
3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقيت

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

2- الكترونيات  2- الكترونيات  2- الكترونيات2- الكترونياتاسم المقرر

18قاعة 18قاعة 18قاعة (بالتبادل)معمل الكترونيات القاعة

ابراهيم زيدان. مدمحم وهبى.ددمحم وهبى.دابراهيم زيدان. مالمحاضر

مقدمه فى نظم دعم القرار1-احصاء واحتماالتاسم المقرر

32قاعة 32قاعة القاعة

هشام عبد السالم.د.اسيد الشربينى. د.أالمحاضر

 مبادئ االقتصاد مبادئ االقتصاد(N+S) 1-برمجة الحاسبات (N+S)مقدمه فى نظم دعم القرار اسم المقرر

32قاعة 32قاعة 33معمل 31معمل القاعة

رشا سامح. درشا سامح. دصباح. مدمحم سعد. مالمحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

1-برمجة الحاسبات 1-برمجة الحاسبات 1-احصاء واحتماالت1-احصاء واحتماالتاسم المقرر

32قاعة 32قاعة 32قاعة 32قاعة القاعة

دمحم ناصف. داماني هشام. مسيد الشربينى. د.أبسمة عزت. مالمحاضر

2-رياضة 2-رياضة 2-رياضة مقدمه فى نظم دعم القرار1-برمجة الحاسبات اسم المقرر

32قاعة 32قاعة 32قاعة 32قاعة 32قاعة القاعة

شيماء عبيد. مميهرا دمحم عبد المجيد. د.أميهرا دمحم عبد المجيد. د.أهشام عبد السالم.د.ادمحم ناصف. دالمحاضر

  (                       )التوقيع (                       )  التوقيع (                             )  التوقيع 

إيمان على ثروت/ األستاذ الدكتور رضا عبد الوهاب/ األستاذ الدكتور محمود أحمد إسماعيل/ األستاذ الدكتور 

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب           منسق البرنامج

االربعاء

الخميس

(تكنولوجيا الشبكات)المستوى األول 

2018-2017الفصل الدراسى الثانى 

السبت

االحد

االثنين

أجازةالثالثاء

   . 15-02-18



3:45-2:002:30-12:3012:45-11:15المحضراتالتوقيت

4:00-2:152:30-12:4512:45-11:15المعامل/ التماريناليوم

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

أساسيات اإلدارةاسم المقرر

32قاعة القاعة

دعاء صالح. دالمحاضر

 مبادئ االقتصاد مبادئ االقتصادأساسيات اإلدارة(S1)نظم دعم القرار (S2)البرمجة الهيكلية (S2)نظم دعم القرار (S1)البرمجة الهيكلية اسم المقرر

32قاعة 32قاعة 32قاعة 43معمل 31معمل 43معمل 33معمل القاعة

رشا سامح. درشا سامح. ددعاء صالح. دايمان ابو الحمد. مخلود خالد. مايمان ابو الحمد. مصباح. مالمحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

البرمجة الهيكليةالبرمجة الهيكليةاسم المقرر

32قاعة 32قاعة القاعة

دمحم ناصف. داماني هشام. مالمحاضر

2-رياضة 2-رياضة 2-رياضة اسم المقرر

32قاعة 32قاعة 32قاعة القاعة

شيماء عبيد. مميهرا دمحم عبد المجيد. د.أميهرا دمحم عبد المجيد. د.أالمحاضر

  (                       )التوقيع (                       )  التوقيع (                             )  التوقيع 

إيمان على ثروت/ األستاذ الدكتور رضا عبد الوهاب/ األستاذ الدكتور خالد توفيق واصف/  الدكتور 

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب           منسق البرنامج

االربعاء

الخميس

Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

(هندسة البرمجيات)المستوى األول 

2018-2017الفصل الدراسى الثانى 

السبت

االحد

االثنين

الثالثاء

8:00-9:15

8:00-9:30

9:30-10:45

9:30-11:00

أجازة
احصاء واحتماالت

32قاعة 

سيد الشربينى. د.أ

مقدمه فى نظم دعم القرار

32قاعة 

هشام عبد السالم.د.ا

تسويق ومبيعات

32قاعة 

هبة فؤاد. د

تسويق ومبيعات

32قاعة 

هبة فؤاد. د

1-احصاء واحتماالت

32قاعة 

بسمة عزت. م

احصاء واحتماالت

32قاعة 

سيد الشربينى. د.أ

مقدمه فى نظم دعم القرار

32قاعة 

هشام عبد السالم.د.ا

البرمجة الهيكلية

32قاعة 

دمحم ناصف. د



10:45-9:30المحضراتالتوقيت

11:00-9:30المعامل/ التماريناليوم

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

أساسيات اإلدارةاسم المقرر

35قاعة القاعة

دعاء صالح. دالمحاضر

(B2) 1-برمجة الحاسبات(B1) 1-برمجة الحاسبات1-رياضة اسم المقرر

31معمل 33معمل 35قاعة القاعة

خلود خالد. مصباح. مناصر سويلم. د.أالمحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

