
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

مدير شئون التعليم

هناء يوسف/ أ

          وكيل المعهد 

السيد سليط/ د.            أ

             يعتمد    عميد المعهد ،،

محمد نادر دياب/ د.           أ

1برمجة حاسب الثالثاء
 1معمل برمجة حاسب 

على طارق/ م

االربعاء
مجاالت كهرو مغناطيسية 

محمد الخمرى/ د

 مجاالت كهرومغناطيسية 1تمارين 

محمد عبد المنعم/م 

االحد
       3رياضة 

دسوقى على دسوقى/ د

 3تمارين رياضة 

الصادق حسين/ م

االثنين
اسس هندسة ميكانيكية 

حسام كمال/  د

كتابة تقارير فنية 

محمد عبد القادر/ د

تمارين اسس هندسة ميكانيكية

شيماء محمد/ م.م

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2019 / 2018الفصل الدراسي األول 

  مقترح الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2018 /  2019 

نظام الفصلين الدراسيين

كهرباء : الشعبة E6(201 )قاعة األولى :الفرقة 

السبت
3فيزياء 

عمرو ابراهيم/ أحمد الشيخ ــ د/  د 

 3 تمارين ومعمل فيزياء 

عمرو ابراهيم/ أحمد الشيخ ــ د/  د 

22/09/2018



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

مدير شئون التعليم

هناء يوسف/ أ

          وكيل المعهد 

السيد سليط/ د.            أ

             يعتمد    عميد المعهد ،،

محمد نادر دياب/ د.           أ

الثالثاء
تمارين ديناميكا النظم 

على طارق/ م

ديناميكا النظم 

حسن على حسن/ د

E4(203 )قاعة 

التفكير العلمي  

محمد عبد القادر/ د

االربعاء
1دوائر إلكترونية 

نظمى عزام/ م.أ

االحد
 1معمل دوائر إلكترونية 

G2ـ E5 (204Lab7)معمل

محمد عبد المنعم/   م

تمارين دوائرإلكترونية 

1 

محمد عبد المنعم/ م

بحوث العمليات 

حسام كمال/ د

االثنين
دوائر منطقية 

نظمى عزام/ م.أ

 تمارين 

 دوائر منطقية 

على طارق/    م

معمل دوائر منطقية 

على طارق /    م

G 1   E5 (201Lab5)معمل

كهرباء : الشعبة E6(202 )قاعة الثانية :الفرقة 

السبت
تمارين بحوث عمليات

على طارق/ م

   5تمارين رياضة 

الصادق حسين/ م

5رياضة 

رأفت أبو زيد/ م.أ

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2019 / 2018الفصل الدراسي األول 

مقترح الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2018 /  2019

22/09/2018



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

مدير شئون التعليم

هناء يوسف/ أ

          وكيل المعهد 

السيد سليط/ د.            أ

             يعتمد    عميد المعهد ،،

محمد نادر دياب/ د.           أ

الثالثاء
نظم تشغيل الحاسبات 

محمد الخمرى/ د

 (201Lab8)معمل دوائر رقمية  معمل

E5 ـG2

محمد عبدالمنعم/       م

 (201Lab8)معمل دوائر رقمية  معمل

E5 ـG1

محمد عبدالمنعم/       م

االربعاء
تمارين 

  دوائر رقمية        

محمد عبدالمنعم/ م

دوائر رقمية 

احمد متولى/ د

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

اميرة أسامة/ م

االحد
1نظم إتصاالت كهربية 

السيد سليط/ د.أ

 1تمارين ومعمل نظم إتصاالت كهربية

Lab 1  E5(308Lab9)معمل

سعد السيد/ م.  م

تمارين نظم تشغيل الحاسبات 

اميرة أسامة/ م

االثنين
أخالقيات المهنة والتشريعات  

نشأت أدوارد/ د

تحليل إشارات 

محمد إبراهيم يوسف/ د .أ

تمارين تحليل إشارات 

سعد السيد/ م.     م

كهرباء : الشعبة E6(205 )قاعة الثالثة : الفرقة 

السبت
نظرية المجاالت 

أيمن محمود/ د

تمارين نظرية المجاالت 

اميرة أسامة/   م

 1تمارين ومعمل نظم إتصاالت كهربية

Lab 2  E5(308Lab9)معمل

سعد السيد/ م.   م

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2019 / 2018الفصل الدراسي األول 

