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ریاضة- ١مبادىء اإلدارةلغة انجلیزیةلغة انجلیزیةاسم المقرر
مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة
أ.د. عبد الھادى نبیھأ.د. محمد صالح / د. حنان موسىد. إیھاب الخضرىد. إیھاب الخضرىالمحاضر
أساسیات علوم حاسبأساسیات علوم حاسبتراكیب محددةأساسیات علوم حاسبأساسبات علوم الحاسباسم المقرر
GEمدرج أ.د. إبراھیم فرجمعمل ابن سینا    G1,G2مدرج أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة G9معمل ٤ معمل ٣
إسالم عليصفاء عليأ.د. رضا عبد الوھابإسالم یسري- بیتر رؤوفأ.د. ریم بھجت / د. عماد نبیلالمحاضر
أساسیات علوم حاسبمبادىء اإلدارةأساسیات علوم حاسباسم المقرر
G3,G4المجموعة G10مدرج ٥٦٠- G13,G14معمل ٦ معمل ٤
صفاء عليسھرمروة نبیل -صفاء عليالمحاضر
الكترونیات ١مبادىء اإلدارةأساسیات علوم حاسباسم المقرر
G5,G6المجموعة G3,G4مدرج ٥٦١- G11,G12معمل ٧ مدرج ٥٦٣
اسماء احمدعبیردینا محمود - سارة یونسالمحاضر
الكترونیات ١مبادىء اإلدارةریاضة- ١اسم المقرر
G11,G12المجموعة G7,8مدرج ٥٦٣- G1,G2مدرج ٥٥٩ G15,16    معمل اإللكترونیات
خدیجة خالد - ندا رجبدعاءعمرو طارقالمحاضر
مبادىء اإلدارةلغة انجلیزیةریاضة- ١اسم المقرر
G9,G10المجموعة مدرج ٥٦٠- G19مدرج ٧- G9,G10مدرج ٥٦٠
سھربسمة مصطفىدینا عمروالمحاضر
مبادىء اإلدارةریاضة- ١أساسیات علوم حاسباسم المقرر
- G13 to G19المجموعة G15,G16مدرج ٢٦٠ مدرج ٥٦١- G17,G18مدرج ٢٦١
عبیرزینب عادلإسالم عليالمحاضر
ریاضة- ١لغة انجلیزیةاسم المقرر
GEالمجموعة - G7,G8مدرج ٥٦١ مدرج ٥٥٩
دینا محمدامانيالمحاضر
الكترونیات ١أساسیات علوم حاسباسم المقرر
G7,G8المجموعة G19,G20معمل ٨ مدرج ٨
أسماء أحمدیمنى مجدي - ھبة هللا محجوبالمحاضر
الكترونیات ١اسم المقرر
G3,4المجموعة G5,6      معمل اإللكترونیات
ندا رجبالمحاضر
ریاضة- ١تراكیب محددةالكترونیات ١مبادىء اإلدارةتراكیب محددةاسم المقرر
G1,G2المجموعة G3,G4مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج الشافعىمدرج ٧ مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٢٦٠
أ.د. عبد الھادى نبیھدینا محمدد. محمد وھبىأ.د. محمد صالح / د. حنان موسىاماني حسنالمحاضر
تراكیب محددةتراكیب محددةاسم المقرر
G11,G12المجموعة G9,G10مدرج ٨ مدرج ٩
دینا عزتفاطمھ عبد الدایمالمحاضر
الكترونیات ١مبادىء اإلدارةاسم المقرر
G7,G8المجموعة G1,G2مدرج ٢٦١ مدرج ٥٦١
منى محمد محمدخلودالمحاضر
تراكیب محددةالكترونیات ١اسم المقرر
GEالمجموعة G5,G6مدرج ٥٦٣ مدرج ٧
نسمھ مصطفيسماح أحمدالمحاضر
لغة انجلیزیةالكترونیات ١اسم المقرر
G13,G14المجموعة G11,G12مدرج ٥٦١ مدرج ٢٦١
بسمة مصطفىرحاب سیدالمحاضر
لغة انجلیزیةریاضة- ١اسم المقرر
G17,G18المجموعة G13,G14مدرج ٥٦٠ مدرج ٥٥٩
محمد سعددینا عباسالمحاضر
ریاضة- ١ریاضة- ١اسم المقرر
G3,G4المجموعة G19مدرج ٢٦٠ مدرج ٥٦٠
دینا عباسدینا محمدالمحاضر
