
 

 

 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 .................االولى ............الشعبة .............. المجموعة ...........عام .................. التخصص .......االول الفصل الدراسى .....

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

      تقنية معلومات  اساسيات البرمجة اسم المادة  االحد 

      محمد التركمان  ماجدة السيد اسم االستاذ

      عملى 322  202 رقم القاعة 

           اسم المادة  االثنين 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

      تقنية معلومات  رياضة اسم المادة  الثالثاء

      محمد التركمان  ام كلثوم ابوراس اسم االستاذ

      عملى 322  210 رقم القاعة 

       اساسيات البرمجة 0لغة انجليزية  اسم المادة  االربعاء 

       ماجدة السيد غزالة الريانى اسم االستاذ

       318 212 رقم القاعة 

     0لغة انجليزية  رياضة تقنية معلومات اسم المادة  الخميس 

     غزالة الريانى ام كلثوم ابوراس محمد التركمان اسم االستاذ

     210 210 210 رقم القاعة 
 



 

 

 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 الثانية المجموعة  -عام التخصص  -االول الفصل الدراسى 

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

 رياضة     اساسيات البرمجة  دوائر كهربائية اسم المادة  االحد 

 الدوكالى رمضان     احمد الدويب محمد الشاوش اسم االستاذ

 210     216 212 رقم القاعة 

      تقنية معلومات    اسم المادة  االثنين 

      محمد التركمان    اسم االستاذ

      عملى 322    رقم القاعة 

 رياضة     دوائر كهربائية اساسيات البرمجة  اسم المادة  الثالثاء

 الدوكالى رمضان     الشاوشمحمد  احمد الدويب اسم االستاذ

 210     212 215 رقم القاعة 

      تقنية معلومات  0لغة انجليزية  اسم المادة  االربعاء 

      محمد التركمان  ربيعة الصيد اسم االستاذ

      عملى 322  202 رقم القاعة 

       تقنية معلومات 0لغة انجليزية  اسم المادة  الخميس 

       محمد التركمان ربيعة الصيد االستاذاسم 

       212 205 رقم القاعة 
 



 

 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 .....الثالثة .......الشعبة .... المجموعة ....عام ..... التخصص .......االولالفصل الدراسى ......

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

 تقنية معلومات     اساسيات البرمجة 0لغة انجليزية  اسم المادة  االحد 

 مبروكة حامد     ماجدة السيد ربيعة الصيد اسم االستاذ

 203     205 210 رقم القاعة 

  دوائر كهربائية        اسم المادة  االثنين 

  عبد هللا سعيد        اسم االستاذ

  212        رقم القاعة 

       رياضة   اسم المادة  الثالثاء

       ام كلثوم ابوراس   اسم االستاذ

       205   رقم القاعة 

 تقنية معلومات  دوائر كهربائية    اساسيات البرمجة اسم المادة  االربعاء 

 مبروكة حامد  عبد هللا سعيد    ماجدة السيد اسم االستاذ

 322  210    205 رقم القاعة 

 تقنية معلومات     0لغة انجليزية  رياضة اسم المادة  الخميس 

 مبروكة حامد     ربيعة الصيد ام كلثوم ابوراس اسم االستاذ

 322     205 202 رقم القاعة 
 

 



 

 3102/ 3102للفصل الربيع  جدول الدراسى

 ........الرابعة ...... المجموعة..........عام ..... التخصص ........االولالفصل الدراسى ......

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

 رياضة     اساسيات البرمجة تقنية معلومات اسم المادة   األحد

 محمد زايد     نجاة الحضيرى خولة المهلهل األستاذاسم 

 202     203 205 رقم القاعة 

 رياضة تقنية معلومات   0لغة انجليزية  دوائر كهربائية اسم المادة  االثنين 

 محمد زايد خولة المهلهل   محمد ابوسالمة هشام الشروى األستاذاسم 

 202 عملى 322   212 210 رقم القاعة 

 تقنية معلومات       البرمجة أساسيات اسم المادة  الثالثاء

 خولة المهلهل       نجاة الحضيرى األستاذاسم 

 عملى 322       205 رقم القاعة 

       دوائر كهربائية 0لغة انجليزية  اسم المادة   األربعاء

       هشام الشروى محمد ابوسالمة األستاذاسم 

       210 203 رقم القاعة 

           اسم المادة  الخميس 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 
 

 



 

 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 ...............الخامسة .......الشعبة ..................... المجموعة ..............عام ................... التخصص .........االولالفصل الدراسى ...

