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الثالثاء

االربعاء

 ELC421دوائر متكاملة  

(E6206)اسامةعبدالمنعم .د

ادارة المشروعات  

HUM431رفيق .د.م.أ

(ONLINE)خيري

 ELC421دوائر متكاملة  

(E6206)اسامةعبدالمنعم .د

معمل اتصاالت ضوئية   

اميرة بيومي كل اسبوعين.م.م

تمارين اتصاالت االقمار الصناعية 

(LAB)(E6205)علي طارق  .م

اميرة .م.تمارين اتصاالت ضوئية م

(LAB)(E6205)بيومي 

 ELC458نظرية المعلومات 

(E6304)ريهام سمير  .د

  ELC451اتصاالت ضوئية 

(E6304)ابراهيم فتحي .د.م.أ

ELC453اتصاالت االقمار الصناعية

 (ONLINE)محمد مدحت مختار .د.أ

كل اسبوعين

علي .تمارين نظرية المعلومات م

(E3208)طارق 

دسوقي .  دBAS111 3رياضة 

(E6201)علي 

BAS121  3فيزياء

عمرو ابراهيم .احمد الشيخ   د. د

(E6304)

 تمارين هندسة الكترونية 

سالي الجندي  .م.ميكرومترية  م

(E6205)

 تمارين هندسة الكترونية 

سالي الجندي  .م.ميكرومترية  م

(E6206)

ELC231دوائر منطقية 

(E6202)سعيد حسن . د.أ

  ELC421دوائر متكاملة

كل  (ONLINE)اسامةعبدالمنعم .د

اسبوعين

(HUM251)اقتصاد 

ONLINEمجدي زهو . أد

اميرة .م.تمارين اتصاالت ضوئية م

(LAB)(E6205)بيومي 

تمارين اتصاالت االقمار الصناعية 

(LAB)(E6205)علي طارق  .م

 ELC451اتصاالت ضوئية 

(E6304)ابراهيم فتحي .د.م.أ

االثنين

 هندسة الكترونية 

ايمن .  دELC422ميكرومترية

(E6304)محمود  

اتصاالت االقمار الصناعية 

ELC453محمد مدحت .د.أ

(E6206)مختار 

اميرة .م.تمارين دوائر متكاملة  م

(E6205)بيومي 

اتصاالت االقمار الصناعية 

ELC453محمد مدحت مختار .د.أ

(E6206)

 هندسة الكترونية 

 ELC422ميكرومترية

(E6304)ايمن محمود  . د

تمارين مجاالت كهرومغناطيسية 

(E6301)سالي الجندي .م.م

 HUM 082كتابة تقارير فنية

(E6201)محمد عبدالقادر  .د

اميرة .م.تمارين ومعمل تحكم الي م

(LAB)(E6202)بيومي 

االحد

 ELC454اتصاالت الجوال 

محمد الخمرى. د

محمد فتوح أحمد. د.أ

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2021 / 2020الفصل الدراسي األول 

   الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2020 /  2021

 (نظام الساعات معتمدة)كهرباء   : الشعبة 

السبت

محمد . م1تمارين ومعمل دوائر الكترونية

LABعبدالمنعم 

ديناميكا النظم 

(E6301)حسام كمال  /  د

 ELC221 1دوائر الكترونية 

(E6301)ابراهيم فتحي .د.م.أ

 (1)معمل برمجة حاسبات

G1شيماء محمود .م.م

ELC111مجاالت كهرو مغناطيسية 

(E6201)محمد جبر .د

  ELC141 1برمجة حاسبات

(E6201)ريهام سمير .د

 ELC321دوائر رقمية  

(E6304)سعيد حسن . د.أ

 ELC471هوائيات 

ايمن محمود. د

(HUM461)دراسات بيئية  

ONLINEد محمد عبد القادر 

 ELC341نظم تشغيل الحاسبات 

محمد الخمرى. د

عميد المعهد,,, يعتمد  مدير شئون التعليم

هناء يوسف. أ

اسامة .  دELC361تحكم الي 

(E6304)عبدالمنعم  

سالي الجندي .م.دوائر منطقية  م

(E6301) كل اسبوعين

ELC352تحليل اإلشارات 

(E6304)محمد إبراهيم يوسف / د .أ

محمد .تمارين تحليل االشارات م

(E3208)عبدالمنعم 

  ELC3511نظم اتصاالت كهربية

(E6304)سعد السيد  .د

BAS211 5رياضة 

(E6202)رافت ابوزيد.د.م.أ

 ELC451اتصاالت ضوئية

كل  (ONLINE)ابراهيم فتحي .د.م.أ

اسبوعين

 0د(ELC262)المدخل المنظومي 

ONLINE

سالي .م.تمارين ومعمل دوائر رقمية م

(LAB)الجندي 

 ELC351 1نظم اتصاالت كهربية 

 (ONLINE)سعد السيد .د

كل اسبوعين

 هندسة الكترونية 

ايمن .  دELC422ميكرومترية

كل اسبوعين (ONLINE)محمود  

  ELC458نظرية المعلومات

كل  (ONLINE)ريهام سمير .د

اسبوعين

 ELC452شبكات االتصاالت 

محمد مدحت مختار.د.أ

 ELC353 2نظم اتصاالت كهربية

سعد السيد.د

اخالقيات  المهنة والقانون 

(HUM371) نشأت ادوارد. د

ONLINE

(HUM221)التفكير العلمي

ONLINEمحمد عبد القادر .د

  ELC458نظرية المعلومات 

(E6304)ريهام سمير  .د


