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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 نبیھد. حنان موسىد. إیھاب الخضرىد. إیھاب الخضرىالمحاضر
تراكیب محددةتراكیب محددةأساسبات علوم الحاسبأساسبات علوم الحاسبمبادىء اإلدارةاسم المقرر
G13,14المجموعة مدرج ٥٦٠ G15,16G15,16 - G11,12مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجمعمل ٨ مدرج ٢٦٠
زینب عادلأ.د. ریم بھجت / أ.د.رضا عبد الوھابأ.د. سلوى الجمل / د. عماد نبیلصباح  - محمود إسماعیلخلودالمحاضر
تراكیب محددةمبادىء اإلدارةالكترونیات ١اسم المقرر
G3,4المجموعة G19,20G17,18     معمل اإللكترونیات مدرج ٥٦١ G19,20G3,4 مدرج ٥٥٩
عبلة عالمسھر خالدندا محمد-ھند جمالالمحاضر
تراكیب محددةأساسبات علوم الحاسبالكترونیات ١اسم المقرر
G5,6المجموعة G1 toمدرج ١٠ 12 - G15,16مدرج ٢٦٠ مدرج ٥٦٠
دینا عزتإیمان حسنيمنى سلیمانالمحاضر
لغة انجلیزیةأساسبات علوم الحاسبریاضة ١اسم المقرر
G17,18المجموعة ,G13مدرج ٢٦٠ 14 - G1,2,7,8معمل ٦ مدرج ٢٦١
ایمان حسن /ابتھال یحیيسارة حسن - ھناء بیوميیاسمین كمالالمحاضر
مبادىء اإلدارةریاضة ١أساسبات علوم الحاسباسم المقرر
,G11المجموعة 12 - GEمعمل ٥ مدرج ٥٦١مدرج ٥٦٣ GE
عبیر یحیىیاسمین كمالأماني محمد - ھناء بیوميالمحاضر
ریاضة ١الكترونیات ١اسم المقرر
G1,2المجموعة G19,20مدرج ٢٦١ مدرج ٥٦٣
سھر خالدمصطفى حسنىالمحاضر
الكترونیات ١اسم المقرر
G7,8المجموعة مدرج ٥٥٩
ولید عزميالمحاضر
الكترونیات ١اسم المقرر
G9,10المجموعة مدرج ٩
أسماء أحمدالمحاضر
تراكیب محددةاسم المقرر
GEالمجموعة مدرج ٥٦٣
ایمان ھاللالمحاضر
أساسبات علوم الحاسبریاضة- ١الكترونیات ١الكترونیات ١الكترونیات ١اسم المقرر
G3,4المجموعة G17,18مدرج ٢٦١ GEمدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجG1,2       معمل اإللكترونیات - مدرج ٥٦١
محمد عبد الوھابأ.د. عبد الھادى نبیھد. محمد وھبىخدیجة خالد - احمد عطاهللارحاب سیدالمحاضر
لغة انجلیزیةریاضة ١لغة انجلیزیةاسم المقرر
G13,14,15,16المجموعة G13,14مدرج ٢٦٠ G9,10,11,12مدرج ٥٦٠ مدرج ٢٦٠
أیمن طھربىاماني حسنالمحاضر
تراكیب محددةتراكیب محددةتراكیب محددةاسم المقرر
G1,2المجموعة G5,6مدرج ٥٥٩ G13,14مدرج ٥٦١ مدرج ٥٦٠
زینب  عادلنسمة مصطفىدینا عزتالمحاضر
الكترونیات ١ریاضة ١تراكیب محددةاسم المقرر
G7,8المجموعة G11,12مدرج ٥٦١ G5,6مدرج ٥٦٣ G7,8       معمل اإللكترونیات
أحمد نجیب- خدیجة خالدھیامنسمة مصطفىالمحاضر
الكترونیات ١تراكیب محددةاسم المقرر
G9,10المجموعة G19,20مدرج ٥٦٣ مدرج ٥٥٩
رحاب سیدفاطمة عبد الدایمالمحاضر
