
12345678المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30اليوم

مدير شئون التعليم 

هناء يوسف/ أ

 وكيل المعهد 

 

محمد مدحت مختار/  د.  أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد 

 

محمد فتوح احمد/ د.أ

الثالثاء
 Sec2معمل برمجة حاسبات 

(E5308Lab9)الصادق حسن معمل/ م

 Sec1معمل برمجة حاسبات 

(E5308Lab9)الصادق حسن معمل/ م

Sec 1تمارين ومعمل دوائر كهربية  

(E5206Lab8)أميرة بيومي معمل/  م

االربعاء
4رياضة

رأفت ابوزيد/ م.أ

   4    تمارين رياضة 

هالة حمادة/م

االثنين
قياسات وأجهزة قياسات 

كهربية 

محمد الخمرى/   د

  Sec 1تمارين ومعمل أسس الهندسة االلكترونية

(E5206Lab8)محمد عبدالمنعم معمل/ م

  Sec 2تمارين ومعمل أسس الهندسة االلكترونية

(E5206Lab8)محمد عبدالمنعم معمل/ م

Sec 2معمل قياسات وأجهزة قياسات كهربية  

(E5201Lab5)علي طارق علي معمل/ م

Sec 1معمل قياسات وأجهزة قياسات كهربية  

(E5201Lab5)علي طارق علي معمل/ م

السبت
  دوائر كهربية  

فتحي عبدالفتاح/ د. أ

 (2)برمجة حاسبات 

عمرو محمد/  د

اخالقيات المهنة والقانون

نشأت ادوارد/ د. أ

االحد
Sec 2تمارين ومعمل دوائر كهربية  

أميرة بيومي /  م

(E5206Lab8)معمل

اسس الهندسة االلكترونية

احمد متولى/ د

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2020 / 2019الفصل الدراسي الثاني  

 2020/2019  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

كهرباء :     الشعبة قاعة E6201(نظام الفصلين الدراسيين)األولى : المستوى 



12345678المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30اليوم

مدير شئون التعليم 

هناء يوسف/ أ

 وكيل المعهد 

 

محمد مدحت مختار/  د.  أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد 

 

محمد فتوح احمد/ د.أ

االربعاء
تحويل الطاقة 

عمرو محمد/د

SEC1معمل تحويل الطاقة 

(E5202Lab6)على طارق معمل/  م

SEC 1  2معمل دوائر الكترونية 

(E5204Lab7)محمد عبد المنعم معمل/ م

SEC 2  2معمل دوائر الكترونية 

(E5204Lab7)محمد عبد المنعم معمل/ م

SEC2معمل تحويل الطاقة 

(E5202Lab6)على طارق معمل/  م

محمد ابراهيم يوسف/ د .اتصاالت كهربية أاالثنين
قياسات الكترونية

إبراهيم فتحى/ م .أ

معمل قياسات الكترونية 

 SEC1علي طارق علي /  م

(E5206Lab8)معمل

الثالثاء

السبت

تمارين دوائر 

 2الكترونية

محمد عبد المنعم / م

كل اسبوعين)

2دوائر الكترونية  

فتحي عبدالفتاح/ د .أ

معمل قياسات الكترونية 

 SEC2علي طارق علي /  م

(E5206Lab8)معمل

داليا الشيخ/ م .د.نظرية المجاالت أاالحد
تمارين نظرية المجاالت 

اميرة اسامة/ م

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2020 / 2019الفصل الدراسي الثاني  
 2020/2019  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

كهرباء :     الشعبة قاعة E6202(نظام الفصلين الدراسيين)الثانية :المستوى 



12345678المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30اليوم

مدير شئون التعليم 

هناء يوسف/ أ

 وكيل المعهد 

 

محمد مدحت مختار/  د.  أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد 

 

محمد فتوح احمد/ د.أ

الثالثاء
 Sec2معمل برمجة حاسبات 

(E5308Lab9)الصادق حسن معمل/ م

 Sec1معمل برمجة حاسبات 

(E5308Lab9)الصادق حسن معمل/ م

Sec 1تمارين ومعمل دوائر كهربية  

(E5206Lab8)أميرة بيومي معمل/  م

االربعاء
4رياضة

رأفت ابوزيد/ م.أ

   4    تمارين رياضة 

هالة حمادة/م

االثنين
قياسات وأجهزة قياسات 

كهربية 

محمد الخمرى/   د

  Sec 1تمارين ومعمل أسس الهندسة االلكترونية

(E5206Lab8)محمد عبدالمنعم معمل/ م

  Sec 2تمارين ومعمل أسس الهندسة االلكترونية

(E5206Lab8)محمد عبدالمنعم معمل/ م

Sec 2معمل قياسات وأجهزة قياسات كهربية  

(E5201Lab5)علي طارق علي معمل/ م

Sec 1معمل قياسات وأجهزة قياسات كهربية  

(E5201Lab5)علي طارق علي معمل/ م

السبت
  دوائر كهربية  

فتحي عبدالفتاح/ د. أ

 (2)برمجة حاسبات 

عمرو محمد/  د

اخالقيات المهنة والقانون

نشأت ادوارد/ د. أ

االحد
Sec 2تمارين ومعمل دوائر كهربية  

أميرة بيومي /  م

(E5206Lab8)معمل

اسس الهندسة االلكترونية

احمد متولى/ د

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2020 / 2019الفصل الدراسي الثاني  