تراكیب محددةاسم المقرر
G7,G8المجموعة مدرج ١٠
فاطمھ عبدالدایمالمحاضر
الكترونیات ١اسم المقرر
G15,G16المجموعة مدرج ٨
ولید عزميالمحاضر
أساسیات علوم حاسبأساسیات علوم حاسبتراكیب محددةأساسبات علوم الحاسباسم المقرر
G15,G16مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج الشافعىالمجموعة G19معمل ٧ معمل ٣
إسالم یسريأمیرة أحمد - إسالم یسريأ.د. رضا عبد الوھابأ.د. ریم بھجت / د. عماد نبیلالمحاضر
الكترونیات ١أساسیات علوم حاسباسم المقرر
G13,G14المجموعة GEمعمل ٦ .             معمل اإللكترونیات
خدیجة خالدبیتر رؤوف - مروة نبیلالمحاضر
أساسیات علوم الحاسبالكترونیات ١اسم المقرر
G17,18المجموعة G19,20 G1 to G6    معمل اإللكترونیات مدرج ٢٦٠
محمد عبد الوھابایمان احمد -خدیجة خالدالمحاضر
الكترونیات ١أساسیات علوم الحاسباسم المقرر
G7 to G12 المجموعة G17,G18مدرج ٢٦٠ مدرج ٥٦١
سماح احمدمحمد عبد الوھابالمحاضر
مبادىء اإلدارةاسم المقرر
مدرج ٢٦١- G5,G6المجموعة
ھیامالمحاضر
مبادىء اإلدارةاسم المقرر
مدرج ٥٥٩- GEالمجموعة
ربىالمحاضر
لغة انجلیزیةاسم المقرر
مدرج ٥٦٠- G1,G2المجموعة
لمیاءالمحاضر
لغة انجلیزیةاسم المقرر
مدرج ٥٦١- G3,G4المجموعة
امانيالمحاضر
تراكیب محددةالكترونیات ١الكترونیات ١الكترونیات ١تراكیب محددةاسم المقرر
G17,G18المجموعة G1,2مدرج الشافعىمدرج ٥٦٠ G9,10G11,12      معمل اإللكترونیات G13,14G19    معمل اإللكترونیات مدرج ٢٦١
نسمھ مصطفيندا رجب  - ھند جمالرحاب سید - ھند جمالد. محمد وھبىعلي زیدانالمحاضر
أساسیات علوم حاسبتراكیب محددةریاضة- ١تراكیب محددةاسم المقرر
G13,G14المجموعة G5,G6مدرج ٨ GEمدرج ٢٦١ G17,G18مدرج ٥٦٣ معمل ٥
ھدى أحمد - إسالم علينسمھ مصطفيزینب عادلزینب عادلالمحاضر
أساسیات علوم حاسبلغة انجلیزیةلغة انجلیزیةمبادىء اإلدارةاسم المقرر
G3,G4المجموعة G11,G12مدرج ٥٥٩- G17,G18مدرج ٢٦٠- G15,G16مدرج ٥٦١ معمل ٦
سارة یونس - ھبة هللا محجوبسارةلمیاءخلودالمحاضر
ریاضة- ١مبادىء اإلدارةأساسیات علوم حاسبلغة انجلیزیةاسم المقرر
G5,G6المجموعة GEمدرج ٥٦٣ G13,14مدرج ٩- G9,G10مدرج ٥٦٠- مدرج ٥٦١
دینا عباسعبیرإسالم عليمحمد سعدالمحاضر
الكترونیات ١مبادىء اإلدارةلغة انجلیزیةاسم المقرر
G7,G8المجموعة G9,G10مدرج ٢٦١- G15,G16مدرج ٧ مدرج ٥٦٣
احمد ابو بكرسھرسارةالمحاضر
ریاضة- ١الكترونیات ١اسم المقرر
G11,G12المجموعة G1,G2مدرج٥٥٩ مدرج ١٠
زینب عادلرحاب سیدالمحاضر
الكترونیات ١تراكیب محددةاسم المقرر
G15,G16المجموعة G5,G6مدرج ٩ مدرج ٥٦١
منى محمد محمددینا عزتالمحاضر
الكترونیات ١ریاضة- ١اسم المقرر
GEالمجموعة G7,G8مدرج ٢٦١ مدرج ٨
أسماء أحمددینا محمدالمحاضر
اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
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اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
إحصاء و احتماالت ٢برمجة ٢تراسل البیاناتإحصاء و احتماالت ٢إحصاء و احتماالت ٢اسم المقرر