ریاضة ١أساسبات علوم الحاسباسم المقرر
- G19,20المجموعة G9,10معمل ٦ مدرج ٢٦١
سارةإسالم علي - عبیر خالدالمحاضر
أساسبات علوم الحاسبأساسبات علوم الحاسباسم المقرر
- G17,18المجموعة GEمعمل ٧ - معمل ٤
إسالم عليفاروق سالم - راجیة أبو الفضلالمحاضر
أساسبات علوم الحاسباسم المقرر
- G3,4المجموعة معمل ٦
عبیر خالد - مي إبراھیمالمحاضر
مبادىء اإلدارةالكترونیات ١تراكیب محددةمبادىء اإلدارةاسم المقرر
G19,20مدرج أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة G5,6مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٢٦٠ مدرج ٥٦٣ G7,8
سھر خالدد. محمد وھبىامانى حسند. حنان موسىالمحاضر
لغة انجلیزیةتراكیب محددةاسم المقرر
G17,18المجموعة G17,18,19,20مدرج ٥٥٩ مدرج ٢٦٠
ایمان ھاللایمان ھاللالمحاضر
الكترونیات ١اسم المقرر
G15,16المجموعة مدرج ٥٦٠
مصطفى حسنيالمحاضر
أساسبات علوم الحاسباسم المقرر
- G1,2المجموعة معمل ٨
سارة حسن - راجیة أبو الفضلالمحاضر
أساسبات علوم الحاسباسم المقرر
- G7,8المجموعة معمل ٧
ھدى أحمد - إسالم یسريالمحاضر
مبادىء اإلدارةاسم المقرر
G9,10المجموعة مدرج ٥٦١ G11,12
خلودالمحاضر
ریاضة ١اسم المقرر
G5,6المجموعة مدرج ٥٦٣
دعاءالمحاضر
الكترونیات ١تراكیب محددةأساسبات علوم الحاسبالكترونیات ١الكترونیات ١اسم المقرر
G13,14المجموعة G15,16G9,10     معمل اإللكترونیات G11,12مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجG11,12     معمل اإللكترونیات مدرج ٥٥٩
ولید عزميأ.د. ریم بھجت / أ.د.رضا عبد الوھابأ.د. سلوى الجمل / د. عماد نبیلأسماء أحمد- أحمد نجیبسماح أحمد - ھند جمالالمحاضر
الكترونیات ١الكترونیات ١لغة انجلیزیةاسم المقرر
G3.4.5.6المجموعة GEمدرج ٢٦٠ G13,14مدرج ٩ مدرج ٥٦٠
مصطفى حسنيایة عادلایمان حسن /ابتھال یحیيالمحاضر
مبادىء اإلدارةأساسبات علوم الحاسبأساسبات علوم الحاسباسم المقرر
- G9,10المجموعة G13 toمعمل ٦ 26 - G1,2مدرج ٢٦٠ مدرج ٢٦٠ G3,4
عبیر یحیىإیمان حسنيفاروق سالم - ھدى أحمدالمحاضر
الكترونیات ١أساسبات علوم الحاسبالكترونیات ١اسم المقرر
G17,18المجموعة - G5,6مدرج ٥٦١ GE        معمل اإللكترونیاتمعمل ٧
سماح أحمد- ھند جمالرنا عارف - یمنى مجديمنى سلیمانالمحاضر
ریاضة ١ریاضة ١لغة انجلیزیةاسم المقرر
GEالمجموعة G1,2مدرج ٥٦٠ G15,16مدرج ٥٦٠ مدرج ٥٦١
سارةدعاءنیفین الجملالمحاضر
ریاضة ١اسم المقرر
G7,8المجموعة مدرج ٢٦١
ربىالمحاضر
ریاضة ١اسم المقرر
G3,4المجموعة مدرج ٥٥٩
ھیامالمحاضر
اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
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اسم المقرر
المجموعة
المحاضر

