الجداول الدراسية الفصل الدراسي األول ( 2019-2018برامج خاصة)
قاعة 15
اليوم

09:15 - 08:00

02:30-03:45

09:30-10:45

11:15-12:30

12:45-02:00

األحد

محاضرة(احصاء واحتماالت )2-
أ.د.السيد احمد الشربيني

محاضرة(معالجة االشارات الرقمية)
أ.د.محمود أحمد إسماعيل إبراهيم

محاضرة(شبكات الحاسب )2-
د.شيماء مسعد محمد عشماوى

اإلثنين

محاضرة(برمجة الشبكات والويب -
)1
د.أميرة محمد قطب نضر

األربعاء

محاضرة(شبكات الحاسب )2-
د.شيماء مسعد محمد عشماوى

محاضرة(معالجة االشارات الرقمية)
أ.د.محمود أحمد إسماعيل إبراهيم

الخميس

محاضرة(برمجة الشبكات والويب -
)1
د.أميرة محمد قطب نضر

تمارين(معالجة االشارات الرقمية)
)All(NWT-L3
م.محمد طلعت سعد فراج

قاعة 18
اليوم

09:15 - 08:00

09:30-10:45

11:15-12:30

12:45-02:00

األحد

محاضرة(الحوسبة السحابية)
د.شيماء مسعد محمد عشماوى

محاضرة(تامين شبكات الحاسبات
والمعلومات )2-
أ.د.رضا عبد الوهاب أحمد الخريبى
د.سناء محمد أحمد طه

محاضرة(الشبكات الالسلكية
والمتحركة)
أ.د.إيمان على ثروت إسماعيل

محاضرة(موضوعات مختارة فى
تكنولوجيا الشبكات )1-
د.نور الدين محمود خليفة

اإلثنين

تمارين(احصاء واحتماالت )2-
)All(NWT-L2
م.بسمة عزت حسن محمد الدمرداش

الثالثاء

األربعاء

الخميس
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02:30-03:45

محاضرة(موضوعات مختارة فى
تكنولوجيا الشبكات )1-
د.نور الدين محمود خليفة

محاضرة(الشبكات الالسلكية
والمتحركة)
أ.د.إيمان على ثروت إسماعيل

محاضرة(الحوسبة السحابية)
د.شيماء مسعد محمد عشماوى
محاضرة(تامين شبكات الحاسبات
والمعلومات )2-
أ.د.رضا عبد الوهاب أحمد الخريبى
د.سناء محمد أحمد طه
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قاعة 23
اليوم

09:15 - 08:00

09:30-10:45

11:15-12:30

12:45-02:00

األحد

محاضرة(الحوسبة المرنة)
د.محمد ناصف فتوح عبد الرحمن

محاضرة(هندسة البرمجيات )3-
د.انس عبد العزيز عبد الرحمن
يوسف

محاضرة(هندسة البرمجيات )3-
د.انس عبد العزيز عبد الرحمن
يوسف

محاضرة(هندسة البرمجيات
لتطبيقات االنترنت)
د.نور الدين محمود خليفة

اإلثنين

02:30-03:45

محاضرة(تطور اليرمجيات)
د.لمياء على محمود ابو زيد

الثالثاء

محاضرة(الحوسبة المرنة)
د.محمد ناصف فتوح عبد الرحمن

األربعاء

محاضرة(التفكير اإلبداعى)
د.عماد عبد المقصود مبروك
محجوب

محاضرة(تحليل متطلبات البرمجيات) محاضرة(تحليل متطلبات البرمجيات)
أ.د.هشام أحمد حسن محمد
أ.د.هشام أحمد حسن محمد
محاضرة(التفكير اإلبداعى)
د.عماد عبد المقصود مبروك
محجوب