1-برمجة الحاسبات اسم المقرر

35قاعة القاعة

اماني هشام. مالمحاضر

1-برمجة الحاسبات اسم المقرر

35قاعة القاعة

دمحم ناصف. دالمحاضر

(                             )  التوقيع 

دمحم ناصف فتوح/  الدكتور 

(المعلوماتية الحيوية)المستوى األول 

2018-2017الفصل الدراسى الثانى 

السبت

االحد

11:15-12:30

11:15-12:45

1- رياضة 

35قاعة 

(علوم)مريم . م

8:00-9:15

8:00-9:30

أجازة

الخميس

االثنين

الثالثاء

االربعاء
 مبادئ االقتصاد

35قاعة 

رشا سامح. د

1- معمل أحياء 

1 ل 11معملين بكلية العلوم من 

(علوم)مريم . م

أساسيات اإلدارة

35قاعة 

دعاء صالح. د

1- رياضة 

42قاعة 

1-رياضة 

2كيمياء عضوية 

3 ل 1 من 35قاعة 

مصطفى السيد. د

 مبادئ االقتصاد

35قاعة 

رشا سامح. د

1-برمجة الحاسبات 

35قاعة 

دمحم ناصف. د

دمحم حسني عبدالنبي. د/ دمحم قدري . د

Free Slot for all the Students for 

Faculty Activities

31معمل 

خلود خالد. م

12:45-2:00

12:45-2:15

2:30-3:45

2:30-4:00

(B3) 1-برمجة الحاسبات

2معمل كيمياء عضوية 

3 ل 1كلية العلوم من 

مصطفى السيد. د

35قاعة 

ناصر سويلم. د.أ

1- احياء 

11 ل 9 من 35قاعة 

دمحم قدرى. د

  (                     )التوقيع 

إيمان على ثروت/ األستاذ الدكتور 

عميد الكلية  منسق البرنامج

(                       )التوقيع 

رضا عبد الوهاب/ األستاذ الدكتور 

وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقيت

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

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

هياكل البياناتهياكل البياناتأساسيات اإلدارة1-شبكات الحاسباسم المقرر

42قاعة 42قاعة 32قاعة 42قاعة القاعة

دمحم عطا. معماد نبيل. ددعاء صالح. دشيماء مسعد. دالمحاضر

اساسيات الشبكاتاساسيات الشبكاتأساسيات اإلدارة1-شبكات الحاسباسم المقرر

43معمل 43معمل 32قاعة 42قاعة القاعة

هبة شريف. م/ شيماء مسعد . دهبة شريف. م/ شيماء مسعد . ددعاء صالح. دشيماء مسعد. دالمحاضر

إشارات ونظمنظم قواعد البياناتاسم المقرر

18قاعة 42قاعة القاعة

محمود شومان. د.ااسامة اسماعيل.دالمحاضر

1-شبكات الحاسبإشارات ونظمهياكل البياناتنظم قواعد البياناتاسم المقرر

42قاعة 18قاعة 42قاعة 42قاعة القاعة

كرستينا وليم دانيال. مدمحم طلعت. معماد نبيل. داسامة اسماعيل.دالمحاضر

(N+B)هياكل البيانات (N)نظم قواعد البيانات إشارات ونظماسم المقرر

31معمل 43معمل 18قاعة القاعة

حسن مراد. معلى زيدان. ممحمود شومان. د.االمحاضر

  (                       )التوقيع (                       )  التوقيع (                             )  التوقيع 

إيمان على ثروت/ األستاذ الدكتور رضا عبد الوهاب/ األستاذ الدكتور محمود أحمد إسماعيل/ األستاذ الدكتور 