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

   تقنية معلومات     تقنية معلومات اسم المادة  االحد 

   خليفة كوشة     خليفة كوشة اسم االستاذ

   212     عملى 322 رقم القاعة 

     اساسيات البرمجة دوائر كهربائية رياضة اسم المادة  االثنين 

     عبد الحكيم الربع ابوبكر عبد هللا عبد العزيز ساسى اسم االستاذ

     203 202 202 رقم القاعة 

       اسياسيات البرمجة 0لغة انجليزية  اسم المادة  الثالثاء

       عبد الحكيم الربع محمد ابوسالمة اسم االستاذ

       202 212 رقم القاعة 

     دوائر كهربائية 0لغة انجليزية  تقنية معلومات اسم المادة  االربعاء 

     عبد هللا ابوبكر محمد ابوسالمة خليفة كوشة اسم االستاذ

     203 212 عملى 322 رقم القاعة 

       رياضة   اسم المادة  الخميس 

       عبد العزيز ساسى   اسم االستاذ

       208   رقم القاعة 
 

 



 

 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 .....................السادسة ........الشعبة .................. المجموعة .....عام .......... التخصص ...........االول الفصل الدراسى .....

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

     معلوماتتقنية  دوائر كهربائية   اسم المادة  االحد 

     خليفة كوشة محمد الشاوش   اسم االستاذ

     210 210   رقم القاعة 

 رياضة     اساسيات البرمجة 0لغة انجليزية  اسم المادة  االثنين 

 الدوكالى رمضان     عبد الحكيم الربع محمد ابوسالمة اسم االستاذ

 210     208 203 رقم القاعة 

     اساسيات البرمجة 0لغة انجليزية  دوائر كهربائية اسم المادة  الثالثاء

     عبد الحكيم الربع محمد ابوسالمة محمد الشاوش اسم االستاذ

     203 210 202 رقم القاعة 

 رياضة   تقنية معلومات تقنية معلومات   اسم المادة  االربعاء 

 الدوكالى رمضان   خليفة كوشة خليفة كوشة   اسم االستاذ

 210   عملى306 عملى306   رقم القاعة 

           اسم المادة  الخميس 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 
 

 



 

 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 ..............السابعة .............. المجموعة .........عام ......... التخصص ...................الشعبة ........االول الفصل الدراسى .....

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

       تقنية معلومات اساسيات البرمجة اسم المادة  االحد 

       خولة المهلهل نجاة الحضيرى االستاذاسم 

       202 203 رقم القاعة 

 تقنية معلومات  دوائر كهربائية  رياضة   اسم المادة  االثنين 

 خولة المهلهل  عبد هللا سعيد  عبد العزير ساسى   اسم االستاذ

 عملى 322  210  205   رقم القاعة 

   تقنية معلومات   البرمجة اساسيات   اسم المادة  الثالثاء

   خولة المهلهل   نجاة الحضيرى   اسم االستاذ

   عملى 322   203   رقم القاعة 

  دوائر كهربائية  0لغة انجليزية      اسم المادة  االربعاء 

  عبد هللا سعيد  غزالة الريانى     اسم االستاذ

  205  212     رقم القاعة 

     رياضة 0لغة انجليزية    اسم المادة  الخميس 

     عبد العزير ساسى غزالة الريانى   اسم االستاذ

     212 203   رقم القاعة 
 

 



 

 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 ...............الثامنة المجموعة .......................الشعبة ....................... عام ........ التخصص ........االول الفصل الدراسى ....

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

    تقنية معلومات  0لغة انجليزية  اساسيات البرمجة  اسم المادة  االحد 

    محمد تركمان  ربيعة الصيد احمد الدويب االستاذاسم 

    عملى 322  212 215 رقم القاعة 

       دوائر كهربائية رياضة اسم المادة  االثنين 

       هشام الشروى ربيعة الطباس اسم االستاذ

       210 212 رقم القاعة 

    تقنية معلومات  اساسيات البرمجة  0لغة انجليزية  اسم المادة  الثالثاء

    محمد تركمان  احمد الدويب ربيعة الصيد اسم االستاذ

    عملى 322  216 203 رقم القاعة 

    تقنية معلومات    دوائر كهربائية اسم المادة  االربعاء 

    محمد تركمان    هشام الشروى اسم االستاذ

    عملى 322    210 رقم القاعة 

       رياضة   اسم المادة  الخميس 

       ربيعة الطباس   اسم االستاذ

       202   رقم القاعة 
 

 



 

 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 ................التاسعة .....الشعبة ........................ المجموعة ........عام ............. التخصص .........االول الفصل الدراسى ......