محاضرة(تطور اليرمجيات)
د.لمياء على محمود ابو زيد

قاعة 32
اليوم

09:15 - 08:00

09:30-10:45

11:15-12:30

12:45-02:00

األحد

محاضرة(مهارات العروض
واإلتصال الفعال)
د.عماد عبد المقصود مبروك
محجوب

محاضرة(مهارات العروض
واإلتصال الفعال)
د.عماد عبد المقصود مبروك
محجوب

محاضرة(برمجة شيئية)
د.هناء بيومى على مبارز
د.أمين محمد أمين عالم

محاضرة(تراسل البيانات)
أ.د.هيثم صفوت كمال حمزة

اإلثنين

محاضرة(اساسيات علم االجتماع)
د.ليلى كامل عبد هللا البهنساوى

محاضرة(اساسيات علم االجتماع)
د.ليلى كامل عبد هللا البهنساوى

محاضرة(رياضة )3-
أ.د.ميهرا محمد عبد المجيد

محاضرة(رياضة )3-
أ.د.ميهرا محمد عبد المجيد

الثالثاء

محاضرة(تصميم منطقى)
د.شيرى أحمد أمير عزت

الخميس

تمارين(رياضة )3-
)All(NWT-L2(All), SWE-L2
م.تامر مصطفى

Page 2 of 9

02:30-03:45

محاضرة(تراسل البيانات)
أ.د.هيثم صفوت كمال حمزة
محاضرة(احصاء واحتماالت )2-
أ.د.السيد احمد الشربيني

محاضرة(تصميم منطقى)
د.شيرى أحمد أمير عزت

محاضرة(برمجة شيئية)
د.هناء بيومى على مبارز
د.أمين محمد أمين عالم

Thursday, October 04, 2018

قاعة 35
اليوم

09:15 - 08:00

09:30-10:45

11:15-12:30

12:45-02:00

األحد

محاضرة(احصاء واحتماالت (1-ح))
أ.د.السيد احمد الشربيني

محاضرة(برمجة حاسبات – )2
د.هناء بيومى على مبارز
د.أمين محمد أمين عالم

محاضرة(رياضة (2-ح))
د.اسالم عصام ابراهيم فرج

محاضرة(رياضة (2-ح))
د.اسالم عصام ابراهيم فرج

اإلثنين

تمارين(تراكيب محددة(ح))
)All(Bio-L2
م.أحمد رمزى أحمد أحمد نجم

تمارين(احصاء واحتماالت (1-ح))
)All(Bio-L2
م.بسمة عزت حسن محمد الدمرداش

محاضرة(تراكيب محددة(ح))
أ.د.رضا عبد الوهاب أحمد الخريبى

محاضرة(االحياء )2-
د.سلوى فاروق ثابت

الثالثاء

محاضرة(تراكيب محددة(ح))
أ.د.رضا عبد الوهاب أحمد الخريبى

محاضرة(تصميم منطقى(ح))
د.بشير عبد الفتاح يوسف عطية

الخميس

تمارين(رياضة (2-ح))
)All(Bio-L2
م.تامر مصطفى

محاضرة(برمجة حاسبات – )2
د.هناء بيومى على مبارز
د.أمين محمد أمين عالم

اليوم

09:15 - 08:00

09:30-10:45

األحد

محاضرة(نظم التشغيل)
د.خالد توفيق حسن واصف

محاضرة(ادارة المشروعات)
أ.د.هشام محمد السيد عبد السالم

الثالثاء

محاضرة(تحليل وتصميم
الخورزميات)
د.بشير عبد الفتاح يوسف عطية

محاضرة(نظم التشغيل)
د.خالد توفيق حسن واصف

األربعاء

محاضرة(هندسة البرمجيات )2-
د.عمرو عاطف كامل حسانين

الخميس

محاضرة(هندسة البرمجيات )2-
د.عمرو عاطف كامل حسانين

02:30-03:45

محاضرة(االحياء )2-
د.سلوى فاروق ثابت

محاضرة(احصاء واحتماالت (1-ح))
أ.د.السيد احمد الشربيني
محاضرة(تصميم منطقى(ح))
د.بشير عبد الفتاح يوسف عطية

