
القاعةالوقتالٌومالمحاضرالمادة

12.00:10.30االحدخلٌل زٌاد/  دهقذهت الحبسببث ًتطبيقبتيب

12.00:10.30االثنٌنعبدالغنً مجدي/  م.مهقذهت الحبسببث ًتطبيقبتيب

10.30:9.00االثنٌنعبدالمعز سامً/  دتزاكيب هحذدة

10.30:9.00الثالثاءسعٌد احمد/  م.متزاكيب هحذدة

01.30:12.00االثنٌنعبدهللا احمد/  د1فيشيبء

01.30:12.00االثنٌنالجعار رحاب/  م1فيشيبء

12.00:10.30االحدعبدالمعز سامً/  د1ريبضت

12.00:10.30االثنٌنسعٌد احمد/  م.م1ريبضت

01.30:12.00االثنٌنحامد تامر/  د1لغت انجليشيت

01.30:12.00الثالثاءحامد تامر/  د1لغت انجليشيت

01.30:12.00االثنٌنانور تامر/  دالبزهجو الييكليو

01.30:12.00االربعاءعبدالغنً مجدي/  م.مالبزهجو الييكليو

03.00:01.30الثالثاءخلٌل زٌاد/  دحشم البزاهج

03.00:01.30االربعاءعبدالغنً مجدي/  م.محشم البزاهج

03.00:01.30االثنٌنعبدهللا احمد/  دالكتزًنيبث

03.00:01.30االثنٌنالجعار رحاب/  مالكتزًنيبث

12.00:10.30االحدعبدالمعز سامً/  د(2)ريبضيبث 

12.00:10.30الثالثاءسعٌد احمد/  م.م(2)ريبضيبث 

01.30:12.00االثنٌنحامد تامر/  د(2)لغت اًرًبيت 

01.30:12.00الثالثاءحامد تامر/  د(2)لغت اًرًبيت 

العالً العبور معهد

المعلومات ونظم والحاسبات لالدارة

التعلٌم شئون ادارة

2017 / 2016 الصٌفً الفصل محاضرات جدول

( حاسب علوم االولى ) للفرقة
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التعلٌم شئون مدٌر

منصور لطفً هانً/  أ

المعهد وكٌل

بكر حسٌنً/  د

المعهد عمٌد

حجازي محمد/  د.أ



القاعةالوقتالٌومالمحاضرالمادة

12.00:10.30االثنٌنعبدالمعز سامً/  د3ريبضت

12.00:10.30الثالثاءرجب جمٌلة/  م3ريبضت

01.30:12.00االحدهٌكل اشرف/  دىيبكل بيبنبث

01.30:12.00االربعاءسالم محمد/  مىيبكل بيبنبث

12.00:10.30االثنٌنانور تامر/  دالبزهجت الشيئيت

12.00:10.30االربعاءمحمد رٌهام/  م.مالبزهجت الشيئيت

12.00:10.30االثنٌنعبدهللا احمد/  دتصوين هنطقى

2.30:1.00االثنٌنالجعار رحاب/  متصوين هنطقى

10.30:9.00السبتالشبراوي رهام/  دعلن النفس الوعزفي

3.00:1.30السبتالشبراوي رهام/  دعلن النفس الوعزفي

10.30:09.00السبتعبداللطٌف ابراهٌم/  م.متحليل النظن

10.30:09.00االثنٌنعبداللطٌف ابراهٌم/  م.متحليل النظن

10.30:09.00االثنٌنانور تامر/  دتنظين الولفبث ًهعبلجتيب

10.30:09.00الثالثاءمحمد رٌهام/  م.متنظين الولفبث ًهعبلجتيب

10.30:09.00الثالثاءسعٌد احمد/  م.ماحصبء ًاحتوبالث

10.30:09.00االربعاءسعٌد احمد/  م.ماحصبء ًاحتوبالث

10.30:09.00السبتعطٌة احمد/  دتنظين الحبسببث ًلغت التجويع

10.30:09.00االربعاءسالم محمد/  متنظين الحبسببث ًلغت التجويع

12.00:10.30االثنٌنادوارد نشأت/  دقبنٌى

12.00:10.30الثالثاءادوارد نشأت/  دقبنٌى

العالً العبور معهد

المعلومات ونظم والحاسبات لالدارة

التعلٌم شئون ادارة

2017 / 2016 الصٌفً الفصل محاضرات جدول

( حاسب علوم الثانٌة ) للفرقة
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التعلٌم شئون مدٌر