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

   تقنية معلومات تقنية معلومات     اسم المادة  االحد 

   فاطمة حماد فاطمة حماد     اسم االستاذ

   عملى  305 212     رقم القاعة 

 0لغة انجليزية  اساسيات البرمجة دوائر كهربائية رياضة   اسم المادة  االثنين 

 سهير خميس نعيمة المجدوب ابوبكر عبد هللا ربيعة الطباس   اسم االستاذ

 209 230 212 203   رقم القاعة 

   0لغة انجليزية        اسم المادة  الثالثاء

   سهير خميس       اسم االستاذ

   233       رقم القاعة 

 اساسيات البرمجة     دوائر كهربائية   اسم المادة  االربعاء 

 نعيمة المجدوب     ابوبكر عبد هللا   اسم االستاذ

 209     202   رقم القاعة 

       تقنية معلومات رياضة اسم المادة  الخميس 

       فاطمة حماد ربيعة الطباس اسم االستاذ

       عملى  322 203 رقم القاعة 
 

 



 

 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 .............العاشرة ........الشعبة ...................... المجموعة ...........عام ....... التخصص .......االول الفصل الدراسى .......

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

   رياضة       اسم المادة  االحد 

   محمد زايد       اسم االستاذ

 اساسيات البرمجة 209       رقم القاعة 

 نعيمة المجدوب رياضة       اسم المادة  االثنين 

 208 محمد زايد       اسم االستاذ

   208       رقم القاعة 

           اسم المادة  الثالثاء

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

   اساسيات البرمجة   0لغة انجليزية    اسم المادة  االربعاء 

   المجدوبنعيمة    غزالة الريانى   اسم االستاذ

    209   230   رقم القاعة 

         0لغة انجليزية  اسم المادة  الخميس 

         غزالة الريانى اسم االستاذ

         212 رقم القاعة 
 

 



 

 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 ...............االولى ........................ المجموعة .......... ..........الشعبةعام ........ التخصص ........الثانى الفصل الدراسى .....

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

        البرمجة بلغة السى اسم المادة  االحد 

        عادل جديدو االستاذاسم 

        233 رقم القاعة 

     دوائر ونظم رقميه  تنظيم الحاسبات  اسم المادة  االثنين 

     سليمان يخلف  هشام التير  اسم االستاذ

     عملى 332  208 رقم القاعة 

   ) تكميلى ( 0رياضة  3لغة انجليزية      اسم المادة  الثالثاء

   خيرية على اصالة عبد الحافظ      االستاذاسم 

   203 212     رقم القاعة 

 ) تكميلى ( 0رياضة    البرمجة بلغة السى    اسم المادة  االربعاء 

 خيرية على   عادل جديدو    اسم االستاذ

 233   عملى 305    رقم القاعة 

   3لغة انجليزية   تنظيم الحاسبات  دوائر ونظم رقميه اسم المادة  الخميس 

   اصالة عبد الحافظ  هشام التير  سليمان يخلف اسم االستاذ

   212  233 230 رقم القاعة 
 

 



 

 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 ..............الثانية المجموعة ............الشعبة ....................... عام ........ التخصص ............الثانى الفصل الدراسى .....

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

 تنظيم الحاسبات   البرمجة بلغة السى  3لغة انجليزية  اسم المادة  االحد 

 محمد بركة   هشام التير   وفاء الصادق االستاذاسم 

 212   230  223 رقم القاعة 

        دوائر ونظم رقميه اسم المادة  االثنين 

        هبة فرج اسم االستاذ

        223 رقم القاعة 

   ) تكميلى ( 0رياضة   3لغة انجليزية  دوائر ونظم رقميه اسم المادة  الثالثاء

   خيرية على  وفاء الصادق هبة فرج االستاذاسم 

   203  209 عملى 332 رقم القاعة 

 ) تكميلى ( 0رياضة  تنظيم الحاسبات    البرمجة بلغة السى اسم المادة  االربعاء 

 خيرية على محمد بركة    هشام التير  اسم االستاذ

 233 202    عملى  305 رقم القاعة 

           اسم المادة  الخميس 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 
 

 



 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 ...........الثالثة .........الشعبة ..................... المجموعة ..............عام ............ التخصص ..........الثانى الفصل الدراسى ....

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

 تنظيم الحاسبات رياضة ) تكميلى (       اسم المادة  االحد 

 محمد بركة محمد بشير       اسم االستاذ

 212 203       رقم القاعة 

   رياضة ) تكميلى (       اسم المادة  االثنين 

   محمد بشير       اسم االستاذ

   202       رقم القاعة 

   اساسيات البرمجة       3لغة انجليزية  اسم المادة  الثالثاء

   اروى المحجوب     اصالة عبد الحافظ اسم االستاذ

   230     217 رقم القاعة 

   تنظيم الحاسبات       اسم المادة  االربعاء 

   محمد بركة       اسم االستاذ

   202       رقم القاعة 

   اساسيات البرمجة   3لغة انجليزية      اسم المادة  الخميس 

   اروى المحجوب اصالة عبد الحافظ     اسم االستاذ

   230 203     رقم القاعة 
 

 

 



 3102/ 3102للفصل الربيع  جدول الدراسى

 ....................الرابعة ........... التخصص ...................الشعبة .................... المجموعة ..............الثانى الفصل الدراسى .......

