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9.45:9.0010.30:9.4511.30:10.4512.15:11.301.00:12.151.45:1.002.30:1.453.30:2.304.00:3.30اليوم

(1)فصل   

(2)فصل   

(3)فصل   

(4)فصل   

(1)فصل   

(2)فصل   

(3)فصل   

(4)فصل   

(1)فصل   

(2)فصل   

(3)فصل   

(4)فصل   

(1)فصل   

(2)فصل   

(3)فصل   

(4)فصل   

ALLاالربعاء

تمارين مجاالت كهرومغناطيسية

ن . م. م ة بيومي كل اسبوعير ( E6)أمير

تمارين مجاالت كهرومغناطيسية

ن. م. م ة بيومي كل اسبوعير ( E6)أمير

أخالقيات المهنة والقانون 

(E6 304)أحمد متوىل . د

(2) معمل برمجة حاسب 

LABفاطمة  . م

 معمل قياسات وأجهزة قياس كهربية

LAB ()هديل . م

 معمل قياسات وأجهزة قياس كهربية

LAB ()هديل . م

(2) معمل برمجة حاسب 

LABفاطمة  . م

(4)رياضيات 

نجالء فوزى.  د

(E2 304)

تمارين مجاالت كهرومغناطيسية

ة بيومي . م. م ( E6)أمير

تمارين مجاالت كهرومغناطيسية

ة بيومي . م. م ( E6)أمير

االحد

مجاالت كهرومغناطيسية

محمد جير. د

(E2 304)

ونية تمارين ومعمل اسس الهندسة االلكير

ساىلي الجندي. م.م

اسس الهندسة االلكترونية

Onlineمحمد جبر .  د

كل اسبوعين

كهرباء : الشعبة 

عميد المعهد ,,, يعتمد 

مجدي عبدالعزيز زهو. د.أ

(4)تمارين رياضيات 

ن . م. م (E6 206)الصادق حسير

 معمل قياسات وأجهزة قياس كهربية

LAB ()هديل . م

 معمل قياسات وأجهزة قياس كهربية

LAB ()هديل . م

عدد السكاشن

ونية اسس الهندسة االلكير

(E6 304)محمد جير .  د

(2) معمل برمجة حاسب 

LABفاطمة  . م

ونية تمارين ومعمل اسس الهندسة االلكير

ساىلي الجندي. م.م

ونية تمارين ومعمل اسس الهندسة االلكير

ساىلي الجندي. م.م

أخالقيات المهنة والقانون 

(E6 304)أحمد متوىل . د

(4)تمارين رياضيات 

(E6 204)هالة حمادة . م

(2)برمجة حاسب 

سعيد حسن. د.أ

 (E2 204)

وكيل المعهد 

سعيد حسن إبراهيم. د.أ

ونية تمارين ومعمل اسس الهندسة االلكير

ساىلي الجندي. م.م

مجاالت كهرومغناطيسية

محمد جير.  د

Online

ونية اسس الهندسة االلكير

(E6 304)محمد جير .  د

مدير شئون التعليم

هناء يوسف. أ

االثنين

(2) معمل برمجة حاسب 

LABفاطمة  . م

قياسات وأجهزة قياس كهربية

إبراهيم فتحي. د. م.أ

(E2 204)

الثالثاء
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(1)فصل  

(2)فصل  

(3)فصل  

(4)فصل  

ALLاالحد

(1)فصل  

(2)فصل  

(3)فصل  

(4)فصل  

(1)فصل  

(2)فصل  

(3)فصل  

(4)فصل  

(1)فصل  

(2)فصل  

(3)فصل  

(4)فصل  

تمارين ومعمل تنظيم الحاسبات والمعالج 

ايمان صالح. م.الدقيق م

ونيات  (2)تمارين ومعمل دوائر إلكير

(E6)عىل طارق . م

تمارين ومعمل تنظيم الحاسبات والمعالج 

ايمان صالح. م.الدقيق م

ونيات  (2)تمارين ومعمل دوائر إلكير

(E6)عىل طارق . م

تمارين ومعمل إتصاالت كهربية

(E6)ساىلي الجندي . م. م

عميد المعهد ,,, يعتمد 

مجدي عبدالعزيز زهو. د.أ

ونية معمل قياسات إلكير

هديل. م

نظرية مجاالت

أيمن محمود. د

(online) ن كل أسبوعير

 الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

 2021 /  2022

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2022 / 2021الفصل الدراسي الثاني 

ونيات  (2)دوائر إلكير

(E6 202)ري  هام سمير . د

تنظيم الحاسبات والمعالج الدقيق

(E6 205)سعد السيد . د

ونيات  (2)تمارين ومعمل دوائر إلكير

(E6)عىل طارق . م

تمارين ومعمل تنظيم الحاسبات والمعالج 

ايمان صالح. م.الدقيق م

االثنين

ونيات  إتصاالت كهربية/ (2)دوائر إلكير

ريهام سمير. د

Onlineبالتبادل 

عدد السكاشن

وكيل المعهد 

سعيد حسن إبراهيم. د.أ

نظام الفصلين الدراسيين

إتصاالت كهربية

ري  هام سمير. د

(E2 304)

نظرية مجاالت

أيمن محمود. د

(E2 304)

تمارين ومعمل إتصاالت كهربية

(E6)ساىلي الجندي . م. م

ونية قياسات إلكير

إبراهيم فتحي. د. م.أ

(online) ن كل أسبوعير

تنظيم الحاسبات والمعالج الدقيق

(online) ن كل أسبوعير

كهرباء : الشعبة  الثانية :الفرقة 

مدير شئون التعليم

هناء يوسف. أ

السبت

االربعاء

تمارين ومعمل إتصاالت كهربية

(E6)ساىلي الجندي . م. م
ونية قياسات إلكير

إبراهيم فتحي. د. م.أ

(E2 204)