تصمیم منطقىإحصاء و احتماالت ٢إحصاء و احتماالت ٢إحصاء و احتماالت ٢برمجة ٢اسم المقرر
G3,4مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة G21,22مدرج ٢٦١ - G1,2مدرج ٥٦١ معمل ٥
صفاء علي - محمد ناصفوفاء مؤمنأیمن الكیالنيد. إیھاب الخضرىد. عماد نبیلالمحاضر
تصمیم منطقىإحصاء و احتماالت ٢برمجة ٢اسم المقرر
- G5,6المجموعة G13,14معمل ٨ - G21,22مدرج ٥٦٣ معمل ٨
آالء عمرو - عمرو مجديأیمن الكیالنىسارة حسن - سمر ھشامالمحاضر
إحصاء و احتماالت ٢ریاضة ٣اسم المقرر
G9,10المجموعة G15,16مدرج ٥٦١ مدرج ٧
علي زیدانامانيالمحاضر
برمجة ٢برمجة ٢اسم المقرر
G13 toالمجموعة 24 - G1 toمدرج ٢٦٠ 12 - مدرج ٢٦٠
محمد عبد الوھابمحمد عبد الوھابالمحاضر
برمجة ٢برمجة ٢اسم المقرر
- G1,2المجموعة - G23,24معمل ٦ معمل ٦
عمرو مجدي - أحمد جاللآالء عمرو - أمانى محمدالمحاضر
تصمیم منطقىتصمیم منطقىاسم المقرر
- G7,8المجموعة - G17,18معمل ٧ معمل ٧
محمد ناصف - صفاء عليھناء بیومي - شیري أحمدالمحاضر
تصمیم منطقىبرمجة ٢اسم المقرر
- G11,12المجموعة - G19,20معمل ٥ معمل ٨
شیري أحمد - آالء عمروبیتر رؤوف - عبیر خالدالمحاضر
تصمیم منطقىبرمجة ٢اسم المقرر
GEالمجموعة - GEمعمل ٣ - مدرج ٥٦٠
محمود إسماعیلسارة یونسالمحاضر
ریاضة- ٣تصمیم منطقىإحصاء و احتماالت ٢تصمیم منطقىمقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
G17,18مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة - G13,14مدرج ٥٦٠ مدرج أ.د. إبراھیم فرجمعمل ٨
أ.د. عبد الھادى نبیھولید فؤاد - آالء عمرومروة حسیند. بشیر عبد الفتاحد. نداء العجمىالمحاضر
مقدمة فى النظم و دعم القرارإحصاء و احتماالت ٢اسم المقرر
G19,20المجموعة - G17,18مدرج ٥٦١ مدرج ٥٦٠
ماجيأحمد عمادالمحاضر
مقدمة فى النظم و دعم القراربرمجة ٢اسم المقرر
- G9,10المجموعة - G15,16معمل ٦ مدرج ٥٥٩
ایمانسارة یونس - عمر خالدالمحاضر
إحصاء و احتماالت ٢مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
- G1,2المجموعة G9,10مدرج ٨ مدرج ٩
أحمد عمادیمنىالمحاضر
إحصاء و احتماالت ٢ریاضة ٣اسم المقرر
- G11,12المجموعة G1,2مدرج ٢٦١ مدرج ٨
زینب عادلغادةالمحاضر
ریاضة ٣مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
- G3,4المجموعة - G23مدرج ٥٥٩ مدرج ٥٦١
یمنىاحمد فاروقالمحاضر
ریاضة ٣مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
- G5,6المجموعة - G5,6مدرج ٢٦٠ مدرج ٢٦٠
امانيسارةالمحاضر
إحصاء و احتماالت ٢مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
- G7,8المجموعة GEمدرج ٥٦٣ مدرج ١٠
دینا بیومىماجيالمحاضر
تراسل البیاناتبرمجة ٢اسم المقرر
GEالمجموعة - - G7,8مدرج ٩ مدرج ٥٦٣
شیماء مسعدمحمد عبد الوھابالمحاضر
تراسل البیاناتتراسل البیاناتتراسل البیاناتتصمیم منطقىاسم المقرر
- G11,12المجموعة G11,12مدرج أ.د. إبراھیم فرجمعمل ٧ مدرج أ.د. إبراھیم فرج G13,14مدرج ٢٦٠
دینا طارقدینا طارقد. عمرو سعد / د. إیمان سندبسمة مختار - ھناء بیوميالمحاضر
تصمیم منطقىمقدمة فى النظم و دعم القراربرمجة ٢اسم المقرر
- G3,4المجموعة - G21,22معمل ٦ - G3,4مدرج ٥٥٩ معمل ٦
