء /م.  م1تمارين ميكانيكا 

E2(203)عبدالمسيح .   معمل رسم هندسى م

(E2204) 1رياضة 

دسوقى على دسوقى/ د

حسن. م. م1تمارين ومعمل فيزياء

E2(203)عبدالمسيح .   معمل رسم هندسى محنان/  تمارين ومعمل  كيمياء  م

قاعة .          معمل رسم هندسي  م

(203) E2

االحد
(E2204)كيمياء 

محمد عبد القادر/   د

(E2204) 1  ميكانيكا

ياسر شبانة. د.  أ

E2 (104)الصادق /  م1تمارين رياضة 

الثالثاء
(E2204) 1رسم هندسى 

حسين سيد عبدالسالم.د

       (نظام الفصلين الدراسيين)                 (1مجموعة)إعدادي : المستوى 

عدد  السكاشن

حنان/  تمارين ومعمل  كيمياء  م

  

E2(105)شيماء /م.  م1تمارين ميكانيكا 

E2 (104)الصادق /  م1تمارين رياضة E2(105)شيماء /م.  م1تمارين ميكانيكا 

حسن. م. م1تمارين ومعمل فيزياءحنان/  تمارين ومعمل  كيمياء  م

(E2204) لغة إنجليزية فنية 

تامر حامد/  د
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9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.00:12.151.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30اليوم

4سكشن 

5سكشن 

6سكشن 

4سكشن 

5سكشن 

6سكشن 

4سكشن 

5سكشن 

6سكشن 

4سكشن 

5سكشن 

6سكشن 

4سكشن 

5سكشن 

6سكشن 

حسين سيد عبدالسالم . د1رسم هندسى 

(ONLINE) كل اسبوعين

دسوقى على /  د1رياضة 

(ONLINE) كل اسبوعين

عمرو .د/ أحمد الشيخ.   د1    فيزياء

كل اسبوعين (ONLINE)ابراهيم  
  

(E2204)كيمياء 

محمد عبد القادر/   د

(E2204) 1  ميكانيكا

ياسر شبانة. د.  أ

السبت
ياسر شبانة . د.   أ1ميكانيكا

(ONLINE) كل اسبوعين

محمد عبد القادر  / كيمياء   د 

   (ONLINE) كل اسبوعين

حسين سيد . د1معمل رسم هندسى 

كل اسبوعين (ONLINE)عبدالسالم 

         مدير شئون التعليم  

هناء يوسف.           أ

االربعاء

E2 (104)الصادق /  م1تمارين رياضة 

حنان/  تمارين ومعمل  كيمياء  م

عميد المعهد ,,, يعتمد 

محمد فتوح أحمد. د.أ

E2(105)شيماء /م.  م1تمارين ميكانيكا حنان/  تمارين ومعمل  كيمياء  م

(E2204) 1رياضة 

دسوقى على دسوقى/ د
(E2204) 1  فيزياء  

عمرو ابراهيم. أحمد الشيخ    د.     د
E2(104)هالة حمادة/  م1تمارين رياضة E2(105)شيماء /م.  م1تمارين ميكانيكا 

E2(203)عبدالمسيح .   معمل رسم هندسى محسن. م. م1تمارين ومعمل فيزياء

E2(105)شيماء /م.  م1تمارين ميكانيكا 

(E2304) لغة إنجليزية فنية 

تامر حامد/  د

(E2304) 1رسم هندسى 

حسين سيد عبدالسالم.د

حسن. م. م1تمارين ومعمل فيزياء

حسن. م. م1تمارين ومعمل فيزياء

االحد

حنان/  تمارين ومعمل  كيمياء  م

E2 (104)الصادق /  م1تمارين رياضة 

الثالثاء

االثنين

E2(203)عبدالمسيح .   معمل رسم هندسى م

E2(203)عبدالمسيح .   معمل رسم هندسى م

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2021 / 2020الفصل الدراسي االول 
       2021 / 2020 الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

هندسة عامة : الشعبة        (نظام الفصلين الدراسيين)                    (2مجموعة)إعدادي : المستوى 

عدد  السكاشن



5678استراحة1234المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.00:12.151.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30اليوم

7سكشن 

8سكشن 

9سكشن 

7سكشن 

8سكشن 

9سكشن 

7سكشن 

8سكشن 

9سكشن 

7سكشن 

8سكشن 

9سكشن 

7سكشن 

8سكشن 

9سكشن 

االثنين
حسين سيد عبدالسالم . د1رسم هندسى 

(ONLINE) كل اسبوعين

دسوقى على /  د1رياضة 

(ONLINE) كل اسبوعين

عمرو .د/ أحمد الشيخ.   د1    فيزياء

كل اسبوعين (ONLINE)ابراهيم  
  

السبت
محمد عبد القادر  / كيمياء   د 

   (ONLINE) كل اسبوعين

ياسر شبانة . د.   أ1ميكانيكا

(ONLINE) كل اسبوعين

حسين سيد . د1معمل رسم هندسى 

كل اسبوعين (ONLINE)عبدالسالم 

         مدير شئون التعليم  

هناء يوسف.           أ

عميد المعهد ,,, يعتمد 

محمد فتوح أحمد. د.أ

(E2304) 1  فيزياء  
عمرو ابراهيم. أحمد الشيخ    د.     د

(E2304) 1رياضة 

دسوقى على دسوقى/ د

حنان/  تمارين ومعمل  كيمياء  مE2(203)عبدالمسيح .   معمل رسم هندسى م

E2(203)عبدالمسيح .   معمل رسم هندسى محنان/  تمارين ومعمل  كيمياء  م

E2(104)هالة حمادة/  م1تمارين رياضة 

االحد

الثالثاء

E2 (203)قاعة .    معمل رسم هندسي  م

االربعاء

حسن. م. م1تمارين ومعمل فيزياءE2(104)هالة حمادة/  م1تمارين رياضة 

(E2204) 1رسم هندسى 

حسين سيد عبدالسالم.د

(E2204) لغة إنجليزية فنية 

تامر حامد/  د

عدد  السكاشن

E2(105)شيماء /م.  م1تمارين ميكانيكا 

E2(105)شيماء /م.  م1تمارين ميكانيكا 

E2(104)هالة حمادة/  م1تمارين رياضة E2(105)شيماء /م.  م1تمارين ميكانيكا 

حنان/  تمارين ومعمل  كيمياء  م

(E2304) 1  ميكانيكا

ياسر شبانة. د.  أ

(E2304)كيمياء 

محمد عبد القادر/   د
حسن. م. م1تمارين ومعمل فيزياء

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2021 / 2020الفصل الدراسي االول 
       2021 / 2020 الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

هندسة عامة : الشعبة        (نظام الفصلين الدراسيين)                 (3مجموعة)إعدادي : المستوى 

حسن. م. م1تمارين ومعمل فيزياء


