
القاعةالوقتالٌومالمحاضرالمادة

01.30:12.00الثالثاءخلٌل زٌاد/  دهقذهَ فً الحاسباث

12.30:11.00االربعاءعبدالغنً مجدي/  م.م هقذهت فٍ الحاسباث

03.00:01.30االثنٌنهٌكل اشرف/  دهقذهَ فً ًظن الخشغُل

12.30:11.00الثالثاءسعد شهٌرة/  م.مهقذهَ فً ًظن الخشغُل

01.30:12.00السبتحجازي محمد/  د.أ1اقخصاد

01.30:12.00االثنٌنمحمود منى/  م.م1اقخصاد

12.00:10.00الثالثاءصالح مدحت/  دهباديء حٌظُن وادارة

12.00:10.00االربعاءصالح مدحت/  دهباديء حٌظُن وادارة

03.00:01.00الثالثاءصالح مدحت/  دادارة عاهت

03.00:01.00االربعاءصالح مدحت/  دادارة عاهت

01.30:11.30االثنٌنحامد تامر/  دهراسالث وهصطلحاث باللغت االوربُت

01.30:11.30الثالثاءحامد تامر/  دهراسالث وهصطلحاث باللغت االوربُت

12.00:10.30السبتهٌكل اشرف/  داساسُاث البرهجَ الهُكلَُ

12.00:10.30االحدالهدى ابو مصطفى/  ماساسُاث البرهجَ الهُكلَُ

12.00:10.30السبتخلٌل زٌاد/  دحسم الخطبُقاث الوكخبَُ

12.00:10.30االثنٌنبدوي محمد/  م.محسم الخطبُقاث الوكخبَُ

12.00:10.30االحدبكر حسٌنً/  دهباديء الوحاسبَ

12.00:10.30االثنٌنماهر احمد/  مهباديء الوحاسبَ

1.30:12.00االحدعبدالمعز سامً/  دالرَاضُاث والخاهُي

1.30:12.00االحدسعٌد احمد/  م.مالرَاضُاث والخاهُي

12.30:10.30السبتعرفة حمدي/  دهباديء السلىك الخٌظُوً

12.30:10.30االحدعرفة حمدي/  دهباديء السلىك الخٌظُوً

العالً العبور معهد

المعلومات ونظم والحاسبات لالدارة

التعلٌم شئون ادارة

2017 / 2016 الصٌفً الفصل محاضرات جدول

( معلومات نظم 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

12.00:10.30السبتهٌكل اشرف/  د(1)قىاعذ البُاًاث 

12.00:10.30االحدالدٌن جمال اٌهتب/  م.م(1)قىاعذ البُاًاث 

01.30:12.00االثنٌنهٌكل اشرف/  دالبرهجت الهُكلُت الوخقذهت

01.30:12.00الثالثاءمشهور اسراء/  مالبرهجت الهُكلُت الوخقذهت

12.00:10.30االحدبكر حسٌنً/  دهحاسبت شركاث

12.00:10.30االثنٌنمحمود مصطفى/  مهحاسبت شركاث

12.00:10.30الثالثاءصالح مدحت/  دادارة االًخاج

12.00:10.30الثالثاءالحراٌري محمد/  مادارة االًخاج

12.30:10.30االثنٌنادوارد نشأت/  دالقاًىى الخجارٌ

02.00:12.00االثنٌنعزب صالح/  دEدراساث اقخصادَت  

10.30:09.00االحدمسعد محمد/  دًظن الوعلىهاث االدارََ

10.30:09.00االثنٌنالدٌن جمال اٌهاب/  م.مًظن الوعلىهاث االدارََ

01.30:12.00االثنٌنخلٌل زٌاد/  دحطبُقاث االًخرًج والىسائط الوخعذدٍ

01.30:12.00الثالثاءمشهور اسراء/  محطبُقاث االًخرًج والىسائط الوخعذدٍ

12.00:10.30االحدصالح مدحت/  دحسىَق

12.00:10.30الثالثاءالحراٌري محمد/  محسىَق

01.30:12.00الثالثاءعبدالمعز سامً/  درَاضُاث الخوىَل

01.30:12.00االربعاءرجب جمٌلة/  مرَاضُاث الخوىَل

3.00:1.30الثالثاءعبدالمعز سامً/  داحصاء

3.00:1.30االربعاءسعٌد احمد/  م.ماحصاء

العالً العبور معهد

المعلومات ونظم والحاسبات لالدارة

التعلٌم شئون ادارة

2017 / 2016 الصٌفً الفصل محاضرات جدول

