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مبادىء اإلدارةریاضة- ١لغة انجلیزیةلغة انجلیزیةاسم المقرر
مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة
أ.د. محمد صالح / د. إیھاب الفقىأ.د. عبد الھادى نبیھد. إیھاب الخضرىد. إیھاب الخضرىالمحاضر
أساسیات علوم حاسبأساسیات علوم حاسبتراكیب محددةأساسیات علوم حاسبأساسبات علوم الحاسباسم المقرر
G1مدرج أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة -GEمدرج الشافعىمعمل ٣ ICDL2معملG9,G10 معمل ٨
كاثرین فرج - أحمد عباسكاثرین فرجأ.د. رضا عبد الوھابأحمد عباسأ.د. ریم بھجت / د. محمد الشاذلىالمحاضر
الكترونیات ١مبادىء اإلدارةأساسیات علوم حاسباسم المقرر
G2المجموعة G3,G4مدرج ٥٦٠- G13,G14معمل ٤ مدرج ٥٦٣
سماح احمدماجيأمیرة حذیفةالمحاضر
الكترونیات ١مبادىء اإلدارةأساسیات علوم حاسباسم المقرر
G5,G6المجموعة G7مدرج ٥٦١- G11,G12معمل ٧ G8             معمل اإللكترونیات
مروه طارق صالحسارةكاثرین فرج - مروة نبیلالمحاضر
مبادىء اإلدارةریاضة- ١اسم المقرر
G11,G12المجموعة مدرج ٥٦٣- G1,G2مدرج ٥٥٩
غادةدینا محمدالمحاضر
لغة انجلیزیةریاضة- ١اسم المقرر
G9,G10المجموعة مدرج ٧- G9,G10مدرج ٥٦٠
امانيشیماء جاللالمحاضر
ریاضة- ١أساسیات علوم حاسباسم المقرر
- G13 to G18المجموعة G15,G16مدرج ٢٦٠ مدرج ٢٦١
دینا محمدمحمد عبد الوھابالمحاضر
ریاضة- ١لغة انجلیزیةاسم المقرر
GEالمجموعة - G7,G8مدرج ٥٦١ مدرج ٥٥٩
عمرولیلىالمحاضر
الكترونیات ١أساسیات علوم حاسباسم المقرر
G7,G8المجموعة G3,4معمل ٨ G5,6      معمل اإللكترونیات
اسماء احمد--مروه طارقنورا عبد الحمید - ھبة محجوبالمحاضر
تراكیب محددةالكترونیات ١ریاضة- ١تراكیب محددةاسم المقرر
G1,G2المجموعة G3,G4مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٧ مدرج ٢٦٠
علیاءد. محمد وھبىأ.د. عبد الھادى نبیھھالةالمحاضر
تراكیب محددةتراكیب محددةاسم المقرر
G11,G12المجموعة G9,G10مدرج ٩ مدرج ٩
ھالةعلیاءالمحاضر
الكترونیات ١مبادىء اإلدارةاسم المقرر
G7,G8المجموعة G1,G2مدرج ٢٦١ مدرج ٥٦١
مروه طارقخلودالمحاضر
تراكیب محددةتراكیب محددةاسم المقرر
GEالمجموعة G5,G6مدرج ٥٦٣ مدرج ٧
دینا عباسدینا عباسالمحاضر
لغة انجلیزیةالكترونیات ١اسم المقرر
G13,G14المجموعة G11,G12مدرج ٥٦١ مدرج ٢٦١
دینا عمروالھام شوقىالمحاضر
لغة انجلیزیةریاضة- ١اسم المقرر
G17المجموعة G13,G14مدرج ٥٦٠ مدرج ٥٥٩
لیلىشیماء جاللالمحاضر
تراكیب محددةریاضة- ١اسم المقرر
G3,G4المجموعة G7,G8مدرج ٢٦٠ مدرج ١٠
نسمةدینا محمدالمحاضر
الكترونیات ١ریاضة- ١اسم المقرر
G5,G6المجموعة G15,G16مدرج ٥٥٩ مدرج ٨
غادة ضاحىعمروالمحاضر
الكترونیات ١اسم المقرر
GEالمجموعة مدرج ٥٦٣
ولید عزمىالمجموعة
الكترونیات ١أساسیات علوم حاسبتراكیب محددةأساسبات علوم الحاسباسم المقرر
G15,G16مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة GEمعمل ٧ G9,10       معمل اإللكترونیات
ایمان احمد--اسماء احمدأحمد عباس - مروة نبیلأ.د. رضا عبد الوھابأ.د. ریم بھجت / د. محمد الشاذلىالمحاضر
أساسیات علوم الحاسبأساسیات علوم حاسباسم المقرر
G13,G14المجموعة G1 to G6 معمل ٦ مدرج ٢٦٠
ھدى أحمدھدى أحمد أمیرة حذیفةالمحاضر
الكترونیات ١الكترونیات ١اسم المقرر
G17المجموعة G18G17,G18         معمل اإللكترونیات مدرج ٥٦١
محمد طلعتغادة ضاحىالمحاضر
لغة انجلیزیةأساسیات علوم الحاسباسم المقرر
G7 to G12 المجموعة مدرج ٥٦٣- G15,G16مدرج ٢٦٠
دینا عمرومحمد عبد الوھابالمحاضر
مبادىء اإلدارةاسم المقرر
مدرج ٢٦١- G5,G6المجموعة
ماجيالمحاضر
مبادىء اإلدارةاسم المقرر
مدرج ٥٥٩- GEالمجموعة
خلودالمحاضر
لغة انجلیزیةاسم المقرر
مدرج ٥٦٠- G1,G2المجموعة
لیلىالمحاضر
لغة انجلیزیةاسم المقرر
مدرج ٥٦١- G3,G4المجموعة
وفاءالمحاضر
أساسیات علوم حاسبالكترونیات ١مبادىء اإلدارةالكترونیات ١تراكیب محددةاسم المقرر
G13,G14المجموعة G11,12مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٨ G13,14G17    معمل اإللكترونیات معمل ٤
ھدى أحمدخدیجھ خالد--غادة ضاحىأ.د. محمد صالح / د. إیھاب الفقىد. محمد وھبىعلیاءالمحاضر
أساسیات علوم حاسبمبادىء اإلدارةمبادىء اإلدارةاسم المقرر
G3,G4المجموعة G11,G12مدرج ٩- G9,G10مدرج ٥٦١ معمل ٦
نورا عبد الحمید - أمیرة حذیفةغادةسارةالمحاضر
ریاضة- ١مبادىء اإلدارةلغة انجلیزیةاسم المقرر
G5,G6المجموعة G13,14مدرج ٢٦١- G15,G16مدرج ٥٦٣ مدرج ٥٦١
عمروماجيأمانى حسنالمحاضر
الكترونیات ١ریاضة- ١لغة انجلیزیةاسم المقرر
G7,G8المجموعة G1,G2مدرج ٢٦٠ G9,G10مدرج ١٠ مدرج ٥٦٣
خدیجھ خالدعمرودینا عمروالمحاضر
الكترونیات ١الكترونیات ١الكترونیات ١اسم المقرر
G11,G12المجموعة G5,G6مدرج ٥٥٩ G1,2مدرج ٥٦١ G15,16    معمل اإللكترونیات
الھام شوقى--غادة ضاحىسماح احمد سماح احمد المحاضر
أساسیات علوم حاسبالكترونیات ١تراكیب محددةاسم المقرر
G15,G16المجموعة G7,G8مدرج ٩ GEمدرج ٨ معمل ٣-
ھبة محجوباسماء احمدھالةالمحاضر
أساسیات علوم حاسبریاضة- ١اسم المقرر
GEالمجموعة G3,G4مدرج ١٠ معمل ٦
ھدى - أحمد عباسدینا 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 أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٥٦٠ مدرج ٢٦١
بسمة عزتد. شریف خطابد. عمرو سعد / د. إیمان سندد. إیھاب الخضرىمحمد سعدالمحاضر
إحصاء و احتماالت ٢تراسل البیاناتاسم المقرر
مدرج ٨المجموعة G3 ICDL1معملG13,G14 مدرج ٥٦٠
یاسمینامیر ابراھیمالمحاضر
تراسل البیاناتتراسل البیاناتاسم المقرر
مدرج ٨المجموعة G4 ICDL1معملGE- ICDL1معمل
دینا عليدینا عليالمحاضر
إحصاء و احتماالت ٢اسم المقرر