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

    البرمجة بلغة السى البرمجة بلغة السى  اسم المادة  السبت 

    سميه الغريانى سميه الغريانى  اسم االستاذ

    عملى 305 عملى 305  رقم القاعة 

   تنظيم الحاسبات   3لغة انجليزية    اسم المادة  االحد 

   محمد بركة   وفاء الصادق   اسم االستاذ

   210   223   رقم القاعة 

 دوائر ونظم رقميه  3رياضة      اسم المادة  االثنين 

 عبد السالم غميض  محمود العامرى     اسم االستاذ

 عملى 332  208     رقم القاعة 

   اساسيات البرمجة      دوائر ونظم رقميه اسم المادة  الثالثاء

   اروى محجوب    عبد السالم غميض اسم االستاذ

   230    233 رقم القاعة 

 تنظيم الحاسبات 3رياضة     3لغة انجليزية   اسم المادة  االربعاء 

 محمد بركة محمود العامرى    وفاء الصادق  اسم االستاذ

 202 202    223  رقم القاعة 

   اساسيات البرمجة         اسم المادة  الخميس 

   اروى محجوب       اسم االستاذ

   230       رقم القاعة 
 

 

 



 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 ..................الخامسة ...الشعبة .................... المجموعة ......عام ............. التخصص ............الثانى الفصل الدراسى .....

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

   تنظيم الحاسبات البرمجة بلغة السى     اسم المادة  االحد 

   محمد بركة عادل اجديدو    اسم االستاذ

   210 عملى  305    رقم القاعة 

   3رياضة  3لغة انجليزية   دوائر ونظم رقميه اسم المادة  االثنين 

   محمود العامرى سهير خميس  عبد السالم غميض اسم االستاذ

   202 209  230 رقم القاعة 

 دوائر ونظم رقميه  3لغة انجليزية      اسم المادة  الثالثاء

 عبد السالم غميض  سهير خميس     اسم االستاذ

 عملى 332  202     رقم القاعة 

 تنظيم الحاسبات   3رياضة   السى البرمجة بلغة  اسم المادة  االربعاء 

 محمد بركة   محمود العامرى  عادل اجديدو اسم االستاذ

 202   208   233 رقم القاعة 

           اسم المادة  الخميس 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 
 

 

 



 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 .............االولى ......الشعبة ................... المجموعة ..............برمجة ............ التخصص ........الثالث الفصل الدراسى ....

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

     البرمجة الشئية البرمجة الشئية اسم المادة  االحد 

     محمد ابوخيص محمد ابوخيص اسم االستاذ

     عملى 306 230 رقم القاعة 

  ) تكميلى ( 3رياضة     2لغة انجليزية  احصاء واالحتماالت  اسم المادة  االثنين 

  ابوبكرخديجة     مصطفى الخريف نجالء الكشيك اسم االستاذ

  205    209 209 رقم القاعة 

 تراكيب المنفصلة ) تكميلى ( 3رياضة   احصاء واالحتماالت     اسم المادة  الثالثاء

 المبروك الغويل خديجة ابوبكر  نجالء الكشيك    اسم االستاذ

 203 202  230    رقم القاعة 

 مقدمة نظم معلومات  مقدمة نظم معلومات  2لغة انجليزية      اسم المادة  االربعاء 

 عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا مصطفى الخريف     اسم االستاذ

 208 208 202     رقم القاعة 

   تراكيب المنفصلة البرمجة بلغة السى ) تكميلى ( البرمجة بلغة السى ) تكميلى ( اسم المادة  الخميس 

   المبروك الغويل محمد ابورخيص ابورخيصمحمد  اسم االستاذ

   210 عملى  306 209 رقم القاعة 
 

 

 



 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 ...........االولى ........ المجموعة .........شبكات .............الشعبة ............صيانة .... التخصص ......الثالث الفصل الدراسى ....

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

     االشارات والنظم المستمرة 0دوائرالكترونية  اسم المادة  االحد 

     مصطفى الشاطر هبة فرج اسم االستاذ

     209 عملى 332 رقم القاعة 

  )تكميلى ( 3رياضة  0دوائرالكترونية    2لغة انجليزية  اسم المادة  االثنين 

  خديجة ابوبكر هبة فرج   مصطفى الخريف اسم االستاذ

  205 205   205 رقم القاعة 

   )تكميلى ( 3رياضة  االشارات والنظم المستمرة معادالت تفاضلية اسم المادة  الثالثاء

   خديجة ابوبكر مصطفى الشاطر الفقيه نوريه اسم االستاذ

   205 عملى  306 230 رقم القاعة 

 CCNA1 CCNA1 2لغة انجليزية    اسم المادة  االربعاء 
 فتحى مختار فتحى مختار مصطفى الخريف   اسم االستاذ

 205 205 205   رقم القاعة 

     البرمجة بلغة السى ) تكميلى ( البرمجة بلغة السى ) تكميلى ( اسم المادة  الخميس 

     محمد ابورخيص محمد ابورخيص اسم االستاذ

     306 209 رقم القاعة 
 

 

 



 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 ................االولى .................... المجموعة تحكم ..........الشعبة .........صيانة ............... التخصص .........الثالث الفصل الدراسى ..