- G1,G2المجموعة - G7,G8مدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج ٧ مدرج ٢٦١
مروه حسیند. عماد نبیلد.ھیثم صفوت / د. عمرو سعد / د. إیمان سندد. إیھاب الخضرىاحمد عمادالمحاضر
إحصاء و احتماالت ٢اسم المقرر
- G3,G4المجموعة مدرج ٨
لیلي عشیبھالمحاضر
إحصاء و احتماالت ٢اسم المقرر
مدرج ٩- G5,G6المجموعة
دینا عزتالمحاضر
برمجة ٢اسم المقرر
معمل أبن سینا   G15,G16المجموعة
إسالم یسري- بیتر رؤوفالمحاضر
إحصاء و احتماالت ٢اسم المقرر
- GEالمجموعة ٥٦٣ مدرج
على زیدانالمحاضر
ریاضة- ٣اسم المقرر
مدرج ١٠- G17,G18المجموعة
الشیماءالمحاضر
تراسل البیانات٢اسم المقرر
G9,G10المجموعة مدرج ٥٦١
ندا رجبالمحاضر
إحصاء و احتماالت ٢ریاضة- ٣إحصاء و احتماالت ٢برمجة ٢مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
G1مدرج الشافعىالمجموعة - G9,G10معمل ٣ - G13,G14مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٥٦١ مدرج ٥٦١
مروه حسینأ.د. عبد الھادى نبیھمروه حسینھدى أحمدد. نداء العجمىالمحاضر
تراسل البیانات٢برمجة ٢برمجة ٢اسم المقرر
G2المجموعة GEمعمل ٤ G3,G4مدرج ٥٥٩ مدرج ٢٦١
ایمان رسالنمحمد عبد الوھابسمر ھشامالمحاضر
تصمیم منطقيتراسل البیانات٢برمجة ٢اسم المقرر
G3,G4المجموعة G11,G12معمل ٥ G5 to G12مدرج ٨ 260 مدرج
محمود إسماعیلشیماء مسعدأحمد عباس - صفاء عليالمحاضر
مقدمة فى النظم و دعم القرارمقدمة فى النظم و دعم القرارتصمیم منطقىاسم المقرر
G5,G6المجموعة مدرج ٥٦٠- GEمدرج ٢٦١- G13,G14معمل ٨
احمد فاروقبسمة مصطفىآالء عمرو -عمر خالدالمحاضر
مقدمة فى النظم و دعم القراربرمجة ٢اسم المقرر
- G13,14,G17,G18المجموعة 260 مدرج ٢٦٠- G15,G16مدرج
ایمانمحمد عبد الوھابالمحاضر
ریاضة- ٣مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
مدرج ٥٦٣- G5,G6مدرج ٢٦١- G11,G12المجموعة
اریجایمانالمحاضر
مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
مدرج ٥٥٩- G9,G10المجموعة
خلودالمحاضر
ریاضة- ٣اسم المقرر
مدرج ٥٦٠- G15,G16المجموعة
اریجالمحاضر
تراسل البیاناتاسم المقرر
GEالمجموعة مدرج ١٠
شیماء مسعدالمحاضر
تصمیم منطقىاسم المقرر
معمل أبن سینا   G7,G8المجموعة
إیمان حسني - صباحالمحاضر
ریاضة- ٣تصمیم منطقىإحصاء و احتماالت ٢تراسل البیانات٢اسم المقرر
- G15,G16المجموعة مدرج ٥٥٩- G11,G12مدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج ٢٦١
اریجد. بشیر عبد الفتاح / د. محمد ناصفد. إیھاب الخضرىامیر ابراھیمالمحاضر
ریاضة- ٣برمجة ٢اسم المقرر
G17,G18المجموعة مدرج ٥٦٠- G13,G14معمل ٦
احمد فاروقبیتر رؤوف - سمر ھشامالمحاضر
تصمیم منطقىاسم المقرر
G11,G12المجموعة معمل ٧
آالء عمرو - راجیة أبو الفضلالمحاضر
مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
مدرج ٥٦٣- G7,G8المجموعة
احمد فاروقالمحاضر
برمجة ٢اسم المقرر
GEالمجموعة معمل ٤
سارة حسنالمحاضر