قاعة 42
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محاضرة(ادارة المشروعات)
أ.د.هشام محمد السيد عبد السالم

11:15-12:30

12:45-02:00

02:30-03:45
محاضرة(مفاهيم لغات الحاسب)
د.عماد نبيل حسن عبد الحميد حرب

محاضرة(هندسة البرمجيات
لتطبيقات االنترنت)
د.نور الدين محمود خليفة

محاضرة(مفاهيم لغات الحاسب)
د.عماد نبيل حسن عبد الحميد حرب

محاضرة(تحليل وتصميم
الخورزميات)
د.بشير عبد الفتاح يوسف عطية
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قاعة 45
اليوم

09:15 - 08:00

األحد

09:30-10:45

11:15-12:30

محاضرة(حسابات حيوية)
د.محمد ناصف فتوح عبد الرحمن

محاضرة(الشبكات العصبية واالت
التعلم)
د.عماد نبيل حسن عبد الحميد حرب

اإلثنين
الثالثاء

محاضرة(حسابات حيوية)
د.محمد ناصف فتوح عبد الرحمن

األربعاء

محاضرة(نظم قواعد البيانات(ح))
د.أيمن رمضان على ااكيالنى

الخميس

محاضرة(الشبكات العصبية واالت
التعلم)
د.عماد نبيل حسن عبد الحميد حرب

12:45-02:00

02:30-03:45

محاضرة(علم الوراثة)
د.محمد حسنى عبد النبى

محاضرة(علم الوراثة)
د.محمد حسنى عبد النبى

محاضرة(نظم قواعد البيانات(ح))
د.أيمن رمضان على ااكيالنى

محاضرة(الرسم بالحاسب وتصور
البيانات)
أ.د.رضا عبد الوهاب أحمد الخريبى

محاضرة(الرسم بالحاسب وتصور
البيانات)
أ.د.رضا عبد الوهاب أحمد الخريبى

معمل اإللكترونيات
اليوم

09:15 - 08:00

09:30-10:45

السبت

معمل(الكترونيات )1-
)G3(SWE-L1(G3), NWT-L1
م.إبراهيم على زيدان سويلم

معمل(دوائر كهربائية)
)G6(Bio-L1
م.إبراهيم على زيدان سويلم

اإلثنين

11:15-12:30

12:45-02:00

معمل(دوائر كهربائية)
)G5(Bio-L1(G4) | Bio-L1
م.مروة طارق صالح محمد

Page 4 of 9

02:30-03:45

معمل(الكترونيات )1-
,)G1(NWT-L1(G1), SWE-L1
)G2(NWT-L1(G2), SWE-L1
م.مروة طارق صالح محمد
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معمل 14
اليوم

09:15 - 08:00

األحد

11:15-12:30

09:30-10:45

12:45-02:00

معمل(شبكات الحاسب )2-
)All(NWT-L3
م.شروق عالء الدين أحمد طلحه

02:30-03:45
معمل(تصميم منطقى(ح))
)G5(Bio-L2
م.إبراهيم على زيدان سويلم

اإلثنين

معمل(هندسة البرمجيات لتطبيقات
االنترنت)
)G2(SWE-L4
م.على فاروق على محمد خليفة

معمل(هندسة البرمجيات لتطبيقات
االنترنت)
)G1(SWE-L4
م.على فاروق على محمد خليفة

معمل(تطور اليرمجيات)
)G2(SWE-L4
م.حسن مراد محمد أبو زيد

معمل(تطور اليرمجيات)
)G1(SWE-L4
م.حسن مراد محمد أبو زيد

الثالثاء

معمل(موضوعات مختارة فى
تكنولوجيا الشبكات )1-
)All(NWT-L4
م.على فاروق على محمد خليفة