مدرج ٩- G5,G6المجموعة
بسمة عزتالمحاضر
برمجة ٢اسم المقرر
G15,G16المجموعة معمل ٨
مروة نبیل - محمد سمیرالمحاضر
إحصاء و احتماالت ٢اسم المقرر
- GEالمجموعة ٥٦٣ مدرج
یاسمینالمحاضر
مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
G9,G10المجموعة مدرج ٥٦١
احمد فاروقالمحاضر
مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
مدرج ٥٥٩- G13,G14المجموعة
خلودالمحاضر
إحصاء و احتماالت ٢ریاضة- ٣برمجة ٢مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
G1,G2مدرج أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة G3,G4مدرج أ.د. إبراھیم فرجمعمل ٧ مدرج ٢٦١
یاسمینأ.د. عبد الھادى نبیھمحمد سمیر - لیلى مصطفىد. نداء العجمىالمحاضر
تصمیم منطقيبرمجة ٢اسم المقرر
G3,G4المجموعة G5 to G12,G17معمل ٥ 260 مدرج
االء عمروھبة محجوب - مروة نبیلالمحاضر
مقدمة فى النظم و دعم القرارتصمیم منطقىاسم المقرر
G5,G6المجموعة مدرج ٥٦٠- GEمعمل ٨
یمنىأحمد جالل - عمرو مجدىالمحاضر
ریاضة- ٣برمجة ٢اسم المقرر
- G13,14,G17المجموعة 260 مدرج ٥٥٩- G15,G16مدرج
احمد فاروقسارة طارقالمحاضر
مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
مدرج ٢٦١- G11,G12المجموعة
ایمانالمحاضر
تراسل البیاناتاسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة G9 ICDL1معمل
احمد نجیبالمحاضر
تراسل البیاناتاسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة G10 ICDL2معمل
ھبھ شریفالمحاضر
تراسل البیاناتاسم المقرر
معمل ICDL1المجموعة G15 مدرج ١٠
احمد عالءالمحاضر
تصمیم منطقىاسم المقرر
G7,G8المجموعة معمل ٦
االء عمرو - محمد األرنؤطىالمحاضر
برمجة ٢اسم المقرر
GEالمجموعة معمل نادى التكنولوجیا
دسوقى عبد القوىالمحاضر
ریاضة- ٣تصمیم منطقىإحصاء و احتماالت ٢مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
- G15,G16المجموعة مدرج ٥٥٩- G11,G12مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج الشافعىمدرج ٢٦١
علیاءد. بشیر عبد الفتاحد. إیھاب الخضرىامانيالمحاضر
ریاضة- ٣برمجة ٢اسم المقرر
G17المجموعة مدرج ٥٦٠- G13,G14معمل ٤
یمنىنورا عبد الحمیدالمحاضر
إحصاء و احتماالت ٢تصمیم منطقىاسم المقرر
G11,G12المجموعة - G9,G10معمل ٧ مدرج ٢٦١
عبیرصفاء على- عمرو مجدىالمحاضر
برمجة ٢مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
-GEمدرج ٥٦٣- G7,G8المجموعة ICDL2معمل
لیلى مصطفىخلودالمحاضر
برمجة ٢اسم المقرر
G5,G6المجموعة معمل ٦
مروة نبیل - أمیرة حذیفةالمحاضر
ریاضة- ٣اسم المقرر
مدرج ٥٥٩- G1,G2المجموعة
اریجالمحاضر
ریاضة- ٣اسم المقرر
مدرج ٥٦٠- G9,G10المجموعة
علیاءالمحاضر
ریاضة- ٣اسم المقرر
مدرج ٥٦١- G3,G4المجموعة
یمنىالمحاضر
تصمیم منطقىاسم المقرر
G13,G14المجموعة معمل ٨
االء عمرو صباحالمحاضر
برمجة ٢تصمیم منطقيبرمجة ٢تصمیم منطقيمقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
G9,G10مدرج أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة G7,G8معمل ٨ + G1 to G4معمل ٦ G13 to G16 G1مدرج ٢٦٠ to G6 + G15,G16 مدرج ٢٦٠
محمد عبد الوھابمحمد ألرنؤطىھبة محجوب - نورا عبد الحمیدمجمد األرنؤطى - صباحد. نداء العجمىالمحاضر
تراسل البیاناتبرمجة ٢تصمیم منطقىبرمجة ٢اسم المقرر
G13,G14المجموعة G1,G2معمل ٦ G7معمل ٧ to G12   الشافعى مدرج ٢٦١مدرج G13 ICDL1معمل
ھبھ شریفمحمد عبد الوھاباالء عمرو - محمد األرنؤطىسارة طارق - أمیرة حذیفةالمحاضر
تراسل البیاناتریاضة- ٣تصمیم منطقىبرمجة ٢اسم المقرر
G11المجموعة G3,G4معمل ٣ مدرج ٢٦١مدرج ٥٦٣- G5,G6معمل ٨ G14 ICDL2معمل
دینا علياحمد فاروقصباح - صفاء علىنورا عبد الحمیدالمحاضر
برمجة ٢برمجة ٢اسم المقرر
G12المجموعة G9معمل ٤ معمل ٣
محمد سمیرھبة محجوب - مروة نبیلالمحاضر
برمجة ٢تصمیم منطقىاسم المقرر
G15,G16المجموعة G10معمل ٧ معمل ٤
سارة طارقاالء عمرو - صفاء علىالمحاضر
تصمیم منطقيتراسل البیاناتاسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة G1 ICDL1معمل
دینا عليالمحاضر
إحصاء و احتماالت ٢تراسل البیاناتاسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة G2 ICDL2معملG15,G16 مدرج ٥٦١
عبیرامیر ابراھیمالمحاضر
تراسل البیاناتتراسل البیاناتاسم المقرر
معمل ICDL1المجموعة G7 مدرج ٥٥٠مدرج ١٠ G5 ICDL1معمل
احمد نجیباحمد نجیبالمحاضر
تراسل البیاناتتراسل البیاناتاسم المقرر
معمل ICDL2المجموعة G8 مدرج ٥٦٠مدرج ١٠ G6 ICDL2معمل
دینا علياحمد عالءالمحاضر
تراسل البیاناتمقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
معمل ICDL1مدرج ٢٦١- G3,G4المجموعة G11 مدرج ٥٦٠
احمد عالءیمنىالمحاضر
تراسل البیاناتریاضة- ٣اسم المقرر
معمل ICDL2مدرج ٥٥٩- GEالمجموعة G12 مدرج ٥٦٠
ھبھ شریفعلیاءالمحاضر
مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
مدرج ٥٦٠- G5,G6المجموعة
امانيالمحاضر
مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
مدرج ٥٦٣- G17المجموعة
احمد فاروقالمحاضر
إحصاء و احتماالت ٢برمجة ٢ریاضة- ٣تراسل البیاناتتصمیم منطقىاسم المقرر
- G11,G12مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة مدرج ٥٦٣
سھرد. شریف خطابأ.د. عبد الھادى نبیھد. عمرو سعد / د. إیمان سندد. بشیر عبد الفتاحالمحاضر
مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
مدرج ٥٥٩- G1,G2المجموعة
ایمانالمحاضر
ریاضة- ٣اسم المقرر
مدرج ٥٦٠- G7,G8المجموعة
اریجالمحاضر
تصمیم منطقىاسم المقرر
-GEالمجموعة ICDL3معمل
صفاء علىالمحاضر
تصمیم منطقىاسم المقرر
G17المجموعة معمل ٤
عمرو مجدىالمحاضر