 2020/2019  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

كهرباء :     الشعبة (نظام الساعات المعتمدة)األولى : المستوى 



12345678المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30اليوم

مدير شئون التعليم 

هناء يوسف/ أ

 وكيل المعهد 

 

محمد مدحت مختار/  د.  أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد 

 

محمد فتوح احمد/ د.أ

االربعاء
تحويل الطاقة 

عمرو محمد/د

SEC1معمل تحويل الطاقة 

(E5202Lab6)على طارق معمل/  م

SEC 1  2معمل دوائر الكترونية 

(E5204Lab7)محمد عبد المنعم معمل/ م

SEC 2  2معمل دوائر الكترونية 

(E5204Lab7)محمد عبد المنعم معمل/ م

SEC2معمل تحويل الطاقة 

(E5202Lab6)على طارق معمل/  م

االثنين
قياسات الكترونية

إبراهيم فتحى/ م .أ

معمل قياسات الكترونية 

 SEC1علي طارق علي /  م

(E5206Lab8)معمل

الثالثاء

السبت
تمارين دوائر 

 2الكترونية

محمد عبد المنعم/ م

2دوائر الكترونية  

فتحي عبدالفتاح/ د .أ

معمل قياسات الكترونية 

 SEC2علي طارق علي /  م

(E5206Lab8)معمل

االحد
التفكير العلمي

محمد عبد القادر. د

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2020 / 2019الفصل الدراسي الثاني  
 2020/2019  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

كهرباء :     الشعبة (نظام الساعات المعتمدة)الثانية :المستوى 



12345678المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30اليوم

الثالثاء
تموجات كهرو مغناطيسية

داليا الشيخ/ د.ا

 2تمارين نظم اتصاالت كهربية

علي طارق علي/ م

 2معمل نظم اتصاالت كهربية 

علي طارق علي /  م

(E5308Lab10)معمل

االربعاء

مدير شئون التعليم 

هناء يوسف/ أ

 وكيل المعهد 

 

محمد مدحت مختار/  د.  أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد 

 

محمد فتوح احمد/ د.أ

االحد
نبائط الكترونية

سعد السيد/ د

معمل تحكم آلي 

أميرة بيومى / م

(E5301Lab9)معمل

االثنين
2نظم اتصاالت كهربية  

سعد السيد/ د

(E6 302)قاعة

تمارين المعالج الدقيق

أميرة أسامة/  م

(E6 302)قاعة

تمارين تموجات كهرومغناطيسية

أميرة أسامة/  م

معمل تموجات كهرو مغناطيسية 

(E5301Lab11)أميرة أسامة معمل/  م

كهرباء :     الشعبة (نظام الساعات المعتمدة)قاعة E6206الثالثة : المستوى 

السبت
المعالج الدقيق

سعد السيد/ د 
تمارين اتحكم آلى

أميرة بيومى/  م

تحكم آلي 

أسامة عبد المنعم/  د

معمل المعالج الدقيق

أميرة أسامة / م

(E5301Lab5)معمل

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2020 / 2019الفصل الدراسي الثاني  
 2020/2019  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 



12345678المحاضرات

9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30اليوم

االربعاء
اتصاالت الجوال 

محمد الخمرى/  د

تمارين شبكات اتصاالت 

اميرة اسامة/ م

مدير شئون التعليم 

هناء يوسف/ أ

 وكيل المعهد 

 

محمد مدحت مختار/  د.  أ

  يعتمد  ،،، عميد المعهد 

 

محمد فتوح احمد/ د.أ

االثنين
الكترونيات اجهزة القياس 

إبراهيم فتحى/ م.أ

  E2 (204 )

 دراسات بيئية

محمد عبدالقادر/ د

الثالثاء
هندسة الكترونية ميكرومترية  

إيمن محمود/  د

السبت
هوائيات

إيمن محمود/  د

تمارين هوائيات

أميرة بيومى/   م

أميرة بيومى / معمل هوائيات م

SEC2معمل (E5301Lab9)

 (3)اختيارى

تمارين الكترونيات اجهزة القياس 

محمد عبدالمنعم/ م 

االحد
شبكات اتصاالت

محمد مدحت مختار/ د .أ

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2020 / 2019الفصل الدراسي الثاني  
 2020/2019الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

كهرباء :     الشعبة (نظام الساعات المعتمدة)قاعة E6205الرابعة : المستوى 


