
5678استراحة1234المحاضرات
9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.00:12.151.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30الٌوم

2سكشن   

3سكشن   

1سكشن   

2سكشن   

3سكشن   

1سكشن   

2سكشن   

3سكشن   

1سكشن   

2سكشن   

3سكشن   

1سكشن   

2سكشن   

3سكشن   

             مدٌر شئون التعلٌم  

                  

هناء ٌوسف.              أ

                              وكٌل المعهد   

                  

محمد مدحت مختار. د.                          أ

  ٌعتمد  ،،، عمٌد المعهد 

 

محمد فتوح أحمد. د.أ

االربعاء

تاريخ العلوم الهندسية  

(204)E2

محمد فتوح احمد/ د.أ

E2(204)هندسة انتاج  

حنفى عبدالحميد/ د.م.أ

اميرةاسامة  / مLab2الحاسب االلى 104 6معملورش هندسة االنتاج

ورش هندسة االنتاجهالة حمادة/ مE6(302) قاعة2تمارين رياضة

  

حسن/ م. مLab 2 2معمل فيزياء

  E6(303) قاعة 2تمارين رياضة 

هالة/م
اميرة بيومى / مLab1الحاسب االلى 104 6 معمل

الثالثاء
E2(204) 2رياضة 

دسوقى على دسوقى/ د
بدرى محمود/ م.عبدالمسيح م/ م.  م2   معمل رسم هندسي

حسن/ م.  مLab 2  2معمل فيزياء حسن/ م.  مLab 1  2معمل فيزياء 

االثنين

 مهارات 

الحاسب االلى 

(204)E2

زياد/ د

  E6(301) قاعة 2تمارين رياضة 

الصادق/م
E6(302)شيماء /م.  م2ميكانيكا 

الصادق/  مLab2الحاسب االلى 104 معمل E6(302)شيماء قاعة/م. م2تمارين ميكانيكا 

االحد

بدرى محمود/ م.عبدالمسيح م/ م.  م2   معمل رسم هندسي

E2(304)2    فيزياء

عمرو ابراهيم/ أحمد الشيخ ــ د/     د 
Lab 1حسن / م.   م2معمل فيزياء حسن/ م. مLab 1 2معمل فيزياء

شٌماء محمد   قاعة  /م.  م2تمارٌن مٌكانٌكا 

(302)E6
بدرى محمود/ م.عبدالمسيح م/ م.  م2   معمل رسم هندسي

عدد  السكاشن

السبت
1سكشن   

E2(204)2رسم هندسى 

حسين عبدالسالم/   د

اميرةاسامة/  مLab1الحاسب االلى 103 معمل 

E2(204)2  ميكانيكا

حسام كمال/   د
حسن/ م. مLab 2 2معمل فيزياء

هالة حمادة    /  مLab1الحاسب االلى 104 6 معمل

ورش هندسة االنتاج

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2020 / 2019الفصل الدراسي الثاني 

       2020 / 2019 الجدول الدراسً للفصل الدراسى الثانً 

هندسة عامة : الشعبة نظام الفصلٌن الدراسٌٌن (1مجموعة )إعدادي : المستوى 



5678استراحة1234المحاضرات

9.45:9.009.45:10.3011.30:10.4512.15:11.301.00:12.151.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30الٌوم

4سكشن   

5سكشن   

6سكشن   

4سكشن   

5سكشن   

4سكشن   

6سكشن   

4سكشن   

5سكشن   

6سكشن   

4سكشن   

5سكشن   

6سكشن   

             مدٌر شئون التعلٌم  

                  

هناء ٌوسف.              أ

                              وكٌل المعهد 

                    

محمد مدحت مختار. د.                          أ

  ٌعتمد  ،،، عمٌد المعهد

  