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

المستوى الثانى
الفصل الدراسى األول    ٢٠١٥-٢٠١٦

أجازةالسبت

االحد

Empty Slotاالثنین

یعنى إنعقاد المعمل أو الشكل

أى (السكشن لكل مجموعة كل أسبوعین باالتبادل 

)الخ... Gbو األسبوع الثانى Gaاألسبوع األول 

Ga
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اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
ھندسة برمجیات ١ھندسة برمجیات ١بنیة و تنظیم الحاسباتنظم التشغیل ١ھندسة برمجیات ١اسم المقرر
G1,G2المجموعة G1 to G5مدرج الشافعىمدرج ٢٦٠مدرج الشافعىمعمل ٦ 260 مدرج
محمد سمیرد. محمد الرملىد. أحمد شوقىد. خالد توفیقعمرو خالد - یمنى مجدىالمحاضر
ھندسة برمجیات ١تنظیم الحاسباتاسم المقرر
G5,G6المجموعة GEمعمل ٧ 559 مدرج
یمنى مجدىدینا محمود - سارة طارقالمحاضر
تكنولوجیا اإلنترنتھندسة برمجیات ١اساسیات نظم المعلوماتتكنولوجیا اإلنترنتأساسیات نظم المعلوماتاسم المقرر
G3,G4مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة -G3معمل ٦ -G5معمل 3 ICDL1معمل
غاده ضاحىیمنى مجدىوفاء - دینا عزتد. أمیرة قطب / د.شیماء مسعدد. شیرین / د. حنان موسىالمحاضر
الوسائط المتعددةھندسة برمجیات ١نظم التشغیل ١اسم المقرر
- G1,G2المجموعة -G4معمل ٧ -G6معمل 4 ICDL2معمل
احمد یوسفدسوقى عبد القوىمصطفى أیمن - أحمد جاللالمحاضر
تنظیم الحاسباتأساسیات نظم المعلوماتاسم المقرر
G1,G2المجموعة G1,G2معمل ٧ معمل ٧
سارة طارق - سارة یونسوفاء- فاطمةالمحاضر
أساسیات نظم المعلوماتالوسائط المتعددةاسم المقرر
-G5المجموعة ICDL1معملGE- ICDL3معمل
دینا عزتاحمد یوسفالمحاضر
تكنولوجیا اإلنترنتاسم المقرر
-G6المجموعة ICDL2معمل
الھام شوقىالمحاضر
أساسیات نظم المعلوماتنظم التشغیل ١بنیة و تنظیم الحاسباتالوسائط المتعددةاسم المقرر
G5مدرج الشافعىمدرج ٧مدرج الشافعىالمجموعة معمل ٣
وفاءد. خالد توفیقد. أحمد شوقىأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
الوسائط المتعددةاسم المقرر
- G3,G4المجموعة معمل ٦
توفیق احمد--خدیجھ احمدالمحاضر
نظم التشغیل ١اسم المقرر
-GEالمجموعة ICDL1معمل
ایات خیرىالمحاضر
ھندسة برمجیات -١ھندسة برمجیات ١أساسیات نظم المعلوماتنظم التشغیل ١اسم المقرر
-G3المجموعة ICDL1مدرج الشافعىمدرج الشافعىمعملGE- ICDL3معمل
محمد سمیرد. محمد الرملىد. شیرین / د. حنان موسىصفاء علىالمحاضر
نظم التشغیل ١اسم المقرر
-G4المجموعة ICDL2معمل
مھندالمحاضر
نظم التشغیل ١اسم المقرر
-G5المجموعة معمل 3
راجیة أبو الفضلالمحاضر
الوسائط المتعددةتنظیم الحاسباتھندسة برمجیات -١تكنولوجیا اإلنترنتالوسائط المتعددةاسم المقرر
G5مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة G3,G4معمل ٤ G1,G2معمل ٥ معمل ٨
خدیجھ احمد--شریین حاتمسارة یونس - دینا محموددسوقى عبد القوىد. أمیرة قطب / د.شیماء مسعدأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
تكنولوجیا االنترنتتكنولوجیا االنترنتتكنولوجیا االنترنتاسم المقرر
G1,G2المجموعة - G3,G4معمل نادى التكنولوجیا GEمعمل ٦ معمل ٦
محمود عید-كرستینا ولیمكرستینا ولیمھند جمال--محمود عیدالمحاضر
الوسائط المتعددةاسم المقرر
معمل نادى التكنولوجیا GEالمجموعة
ایمان احمدالمحاضر

االثنین

المستوى الثالث (قسم علوم حاسب)
الفصل الدراسى األول    ٢٠١٥-٢٠١٦

أجازةالسبت

االحد

Empty Slot

الثالثاء

Free Slot for
all the

Students for
Faculty

Activities

الخمیس

االربعاء
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اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
ھندسة برمجیات ١ھندسة برمجیات ١نظم التشغیل ١معالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر
G1 to G4مدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج ٧المجموعة 260 مدرج
محمد سمیرد. محمد الرملىد. خالد توفیقالمحاضر
ھندسة برمجیات ١اسم المقرر
GEالمجموعة 559 مدرج
یمنى مجدىالمحاضر
أساسیات نظم المعلوماتأساسیات نظم المعلوماتمعالجة اإلشارات الرقمیةتكنولوجیا اإلنترنتأساسیات نظم المعلوماتاسم المقرر
G1مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة ICDL1     G2G3,G4 معمل -GEمعمل ٨ ICDL3معمل
دینا عزتدینا عزت -مروة عبد المنعمسماح احمدد. أمیرة قطب / د.شیماء مسعدد. شیرین / د. حنان موسىالمحاضر
نظم التشغیل ١تكنولوجیا االنترنتمعالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر
G3المجموعة ICDL2     G4G1,G2 معمل - G1,G2معمل ٦ معمل ٦
أحمد جالل - مصطفى أیمنابراھیم زیدان --محمود عیدولید عزميالمحاضر
معالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر
G5المجموعة ICDL3     G6 معمل
محمد طلعتالمحاضر
تكنولوجیا االنترنتنظم التشغیل ١نظم التشغیل ١الوسائط المتعددةاسم المقرر
G3,G4مدرج الشافعىالمجموعة G5,G6مدرج الشافعىمعمل ٧ معمل ٧
ابراھیم زیدان --محمود عیدد. خالد توفیقأحمد جالل - مصطفى أیمنأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
نظم التشغیل ١أساسیات نظم المعلوماتاسم المقرر
-G1المجموعة -GEمعمل 3 ICDL1معمل
ایات خیرىفاطمھالمحاضر
أساسیات نظم المعلوماتاسم المقرر
-G2المجموعة معمل 4
لیلىالمحاضر
ھندسة برمجیات -١الوسائط المتعددةھندسة برمجیات ١أساسیات نظم المعلوماتمعالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر
G3,G4مدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج ٧المجموعة G3,G4معمل ٧ معمل ٧
یمنى مجدى - أحمد عباسفرح سمیر- احمد یوسفد. محمد الرملىد. شیرین / د. حنان موسىالمحاضر
ھندسة برمجیات -١الوسائط المتعددةاسم المقرر
- G5المجموعة -GEمعمل ٣ ICDL3معمل
محمد سمیرشروق عالءالمحاضر
معالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر
G5,G6المجموعة 559 مدرج
سماح احمدالمحاضر
الوسائط المتعددةمعالجة اإلشارات الرقمیةالوسائط المتعددةتكنولوجیا اإلنترنتالوسائط المتعددةاسم المقرر
G1,G2مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة G1,G2معمل ٥ 261 معمل نادى التكنولوجیا GEمدرج
ایمان احمدولید عزمىایمان احمد --خدیجھ خالدد. أمیرة قطب / د.شیماء مسعدأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
تكنولوجیا االنترنتتكنولوجیا االنترنتمعالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر
G3,G4المجموعة 261 - G3,G4معمل نادى التكنولوجیا GEمدرج معمل ٥
الھام شوقى---ھند جمالكرستینا ولیمولید عزميالمحاضر
ھندسة برمجیات ١نظم التشغیل ١اسم المقرر
-G5المجموعة - G1,G2معمل 4 معمل ٧
عمر خالد - دسوقى عبد القوىسمر ھشامالمحاضر

المستوى الثالث (قسم تكنولوجیا المعلومات)
الفصل الدراسى األول    ٢٠١٥-٢٠١٦

أجازةالسبت

أ.د. محمود إسماعیل / أ.د. رضا االحد
Empty Slotعبد الوھاب

الثالثاء

Free Slot for
all the

Students for
Faculty

Activities

االربعاء

االثنین

الخمیس

أ.د. محمود إسماعیل / أ.د. رضا 
عبد الوھاب

یعنى إنعقاد المعمل أو الشكل

أى (السكشن لكل مجموعة كل أسبوعین باالتبادل 

)الخ... Gbو األسبوع الثانى Gaاألسبوع األول 

Ga Gb
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اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
ھندسة برمجیات ١ھندسة برمجیات ١ھندسة برمجیات ١نظم التشغیل ١تحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١اسم المقرر
G1,G2مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة G5,G6مدرج الشافعىمعمل ٨ معمل ٥
عمر خالد - اسالم علىد. محمد الرملىیمنى مجدى - اسالم علىد. خالد توفیقد. . أحمد ھانى / د. أمل الجمالالمحاضر
الوسائط المتعددةتكنولوجیا االنترنتاسم المقرر
- G3,G4المجموعة G3,G4معمل ٦ معمل ٧
اسماء احمد-شریین حاتمابراھیم زیدان --كرستینا ولیمالمحاضر