معمل(الشبكات الالسلكية والمتحركة)
)All(NWT-L4
م.كرستينا وليم دانيال مخائيل

معمل(تصميم منطقى)
)G1(SWE-L2
م.هبة هللا يوسف مصطفى محجوب

معمل(تصميم منطقى(ح))
)G4(Bio-L2
م.هبة هللا يوسف مصطفى محجوب

األربعاء

معمل(برمجة الشبكات والويب )1-
)All(NWT-L3
م.إيمان إبراهيم شبل رسالن

معمل(معامل مختارة فى تكنولوجيا
الشبكات )1-
)All(NWT-L4
م.أحمد عالء الدين إسماعيل غزالة

الخميس

معمل(الحوسبة السحابية)
)All(NWT-L4
م.كرستينا وليم دانيال مخائيل
معمل(تامين شبكات الحاسبات
والمعلومات )2-
)All(NWT-L4
م.غادة ضاحى فتحى كامل

معمل(معامل مختارة فى تكنولوجيا
الشبكات )1-
)All(NWT-L4
م.أحمد عالء الدين إسماعيل غزالة

معمل 24
اليوم

09:15 - 08:00

09:30-10:45

11:15-12:30

12:45-02:00

األحد
اإلثنين

02:30-03:45
معمل(تصميم منطقى(ح))
)G6(Bio-L2

معمل(الحوسبة المرنة)
)G1(SWE-L4
م.صباح سيد محمد عبد الغنى
دسوقى

الثالثاء
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معمل(الحوسبة المرنة)
)G2(SWE-L4
م.صباح سيد محمد عبد الغنى
دسوقى

معمل(هندسة البرمجيات )3-
)G1(SWE-L4
م.محمد سمير ربيع عبد المقصود

معمل(هندسة البرمجيات )3-
)G2(SWE-L4
م.محمد سمير ربيع عبد المقصود

معمل(تصميم منطقى)
)G2(SWE-L2
م.حسن مراد محمد أبو زيد

معمل(برمجة حاسبات – )2
)G5(Bio-L2
م.حسن مراد محمد أبو زيد
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معمل 31
اليوم

09:15 - 08:00

09:30-10:45

11:15-12:30

12:45-02:00

األحد

معمل(برمجة شيئية)
)G1(SWE-L2
م.دسوقى عبد القوى دسوقى
الغرابلى

اإلثنين

الثالثاء

02:30-03:45

معمل(تركيب وصيانة الشبكات)
)All(NWT-L3
م.رانيا يوسف هالل إبراهيم

معمل(تراسل البيانات)
)G3(NWT-L2(G3), SWE-L2
م.فرح سمير سيد بركات

معمل(أساسيات الحاسبات)
)G1(NWT-L1(G1), SWE-L1
م.أحمد رمزى أحمد أحمد نجم
معمل(نظم التشغيل)
)G1(SWE-L3
م.أحمد على على عبد الرحيم

األربعاء

الخميس

معمل(تصميم منطقى)
)G3(NWT-L2(G3), SWE-L2
م.صباح سيد محمد عبد الغنى
دسوقى

اليوم

09:15 - 08:00

معمل(تركيب وصيانة الشبكات)
)All(NWT-L3
م.رانيا يوسف هالل إبراهيم

معمل(أساسيات علوم الحاسب)
)G4(Bio-L1
م.أحمد رمزى أحمد أحمد نجم

معمل(نظم التشغيل)
)G2(SWE-L3
م.أحمد على على عبد الرحيم
معمل(تراسل البيانات)
)G2(SWE-L2
م.هبه هللا شريف محمد صبحى
عبدالحى