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

  3دوائر كهربائية  0دوائر الكترونية     اسم المادة  االحد 

  الناجحاحمد  هبة فرج    اسم االستاذ

  عملى 332 عملى 332    رقم القاعة 

  ) تكميلى ( 3رياضة  0دوائر الكترونية    2لغة انجليزية  اسم المادة  االثنين 

  خديجة ابوبكر هبة فرج   مصطفى الخريف اسم االستاذ

  205 205   205 رقم القاعة 

   تكميلى ()  3رياضة  معادالت تفاضلية    اسم المادة  الثالثاء

   خديجة ابوبكر نورية الفقيه    اسم االستاذ

   202 230    رقم القاعة 

  3دوائر كهربائية    2لغة انجليزية    اسم المادة  االربعاء 

  احمد الناجح   مصطفى الخريف   اسم االستاذ

  203   205   رقم القاعة 

     البرمجة بلغة السى ) تكميلى ( تكميلى (البرمجة بلغة السى )  اسم المادة  الخميس 

     محمد ابورخيص محمد ابورخيص اسم االستاذ

     306 209 رقم القاعة 
 

 

 



 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 ..............االولى ............ ....الشعبة ................... المجموعةبرمجة ........... التخصص ..........الرابع الفصل الدراسى ........

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

     3البرمجة الشئية  3البرمجة الشئية  اسم المادة  االحد 

     سالم الحجاجى سالم الحجاجى اسم االستاذ

     عملى 310 209 رقم القاعة 

     2لغة انجليزية      اسم المادة  االثنين 

     مصطفى الخريف     اسم االستاذ

     202     رقم القاعة 

     تراكيب البيانات تراكيب البيانات اسم المادة  الثالثاء

     احمد ابوظهير احمد ابوظهير اسم االستاذ

     233 عملى 310 رقم القاعة 

  قواعد البيانات  قواعد البيانات   2لغة انجليزية  اسم المادة  االربعاء 

  المبروك الغويل  المبروك الغويل   مصطفى الخريف اسم االستاذ

  عملى  039 223  208 رقم القاعة 

     نظم تشغيل نظم تشغيل اسم المادة  الخميس 

     رباب الزظاف رباب الزظاف اسم االستاذ

     233 233 رقم القاعة 
 

 

 



 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 ..........االولى ...المجموعة ..........شبكات ....الشعبة ...........صيانة ........... التخصص ...........الرابع الفصل الدراسى .......

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

        CCNA2 اسم المادة  االحد 

        على الصويعى اسم االستاذ

        303 رقم القاعة 

  CCNA2 2لغة انجليزية   نقل البيانات  اسم المادة  االثنين 

  على الصويعى مصطفى الخريف  سليمان يخلف  اسم االستاذ

  303 202  233  رقم القاعة 

      اسس اتصاالت اجهزة القياسات والمعدات اسم المادة  الثالثاء

      تمام بن موسى جمعة الزوالى اسم االستاذ

      208 208 رقم القاعة 

       اسس اتصاالت 2لغة انجليزية  اسم المادة  االربعاء 

       تمام بن موسى مصطفى الخريف اسم االستاذ

       203 208 رقم القاعة 

      نقل البيانات اجهزة القياسات والمعدات اسم المادة  الخميس 

      سليمان يخلف جمعة الزوالى اسم االستاذ

      209 عملى  332 رقم القاعة 
 

 

 



 3102/ 3102للفصل الربيع  جدول الدراسى

 االولى ........ المجموعة ...............تحكم ...........الشعبة ..........صيانة........ التخصص ........الرابع الفصل الدراسى ....