تكنولوجیا االنترنتأساسیات نظم المعلوماتاسم المقرر
- G5المجموعة G1,G2معمل ٣ معمل ٦
ابراھیم زیدان --كرستینا ولیمعلي زیدانالمحاضر
ھندسة برمجیات ١اسم المقرر
GEالمجموعة 559 مدرج
یمنى مجدىالمحاضر
أساسیات نظم المعلوماتتحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١تكنولوجیا اإلنترنتأساسیات نظم المعلوماتاسم المقرر
- G3,G4مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة ,G3معمل ٨ G4 - معمل ٨
فاطمة - علیاءدینا بیومى - نسمةد. أمیرة قطب / د.شیماء مسعدد. شیرین / د. حنان موسىالمحاضر
أساسیات نظم المعلوماتاسم المقرر
-GEالمجموعة ICDL3معمل
دینا عزتالمحاضر
تكنولوجیا االنترنتاسم المقرر
G7,G8المجموعة معمل ٥
امیر ابراھیم ---كرستینا ولیمالمحاضر
تكنولوجیا االنترنتنظم التشغیل ١الوسائط المتعددةالوسائط المتعددةاسم المقرر
- G5,G6مدرج الشافعىالمجموعة G5,G6مدرج الشافعىمعمل ٥ معمل ٨
ھند جمال--غادة ضاحىد. خالد توفیقاسماء احمد--احمد یوسفأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
نظم التشغیل ١نظم التشغیل ١اسم المقرر
-G1المجموعة ICDL1معملGE- ICDL1معمل
ایات خیرىمھندالمحاضر
نظم التشغیل ١اسم المقرر
-G2المجموعة ICDL2معمل
سمر ھشامالمحاضر
ھندسة برمجیات -١تحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١ھندسة برمجیات ١أساسیات نظم المعلوماتتحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١اسم المقرر
- G1,G2مدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة -GEمعمل ٨ ICDL3معمل
محمد سمیرمروة عبد المنعم - دینا عمرود. محمد الرملىد. شیرین / د. حنان موسىد. . أحمد ھانى / د. أمل الجمالالمحاضر
الوسائط المتعددةتحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١اسم المقرر
-G5المجموعة ICDL1معملG7,G8 معمل ٨
فرح سمیر - شروق عالءإیمان ھاللالمحاضر
تحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١اسم المقرر
-G6المجموعة ICDL2معمل
دینا بیومىالمحاضر
ھندسة برمجیات ١ھندسة برمجیات -١نظم التشغیل ١تكنولوجیا اإلنترنتالوسائط المتعددةاسم المقرر
G3,G4مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة G3,G4معمل ٧ G1 to G6  معمل ٧ 261 مدرج
اسالم علىدسوقى عبد القوى - اسالم علىسمر ھشام - راجیة أبو الفضلد. أمیرة قطب / د.شیماء مسعدأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
الوسائط المتعددةالوسائط المتعددةأساسیات نظم المعلوماتاسم المقرر
- G1,G2المجموعة - G1,G2معمل ٨ معمل نادى التكنولوجیا GEمعمل ٨
ایمان احمدایمان احمد - فرح سمیرعلیاء -مروه عبدالمنعمالمحاضر
تكنولوجیا االنترنتنظم التشغیل ١اسم المقرر
-G5المجموعة ICDL1معملGE معمل نادى التكنولوجیا
كرستینا ولیمایات خیرىالمحاضر
نظم التشغیل ١اسم المقرر
-G6المجموعة ICDL2معمل
راجیة أبو الفضلالمحاضر

الخمیس

المستوى الثالث (قسم نظم المعلومات)
الفصل الدراسى األول    ٢٠١٥-٢٠١٦

أجازةالسبت

االحد

الثالثاء
Free Slot for all
the Students for

Faculty
Activities

االربعاء

Empty Slotاالثنین

األستاذ الدكتور / إیمان على ثروتعمید الكلیة       . ( )األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھابوكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالبالتوقیع ( التوقیع (



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحاضراتالتوقیت
4:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00التمارین/ المعاملالیوم

اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

أساسیات نظم المعلوماتھندسة برمجیات ١برمجة خطیة و صحیحةنظم التشغیل ١ھندسة برمجیات ١اسم المقرر

G1المجموعة G1,G2مدرج الشافعىمعمل ٣ - G1مدرج الشافعىمدرج ١٠ معمل ٣

أیمند. محمد الرملىدعاءد. خالد توفیقاسالم علىالمحاضر

ھندسة برمجیات ١اسم المقرر

GEالمجموعة 559 مدرج

یمنى مجدىالمحاضر

أساسیات نظم المعلوماتأدوات و أسالیب دعم القراربرمجة خطیة و صحیحةتكنولوجیا اإلنترنتأساسیات نظم المعلوماتاسم المقرر

-GEمدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة ICDL3معمل

دینا عزتأ.د. معتز خورشیدد. طارق أبو العینین / د. سالىد. أمیرة قطب / د.شیماء مسعدد. شیرین / د. حنان موسىالمحاضر

نظم التشغیل ١نظم التشغیل ١نظم التشغیل ١اسم المقرر

G1,G2المجموعة -GEمدرج الشافعىمعمل ٥ ICDL1معمل

ایات خیرىد. خالد توفیقمصطفى أیمن - أحمد جاللالمحاضر

ھندسة برمجیات -١أدوات و أسالیب دعم القرارھندسة برمجیات ١أساسیات نظم المعلوماتتكنولوجیا اإلنترنتاسم المقرر

G1,G2المجموعة -GEمدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج الشافعىمدرج الشافعىمعمل ٨ ICDL3معمل

محمد سمیرأ.د. معتز خورشیدد. محمد الرملىد. شیرین / د. حنان موسىامیر ابراھیم - ھند جمالالمحاضر

ھندسة برمجیات ١تكنولوجیا االنترنتبرمجة خطیة و صحیحةتكنولوجیا اإلنترنتأدوات و أسالیب دعم القراراسم المقرر

G1المجموعة G1  معمل نادى التكنولوجیا GEمدرج الشافعىمدرج الشافعىمعمل ٥ 261 مدرج

اسالم علىكرستینا ولیمد. طارق أبو العینین / د. سالىد. أمیرة قطب / د.شیماء مسعدامانيالمحاضر

المستوى الثالث (قسم بحوث العملیات و دعم القرار)
الفصل الدراسى األول    ٢٠١٥-٢٠١٦

أجازةالسبت

االحد

Empty Slot الثالثاء
Free Slot for all
the Students for

Faculty
Activities

الخمیس

االثنین

االربعاء

األستاذ الدكتور / إیمان على ثروتعمید الكلیة       . ( )األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھابوكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالبالتوقیع ( التوقیع (
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اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

م. م. فى علوم الحاسب-١معالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر
تكنولوجیا اإلتصاالتمفاھیم لغات الحاسبخوارزمیات جینیة(الحوسبة السحابیة)

مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٢٦٠مدرج ٧معمل ICDL1مدرج ٧المجموعة
أ.د. محمود إسماعیل / أ.د. المحاضر

د. ھیثم صفوتد. عماد نبیلأ.د. عمرو بدرصباحرضا عبد الوھاب

م. م. فى علوم الحاسب-٢اسم المقرر
(إختبار البرمجیات)

معمل ٦المجموعة
راجیة ابو الفضل - ھدىالمحاضر
معالجة اللغات الطبیعیةاسم المقرر
معمل ٥المجموعة
عمرو مجدى - محمد األرنؤطىالمحاضر
معالجة اإلشارات الرقمیةتكنولوجیا اإلتصاالتتكنولوجیا اإلتصاالتاسم المقرر
معمل نادى التكنولوجیامعمل نادى التكنولوجیامدرج ٧المجموعة
محمد طلعتشروق عالءد. ھیثم صفوتالمحاضر

م. م. فى علوم الحاسب-١اسم المقرر
مفاھیم لغات الحاسبمعالجة اإلشارات الرقمیة(الحوسبة السحابیة)

معمل ٣مدرج ٩مدرج ٩المجموعة
أ.د. فاطمة عمارة / د. نوح المحاضر

مھندمحمد طلعتصبرى

م. م. فى علوم الحاسب-٢اسم المقرر
(إختبار البرمجیات)

مدرج ٧المجموعة
د. سھى مكادىالمحاضر
معالجة اللغات الطبیعیةاسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة
د. ھناء بیومىالمحاضر
خوارزمیات جینیةمعالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر
مدرج ٧مدرج ٧المجموعة
أ.د. محمود إسماعیل / أ.د. رضا المحاضر

أ.د. عمرو بدرعبد الوھاب

م. م. فى علوم الحاسب-١اسم المقرر
مفاھیم لغات الحاسبخوارزمیات جینیة(الحوسبة السحابیة)

مدرج ٢٦٠معمل ICDL3مدرج ٩المجموعة
أ.د. فاطمة عمارة / د. نوح المحاضر

د. عماد نبیلدینا محمودصبرى

م. م. فى علوم الحاسب-٢اسم المقرر
(إختبار البرمجیات)

مدرج ٨المجموعة
د. سھى مكادىالمحاضر
معالجة اللغات الطبیعیةاسم المقرر
مدرج ٧المجموعة
د. ھناء بیومىالمحاضر

االثنین

المستوى الرابع (قسم علوم حاسب فرعى تكنولوجیا المعلومات)
الفصل الدراسى األول    ٢٠١٥-٢٠١٦

أجازةالسبت

االحد

(إختبار  - ام.م. فى ع.ح-٢ (الحوسبة السحابیة) حسب المسار الذى سوف یختاره الطالب یقوم بدراسة مقرر واحد من المقررات التالیة: م.م. فى ع.ح-١
- معالجة اللغات الطبیعیة البرمجیات)

االربعاء

الخمیس

Free Slot for
all the

Students for
Faculty

Activities

الثالثاء

Empty Slot

یعنى إنعقاد المعمل أو الشكل

أى (السكشن لكل مجموعة كل أسبوعین باالتبادل 

)الخ... Gbو األسبوع الثانى Gaاألسبوع األول 

Ga Gb
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اسم المقرر
المجموعة
المحاضر

تحلیل و تصمیم نظم المعلومات اسم المقرر
١

م. م. فى علوم الحاسب-١
مفاھیم لغات الحاسبخوارزمیات جینیة(الحوسبة السحابیة)