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب           منسق البرنامج

الخميس

االربعاء

(تكنولوجيا الشبكات)المستوى الثانى 

2018-2017الفصل الدراسى الثانى 

السبت

االحد

االثنين

الثالثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

أجازة

   . 15-02-18



3:45-12:302:30-9:1511:15-8:00المحضراتالتوقيت

4:00-12:452:30-9:3011:15-8:00المعامل/ التماريناليوم

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

هياكل البياناتاسم المقرر

42قاعة القاعة

دمحم عطا. مالمحاضر

عمارة الحاسباتاسم المقرر

42قاعة القاعة

محمود عيد. مالمحاضر

1-هندسة البرمجياتنظم قواعد البياناتاسم المقرر

23قاعة 42قاعة القاعة

هشام حسن. د.أاسامة اسماعيل.دالمحاضر

شبكات الحاسباتهياكل البياناتاسم المقرر

42قاعة 42قاعة القاعة

كرستينا وليم دانيال. معماد نبيل. دالمحاضر

(S2) 1-هندسة البرمجيات(S1)نظم قواعد البيانات (S2)هياكل البيانات (S2)نظم قواعد البيانات (S1)هياكل البيانات (S1) 1-هندسة البرمجياتاسم المقرر

33معمل 43معمل 31معمل 43معمل 31معمل 33معمل القاعة

دمحم سمير. معلى زيدان. محسن مراد. معلى زيدان. محسن مراد. مدمحم سمير. مالمحاضر

  (                       )التوقيع (                       )  التوقيع (                             )  التوقيع 

إيمان على ثروت/ األستاذ الدكتور رضا عبد الوهاب/ األستاذ الدكتور خالد توفيق واصف/  الدكتور 

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب           منسق البرنامج

Free Slot for all 

the Students for 

Faculty Activities
الثالثاء

االربعاء

الخميس

(هندسة البرمجيات)المستوى الثانى 

2018-2017الفصل الدراسى الثانى 

السبت

االحد

االثنين

أجازة

9:30-10:45

9:30-11:00

شبكات الحاسبات

42قاعة 

شيماء مسعد. د

شبكات الحاسبات

نظم قواعد البيانات

42قاعة 

اسامة اسماعيل.د

42قاعة 

شيماء مسعد. د

عمارة الحاسبات

42قاعة 

رضا عبد الوهاب. د.أ

12:45-2:00

12:45-2:15

هياكل البيانات

42قاعة 

عماد نبيل. د

هشام حسن. د.أ

عمارة الحاسبات

42قاعة 

رضا عبد الوهاب. د.أ

(S2+S1)عمارة الحاسبات 

(بالتبادل) 33معمل 

محمود عيد. م

1-هندسة البرمجيات

23قاعة 

   . 15-02-18



10:45-9:30المحضراتالتوقيت

11:00-9:30المعامل/ التماريناليوم

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

2إحصاء واحتماالت اسم المقرر

45قاعة القاعة

سيد الشربينى. د.أالمحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

3رياضيات اسم المقرر

45قاعة القاعة

دمحم عادل. دالمحاضر

2إحصاء واحتماالت اسم المقرر

45قاعة القاعة

بسمة عزت. مالمحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

  (                       )التوقيع (                       )  التوقيع (                             )  التوقيع 

إيمان على ثروت/ األستاذ الدكتور رضا عبد الوهاب/ األستاذ الدكتور دمحم ناصف فتوح/  الدكتور 