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

 المتحكم الدقيق  االشارات والنظم المستمرة    اسم المادة  االحد 

 ابراهيم خليل  مصطفى الشاطر    اسم االستاذ

 210  209    رقم القاعة 

 المتحكم الدقيق  2لغة انجليزية   انظمة التحكم اسم المادة  االثنين 

 ابراهيم خليل  مصطفى الخريف  امباركنصرالدين  اسم االستاذ

 210  202  210 رقم القاعة 

 3دوائر الكترونية   االشارات والنظم المستمرة    اسم المادة  الثالثاء

 عمر محمد  مصطفى الشاطر    اسم االستاذ

 212  عملى  306    رقم القاعة 

 3الكترونية دوائر       2لغة انجليزية  اسم المادة  االربعاء 

 عمر محمد      مصطفى الخريف اسم االستاذ

 عملى 332      208 رقم القاعة 

        انظمة التحكم اسم المادة  الخميس 

        نصرالدين امبارك اسم االستاذ

        210 رقم القاعة 
 

 

 



 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 ....االولى ........الشعبة ................................ المجموعة .......برمجة ........ التخصص ......الخامس الفصل الدراسى ....

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

     XMLتطبيقات  XMLتطبيقات  اسم المادة  السبت 

     عبد الحكيم بارود عبد الحكيم بارود اسم االستاذ

     036 036 رقم القاعة 

     قواعد البيانات المتقدمة    اسم المادة  االحد 

     على دخل هللا جمعة    اسم االستاذ

     036    رقم القاعة 

     تحليل نظم تحليل نظم تحليل نظم اسم المادة  االثنين 

     مصطفى الشفلو مصطفى الشفلو مصطفى الشفلو اسم االستاذ

     310 310 310 رقم القاعة 

        5لغة انجليزية   اسم المادة  الثالثاء

        وفاء الصادق  اسم االستاذ

        223  رقم القاعة 

 CCNA1 CCNA1     اسم المادة  االربعاء 
 فتحى مختار فتحى مختار     اسم االستاذ

 331 205     رقم القاعة 

     قواعد البيانات المتقدمة    اسم المادة  الخميس 

     على دخل هللا جمعة    اسم االستاذ

     036    رقم القاعة 
 

 

 



 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 ...........االولى .. المجموعة ......شبكات .....الشعبة ............صيانة .. التخصص ..........الخامس الفصل الدراسى ........

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

     البرمجة الرسومية البرمجة الرسومية اسم المادة  السبت 

     على ادم على ادم اسم االستاذ

       رقم القاعة 

           اسم المادة  االحد 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

    اتصاالت الهواتف الخلوية اتصاالت الهواتف الخلوية CCNA3 اسم المادة  االثنين 

    مصطفى الشاطر مصطفى الشاطر صبرى شميخ اسم االستاذ

    233 233 303 رقم القاعة 

     شبكات االسلكية شبكات االسلكية اسم المادة  الثالثاء

     ابوخيصمحمد  محمد ابوخيص اسم االستاذ

     303 303 رقم القاعة 

      5لغة انجليزية  CCNA3 اسم المادة  االربعاء 

      وفاء الصادق صبرى شميخ اسم االستاذ

      209 303 رقم القاعة 

           اسم المادة  الخميس 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 
 

 

 



 3102/ 3102للفصل الربيع  جدول الدراسى

 ..االولى ... المجموعة ..............تحكم ............الشعبة ...........صيانة ... التخصص .......الخامس الفصل الدراسى ........

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

  الحاكمات الحاكمات    اسم المادة  االحد 

  عادل الشيبانى عادل الشيبانى    اسم االستاذ

  213 213    رقم القاعة 

 الكترونات القدرة        اسم المادة  االثنين 

 عبد السالم اشتيوى        اسم االستاذ

 203        رقم القاعة 

        5لغة انجليزية   اسم المادة  الثالثاء

        وفاء الصادق  اسم االستاذ

        223  رقم القاعة 

     PLC0 PLC0 اسم المادة  االربعاء 

     فتحى الريانى فتحى الريانى اسم االستاذ

     عملى 210 عملى 210 رقم القاعة 

 الكترونات القدرة        اسم المادة  الخميس 

 عبد السالم اشتيوى        اسم االستاذ

 عملى 332        رقم القاعة 
 

 

 



 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 ............نظام المعهد..... المجموعة ..........شبكات ...........الشعبة ....صيانة ...... التخصص ........الخامس الفصل الدراسى ......

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  االحد 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  االثنين 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  الثالثاء

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  االربعاء 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  الخميس 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 
 

 

 

 



 

 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 ...االولى . المجموعة ........برمجة ...الشعبة ..............برمجة .... التخصص .......السادس الفصل الدراسى .....