محمد األرنؤطي - عمرو مجدياحمد فاروقسارة حسن - ھدى أحمدالمحاضر
برمجة ٢تصمیم منطقىمقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
- G9,10المجموعة - G5,6مدرج ٢٦٠ - G19,20معمل ٨ معمل ٧
محمد ناصف - ولید فؤادبسمة مختار - ولید فؤادخلودالمحاضر
برمجة ٢برمجة ٢مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
- G19,20المجموعة - G7,8مدرج ٥٥٩ - G21,22معمل ٦ معمل ٨
لیلى مصطفى - إسالم یسريھدى أحمد - أماني محمدیاسمین كمالالمحاضر
تراسل البیاناتبرمجة ٢ریاضة ٣اسم المقرر
GEالمجموعة - - G13,14مدرج ٥٦٠ - G15,16معمل ٧ مدرج ٥٦٠
سارة عبد العزیزلیلى مصطفى - إسالم یسرياحمد فاروقالمحاضر
ریاضة ٣تراسل البیاناتاسم المقرر
- G5,6المجموعة - G19,20مدرج ١٠ مدرج ٥٦٣
یمنىدینا طارقالمحاضر
ریاضة ٣اسم المقرر
- G3,4المجموعة مدرج ٥٦١
الشیماء رمضانالمحاضر
تصمیم منطقىاسم المقرر
GEالمجموعة - معمل ٤
راجیة أبو الفضلالمحاضر
تصمیم منطقىاسم المقرر
- G15,16المجموعة معمل ٥
محمد األرنؤطي - عمرو مجديالمحاضر
ریاضة- ٣تراسل البیاناتتراسل البیاناتتراسل البیاناتمقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
- G19,20مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة - G21,22مدرج ٥٦٣ مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٥٦٣
أ.د. عبد الھادى نبیھإیمان رسالنإیمان رسالند. عمرو سعد / د. إیمان سندد. نداء العجمىالمحاضر
تراسل البیاناتتراسل البیاناتاسم المقرر
- G17,18المجموعة GEمدرج ٥٦١ - مدرج ٥٦١
سارة عبد العزیزأمیر ابراھیمالمحاضر
ریاضة ٣تصمیم منطقىاسم المقرر
- G9,10المجموعة G13,14معمل ٧ مدرج ٨
الشیماء رمضانشیري أحمد - إیمان حسنيالمحاضر
ریاضة ٣مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
- G13,14المجموعة - G17,18مدرج ٥٥٩ مدرج ٢٦١
میرالایمانالمحاضر
تراسل البیاناتریاضة ٣اسم المقرر
- G15,16المجموعة - G1,2مدرج ٢٦٠ مدرج ٩
أمیر ابراھیممیرالالمحاضر
إحصاء و احتماالت ٢تراسل البیاناتاسم المقرر
- G3,4المجموعة - G5,6مدرج ٢٦١ مدرج ١٠
نسمة مصطفىشیماء مسعدالمحاضر
مقدمة فى النظم و دعم القرارمقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
GEالمجموعة - - G11,12مدرج ٥٦٠ مدرج ٢٦٠
علیاءعلیاءالمحاضر
ریاضة ٣اسم المقرر
- G7,8المجموعة مدرج  الشافعي
غادةالمحاضر
تصمیم منطقىتصمیم منطقىتصمیم منطقىإحصاء و احتماالت ٢برمجة ٢اسم المقرر
G1 toمدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة 8 & G15 to 18 - G9 toمدرج ٢٦٠ 14 & G19 to 22 - مدرج ٢٦٠
محمود إسماعیلمحمود إسماعیلد. بشیر عبد الفتاحد. إیھاب الخضرىد. عماد نبیلالمحاضر
إحصاء و احتماالت ٢تراسل البیاناتاسم المقرر
- G9,10المجموعة - G7,8مدرج ٥٥٩ مدرج ٥٦١
دینا بیومىأمیر ابراھیمالمحاضر
برمجة ٢إحصاء و احتماالت ٢اسم المقرر
- G11,12المجموعة - G15,16مدرج ٥٦٠ معمل ٦
إسالم یسري - عمر خالدوفاء مؤمنالمحاضر
برمجة ٢إحصاء و احتماالت ٢اسم المقرر
- G23المجموعة - G17,18مدرج ٥٦١ معمل ٧
بیتر رؤوف - أمنیة ساميعلي زیدانالمحاضر
ریاضة ٣ریاضة ٣اسم المقرر
- G21,22المجموعة - G1,2مدرج ٢٦١ مدرج ٥٥٩
اریجاریجالمحاضر