 مقترح الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2018 /  2019

22/09/2018



(      )نموذج رقم 

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

االربعاء
تمارين هندسة إلكترونية ميكرومترية

اميرة أسامة/ م

 تمارين  نقل البيانات 

أميرة بيومى/   م

مدير شئون التعليم

هناء يوسف/ أ

          وكيل المعهد 

السيد سليط/ د.            أ

             يعتمد    عميد المعهد ،،

محمد نادر دياب/ د.           أ

االثنين
   إتصاالت ضوئية  

محمد الخمرى/  د

تمارين إتصاالت 

ضوئية 

أميرة بيومى/   م

معمل إتصاالت ضوئية 

G1ـE5  (301Lab11)معمل

أميرة بيومى/  م

الثالثاء
هندسة إلكترونية ميكرومترية 

إيمن محمود/ د

 نقل البيانات    

السيد سليط/ د.أ

السبت
تمارين دوائر متكاملة

أميرة بيومى/ م

دوائر متكاملة 

أسامة عبد المنعم/ د

تمارين إتصاالت االقمار الصناعية 

على طارق/  م

االحد

إدارة المشرعات 

 E4(203 ) قاعة 

عالء عبدالرازق/  د

   إتصاالت االقمار الصناعية

احمد متولى/ د

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2019 / 2018الفصل الدراسي األول  

 مقترح الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2018 /  2019

كهرباء : الشعبة E6(206 )قاعة الرابعة : الفرقة 

22/09/2018



(      )نموذج رقم 

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

الثالثاء

االربعاء

مدير شئون التعليم

هناء يوسف/ أ

          وكيل المعهد 

السيد سليط/ د.            أ

             يعتمد    عميد المعهد ،،

محمد نادر دياب/ د.           أ

تسويق

حسه على حسه/ د

تمارين المعالج الدقيق 

اميرة اسامة/  م

قياسات إلكترونية 

نظمى عزام/ م.أ

E6(303)الكترونيات اجهزة القياس قاعة

نظمى عزام/ م.أ

المعالج الدقيق 

/م.أ

تمارين الكترونيات اجهزة القياس 

/م

شبكات االتصاالت

/د

االحد

المدخل المنظومي للهندسة 

حسن على حسن/ د
 مشروع التخرج  

السيد سليط/ د.أ

تمارين اتصاالت الجوال 

/م
أميرة بيومى/تمارين هوائيات    م

االثنين

تمارين شبكات االتصاالت 

/م

 E6(206)اتصاالت الجوال قاعة

محمد الخمرى/  د
أميرة بيومى/معمل هوائيات    م

اقتصاد 

محمد الدهشان/ د

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2019 / 2018الفصل الدراسي األول  

 مقترح الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2018 /  2019

كهرباء : الشعبة 

السبت
ايمن محمود/ هوائيات   د

أسامة عبد المنعم/ تحكم آلى   د

22/09/2018



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

االربعاء
مجاالت كهرو مغناطيسية 

محمد الخمرى/ د

مدير شئون التعليم

هناء يوسف/ أ

          وكيل المعهد 

السيد سليط/ د.            أ

             يعتمد    عميد المعهد ،،

محمد نادر دياب/ د.           أ

االثنين
ميكاويكا الموائع

ايمان عبد الغفار/ م.أ

تسويق

حسه على حسه/ د

الثالثاء

السبت
3فيزياء 

عمرو ابراهيم/ أحمد الشيخ ــ د/  د 

االحد
       3رياضة 

دسوقى على دسوقى/ د

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2019 / 2018الفصل الدراسي األول 

  مقترح الجدول الدراسي للفصل الدراسى االول 

 2018 /  2019

كهرباء : الشعبة نظام الساعات المعتمدةاألولى :الفرقة 

22/09/2018