مدرج ٢٦٠مدرج ٧معمل ICDL1مدرج الشافعىالمجموعة
د. عماد نبیلأ.د. عمرو بدرصباحد. . أحمد ھانى / د. أمل الجمالالمحاضر

م. م. فى علوم الحاسب-٢اسم المقرر
(إختبار البرمجیات)

معمل ٦المجموعة
راجیة ابو الفضل - ھدىالمحاضر
معالجة اللغات الطبیعیةاسم المقرر
معمل ٥المجموعة
عمرو مجدى - محمد األرنؤطىالمحاضر
مفاھیم لغات الحاسبخوارزمیات جینیةاسم المقرر
-G5المجموعة ICDL3معملG5- ICDL3معمل
ایات خیرىمصطفى أیمنالمحاضر

م. م. فى علوم الحاسب-١اسم المقرر
تطبیقات اإلنترنتمفاھیم لغات الحاسبتحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١(الحوسبة السحابیة)

- G1,G2مدرج ٩المجموعة G3معمل ٨ مدرج أ.د. إبراھیم فرجمعمل ٣
أ.د. فاطمة عمارة / د. نوح المحاضر

د. إیھاب عزت - د. نیفین مھندابتھال - مروة حسینصبرى
الجمل

م. م. فى علوم الحاسب-٢اسم المقرر
مفاھیم لغات الحاسبتطبیقات اإلنترنت(إختبار البرمجیات)

- G3,G4مدرج ٧المجموعة G4معمل ٦ معمل ٤
ایمان نجمشریف زھران - أحمد عمادد. سھى مكادىالمحاضر
تطبیقات اإلنترنتمعالجة اللغات الطبیعیةاسم المقرر
,G1مدرج ١٠المجموعة G2 - معمل8
أیمان - أیمند. ھناء بیومىالمحاضر
تطبیقات اإلنترنتخوارزمیات جینیةتحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١اسم المقرر
مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٧مدرج الشافعىالمجموعة
د. إیھاب عزت - د. نیفین أ.د. عمرو بدرد. . أحمد ھانى / د. أمل الجمالالمحاضر

الجمل
اسم المقرر
المجموعة
المحاضر

م. م. فى علوم الحاسب-١خوارزمیات جینیةاسم المقرر
مفاھیم لغات الحاسبتحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١خوارزمیات جینیة(الحوسبة السحابیة)

G3المجموعة -G2مدرج ٩معمل ٣ ICDL2معملG3,G4 - مدرج ٢٦٠معمل ٦
أ.د. فاطمة عمارة / د. نوح سارة یونسالمحاضر

د. عماد نبیلمروه عبدالمنعم - ابتھالعمر خالدصبرى

م. م. فى علوم الحاسب-٢خوارزمیات جینیةاسم المقرر
تطبیقات اإلنترنت(إختبار البرمجیات)

G4المجموعة -G5مدرج ٨معمل ٤ ICDL3معمل
أیمند. سھى مكادىدینا محمودالمحاضر
خوارزمیات جینیةمعالجة اللغات الطبیعیةمفاھیم لغات الحاسباسم المقرر
- G1,G2المجموعة -G1مدرج ٧معمل ٧ ICDL1معمل
عمر خالدد. ھناء بیومىایمان نجم - ایات خیرىالمحاضر
تحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١اسم المقرر
-G5المجموعة ICDL3معمل
دینا عباسالمحاضر

المستوى الرابع (قسم علوم حاسب فرعى نظم المعلومات)
الفصل الدراسى األول    ٢٠١٥-٢٠١٦

أجازةالسبت

االحد

(إختبار  - ام.م. فى ع.ح-٢ (الحوسبة السحابیة) حسب المسار الذى سوف یختاره الطالب یقوم بدراسة مقرر واحد من المقررات التالیة: م.م. فى ع.ح-١
- معالجة اللغات الطبیعیة البرمجیات)

االثنین

االربعاء

الخمیس

الثالثاء

Free Slot for
all the

Students for
Faculty

Activities

Empty Slot
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اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

م. م. فى علوم الحاسب-١اسم المقرر
مفاھیم لغات الحاسبخوارزمیات جینیة(الحوسبة السحابیة)

مدرج ٢٦٠مدرج ٧معمل ICDL1المجموعة
د. عماد نبیلأ.د. عمرو بدرصباحالمحاضر

م. م. فى علوم الحاسب-٢اسم المقرر
(إختبار البرمجیات)

معمل ٦المجموعة
راجیة ابو الفضل - ھدىالمحاضر
معالجة اللغات الطبیعیةاسم المقرر
معمل ٥المجموعة
عمرو مجدى - محمد األرنؤطىالمحاضر
أدوات و أسالیب دعم القرارأدوات و أسالیب دعم القراربرمجة خطیة و صحیحةمفاھیم لغات الحاسبخوارزمیات جینیةاسم المقرر
معمل ٣مدرج الشافعىمدرج الشافعىمعمل ICDL3معمل ICDL3المجموعة
ایمانأ.د. معتز خورشیدد. طارق أبو العینین / د. سالىایات خیرىمصطفى ایمنالمحاضر

م. م. فى علوم الحاسب-١اسم المقرر
برمجة خطیة و صحیحة(الحوسبة السحابیة)

مدرج ١٠مدرج ٩المجموعة
أ.د. فاطمة عمارة / د. نوح المحاضر

ماجيصبرى

م. م. فى علوم الحاسب-٢اسم المقرر
(إختبار البرمجیات)

مدرج ٧المجموعة
د. سھى مكادىالمحاضر
معالجة اللغات الطبیعیةاسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة
د. ھناء بیومىالمحاضر
أدوات و أسالیب دعم القرارخوارزمیات جینیةاسم المقرر
مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٧المجموعة
أ.د. معتز خورشیدأ.د. عمرو بدرالمحاضر

م. م. فى علوم الحاسب-١اسم المقرر
مفاھیم لغات الحاسببرمجة خطیة و صحیحة(الحوسبة السحابیة)

مدرج ٢٦٠مدرج الشافعىمدرج ٩المجموعة
أ.د. فاطمة عمارة / د. نوح المحاضر

د. عماد نبیلد. طارق أبو العینین / د. سالىصبرى

م. م. فى علوم الحاسب-٢اسم المقرر
(إختبار البرمجیات)

مدرج ٨المجموعة
د. سھى مكادىالمحاضر
معالجة اللغات الطبیعیةاسم المقرر
مدرج ٧المجموعة
د. ھناء بیومىالمحاضر

المستوى الرابع (قسم علوم حاسب فرعى بحوث العملیات و دعم القرار)
الفصل الدراسى األول    ٢٠١٥-٢٠١٦

أجازةالسبت

االحد

(إختبار  - ام.م. فى ع.ح-٢ (الحوسبة السحابیة) حسب المسار الذى سوف یختاره الطالب یقوم بدراسة مقرر واحد من المقررات التالیة: م.م. فى ع.ح-١
- معالجة اللغات الطبیعیة البرمجیات)

الثالثاء

Free Slot for
all the

Students for
Faculty

Activities

االربعاء

االثنین

الخمیس

Empty Slot
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اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

تكنولوجیا اإلتصاالتمفاھیم لغات الحاسبخوارزمیات جینیةعمارة الحاسبمفاھیم لغات الحاسباسم المقرر
مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٢٦٠مدرج ٧مدرج ٧معمل ٥المجموعة
د. ھیثم صفوتد. عماد نبیلأ.د. عمرو بدرد. نیفین - د. إیمن فھمىمھند - ایمان نجمالمحاضر
تكنولوجیا اإلتصاالتعمارة الحاسبتكنولوجیا اإلتصاالتمعالجة الصور ٢اسم المقرر
معمل نادى التكنولوجیامعمل ٣مدرج ٧معمل ٤المجموعة
شروق عالءشریین حاتمد. ھیثم صفوتابراھیم زیدانالمحاضر
اإلنسان اآللىاسم المقرر
معمل ٧المجموعة
محمود عید--احمد یوسفالمحاضر
الشبكات الالسلكیة و المتحركةعمارة الحاسبالشبكات الالسلكیة و المتحركةاسم المقرر
مدرج ٨مدرج ٢٦٠مدرج ٢٦٠المجموعة
أ.د. إبمان على ثروتتوفیق احمددینا طارقالمحاضر
اإلنسان اآللىاسم المقرر
مدرج ٩المجموعة
أ.د. رضا عبد الوھابالمحاضر
معالجة الصور ٢اسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة
د. محمد رفاعىالمحاضر
الشبكات الالسلكیة و المتحركةخوارزمیات جینیةعمارة الحاسباسم المقرر
معمل ٥مدرج ٧مدرج ٧المجموعة
ھند جمالأ.د. عمرو بدرد. نیفین - د. إیمن فھمىالمحاضر
مفاھیم لغات الحاسبالشبكات الالسلكیة و المتحركةخوارزمیات جینیةاسم المقرر
مدرج ٢٦٠مدرج ٨معمل ICDL3المجموعة
د. عماد نبیلأ.د. إبمان على ثروتدینا محمودالمحاضر
اإلنسان اآللىاسم المقرر
مدرج ٩المجموعة
أ.د. رضا عبد الوھابالمحاضر
معالجة الصور ٢اسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة
د. محمد رفاعىالمحاضر

