
QF - ED 13

B: المبنى: القاعهاألولى: الفرقه

المحاضره

9.45:9.0010.30:9.4511.15:10.3012.00:11.1512.45:12.001.30:12.452.15:1.303.00:2.153.45:3.004.30:3.45اليوم

السبت

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

البرمجة الهيكلية

أشرف هيكل/ د 

(323)قاعة

نظم ميكنة األعمال المكتبية

زياد خليل/ د 

(335)قاعة

التنمية اإلقتصادية

محمد عبد الواحد/ د 

(311)قاعة

نظم معلومات:    الشعبه

األولى

معهد العبور العالى

معمل نظم ميكنة األعمال المكتبية

احمد ابو الهيجات/  م5مج

شهيره سعد/  م6مج

اسراء مشهور/  م7مج

....................

معمل البرمجه الهيكليه 

 زينب جهاد2مج

 ايمان محمد أنور3مج

شيماء حسن/  م4مج

تطبيقى

مبادئ المحاسبة

2مج

احمد ماهر/ م

مبادئ المحاسبة

هيثم البسيونى/  د

(323)قاعة

الخامسةالرابعةالثالثةالثانية

1CIS
لإلداره والحاسبات ونظم المعلومات

الفصل الدراسي الثاني
  2020 / 2019العام الدراسي 

إدارة شئون التعليم
                                                                جدول المحاضرات                                                               الئحة جديدة

الخطر والتأمين

حسن الجندى/ د 

(524)قاعة

مبادئ السلوك التنظيمى

مراد على/ د .أ

(335)قاعة

تطبيقى

مبادئ المحاسبة

1مج

احمد ماهر/ م

(323)قاعة 

تطبيقى

الخطر والتأمين

2مج

احمد سعيد/ م

(323)قاعة

تطبيقى

مبادئ السلوك التنظيمى

2مج

محمد الحرايرى/  د

(331)قاعة 

..........

معمل نظم ميكنه االعمال المكتبيه

شهيره سعد/ م. م1مج

محمد بدوى/ م. م2مج

دنيا صالح/  م3مج

ايهاب جمال/ م. م8مج

تطبيقى

مبادئ السلوك التنظيمى

1مج

محمد الحرايرى/ د

(335)قاعة

معمل البرمجه الهيكليه

دنيا صالح/  م6مج

زينب جهادج/  م7مج

احمد رياض/  م5مج

تطبيقى

الخطر والتأمين

1مج

احمد سعيد/ م

(323)قاعة

معمل نظم ميكنه االعمال

دنيا صالح/  م4مج

........

معمل البرمجه الهيكليه

ايمان السيد/  م8مج

زينب جهاد.  م1مج

أجازة



عميد المعهديعتمد وكيل المعهدإدارة شئون التعليم 



QF - ED 13

B: المبنى335: القاعهاألولى: الفرقه

المحاضره

9.45:9.0010.30:9.4511.15:10.3012.00:11.1512.45:12.001.30:12.452.15:1.303.00:2.153.45:3.004.30:3.45اليوم

السبت

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

عميد المعهديعتمد

التنمية اإلقتصادية

محمد عبد الواحد/ د 

البرمجة الهيكلية

أشرف هيكل/ د 

نظم ميكنة األعمال المكتبية

زياد خليل/ د 

إدارة شئون التعليم 

نظم معلومات:    الشعبه

األولى

معهد العبور العالى

معمل البرمجه الهيكليه

ريهام محمد الشامى.م. م4مج

أحمد رياض/ م5مج

زينب جهاد/ م6مج 

............. 

معمل نظم ميكنه االعمال

شيماء حسن/ م . م3مج

ايمان محمد أنور/ م. م5مج

اسراء مشهور/ م. م2مج

أسماء رزق/  م1مج

 

تطبيقى

الخطر والتأمين

1مج

احمد سعيد/ م

(323)قاعة

الخامسةالرابعةالثالثةالثانية

1BIS
لإلداره والحاسبات ونظم المعلومات

الفصل الدراسي الثاني

  2020 / 2019العام الدراسي 
إدارة شئون التعليم

                                                                جدول المحاضرات                                                               الئحة جديدة

مبادئ المحاسبة

هيثم البسيونى/  د

تطبيقى

مبادئ المحاسبة

1مج

احمد ماهر/ م

(222)قاعة

...........

عمل نظم ميكنه االعمال

م محمد بدوى. م6مج

اسراء مشهور/ م. م8مج

دنيا صالح/  م4مج

تطبيقى

الخطر والتأمين

2مج

احمد سعيد/ م

(536)قاعة

.........

معمل البرمجه الهيكليه 

محمد بدوى/  م1مج

اسراء مشهور/  م2مج 

ريهام الشامى/  م3مج

تطبيقى

1مبادئ السلوك التنظيمى مج

محمد الحرايرى/ د

(536)قاعة 

.............

معمل نظم ميكنه االعمال المكتبيه

ايهاب جمال/  م7مج

تطبيقى

مبادئ المحاسبة

2مج

احمد ماهر/ م

(323)قاعة

الخطر والتأمين

حسن الجندى/ د 

معمل

البرمجه الهيكليه

زينب جهاد/  م7مج

دنيا صالح/  م8مج

تطبيقى

مبادئ السلوك التنظيمى

2مج

محمد الحرايرى/  د

(335)قاعة

أجازة

وكيل المعهد

مبادئ السلوك التنظيمى

مراد على/ د .أ

(335)قاعة