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

   3تقارير انجليزية     PHPتطبيقات  اسم المادة  االحد 

   باسم المهدى     مصطفى ابواليزيد اسم االستاذ

   208    عملى  332 رقم القاعة 

           اسم المادة  االثنين 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

   تفاعل االنسان مع الحاسوب امن االنترنت  PHPتطبيقات  اسم المادة  الثالثاء

   عزالدين مادى عزالدين مادى  مصطفى ابواليزيد اسم االستاذ

   210 210  عملى  332 رقم القاعة 

  وسائط المتعددة   6لغة انجليزية     اسم المادة  االربعاء 

  خالد عبد السالم   ياسم المهدى     اسم االستاذ

  223  233    رقم القاعة 

    وسائط المتعددة  تفاعل االنسان مع الحاسوب امن االنترنت اسم المادة  الخميس 

    خالد عبد السالم  عزالدين مادى عزالدين مادى اسم االستاذ

    039 223 223 رقم القاعة 
 

 



 

 

 3102/ 3102الدراسى للفصل الربيع جدول 

 ...نظام المعهد ... المجموعة .............برمجة ..........الشعبة ..............برمجة التخصص ......... السادس الفصل الدراسى ........

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           االستاذاسم 

           رقم القاعة 

     مواضيع مختارة    اسم المادة  االحد 

     مصطفى الشفلو    اسم االستاذ

     208    رقم القاعة 

           اسم المادة  االثنين 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  الثالثاء

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  االربعاء 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

     مواضيع مختارة مواضيع مختارة اسم المادة  الخميس 

     مصطفى الشفلو مصطفى الشفلو اسم االستاذ

      عملى 310 عملى  310 رقم القاعة 
 



 

 

 

 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 االولى ... المجموعة .............شبكات .....الشعبة ............صيانة .. التخصص .......السادس الفصل الدراسى .....

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           االستاذاسم 

           رقم القاعة 

           اسم المادة  االحد 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  االثنين 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  الثالثاء

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  االربعاء 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  الخميس 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 
 



 

 

 

 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 شبكات ..... المجموعة .....االولى ...الشعبة ..........صيانة  التخصص ........... السادس الفصل الدراسى ....

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

   3تقارير انجليزية  البنية التحتية البنية التحتية اسم المادة  االحد 

   باسم المهدى  رمضان خليفة رمضان خليفة اسم االستاذ

   208 331 331 رقم القاعة 

  0امن شبكات  0امن شبكات     اسم المادة  االثنين 

  عبد القادر القابسى عبد القادر القابسى    اسم االستاذ

  331 331    رقم القاعة 

     شبكات واسعة النطاق شبكات واسعة النطاق اسم المادة  الثالثاء

     عادل الوحيشى عادل الوحيشى اسم االستاذ

     331 331 رقم القاعة 

      6لغة انجليزية     اسم المادة  االربعاء 

      ياسم المهدى     اسم االستاذ

      233    رقم القاعة 

           اسم المادة  الخميس 

           االستاذاسم 

           رقم القاعة 



 

 

 

 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 ...........االولى ) نظام المعهد (.......... المجموعة ........شبكات ....الشعبة ...صيانة ..... التخصص ....السادس الفصل الدراسى .....

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

     مواضيع مختارة    اسم المادة  السبت 

     عبد العزيز العيساوى    اسم االستاذ

     306    رقم القاعة 

           اسم المادة  االحد 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  االثنين 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  الثالثاء

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

 مواضيع مختارة        اسم المادة  االربعاء 

 عبد العزيز العيساوى        اسم االستاذ

 230        رقم القاعة 

           اسم المادة  الخميس 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 



 

 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 .االولى ... المجموعة .........تحكم ....الشعبة ..........صيانة . التخصص ........السادس الفصل الدراسى ......

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

   3تقارير انجليزية     منظومات صناعية اسم المادة  االحد 

   باسم المهدى     محمود العلوانى اسم االستاذ

   208    عملى210 رقم القاعة 

           اسم المادة  االثنين 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

  انظمة التحكم المضمنة PLC3 PLC3 اسم المادة  الثالثاء

  يوسف االحباس فتحى الريانى فتحى الريانى اسم االستاذ

  210 210 210 رقم القاعة 

  انظمة التحكم المضمنة  6لغة انجليزية  منظومات صناعية اسم المادة  االربعاء 

  يوسف االحباس  باسم المهدى العلوانىمحمود  اسم االستاذ

  210  233 209 رقم القاعة 

 المجسات ونواقل الطاقة المجسات ونواقل الطاقة     اسم المادة  الخميس 

 عبد الحفيظ عكروش عبد الحفيظ عكروش     اسم االستاذ

 213 213     رقم القاعة 
 

 



 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 ...........االولى ) نظام المعهد (... المجموعة ....تحكم ....الشعبة .............صيانة .... التخصص ......السادس الفصل الدراسى .....

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  االحد 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  االثنين 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  الثالثاء

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  االربعاء 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  الخميس 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 
 

 

 



 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 ..........االولى... المجموعة ....برمجة  ................الشعبة برمجة  .... التخصص ......السابع  الفصل الدراسى .....