حسب المسار الذى اختاره الطالب یقوم بدراسة مقرر واحد من المقررات التالیة: الشبكات الالسلكیة و المتحركة - اإلنسان اآللى - معالجة الصور ٢

االثنین

المستوى الرابع (قسم تكنولوجیا المعلومات فرعى علوم حاسب)
الفصل الدراسى األول    ٢٠١٥-٢٠١٦

أجازةالسبت

االحد

الثالثاء

Free Slot for
all the

Students for
Faculty

Activities

االربعاء

Empty Slotالخمیس

یعنى إنعقاد المعمل أو الشكل

أى (السكشن لكل مجموعة كل أسبوعین باالتبادل 

)الخ... Gbو األسبوع الثانى Gaاألسبوع األول 

Ga Gb
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اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
تكنولوجیا اإلتصاالتتحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١تطبیقات اإلنترنتعمارة الحاسبتحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١اسم المقرر
G3,G4مدرج ٧مدرج الشافعىالمجموعة G1,G2معمل ٥ مدرج أ.د. إبراھیم فرجمعمل ٦
د. ھیثم صفوتمروة حسین - نسمة مصطفىشیماء - أحمد عبد العزیزد. نیفین - د. إیمن فھمىد. . أحمد ھانى / د. أمل الجمالالمحاضر
عمارة الحاسباسم المقرر
-G3المجموعة معمل 3
دینا عليالمحاضر
عمارة الحاسباسم المقرر
-G4المجموعة معمل 4
شیرین حاتمالمحاضر
عمارة الحاسبتكنولوجیا اإلتصاالتتكنولوجیا اإلتصاالتالشبكات الالسلكیة و المتحركةاسم المقرر
G1المجموعة G1,G2مدرج G2٧    معمل ٣ G1,G2معمل ٥ معمل ٥
توفیق احمد--شریین حاتممروه طارق --شروق عالءد. ھیثم صفوتكرستینا ولیمالمحاضر
تكنولوجیا اإلتصاالتعمارة الحاسبمعالجة الصور ٢اسم المقرر
G5معمل ٤المجموعة معمل نادى التكنولوجیا G5معمل ٣
شروق عالءشیرین حاتمابراھیم زیدانالمحاضر
اإلنسان اآللىاسم المقرر
معمل ٧المجموعة
محمود عید--احمد یوسفالمحاضر
تطبیقات اإلنترنتالشبكات الالسلكیة و المتحركةعمارة الحاسباسم المقرر
مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٨مدرج ٢٦٠المجموعة
د. إیھاب عزت - د. نیفین أ.د. إبمان على ثروتتوفیق احمدالمحاضر

الجمل
اإلنسان اآللىاسم المقرر
مدرج ٩المجموعة
أ.د. رضا عبد الوھابالمحاضر
معالجة الصور ٢اسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة
د. محمد رفاعىالمحاضر
تطبیقات اإلنترنتالشبكات الالسلكیة و المتحركةعمارة الحاسبتحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١اسم المقرر
G1,G2مدرج ٧مدرج الشافعىالمجموعة مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٢٦١
د. إیھاب عزت - د. نیفین دینا طارقد. نیفین - د. إیمن فھمىد. . أحمد ھانى / د. أمل الجمالالمحاضر

الجمل
الشبكات الالسلكیة و المتحركةتطبیقات اإلنترنتتكنولوجیا اإلتصاالتاسم المقرر
- G3,G4المجموعة - G1,G2معمل ٦ مدرج ٨معمل ٦
أ.د. إبمان على ثروتابتھال - أحمد عمادمروه طارق --- شروق عالءالمحاضر
اإلنسان اآللىتحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١اسم المقرر
G3,G4المجموعة مدرج ٩معمل ٧
أ.د. رضا عبد الوھابدینا عباس - دینا بیومىالمحاضر
معالجة الصور ٢اسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة
د. محمد رفاعىالمحاضر

حسب المسار الذى اختاره الطالب یقوم بدراسة مقرر واحد من المقررات التالیة: الشبكات الالسلكیة و المتحركة - اإلنسان اآللى - معالجة الصور ٢

االثنین

المستوى الرابع (قسم تكنولوجیا المعلومات فرعى نظم المعلومات)
الفصل الدراسى األول    ٢٠١٥-٢٠١٦

أجازةالسبت

الثالثاء

Free Slot for
all the

Students for
Faculty

Activities

االربعاء

Empty Slot

االحد

الخمیس

یعنى إنعقاد المعمل أو الشكل

أى (السكشن لكل مجموعة كل أسبوعین باالتبادل 

)الخ... Gbو األسبوع الثانى Gaاألسبوع األول 

Ga Gb

األستاذ الدكتور / إیمان على ثروتعمید الكلیة       . ( )األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھابوكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالبالتوقیع ( التوقیع (
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اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
تكنولوجیا اإلتصاالتبرمجة خطیة و صحیحةعمارة الحاسباسم المقرر
G1مدرج ٧المجموعة مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٨
د. ھیثم صفوتغادةد. نیفین - د. إیمن فھمىالمحاضر
أدوات و أسالیب دعم القرارأدوات و أسالیب دعم القراربرمجة خطیة و صحیحةتكنولوجیا اإلتصاالتمعالجة الصور ٢اسم المقرر
G1مدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج ٧معمل ٤المجموعة معمل ٣
ایمانأ.د. معتز خورشیدد. طارق أبو العینین / د. سالىد. ھیثم صفوتابراھیم زیدانالمحاضر
اإلنسان اآللىاسم المقرر
معمل ٧المجموعة
محمود عید--احمد یوسفالمحاضر
الشبكات الالسلكیة و المتحركةعمارة الحاسباسم المقرر
مدرج ٨مدرج ٢٦٠المجموعة
أ.د. إبمان على ثروتتوفیق احمدالمحاضر
اإلنسان اآللىاسم المقرر
مدرج ٩المجموعة
أ.د. رضا عبد الوھابالمحاضر
معالجة الصور ٢اسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة
د. محمد رفاعىالمحاضر
الشبكات الالسلكیة و المتحركةأدوات و أسالیب دعم القرارالشبكات الالسلكیة و المتحركةعمارة الحاسباسم المقرر
G1مدرج ٧المجموعة معمل ٥مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٢٦١
ھند جمالأ.د. معتز خورشیددینا طارقد. نیفین - د. إیمن فھمىالمحاضر
الشبكات الالسلكیة و المتحركةبرمجة خطیة و صحیحةتكنولوجیا اإلتصاالتعمارة الحاسباسم المقرر
G1,G2المجموعة G1,G2معمل ٨ مدرج ٨مدرج الشافعىمعمل ٨
أ.د. إبمان على ثروتد. طارق أبو العینین / د. سالىمروه طارق--شروق عالءتوفیق احمد--شریین عالءالمحاضر
اإلنسان اآللىاسم المقرر
مدرج ٩المجموعة
أ.د. رضا عبد الوھابالمحاضر
معالجة الصور ٢اسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة
د. محمد رفاعىالمحاضر

حسب المسار الذى اختاره الطالب یقوم بدراسة مقرر واحد من المقررات التالیة: الشبكات الالسلكیة و المتحركة - اإلنسان اآللى - معالجة الصور ٢

المستوى الرابع (قسم تكنولوجیا المعلومات فرعى بحوث العملیات و دعم القرار)
الفصل الدراسى األول    ٢٠١٥-٢٠١٦

أجازةالسبت

الثالثاء

الخمیس

Free Slot for
all the

Students for
Faculty

Activities

االربعاء

االثنین

االحد

Empty Slot

یعنى إنعقاد المعمل أو الشكل

أى (السكشن لكل مجموعة كل أسبوعین باالتبادل 

)الخ... Gbو األسبوع الثانى Gaاألسبوع األول 

Ga Gb

األستاذ الدكتور / إیمان على ثروتعمید الكلیة       . ( )األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھابوكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالبالتوقیع ( التوقیع (
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اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

م. م. فى نظم المعلومات مفاھیم لغات الحاسباسم المقرر
بنیة و تنظیم الحاسباتمفاھیم لغات الحاسببنیة و تنظیم الحاسبات(تصمیم واجھات النظم)

معمل ICDL2مدرج ٢٦٠مدرج ٢٦٠مدرج ٩معمل ٥المجموعة
سارة یونسد. عماد نبیلد. أحمد شوقىأ.د. جالل حسنمھند - ایمان نجمالمحاضر
التجارة اإللكترونیةاسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة
د. شیرین / د. حاتم القاضىالمحاضر
نظم المعلومات الجغرافیةاسم المقرر
مدرج ٥٦٣المجموعة
د. أیمن طھالمحاضر
اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