محمد فتوح أحمد. د.أ

  E6(301) قاعة 2تمارين رياضة 

الصادق/م
بدرى محمود/ م.عبد المسيح م/ م.   معمل رسم هندسي  م

االربعاء
E2(304)هندسة انتاج  

حنفى عبدالحميد/ د.م.أ

تاريخ العلوم الهندسية  ورش هندسة االنتاج

(304)E2

محمد فتوح احمد/ د.أ

على طارق    / مLab2الحاسب االلى 103معمل 

هالة /  مE6(304) قاعة 2تمارين رياضة 

حمادة
شيماء /م. م2ميكانيكا 

(301)E6

الصادق    / مLab2الحاسب االلى 6104معملالصادق/ مLab1الحاسب االلى 104 6معمل

الثالثاء
E2(204) 2    فيزياء

عمرو ابراهيم/ أحمد الشيخ ــ د/      د

حسن/ م. مLab 1  2 معمل فيزياء حسن/ م.  مLab 2  2 معمل فيزياء 

بدرى محمود/ م.عبد المسيح م/ م.   معمل رسم هندسي  م

االثنين

 مهارات 

الحاسب االلى 

(204)E2

زياد/ د

على طارق/ مLab1الحاسب االلى 104 6معملE6(304)شيماء قاعة/م. م2تمارين ميكانيكا هالة حمادة/ مE6(303) قاعة2تمارين رياضة

5سكشن   

شٌماء محمد   قاعة  /م.  م2تمارٌن مٌكانٌكا 

(304)E6
هالة حمادة/  مLab2الحاسب االلى 103 معمل 

حسن  / م. مLab 1 2معمل فيزياءLab 2حسن / م. م2معمل فيزياء 

االحد
 E2(304)2رياضة 

دسوقى على دسوقى/ د

بدرى محمود/ م.عبد المسيح م/ م.   معمل رسم هندسي  م

6سكشن   
حسن  / م. مLab 2 2معمل فيزياءLab 1حسن / م. م2معمل فيزياء 

هندسة عامة : الشعبة نظام الفصلٌن الدراسٌٌن (2مجموعة )إعدادي : المستوى 
عدد  

السكاشن

السبت
E2(304) 2  ميكانيكا

حسام كمال/   د

 2رسم هندسى

(304)E2

حسين عبدالسالم/   د

ورش هندسة االنتاج
هالة / مLab1الحاسب االلى 104 6معمل

حمادة
ورش هندسة االنتاج

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2020 / 2019الفصل الدراسي الثاني 

       2020 / 2019   الجدول الدراسً للفصل الدراسى الثانً 



هندسة عامة  : الشعبة 

ورش هندسة االنتاجاالربعاء
E6(304)هندسة انتاج  

توفيق الميداني / د .أ

عبد الفتاح تميم/ د

             مدٌر شئون التعلٌم                   

هناء ٌوسف/               أ

       وكٌل المعهد    

السٌد سلٌط/ د.    أ

  ٌعتمد  ،،، عمٌد المعهد  

محمد نادر دٌاب/ د.أ

االثنين
 مقدمة الحاسبات قاعة  

(304)E6

محمد الخمرى/ د

الثالثاء
 قاعة 2تمارين رياضة 

(301)E6الصادق/  م

االحد
(Q 202) قاعة 

  كتابة التقارير الفنية

محمد عبدالقادر

 قاعة  2    فيزياء

(302)E6

عمرو ابراهيم/      د

 2تمارين ومعمل فيزياء

حسن عبد المنعم/ م.م

 Lab1الحاسب االلى 104 6معمل

الصادق/م

السبت
E6(301) قاعة2  ميكانيكا

حسام كمال/   د

 2    رياضة

E6(202)قاعة

دسوقى على دسوقى/     د

E6(202)كيمياء قاعة

محمد نادر دياب / د.أ

محمد عبد القادر/ د

تمارين ومعمل كيمياء 

حنان عبد الوهاب/ م.م

شٌماء /م.  م2تمارٌن مٌكانٌكا 

E6(301)محمد   قاعة  

1234المحاضرات

10.30:9.0012.15:10.452.30:1.004.15:2.45الٌوم

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

 م2019  / 2018الفصل الدراسي الثاني   

2019 /2018 الجدول الدراسً للفصل الدراسى الثانً 

نظام الساعات المعتمدةإعدادي : المستوى 