معمل 33
09:30-10:45

11:15-12:30

12:45-02:00

األحد

معمل(نظم التشغيل)
)G3(NWT-L3
م.أشرف محى الدين محمد عبد
الرحمن

الثالثاء

الخميس

02:30-03:45

معمل(أساسيات الحاسبات)
)G2(NWT-L1(G2), SWE-L1
م.دينا عباس عبد المنعم عباس

معمل(أساسيات علوم الحاسب)
)G5(Bio-L1
م.شريف محمد عبد الحميد محمود
زهران

معمل(برمجة شيئية)
)G2(SWE-L2
م.داليا ماهر
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معمل 41
اليوم

09:15 - 08:00

09:30-10:45

األحد

11:15-12:30

12:45-02:00

02:30-03:45

معمل(هندسة البرمجيات )2-
)G1(SWE-L3
م.دسوقى عبد القوى دسوقى
الغرابلى

معمل(هندسة البرمجيات )2-
)G2(SWE-L3
م.دسوقى عبد القوى دسوقى
الغرابلى

معمل(برمجة حاسبات – )2
)G4(Bio-L2
م.سمر هشام أحمد حسن

معمل(أساسيات الحاسبات)
)G3(NWT-L1(G3), SWE-L1
م.دينا محمد كمال عطية محمود

معمل(أساسيات علوم الحاسب)
)G6(Bio-L1
م.دينا محمد كمال عطية محمود

معمل(تحليل وتصميم الخورزميات)
)G3(NWT-L3(G3), Bio-L3
م.محمود محسن عبد الغفار أحمد
عطية

معمل(ادارة المشروعات)
)G1(SWE-L3
م.رواء هشام عبد الحى البدويهى

الثالثاء

معمل(تحليل وتصميم الخورزميات)
)G1(SWE-L3
م.محمود محسن عبد الغفار أحمد
عطية

األربعاء

الخميس

معمل(تراسل البيانات)
)G1(SWE-L2
م.فرح سمير سيد بركات

اليوم

09:15 - 08:00

معمل(تحليل وتصميم الخورزميات)
)G2(SWE-L3
م.محمود محسن عبد الغفار أحمد
عطية

معمل(ادارة المشروعات)
)G2(SWE-L3
م.رواء هشام عبد الحى البدويهى

معمل 43
09:30-10:45

األحد

الثالثاء

11:15-12:30

12:45-02:00

معمل(تحليل متطلبات البرمجيات)
)G2(SWE-L3
م.أحمد على على عبد الرحيم

معمل(تحليل متطلبات البرمجيات)
)G1(SWE-L3
م.أحمد على على عبد الرحيم
معمل(برمجة شيئية)
)G3(NWT-L2(G3), SWE-L2
م.أشرف محى الدين محمد عبد
الرحمن