م. م. فى نظم المعلومات (تصمیم بنیة و تنظیم الحاسباتاسم المقرر
تطبیقات اإلنترنتواجھات النظم)

G1 ICDL-1مدرج ٧المجموعة مدرج أ.د. إبراھیم فرجمعمل
د. إیھاب عزت - د. نیفین شریف زھراند. أحمد شوقىالمحاضر

الجمل
نظم المعلومات الجغرافیةاسم المقرر
-G1المجموعة ICDL3معمل
أحمد عمادالمحاضر
التجارة اإللكترونیةاسم المقرر
- G1,G2المجموعة معمل ٥
دینا عزت - فاطمةالمحاضر
م. م. فى نظم المعلومات اسم المقرر

(تصمیم واجھات النظم)
G2 ICDL-2المجموعة معمل
مروة حسینالمحاضر

م. م. فى نظم المعلومات التنقیب فى البیاناتاسم المقرر
تطبیقات اإلنترنتالتنقیب فى البیانات(تصمیم واجھات النظم)

مدرج أ.د. إبراھیم فرجمعمل ICDL3مدرج ٨مدرج ٢٦٠المجموعة
د. إیھاب عزت - د. نیفین إبراھیم جمعةأ.د. جالل حسند. أسامة إسماعیلالمحاضر

الجمل
التجارة اإللكترونیةاسم المقرر
مدرج ٩المجموعة
د. شیرین / د. حاتم القاضىالمحاضر
نظم المعلومات الجغرافیةاسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة
د. أیمن طھالمحاضر
م. م. فى نظم المعلومات اسم المقرر

مفاھیم لغات الحاسبتطبیقات اإلنترنتالتنقیب فى البیانات(تصمیم واجھات النظم)
-G3المجموعة ICDL1مدرج ٢٦٠معمل نادى التكنولوجیامدرج ٢٦٠معمل
د. عماد نبیلابتھالد. أسامة إسماعیلھالةالمحاضر

االثنین

المستوى الرابع (قسم نظم المعلومات فرعى علوم حاسب)
الفصل الدراسى األول    ٢٠١٥-٢٠١٦

أجازةالسبت

االحد

الخمیس

یختار الطالب مقرر واحد من المقررات الثالثة: تصمیم واجھات النظم و التجارة اإللكترونیة و نظم المعلومات الجغرافیة

االربعاء

Empty Slot

Free Slot for
all the

Students for
Faculty

Activities

الثالثاء

األستاذ الدكتور / إیمان على ثروتعمید الكلیة       . ( )األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھابوكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالبالتوقیع ( التوقیع (
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اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

م. م. فى نظم المعلومات معالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر
تكنولوجیا اإلتصاالت(تصمیم واجھات النظم)

مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٩مدرج ٧المجموعة
أ.د. محمود إسماعیل / أ.د. رضا المحاضر

د. ھیثم صفوتأ.د. جالل حسنعبد الوھاب
التجارة اإللكترونیةاسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة
د. شیرین / د. حاتم القاضىالمحاضر
نظم المعلومات الجغرافیةاسم المقرر
مدرج ٥٦٣المجموعة
د. أیمن طھالمحاضر
معالجة اإلشارات الرقمیةتكنولوجیا اإلتصاالتتكنولوجیا اإلتصاالتاسم المقرر
معمل نادى التكنولوجیامعمل نادى التكنولوجیامدرج ٧المجموعة
محمد طلعتشروق عالءد. ھیثم صفوتالمحاضر
م. م. فى نظم المعلومات (تصمیم معالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر

تطبیقات اإلنترنتواجھات النظم)
G1 ICDL-1مدرج ٩المجموعة مدرج أ.د. إبراھیم فرجمعمل
د. إیھاب عزت - د. نیفین شریف زھرانمحمد طلعتالمحاضر

الجمل
نظم المعلومات الجغرافیةاسم المقرر
-G1المجموعة ICDL3معمل
أحمد عمادالمحاضر
التجارة اإللكترونیةاسم المقرر
- G1,G2المجموعة معمل ٥
دینا عزت - فاطمةالمحاضر
م. م. فى نظم المعلومات اسم المقرر

(تصمیم واجھات النظم)
G2 ICDL-2المجموعة معمل
مروة حسینالمحاضر
م. م. فى نظم المعلومات التنقیب فى البیاناتمعالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر

تطبیقات اإلنترنتالتنقیب فى البیانات(تصمیم واجھات النظم)
مدرج أ.د. إبراھیم فرجمعمل ICDL3مدرج ٨مدرج ٢٦٠مدرج ٧المجموعة
أ.د. محمود إسماعیل / أ.د. رضا المحاضر

د. إیھاب عزت - د. نیفین إبراھیم جمعةأ.د. جالل حسند. أسامة إسماعیلعبد الوھاب
الجمل

التجارة اإللكترونیةاسم المقرر
مدرج ٩المجموعة
د. شیرین / د. حاتم القاضىالمحاضر
نظم المعلومات الجغرافیةاسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة
د. أیمن طھالمحاضر
م. م. فى نظم المعلومات اسم المقرر

تطبیقات اإلنترنتالتنقیب فى البیانات(تصمیم واجھات النظم)
-G3المجموعة ICDL1معمل نادى التكنولوجیامدرج ٢٦٠معمل
ابتھالد. أسامة إسماعیلھالةالمحاضر

االثنین

المستوى الرابع (قسم نظم المعلومات فرعى تكنولوجیا المعلومات)
الفصل الدراسى األول    ٢٠١٥-٢٠١٦

أجازةالسبت

االحد

الخمیس

یختار الطالب مقرر واحد من المقررات الثالثة: تصمیم واجھات النظم و التجارة اإللكترونیة و نظم المعلومات الجغرافیة

االربعاء

Empty Slot

الثالثاء

Free Slot for
all the

Students for
Faculty

Activities

یعنى إنعقاد المعمل أو الشكل

أى (السكشن لكل مجموعة كل أسبوعین باالتبادل 

)الخ... Gbو األسبوع الثانى Gaاألسبوع األول 

Ga Gb
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اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
م. م. فى نظم المعلومات اسم المقرر

تطبیقات اإلنترنتبرمجة خطیة و صحیحة(تصمیم واجھات النظم)
- G1,G2مدرج ٩المجموعة - G5,G6مدرج ٩ معمل ٥
إیمان ھالل - أیمنھیامأ.د. جالل حسنالمحاضر
التنقیب فى البیاناتالتجارة اإللكترونیةاسم المقرر
- G3,G4مدرج ١٠المجموعة معمل ٧
على زیدان إبراھیم جمعةد. شیرین / د. حاتم القاضىالمحاضر
أدوات و أسالیب دعم القرارنظم المعلومات الجغرافیةاسم المقرر
- G1,G2مدرج ٥٦٣المجموعة معمل ٨
یاسمین-ھیامد. أیمن طھالمحاضر
أدوات و أسالیب دعم القراربرمجة خطیة و صحیحةبرمجة خطیة و صحیحةتطبیقات اإلنترنتاسم المقرر
- G3,G4المجموعة - G3,G4معمل ٦ مدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج ٥٦١
أ.د. معتز خورشیدد. طارق أبو العینین / د. سالىھیامشریف زھران - دینا بیومىالمحاضر
برمجة خطیة و صحیحةالتنقیب فى البیاناتاسم المقرر
- G1,G2المجموعة - G5,G6معمل ٨ مدرج ٥٦٣
دعاءعلى زیدان إبراھیم جمعةالمحاضر
أدوات و أسالیب دعم القراراسم المقرر
- G5,G6المجموعة معمل ٥
مي-دعاءالمحاضر
م. م. فى نظم المعلومات (تصمیم اسم المقرر

تطبیقات اإلنترنتواجھات النظم)
G1 ICDL-1المجموعة مدرج أ.د. إبراھیم فرجمعمل
د. إیھاب عزت - د. نیفین شریف زھرانالمحاضر

الجمل
نظم المعلومات الجغرافیةاسم المقرر
-G1المجموعة ICDL3معمل
أحمد عمادالمحاضر
التجارة اإللكترونیةاسم المقرر
- G1,G2المجموعة معمل ٥
دینا عزت - فاطمةالمحاضر
م. م. فى نظم المعلومات اسم المقرر

(تصمیم واجھات النظم)
G2 ICDL-2المجموعة معمل
مروة حسینالمحاضر
م. م. فى نظم المعلومات التنقیب فى البیاناتالتنقیب فى البیاناتاسم المقرر

تطبیقات اإلنترنتأدوات و أسالیب دعم القرار(تصمیم واجھات النظم)
- G5,G6المجموعة مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٨مدرج ٢٦٠معمل ٥
د. إیھاب عزت - د. نیفین أ.د. معتز خورشیدأ.د. جالل حسند. أسامة إسماعیلعلى زیدان إبراھیم جمعةالمحاضر

