
مالحظاتمكان اإلمتحانالشعبةالفرقةالمادةالتاريخاليوم

محمد فرج. د.أمقدمة في نظم التشغيل

زياد خليل.دتطبيقات اإلنترنت والوسائط المتعددة

الثالثةأسامة مختار.دتطبيقات الحاسب اآللي
2018 إدارة الئحه 

Group (A)

دينا عزت.دفيزياء

مجدى عبد الغنى.د- إبراهيم عبد اللطيف .دمقدمة الحاسبات وتطبيقاتها

2018 نظم الئحه الثالثة أشرف هيكل.د1تحليل وتصميم نظم المعلومات 

  من 2لجنة مناقشات  & 1لجنة مناقشات  

ومن  & A28 إلى المجموعة A1المجموعة 

B14  إلى المجموعة B1المجموعة 

طبقا لكشف المجموعات للمادة على نظام الموديل 

المنصة اإللكترونية للمعهد

جابر السيد.دنظم التشغيل

أشرف هيكل.دخوارزميات

رشا السطوحي.دتطوير تطبيقات الموبيل

جابر السيد.دالذكاء اإلصطناعي

دعاء وجدي.دبرمجة الشبكات

الثانية دينا عزت.دتصميم منطقي
2018 علوم الئحه 

Group (B)

أحمد عطية.دتصميم النظم

جابر السيد.د-رشا السطوحي.دواجهات الحاسبات

أحمد السعيد جاد هللا.د.م.أنظم قواعد البيانات

الثانية دينا عزت.دتصميم منطقي
2018 علوم الئحه 

Group (A)

2018 نظم الئحه الثالثة أشرف هيكل.د1تحليل وتصميم نظم المعلومات 

  من 2لجنة مناقشات  & 1لجنة مناقشات  

ومن  & B26 إلى المجموعة B15المجموعة 

C26  إلى المجموعة C1المجموعة 

طبقا لكشف المجموعات للمادة على نظام الموديل 

المنصة اإللكترونية للمعهد

2018 نظم الئحه الثالثةزياد خليل.د2شبكات وأمن المعلومات 

2018 نظم الئحه الثالثةمجدى عبد الغنى.د-إبراهيم عبد اللطيف .د2قواعد بيانات 

2003 إدارة الئحه الثالثةأسامة مختار.دتطبيقات الحاسب اآللي

الثالثةأسامة مختار.دتطبيقات الحاسب اآللي
2018 إدارة الئحه 

Group (B)

زياد خليل.د1قواعد بيانات 

أشرف هيكل.دبرمجة هيكلية متقدمة

2003 نظم الئحه الثالثةزياد خليل.د2قواعد البيانات 

آيات طه.دشبكات وأمن المعلومات

أسامة مختار.دنظم دعم القرار

2018علوم الئحة األولىأحمد سعيد. درياضة تعويضيه
 صباحا 9:00الحضور الساعة 

523قاعة 

جابر السيد.دالذكاء اإلصطناعي

دعاء وجدى. دبرمجة الشبكات

أسامة مختار.دنظم دعم القرار

إبراهيم عبد اللطيف.دسريه المعلومات والشبكات

آيات طه.دتصميم وتشغيل وصيانة الشبكات

أحمد جاد هللا.دالبرمجة الشيئية

محمد فرج. د.أهياكل البيانات

دينا عزت.دفيزياء

مجدى عبد الغنى.د- إبراهيم عبد اللطيف .دمقدمة الحاسبات وتطبيقاتها

 صباحا9:00الحضور الساعة 
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2018 نظم الئحه الثانية

أولى
2018 علوم الئحه 

Group (B)
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       معهد العبور العالى

لإلدارة والحاسبات ونظم المعلومات
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2023-2022جدول إمتحان العملى الفصل الدراسي األول 

2023-2022الفصل الدراسي األول 

2018 علوم الئحه 

Group (A)

2003 علوم الئحه 

2018علوم الئحة 

2018 علوم الئحه 

2018 علوم الئحه 

2003 نظم الئحه 

2003 نظم الئحه 

عميد المعهد

نشأت إدوارد.د.م.أ

إدارة شئون التعليم

إيهاب جمال الدين.م.م

:-         مالحظات هامة 

. صباحا بترتيب المجموعات كما هو موضح بخريطة أداء اإلمتحان العملى 9:00الحضور الساعة . 1                     

.ضرورة التواجد بالجدول الزمني لإلمتحان . 2                     

.يلزم وجود إثبات الهوية الشخصية باإلضافة إلى الكارنية الجامعي . 3                     
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2018علوم الئحة  الرابعة

2018 علوم الئحه 