معمل(مفاهيم لغات الحاسب)
)G2(SWE-L3
م.هدى أحمد عبد اللطيف محجوب

األربعاء
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02:30-03:45

معمل(برمجة حاسبات – )2
)G6(Bio-L2
م.أشرف محى الدين محمد عبد
الرحمن

معمل(مفاهيم لغات الحاسب)
)G1(SWE-L3
م.سارة حسن سيد عبد المجيد

Thursday, October 04, 2018

معمل 44
اليوم

09:15 - 08:00

09:30-10:45

اإلثنين

11:15-12:30

12:45-02:00

02:30-03:45

معمل(حسابات حيوية)
)All(Bio-L3
م.صباح سيد محمد عبد الغنى
دسوقى

األربعاء

معمل(الرسم بالحاسب وتصور
البيانات)
)All(Bio-L3
م.أحمد يوسف محمد محمد يوسف
الباز

الخميس

معمل(الشبكات العصبية واالت
التعلم)
)All(Bio-L3
م.سارة حسن سيد عبد المجيد

اليوم

09:15 - 08:00

معمل(نظم قواعد البيانات(ح))
)All(Bio-L3
م.على عيد على زيدان

معمل كلية العلوم
09:30-10:45

األحد

11:15-12:30

12:45-02:00

02:30-03:45

معمل(الكيميىاء العضوية )1-
)All(Bio-L1

معمل(علم الوراثة)
)All(Bio-L3

معمل(علم الوراثة)
)All(Bio-L3

معمل(االحياء )2-
)All(Bio-L2

معمل(االحياء )2-
)All(Bio-L2

الخميس

حجرة عضو هيئة التدريس
اليوم

09:15 - 08:00

09:30-10:45

11:15-12:30

12:45-02:00

األحد

02:30-03:45
اجتماع(مشروع التخرج)
)All(NWT-L4

الثالثاء

اجتماع(مشروع التخرج)
)All(SWE-L4

األربعاء

اجتماع(مشروع التخرج)
)All(NWT-L4
اجتماع(مشروع التخرج)
)All(SWE-L4
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قاعة ( 305مبنى قاعات االمتحانات)
اليوم

09:15 - 08:00

السبت

األحد

محاضرة(كتابة التقارير الفنية)
د.ريم الدجوى

اإلثنين

الثالثاء

تمارين(رياضة )1-
)All(NWT-L1(All), SWE-L1
م.اسالم محمود

اليوم

09:15 - 08:00

09:30-10:45

11:15-12:30

12:45-02:00

محاضرة(الكترونيات )1-
د.محمد أحمد وهبى

محاضرة(الكترونيات )1-
د.محمد أحمد وهبى

تمارين(الكترونيات )1-
,)G1, G2, G3(NWT-L1
)G1, G2, G3(SWE-L1
م.إبراهيم على زيدان سويلم

محاضرة(كتابة التقارير الفنية)
د.ريم الدجوى

محاضرة(أساسيات الحاسبات)
د.خالد توفيق حسن واصف
د.إيمان حسنى عبد الغنى سالم

محاضرة(رياضة )1-
أ.د.ميهرا محمد عبد المجيد

محاضرة(تراكيب محددة)
أ.د.رضا عبد الوهاب أحمد الخريبى

تمارين(تراكيب محددة)
)All(NWT-L1(All), SWE-L1
م.أحمد رمزى أحمد أحمد نجم

محاضرة(حقوق اإلنسان)
د.محمود سعد

محاضرة(تراكيب محددة)
أ.د.رضا عبد الوهاب أحمد الخريبى

02:30-03:45

محاضرة(رياضة )1-
أ.د.ميهرا محمد عبد المجيد

محاضرة(أساسيات الحاسبات)
د.خالد توفيق حسن واصف
د.إيمان حسنى عبد الغنى سالم

قاعة ( 314مبنى قاعات االمتحانات)
09:30-10:45

السبت

األحد

محاضرة(تأهيلى رياضة)
أ.د.ناصر حسن سويلم

اإلثنين

الثالثاء

11:15-12:30

12:45-02:00

02:30-03:45

تمارين(دوائر كهربائية)
)G4, G5, G6(Bio-L1
م.مروة طارق صالح محمد

محاضرة(دوائر كهربائية)
د.محمد أحمد وهبى

محاضرة(دوائر كهربائية)
د.محمد أحمد وهبى

محاضرة(أساسيات علوم الحاسب)
د.خالد توفيق حسن واصف
د.إيمان حسنى عبد الغنى سالم

محاضرة(تأهيلى رياضة)
أ.د.ناصر حسن سويلم
تمارين(تأهيلى رياضة)
)All(Bio-L1
م.مريم صبرى

محاضرة(كتابة التقارير الفنية(ح))
د.ريم الدجوى

األربعاء

محاضرة(حقوق اإلنسان(ح))
د.محمود سعد
محاضرة(أساسيات علوم الحاسب)
د.خالد توفيق حسن واصف
د.إيمان حسنى عبد الغنى سالم

محاضرة(كتابة التقارير الفنية(ح))
د.ريم الدجوى
محاضرة(الكيميىاء العضوية )1-
د.مصطفى السيد احمد سالم
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محاضرة(الكيميىاء العضوية )1-
د.مصطفى السيد احمد سالم
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