منصور لطفً هانً/  أ

المعهد وكٌل

بكر حسٌنً/  د

المعهد عمٌد

حجازي محمد/  د.أ



القاعةالوقتالٌومالمحاضرالمادة

12.00:10.30االحدنجٌب عاطف/  دنظن قٌاعذ البيبنبث

12.00:10.30الثالثاءسالم محمد/  م.منظن قٌاعذ البيبنبث

10.30:9.00الثالثاءعبداللطٌف ابراهٌم/  م.منظن التشغيل

10.30:9.00االربعاءعبداللطٌف ابراهٌم/  م.منظن التشغيل

01.30:12.00السبتعطٌة احمد/  دتصوين النظن

01.30:12.00السبتعبداللطٌف ابراهٌم/  م.متصوين النظن

12.00:10.30االثنٌنانور تامر/  دًاجيبث الحبسب

12.00:10.30االربعاءعبدالغنً مجدي/  م.مًاجيبث الحبسب

12.00:10.30السبتحسنً خالد/  د.أهعبلجت الصٌر الزقويت

12.00:10.30السبتمحمد رٌهام/  م.مهعبلجت الصٌر الزقويت

01.30:12.00الثالثاءسالم محمد/  مشبكبث الحبسب

01.30:12.00االربعاءسالم محمد/  مشبكبث الحبسب

10.30:09.00السبتحسنً خالد/  د.أالزسن ببلحبسب

10.30:09.00االحدعبدالغنً مجدي/  م.مالزسن ببلحبسب

03.00:01.30السبتعطٌة احمد/  د(1)ىنذست البزهجيبث 

03.00:01.30السبتعبدالغنً مجدي/  م.م(1)ىنذست البزهجيبث 

03.00:01.30االربعاءمحمد رٌهام/  م.مالبزهجو الونطقيو

03.00:01.30االربعاءمحمد رٌهام/  م.مالبزهجو الونطقيو

01.30:12.00االحدنجٌب عاطف/  دنظن  قٌاعذ البيبنبث الوٌسعت

01.30:12.00الثالثاءعبداللطٌف ابراهٌم/  م.منظن  قٌاعذ البيبنبث الوٌسعت

01.30:12.00الثالثاءادوارد نشأت/  دحقٌق االنسبى

01.30:12.00االربعاءادوارد نشأت/  دحقٌق االنسبى

العالً العبور معهد

المعلومات ونظم والحاسبات لالدارة

التعلٌم شئون ادارة

2017 / 2016 الصٌفً الفصل محاضرات جدول

( حاسب علوم الثالثة ) للفرقة
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التعلٌم شئون مدٌر

منصور لطفً هانً/  أ

المعهد وكٌل

بكر حسٌنً/  د

المعهد عمٌد

حجازي محمد/  د.أ



القاعةالوقتالٌومالمحاضرالمادة

01.30:12.00السبتحسنً خالد/  د.أالذكبء االصطنبعى

01.30:12.00الثالثاءمحمد رٌهام/  م.مالذكبء االصطنبعى

12.00:10.30االحدعبدالغنً مجدي/  م.مبزهجت الشبكبث

12.00:10.30االربعاءعبدالغنً مجدي/  م.مبزهجت الشبكبث

12.00:10.30السبتعطٌة احمد/  د2ىنذست البزهجيبث

12.00:10.30االحدسالم محمد/  م2ىنذست البزهجيبث

10.30:9.00السبتعبدالغنً مجدي/  م.منظن دعن القزار

10.30:9.00الثالثاءعبدالغنً مجدي/  م.منظن دعن القزار

03.00:01.30االحدنجٌب عاطف/  دالنظن الخبيزه

03.00:01.30االحدمحمد رٌهام/  م.مالنظن الخبيزه

03.00:01.30السبتحسنً خالد/  د.أالٌسبئط الوتعذدة

03.00:01.30االثنٌنعبدالغنً مجدي/  م.مالٌسبئط الوتعذدة

12.00:10.30االثنٌنمحمد رٌهام/  م.مالتعزف على االنوبط

12.00:10.30االثنٌنالهدى ابو مصطفى/  مالتعزف على االنوبط

12.00:10.30االثنٌنعبداللطٌف ابراهٌم/  م.مسزيت ًشبكبث الوعلٌهبث

12.00:10.30االربعاءعبداللطٌف ابراهٌم/  م.مسزيت ًشبكبث الوعلٌهبث

العالً العبور معهد

المعلومات ونظم والحاسبات لالدارة

التعلٌم شئون ادارة

2017 / 2016 الصٌفً الفصل محاضرات جدول

( حاسب علوم الرابعة ) للفرقة
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التعلٌم شئون مدٌر

منصور لطفً هانً/  أ

المعهد وكٌل

بكر حسٌنً/  د

المعهد عمٌد

حجازي محمد/  د.أ