الجمل
التجارة اإللكترونیةتطبیقات اإلنترنتاسم المقرر
- G1,G2المجموعة مدرج ٩معمل ٦
د. شیرین / د. حاتم القاضىشیماء - أحمد عبد العزیزالمحاضر
نظم المعلومات الجغرافیةأدوات و أسالیب دعم القراراسم المقرر
- G3,G4المجموعة مدرج ١٠معمل ٧
د. أیمن طھاماني-ایمانالمحاضر

م. م. فى نظم المعلومات اسم المقرر
برمجة خطیة و صحیحةالتنقیب فى البیانات(تصمیم واجھات النظم)

-G3المجموعة ICDL1مدرج الشافعىمدرج ٢٦٠معمل
د. طارق أبو العینین / د. سالىد. أسامة إسماعیلھالةالمحاضر

المستوى الرابع (قسم نظم المعلومات فرعى بحوث العملیات و دعم القرار)
الفصل الدراسى األول    ٢٠١٥-٢٠١٦

أجازةالسبت

االحد

یختار الطالب مقرر واحد من المقررات الثالثة: تصمیم واجھات النظم و التجارة اإللكترونیة و نظم المعلومات الجغرافیة

الخمیس

االثنین

الثالثاء

Free Slot for
all the

Students for
Faculty

Activities

االربعاء

Empty Slot

األستاذ الدكتور / إیمان على ثروتعمید الكلیة       . ( )األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھابوكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالبالتوقیع ( التوقیع (



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحاضراتالتوقیت
4:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00التمارین/ المعاملالیوم

اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

بنیة و تنظیم الحاسباتمفاھیم لغات الحاسببنیة و تنظیم الحاسباتأمثلیة الشبكاتمفاھیم لغات الحاسباسم المقرر

معمل ٤مدرج ٢٦٠مدرج ٢٦٠مدرج ٨معمل ٥المجموعة

دینا محمودد. عماد نبیلد. أحمد شوقىد. محمد البلتاجىمھند - ایمان نجمالمحاضر

نمذجة و محاكاة متقدمةمراقبة المخزون و اإلنتاجاسم المقرر

مدرج ٧مدرج ٨المجموعة

أ.د. محمد صالح / د. أیمن محمد سعدالمحاضر
صبرى

أمثلیة الشبكاتبنیة و تنظیم الحاسباتمراقبة المخزون و اإلنتاجاسم المقرر

مدرج ٧مدرج ٧مدرج ٨المجموعة

د. محمد البلتاجىد. أحمد شوقىأ.د. ھشام عبد السالمالمحاضر

مراقبة المخزون و اإلنتاجنمذجة و محاكاة متقدمةاسم المقرر

معمل نادى التكنولوجیامعمل نادى التكنولوجیاالمجموعة

محمد سعدميالمحاضر

مفاھیم لغات الحاسبأمثلیة الشبكاتنمذجة و محاكاة متقدمةأمثلیة الشبكاتمراقبة المخزون و اإلنتاجاسم المقرر

مدرج ٢٦٠مدرج ٧مدرج ٧معمل ٣مدرج ٧المجموعة

أ.د. محمد صالح / د. أیمن عبیر - سھرأ.د. ھشام عبد السالمالمحاضر
د. عماد نبیلعبیرصبرى

المستوى الرابع (قسم بحوث العملیات و دعم القرار فرعى علوم حاسب)
الفصل الدراسى األول    ٢٠١٥-٢٠١٦

أجازةالسبت

االحد

Empty Slot

الثالثاء
Free Slot for all
the Students for

Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

االثنین

األستاذ الدكتور / إیمان على ثروتعمید الكلیة       . ( )األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھابوكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالبالتوقیع ( التوقیع (



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحاضراتالتوقیت
التمارین/ الیوم

4:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00المعامل
اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

تكنولوجیا اإلتصاالتأمثلیة الشبكاتمعالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر

مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٨مدرج ٧المجموعة

أ.د. محمود إسماعیل / أ.د. المحاضر
د. ھیثم صفوتد. محمد البلتاجىرضا عبد الوھاب

معالجة اإلشارات الرقمیةتكنولوجیا اإلتصاالتنمذجة و محاكاة متقدمةتكنولوجیا اإلتصاالتمراقبة المخزون و اإلنتاجاسم المقرر

معمل نادى التكنولوجیامعمل نادى التكنولوجیامدرج ٧مدرج ٧مدرج ٨المجموعة

أ.د. محمد صالح / د. أیمن د. ھیثم صفوتمحمد سعدالمحاضر
محمد طلعتشروق عالءصبرى

أمثلیة الشبكاتمعالجة اإلشارات الرقمیةمراقبة المخزون و اإلنتاجاسم المقرر

مدرج ٧مدرج ٩مدرج ٨المجموعة

د. محمد البلتاجىمحمد طلعتأ.د. ھشام عبد السالمالمحاضر

مراقبة المخزون و اإلنتاجنمذجة و محاكاة متقدمةمعالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر

معمل نادى التكنولوجیامعمل نادى التكنولوجیامدرج ٧المجموعة

أ.د. محمود إسماعیل / أ.د. المحاضر
محمد سعدميرضا عبد الوھاب

أمثلیة الشبكاتنمذجة و محاكاة متقدمةأمثلیة الشبكاتمراقبة المخزون و اإلنتاجاسم المقرر

مدرج ٧مدرج ٧معمل ٣مدرج ٧المجموعة

أ.د. محمد صالح / د. أیمن عبیر - سھرأ.د. ھشام عبد السالمالمحاضر
عبیرصبرى

المستوى الرابع (قسم  بحوث العملیات و دعم القرار فرعى تكنولوجیا المعلومات)
الفصل الدراسى األول    ٢٠١٥-٢٠١٦

أجازةالسبت

Empty Slotاالحد

الثالثاء
Free Slot for all

the Students
for Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

االثنین

یعنى إنعقاد المعمل أو الشكل

أى (السكشن لكل مجموعة كل أسبوعین باالتبادل 

)الخ... Gbو األسبوع الثانى Gaاألسبوع األول 

Ga Gb

األستاذ الدكتور / إیمان على ثروتعمید الكلیة       . ( )األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھابوكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالبالتوقیع ( التوقیع (



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحاضراتالتوقیت
4:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00التمارین/ المعاملالیوم

اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

تحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١أمثلیة الشبكاتتحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١اسم المقرر

G1,G2مدرج ٨مدرج الشافعىالمجموعة معمل ٧

إیمان ھالل - نسمةد. محمد البلتاجىد. . أحمد ھانى / د. أمل الجمالالمحاضر

تطبیقات اإلنترنتاسم المقرر

-G3المجموعة ICDL2معمل

شریف زھرانالمحاضر

نمذجة و محاكاة متقدمةتحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١مراقبة المخزون و اإلنتاجاسم المقرر

-G3مدرج ٨المجموعة مدرج ٧معمل3

أ.د. محمد صالح / د. أیمن مروة حسینمحمد سعدالمحاضر
صبرى

تطبیقات اإلنترنتأمثلیة الشبكاتمراقبة المخزون و اإلنتاجاسم المقرر

مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٧مدرج ٨المجموعة

د. إیھاب عزت - د. نیفین د. محمد البلتاجىأ.د. ھشام عبد السالمالمحاضر
الجمل

تطبیقات اإلنترنتتطبیقات اإلنترنتأمثلیة الشبكاتمراقبة المخزون و اإلنتاجتحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١اسم المقرر

G1,G2مدرج الشافعىالمجموعة G1,G2معمل ٥ G1,G2معمل ٥ مدرج أ.د. إبراھیم فرجمعمل ٥

د. إیھاب عزت - د. نیفین أحمد عماد - أحمد عبد العزیزسھر-علیاءمحمد سعد-اریجد. . أحمد ھانى / د. أمل الجمالالمحاضر
الجمل

مراقبة المخزون و اإلنتاجنمذجة و محاكاة متقدمةاسم المقرر

-G3المجموعة ICDL3معملG3- ICDL3معمل

اریجمیرالالمحاضر

أمثلیة الشبكاتنمذجة و محاكاة متقدمةنمذجة و محاكاة متقدمةمراقبة المخزون و اإلنتاجاسم المقرر

G1,G2مدرج ٧المجموعة مدرج ٧مدرج ٧معمل ٥

أ.د. محمد صالح / د. أیمن میرال-ميأ.د. ھشام عبد السالمالمحاضر
عبیرصبرى

أمثلیة الشبكاتاسم المقرر

G3المجموعة معمل ٣

عبیر - سھرالمحاضر

المستوى الرابع (قسم بحوث العملیات و دعم القرار فرعى نظم المعلومات)
الفصل الدراسى األول    ٢٠١٥-٢٠١٦

أجازةالسبت

االحد

Empty Slot

الثالثاء
Free Slot for all
the Students for

Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

االثنین

األستاذ الدكتور / إیمان على ثروتعمید الكلیة       . ( )األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھابوكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالبالتوقیع ( التوقیع (