( معلومات نظم 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

12.00:10.30الثالثاءخلٌل زٌاد/  د(2)قىاعذالبُاًاث 

12.00:10.30االربعاءعبداللطٌف ابراهٌم/  م.م(2)قىاعذالبُاًاث 

03.00:01.30االثنٌنعبدالمعز سامً/  داحصاء وحسم البحىد

03.00:01.30الثالثاءرجب جمٌلة/  ماحصاء وحسم البحىد

01.30:12.00االحدرضوان حسن/  دهحاسبت الضرائب

01.30:12.00الثالثاءمحمود مصطفى/  مهحاسبت الضرائب

10.30:09.00االثنٌنغانم محمد/  داقخصاد كلً

10.30:09.00االربعاءمحمود منى/  م.ماقخصاد كلً

01.30:12.00السبتشعبان خالد/  دهحاسبت حكالُف

01.30:12.00السبترفعت رٌهام/  مهحاسبت حكالُف

11.30:10.00السبتالشبراوي رهام/  دEدراساث ادارَت 

01.30:12.00السبتالشبراوي رهام/  دEدراساث ادارَت 

11.00:9.30االثنٌنهٌكل اشرف/  دححلُل وحصوُن الٌظن

11.00:9.30الثالثاءالدٌن جمال اٌهاب/  م.مححلُل وحصوُن الٌظن

1.30:12.00الثالثاءجمٌل هشام/  دالخسىَق والخجارٍ االلكخروًَُ

1.30:12.00االربعاءعبداللطٌف ابراهٌم/  م.مالخسىَق والخجارٍ االلكخروًَُ

12.00:10.30الثالثاءالوكٌل نعمة/  دادارة هشخرَاث وهخازى

12.00:10.30االربعاءالحراٌري محمد/  مادارة هشخرَاث وهخازى

01.30:12.00الثالثاءادوارد نشأت/  دحقىق االًساى

01.30:12.00االربعاءادوارد نشأت/  دحقىق االًساى

العالً العبور معهد

المعلومات ونظم والحاسبات لالدارة

التعلٌم شئون ادارة

2017 / 2016 الصٌفً الفصل محاضرات جدول

( معلومات نظم 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

12.00:10.30الثالثاءخلٌل زٌاد/  دًظن دعن قرار

12.00:10.30الثالثاءعبدالغنً مجدي/  م.مًظن دعن قرار

01.30:12.00االثنٌنخلٌل زٌاد/  دشبكاث واهي الوعلىهاث

01.30:12.00االثنٌنعبداللطٌف ابراهٌم/  م.مشبكاث واهي الوعلىهاث

01.30:12.00االثنٌنعزب صالح/  دادارة افراد

01.30:12.00االربعاءعزب صالح/  دادارة افراد

12.00:10.30االثنٌنبكر حسٌنً/  دهحاسبت ادارَت

12.00:10.30االربعاءماهر احمد/  مهحاسبت ادارَت

01.30:12.00السبتزٌدان محمد/  د.أEدراساث هحاسبُت 

01.30:12.00االثنٌناٌوب محمود/  مEدراساث هحاسبُت 

01.30:12.00الثالثاءجمٌل هشام/  دحطبُقاث الحاسب فً اعذاد الخقارَر

01.30:12.00الثالثاءسالم محمد/  محطبُقاث الحاسب فً اعذاد الخقارَر

10.30:09.00الثالثاءبكر حسٌنً/  دًظن هعلىهاث هحاسبَُ

10.30:09.00الثالثاءالدٌن جمال اٌهاب/  مًظن هعلىهاث هحاسبَُ

12.00:10.30االثنٌنعزب صالح/  دادارة الوؤسساث الوالَُ والخوىَل

12.00:10.30االربعاءعزب صالح/  دادارة الوؤسساث الوالَُ والخوىَل

03.00:01.30االثنٌنحجازي محمد/  د.أدرساث جذوي اقخصادَت

03.00:01.30االربعاءمحمود منى/  م.مدرساث جذوي اقخصادَت

العالً العبور معهد

المعلومات ونظم والحاسبات لالدارة

التعلٌم شئون ادارة

2017 / 2016 الصٌفً الفصل محاضرات جدول

( معلومات نظم الرابعة ) للفرقة
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التعلٌم شئون مدٌر

منصور لطفً هانً/  أ

المعهد وكٌل

بكر حسٌنً/  د

المعهد عمٌد

حجازي محمد/  د.أ