تراسل البیانات٢اسم المقرر
G5,G6المجموعة مدرج ٨
ایمان رسالنالمحاضر
ریاضة- ٣اسم المقرر
مدرج ٥٥٩- G1,G2المجموعة
یمنىالمحاضر
ریاضة- ٣اسم المقرر
مدرج ٥٦٠- G9,G10المجموعة
میرالالمحاضر
ریاضة- ٣اسم المقرر
مدرج ٥٦١- G3,G4المجموعة
الشیماءالمحاضر
تصمیم منطقىاسم المقرر
G13,G14المجموعة معمل ٨
صباح - ھناء بیوميالمحاضر
برمجة ٢تصمیم منطقيبرمجة ٢برمجة ٢مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
G9,10مدرج أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة G5معمل ٨ + G1 to G4معمل ٣ G13 to G16 G1مدرج ٢٦٠ to G6 + G15,G16 مدرج ٢٦٠
سارة حسنعمرو مجديأحمد عباسسارة حسن - ھدى أحمدد. نداء العجمىالمحاضر
مقدمة فى النظم و دعم القراربرمجة ٢برمجة ٢برمجة ٢اسم المقرر
G6معمل ابن سینا   G11,G12المجموعة G7معمل ٤ to G12   الشافعى مدرج ٥٦٠- G17,G18مدرج
ماجيسارة حسنھدى أحمدھبة هللا محجوب- أحمد عباسالمحاضر
تراسل البیانات٢إحصاء و احتماالت ٢برمجة ٢برمجة ٢اسم المقرر
G13,G14المجموعة G7,G8معمل ٦ - G17,G18معمل ٦ ٥٦٠ G13,G14مدرج مدرج ٥٥٩
دینا طارقوفاء مؤمنسارة طارق - ھبة هللا محجوبسارة طارق - نورا عبد الحمیدالمحاضر
تصمیم منطقىتصمیم منطقىاسم المقرر
G15,G16المجموعة G1,G2معمل ٧ معمل ٧
محمد األرنؤطي - آالء عمروآالء عمرو - صباحالمحاضر
تصمیم منطقىتراسل البیانات٢اسم المقرر
G1,G2المجموعة G3,G4مدرج ١٠ معمل ٨
شیري أحمد - ھناء بیومياحمد نجیبالمحاضر
تصمیم منطقىتراسل البیانات٢اسم المقرر
G7,G8المجموعة معمل أبن سینا  G9,G10مدرج ٩
صباح - إیمان حسنيدینا طارقالمحاضر
تصمیم منطقيمقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
GEمدرج ٢٦١- G3,G4المجموعة - 559 مدرج
عمرو مجديبسمة عزتالمحاضر
إحصاء و احتماالت ٢ریاضة- ٣اسم المقرر
G15,G16مدرج ٥٥٩- GEالمجموعة مدرج ٥٦١
علي زیدانمیرالالمحاضر
مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
مدرج ٥٦٠- G5,G6المجموعة
خلودالمحاضر
إحصاء و احتماالت ٢ریاضة- ٣برمجة ٢تراسل البیاناتتصمیم منطقىاسم المقرر
- G11,G12مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة مدرج ٥٦٣
احمد عمادأ.د. عبد الھادى نبیھد. عماد نبیلد.ھیثم صفوت / د. عمرو سعد / د. إیمان سندد. بشیر عبد الفتاح / د. محمد ناصفالمحاضر
مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
مدرج ٥٥٩- G1,G2المجموعة
ماجيالمحاضر
ریاضة- ٣اسم المقرر
مدرج ٥٦٠- G7,G8المجموعة
احمد فاروقالمحاضر
تصمیم منطقىاسم المقرر
GEالمجموعة معمل ٣
راجیة أبو الفضلالمحاضر

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

المستوى الثانى
الفصل الدراسى األول ٢٠١٤-٢٠١٥

أجازةالسبت

االحد

االثنین

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 25/09/2014

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت

وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب