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

        تطبيقات الهواتف الذكية اسم المادة  السبت 

        سفيان الزنداح اسم االستاذ

         رقم القاعة 

        ادارة المشاريع اسم المادة  االحد 

        عبد الحافظ حمربظان اسم االستاذ

        عملى 039 رقم القاعة 

        نمدجة العمليات اسم المادة  االثنين 

        احمد العرظاوى اسم االستاذ

        عملى 036 رقم القاعة 

       هندسة البرمجيات  هندسة البرمجيات  اسم المادة  الثالثاء

       مصطفى الشفلو مصطفى الشفلو اسم االستاذ

        305  305 رقم القاعة 

        نمدجة العمليات اسم المادة  االربعاء 

        احمد العرظاوى اسم االستاذ

        عملى 036 رقم القاعة 

     ادارة المشاريع تطبيقات الهواتف الذكية اسم المادة  الخميس 

     عبد الحافظ حمربظان الزنداحسفيان  اسم االستاذ

     230  رقم القاعة 
 

 

 



 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

  االولى... المجموعة ....شبكات ....الشعبة .............صيانة .... التخصص ......السابع الفصل الدراسى .....

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

     الصوت عبر االنترنت الصوت عبر االنترنت اسم المادة  السبت 

     يعرب فتحى يعرب فتحى اسم االستاذ

     331 331 رقم القاعة 

        ادارة المشاريع اسم المادة  االحد 

        عبد الحافظ حمربظان اسم االستاذ

        عملى 039 رقم القاعة 

  3امن شبكات        اسم المادة  االثنين 

  عادل الوحيشى       اسم االستاذ

  عملى 331       رقم القاعة 

        شبكات االلياف البصرية  اسم المادة  الثالثاء

        تمام بن موسى  اسم االستاذ

        209  رقم القاعة 

  3امن شبكات      شبكات االلياف البصرية اسم المادة  االربعاء 

  عادل الوحيشى     تمام بن موسى اسم االستاذ

  212     230 رقم القاعة 

     ادارة المشاريع    اسم المادة  الخميس 

     عبد الحافظ حمربظان    اسم االستاذ

     230    رقم القاعة 
 

 

 



 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 ...........( استدراكى االولى ) ... المجموعة ....تحكم ....الشعبة .............صيانة .... التخصص ......لسابع االفصل الدراسى .....

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

     المنظق الظبانى ادارة المشاريع اسم المادة  االحد 

     يحى الشريف عبد الحافظ حمربظان اسم االستاذ

      عملى 039 رقم القاعة 

           اسم المادة  االثنين 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

     المنظق الظبانى    اسم المادة  الثالثاء

     يحى الشريف    االستاذاسم 

         رقم القاعة 

 تحصيل واستخالص البيانات تحصيل واستخالص البيانات     اسم المادة  االربعاء 

 عبد الحفيظ عكروش عبد الحفيظ عكروش     اسم االستاذ

 عملى 306 230     رقم القاعة 

     ادارة المشاريع    اسم المادة  الخميس 

     عبد الحافظ حمربظان    االستاذاسم 

     230    رقم القاعة 
 

 

 



 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 ...........االولىالمجموعة .... برمجة ....الشعبة ............. برمجة .... التخصص ...... لثامن االفصل الدراسى .....

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  االحد 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  االثنين 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  الثالثاء

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  االربعاء 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  الخميس 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 
 

 

 



 3102/ 3102للفصل الربيع  جدول الدراسى

 ...........االولى... المجموعة ....تحكم ....الشعبة .............صيانة .... التخصص ...... لثامن االفصل الدراسى .....

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  االحد 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  االثنين 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  الثالثاء

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  االربعاء 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  الخميس 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 
 

 

 



 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 االولى ... المجموعة ....شبكات ....الشعبة .............صيانة .... التخصص ...... الثامن الفصل الدراسى .....

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

        مواضيع مختارة اسم المادة  السبت 

        عبد العزيز العيساوى اسم االستاذ

        عملى 306 رقم القاعة 

           اسم المادة  االحد 

           االستاذ اسم

           رقم القاعة 

           اسم المادة  االثنين 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  الثالثاء

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

 مواضيع مختارة        اسم المادة  االربعاء 

 عبد العزيز العيساوى        االستاذاسم 

 230        رقم القاعة 

           اسم المادة  الخميس 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 
 

 

 



 3102/ 3102جدول الدراسى للفصل الربيع 

 ...........االولى ) نظام المعهد (... المجموعة ....تحكم ....الشعبة .............صيانة .... التخصص ......السادس الفصل الدراسى .....

 6-5 5-2 2-2 2-3 3-0 0-03 03-00 00-01 01-9 9-8  اليوم 

           اسم المادة  السبت 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  االحد 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  االثنين 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  الثالثاء

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  االربعاء 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 

           اسم المادة  الخميس 

           اسم االستاذ

           رقم القاعة 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