الثالثاء

ونية معمل قياسات إلكير

هديل. م

تمارين ومعمل تنظيم الحاسبات والمعالج 

ايمان صالح. م.الدقيق م

تنظيم الحاسبات والمعالج الدقيق

(E6 205)سعد السيد . د

نظرية مجاالت

ة أسامة . م.م ( E6)أمير

ونية معمل قياسات إلكير

هديل. م

ونيات  (2)دوائر إلكير

(E6 202)ري  هام سمير . د

ونية معمل قياسات إلكير

هديل. م
تمارين ومعمل إتصاالت كهربية

(E6)ساىلي الجندي . م. م

تمارين نظرية مجاالت

ة أسامة . م.م ( E6)أمير

ونيات  (2)تمارين ومعمل دوائر إلكير

(E6)عىل طارق . م
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(1)فصل   

(2)فصل   

(1)فصل   

(2)فصل   

(1)فصل   

(2)فصل   

(1)فصل   

(2)فصل   

(1)فصل   االربعاء

  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

 2021 /  2022

تمارين شبكات الحاسب ونقل البيانات 

ة أسامة . م.م ( E6)أمير

تمارين ومعمل إنتشار الموجات

ة بيومي . م.م ( E6)أمير

تمارين ومعمل تحكم آىلي

ة بيومي . م.م ( E6)أمير

تمارين ومعمل تحكم آىلي

ة بيومي . م.م ( E6)أمير

نظام الفصلين الدراسيين الثالثة : الفرقة 

إنتشار الموجات

أيمن محمود. د

(E6 301)

الثالثاء
تمارين تصميم الدوائر المتكاملة 

( E6)فاطمة . التناظرية م

عميد المعهد ,,, يعتمد 

مجدي عبدالعزيز زهو. د.أ

مدير شئون التعليم

هناء يوسف. أ

وكيل المعهد 

سعيد حسن إبراهيم. د.أ

(2)تمارين ومعمل نظم إتصاالت كهربية 

( E6)والء عصام .  م

تحكم آىلي

أحمد مدحت. د.أ

(E6 301)

ونية نبائط إلكير

محمد إبراهيم يوسف.  د.أ

(E6 301)

(2)نظم إتصاالت كهربية 

سعد السيد.  د

(E6301) تمارين شبكات الحاسب ونقل البيانات

ة أسامة . م.م ( E6)أمير

(2)تمارين ومعمل نظم إتصاالت كهربية 

( E6)والء عصام .  م

تمارين ومعمل إنتشار الموجات

ة بيومي . م.م ( E6)أمير

أحمد مدحت . د.تحكم آىلي أ

ن مع نظم إتصاالت كهربية  بالتبادل كل اسبوعير

سعد السيد. د (2)

(online) ن كل أسبوعير

 تصميم الدوائر المتكاملة التناظرية

سعيد حسن .  د.أ

(online) ن كل أسبوعير

 تصميم الدوائر المتكاملة التناظرية

سعيد حسن . د.أ

(E6 301)

شبكات الحاسب ونقل البيانات

مدحت مختار. د. أ

(E6 301)

ونية تمارين نبائط إلكير

( E6)ايمان صالح   . م.م

االحد

السبت

عدد السكاشن

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2022 / 2021الفصل الدراسي الثاني 

االثنين

كهرباء : الشعبة 
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(1)فصل   السبت

(1)فصل   األحد

ن (1)فصل   االثنير

(1)فصل   الثالثاء

 أنظمة الردار 

سعيد حسن . د.أ

(online) ن كل أسبوعير

وع تخرج  مشر

سعيد حسن. د.أ

تمارين ومعمل هوائيات اإلنظمة 

المتحركة

احمد سمير . م+ فاطمة . م

(E6 201)

 أنظمة الردار 

سعيد حسن . د.أ

(E6 201)

السالمة والصحة المهنية 

ين زهران. د شير

(E6 304)

 الموجات الدقيقة

أيمن محمود. د

(online) ن كل أسبوعير

ونيات صناعية إلكير

أسامة عبدالمنعم.د

(E6 201)

ونيات صناعية تمارين إلكير

والء عصام. م.م

(E6 201)

 الموجات الدقيقة

أيمن محمود. د

(E6 201)

ونيات صناعية إلكير

أسامة عبدالمنعم.د

(online) ن كل أسبوعير

مدير شئون التعليم

هناء يوسف. أ

وكيل المعهد 

سعيد حسن إبراهيم. د.أ

عميد المعهد ,,, يعتمد 

مجدي عبدالعزيز زهو. د.أ

تمارين الموجات الدقيقة

(E6 201)والء عصام . م.م

هوائيات اإلنظمة المتحركة

مدحت مختار. د. أ

(online) ن كل أسبوعير

وع تخرج مشر

سعد السيد. د

كهرباء : الشعبة 

(1)فصل   األربعاء

هوائيات اإلنظمة المتحركة

مدحت مختار. د. أ

(E6 201)

تمارين أنظمة الردار 

ن)هديل . م (كل أسبوعير

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

إدارة شئون التعليم 

2022 / 2021الفصل الدراسي الثاني 

  الجدول الدراسي للفصل الدراسى الثاني 

 2021 /  2022

نظام الفصلين الدراسيينالرابعة : الفرقة 

عدد 

السكاشن

وع تخرج  مشر

أسامة عبدالمنعم/ د

وع تخرج  مشر

ابراهيم فتح/ د.م.أ

وع تخرج  مشر

أحمد مدحت. د.أ