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

االربعاء

الخميس

(المعلوماتية الحيوية)المستوى الثانى 

2018-2017الفصل الدراسى الثانى 

السبت

االحد

االثنين

الثالثاء

8:00-9:15

8:00-9:30

3سكشن رياضة 

45قاعة 

(علوم)مريم . م

أجازة

الكيمياء الحيوية

11 ل 9 من 45قاعة 

د مريم عبدالرحمن

علم األحياء الخلوية والجزيئية

11:30 ل 9:30 من 45قاعة 

وسام طه. د

3رياضيات 

45قاعة 

دمحم عادل. د

2إحصاء واحتماالت 

45قاعة 

نظم التشغيل

24معمل 

منسق البرنامج

11:15-12:30

11:15-12:45

نظم التشغيل

45قاعة 

خالد واصف. د

Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

هياكل البيانات

42قاعة 

عماد نبيل. د سيد الشربينى. د.أ

12:45-2:00

12:45-2:15

هياكل البيانات

42قاعة 

عماد نبيل. د

2:30-3:45

2:30-4:00

هياكل البيانات

42قاعة 

دمحم عطا. م

معمل كيمياء حيوية

3 ل 1كلية العلوم من 

علم األحياء الخلوية والجزيئية

3 ل 1كلية العلوم من 

نظم التشغيل

45قاعة 

خالد واصف. د احمد على. م

(N+B)هياكل البيانات 

31معمل 

حسن مراد. م

   . 15-02-18



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقيت

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

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

الشبكات الموزعةالشبكات الموزعة1-هندسة البرمجياتاسم المقرر

33معمل 18قاعة 33معمل القاعة

كرستينا وليم دانيال. مشيماء مسعد. ددمحم سمير. مالمحاضر

عمارة الحاسباتالتوجية و التبديل فى الشبكات عمارة الحاسباتاسم المقرر

42قاعة 24معمل (بالتبادل) 33معمل القاعة

محمود عيد. مفاطمه رضا. م/  شيماء مسعد. دمحمود عيد. مالمحاضر

1-هندسة البرمجيات1-هندسة البرمجياتعمارة الحاسبات1-تأمين شبكات الحاسبات والمعلوماتاسم المقرر

23قاعة 23قاعة 42قاعة 18قاعة القاعة

هشام حسن. د.أهشام حسن. د.أرضا عبد الوهاب. د.أرضا عبد الوهاب. د.أالمحاضر

1-تأمين شبكات الحاسبات والمعلوماتعمارة الحاسباتالتوجية و التبديل فى الشبكات اسم المقرر

18قاعة 42قاعة 24معمل القاعة

رضا عبد الوهاب. د.أرضا عبد الوهاب. د.أفاطمه رضا. م/  شيماء مسعد. دالمحاضر

1-تأمين شبكات الحاسبات والمعلوماتالشبكات الموزعةاسم المقرر

33معمل 42قاعة القاعة

غاده ضاحى. مشيماء مسعد. دالمحاضر

  (                       )التوقيع (                       )  التوقيع (                             )  التوقيع 

إيمان على ثروت/ األستاذ الدكتور رضا عبد الوهاب/ األستاذ الدكتور محمود أحمد إسماعيل/ األستاذ الدكتور 

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب           منسق البرنامج

االربعاء

الخميس

(تكنولوجيا الشبكات)المستوى الثالث 

2018-2017الفصل الدراسى الثانى 

السبت

االحد

االثنين

الثالثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

أجازة

   . 15-02-18



2:00-10:4512:45-9:159:30-8:00المحضراتالتوقيت

2:15-11:0012:45-9:309:30-8:00المعامل/ التماريناليوم

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

(S1)جودة البرمجيات وطرق األختبار (S2)طرق اتصال االنسان بالحاسب الذكاء االصطناعى(S2)جودة البرمجيات وطرق األختبار (S1)طرق اتصال االنسان بالحاسب تصميم وعمارة البرمجيات(S1)نظرية الحسابات اسم المقرر

33معمل 31معمل 23قاعة 33معمل 31معمل 23قاعة 24معمل القاعة

راجية أبو الفضل. معمرو مجدى. مخالد واصف. دراجية أبو الفضل. معمرو مجدى. ملمياء ابو زيد. دنورا عبد الحميد. مالمحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

نظرية الحسابات(S2)نظرية الحسابات طرق اتصال االنسان بالحاسباسم المقرر

32قاعة 24معمل 23قاعة القاعة

ناصف. د+ عمرو بدر . د.أنورا عبد الحميد. مهناء بيومى. دالمحاضر

الذكاء االصطناعى(S1)الذكاء االصطناعى ضمان جودة البرمجيات وطرق األختباراسم المقرر

23قاعة 24معمل 23قاعة القاعة

خالد واصف. داحمد على. معمرو كامل. دالمحاضر

(S1)تصميم وعمارة البرمجيات (S2)تصميم وعمارة البرمجيات ضمان جودة البرمجيات وطرق األختباراسم المقرر

24معمل 24معمل 23قاعة القاعة

راجية أبو الفضل. مراجية أبو الفضل. معمرو كامل. دالمحاضر

  (                       )التوقيع (                       )  التوقيع (                             )  التوقيع 

إيمان على ثروت/ األستاذ الدكتور رضا عبد الوهاب/ األستاذ الدكتور خالد توفيق واصف/  الدكتور 

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب           منسق البرنامج

Free Slot for all the Students for Faculty 

Activities

23قاعة 

(S2)الذكاء االصطناعى 

24معمل 

احمد على. م

2:30-3:45

2:30-4:00

نظرية الحسابات

32قاعة 

ناصف. د+ عمرو بدر . د.أ

الثالثاء

االربعاء

الخميس

(هندسة البرمجيات)المستوى الثالث 

2018-2017الفصل الدراسى الثانى 

أجازةالسبت

االحد

االثنين

11:15-12:30

11:15-12:45

طرق اتصال االنسان بالحاسب

23قاعة 

هناء بيومى. د

تصميم وعمارة البرمجيات

لمياء ابو زيد. د

   . 15-02-18



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقيت

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

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

مشروع2-معامل مختارة فى تكنولوجيا الشبكات واالنترنتالويب الداللى واالنتولوجىالويب الداللى واالنتولوجىاسم المقرر

حجرة عضو هيئة التدريس24معمل 24معمل 35قاعة القاعة

مشرف المشروعشروق عالء. م+ هيثم صفوت . دشروق عالء. معبير القرنى/د. أالمحاضر

الشبكات الضوئيةأداء وتقييم الشبكةأداء وتقييم الشبكةشبكات اإلستشعار الالسلكيةشبكات اإلستشعار الالسلكيةاسم المقرر

18قاعة 24معمل 18قاعة 18قاعة 24معمل القاعة

هيثم صفوت. دايمان رسالن. مشيماء مسعد. د- اميرة قطب. داميرة قطب. دايمان رسالن. مالمحاضر

مشروعالشبكات الضوئيةالشبكات الضوئية2-معامل مختارة فى تكنولوجيا الشبكات واالنترنتاسم المقرر

حجرة عضو هيئة التدريس24معمل 15قاعة 24معمل القاعة

مشرف المشروعاحمد عالء. مهيثم صفوت. دشروق عالء. م+ هيثم صفوت . دالمحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

أداء وتقييم الشبكةشبكات اإلستشعار الالسلكيةالويب الداللى واالنتولوجىاسم المقرر

18قاعة 23قاعة 35قاعة القاعة

شيماء مسعد. د- اميرة قطب. داميرة قطب. دعبير القرنى/د. أالمحاضر

  (                       )التوقيع (                       )  التوقيع (                             )  التوقيع 

إيمان على ثروت/ األستاذ الدكتور رضا عبد الوهاب/ األستاذ الدكتور محمود أحمد إسماعيل/ األستاذ الدكتور 

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب           منسق البرنامج

االربعاء

الخميس

Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

(تكنولوجيا الشبكات)المستوى الرابع 

2018-2017الفصل الدراسى الثانى 

أجازةالسبت

االحد

االثنين

الثالثاء

   . 15-02-18



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقيت

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

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

هندسة البرمجيات لتطبيقات االنترنتهندسة المعرفةادارة تطوير البرمجياتامن البرمجياتهندسة المعرفةاسم المقرر

24معمل 24معمل 15قاعة 15قاعة 35قاعة القاعة

احمد على. مشروق عالء. ملمياء ابو زيد. دبشير عبد الفتاح. دعبير القرنى/د. أالمحاضر

امن البرمجياتهندسة البرمجيات لتطبيقات االنترنتمشروعامن البرمجياتاسم المقرر

24معمل 15قاعة حجرة عضو هيئة التدريس15قاعة القاعة

محمود محسن. منورالدين خليفة. دمشرف المشروعبشير عبد الفتاح. دالمحاضر

مشروعمشروعمشروعاسم المقرر

حجرة عضو هيئة التدريسحجرة عضو هيئة التدريسحجرة عضو هيئة التدريسالقاعة

مشرف المشروعمشرف المشروعمشرف المشروعالمحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

هندسة البرمجيات لتطبيقات االنترنتادارة تطوير البرمجياتادارة تطوير البرمجياتهندسة المعرفةاسم المقرر

15قاعة 24معمل 15قاعة 35قاعة القاعة

نورالدين خليفة. ددمحم سمير. ملمياء ابو زيد. دعبير القرنى/د. أالمحاضر

  (                       )التوقيع (                       )  التوقيع (                             )  التوقيع 

إيمان على ثروت/ األستاذ الدكتور رضا عبد الوهاب/ األستاذ الدكتور خالد توفيق واصف/  الدكتور 

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب           منسق البرنامج

الثالثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

االربعاء

الخميس

(هندسة البرمجيات)المستوى الرابع 

2018-2017الفصل الدراسى الثانى 

أجازةالسبت

االحد

االثنين

   . 15-02-18