المستوى الثانى
الفصل الدراسى األول ٢٠١٣-٢٠١٤

أجازةالسبت

االحد

الخمیس

الثالثاء

االثنین

Free Slot for all the Students for
Faculty Activities

االربعاء

GE is a  group for
forgeiners

students who
speaks only

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 19/09/2013

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



٢:٤٥-١:٠٠٤:٠٠-١١:٣٠٢:١٥-٩:٤٥١٢:٤٥-٨:١٥١١:٠٠-٩:٣٠المحضراتالتوقیت
التمارین/ الیوم

٢:٣٠-١٢:٤٥٤:٠٠-١١:١٥٢:١٥-٩:٣٠١٢:٤٥-٨:٠٠١١:٠٠-٩:٣٠المعامل
اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
أساسیات نظم المعلوماتنظم التشغیل ١بنیة و تنظیم الحاسباتھندسة برمجیات ١أساسیات نظم المعلوماتاسم المقرر
معمل ٧المجموعة G3,4معمل ٤مدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج الشافعى G5
أیمن الكیالنيد. خالد توفیقد. أحمد شوقىد. محمد الرملىمحمد حافظ - دینا عزتالمحاضر
نظم التشغیل ١نظم التشغیل ١اسم المقرر
معمل ICDL3المجموعة G5معمل ٦ - G1,2
بیتر رؤوف - أحمد جاللصباحالمحاضر
نظم التشغیل ١اسم المقرر
- معمل ٤المجموعة GE
إسالم عليالمحاضر
تكنولوجیا اإلنترنتتكنولوجیا اإلنترنتھندسة برمجیات ١تكنولوجیا اإلنترنتأساسیات نظم المعلوماتاسم المقرر
معمل ICDL1مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة G1ICDL1 معمل G3معمل ٦ - G1,2
الھام شوقي- ابراھیم زیدانابراھیم زیدانمصطفى سعدد. أمیرة قطب / د. سناء طھد.شیرین غنیم / د. حنان موسىالمحاضر
الوسائط المتعددةتكنولوجیا اإلنترنتھندسة برمجیات ١اسم المقرر
معمل ICDL2المجموعة G2ICDL2 معمل G4معمل ٥ - G5
- أحمد عطاهللا -فرح سمیرخدیجة خالدمنار القاضيالمحاضر ھبة شریف 
ھندسة برمجیات ١ھندسة برمجیات ١الوسائط المتعددةاسم المقرر
- معمل ٧المجموعة G3,4ICDL4 معمل G5معمل ٤ GE
عمر خالدمنار القاضيالھام شوقي - توفیق أحمد- فرح یسريالمحاضر
الوسائط المتعددةاسم المقرر
- معمل ٥المجموعة G1,2
توفیق أحمد --ندا محمد- -فرح یسريالمحاضر
تكنولوجیا اإلنترنتنظم التشغیل ١الوسائط المتعددةاسم المقرر
- معمل ٤مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة GE
فرح سمیرد. خالد توفیقأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
الوسائط المتعددةبنیة و تنظیم الحاسباتھندسة برمجیات ١أساسیات نظم المعلوماتاسم المقرر
معمل ٧المجموعة G1,G2معمل ٤مدرج الشافعىمدرج الشافعى - GE
ایمان احمد - ھشام حسنىد. أحمد شوقىد. محمد الرملىھالة مجدى - نورا حسنالمحاضر
تكنولوجیا اإلنترنتاسم المقرر
معمل ICDL2المجموعة G5
محمد قاسمالمحاضر
ھندسة برمجیات ١اسم المقرر
معمل ٨المجموعة G3,G4
مصطفى سعد - یمنى مجديالمحاضر
أساسیات نظم المعلوماتبنیة و تنظیم الحاسباتبنیة و تنظیم الحاسباتتكنولوجیا اإلنترنتالوسائط المتعددةاسم المقرر
- معمل ٧مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة G1,2معمل ٧ G3,4المدرج الكبیر
د.شیرین غنیم / د. حنان موسىسارة سالم - إیمان نجمسارة سالم - إیمان نجمد. أمیرة قطب / د. سناء طھأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
أساسیات نظم المعلوماتبنیة و تنظیم الحاسباتاسم المقرر
- معمل ٣المجموعة G5معمل ٤ GE
دسوقي عبد القويالمحاضر
نظم التشغیل ١اسم المقرر
- معمل ٨المجموعة G3,4
سمر ھشام - بیتر رؤوفالمحاضر

المستوى الثالث (قسم علوم حاسب)
الفصل الدراسى األول ٢٠١٣-٢٠١٤

أجازةالسبت

االحد

االثنین

Free Slot for all the Students forالثالثاء
Faculty Activities

االربعاء

الخمیس

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
. عمید الكلیة    19/09/2013

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



٢:٤٥-١:٠٠٤:٠٠-١١:٣٠٢:١٥-٩:٤٥١٢:٤٥-٨:١٥١١:٠٠-٩:٣٠المحضراتالتوقیت
التمارین/ الیوم

٢:٣٠-١٢:٤٥٤:٠٠-١١:١٥٢:١٥-٩:٣٠١٢:٤٥-٨:٠٠١١:٠٠-٩:٣٠المعامل
اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
نظم التشغیل ١نظم التشغیل ١نظم التشغیل ١ھندسة برمجیات ١معالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر
- G1مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة ICDL1 - معمل ٤مدرج الشافعىمعمل GE
إسالم عليد. خالد توفیقبسمة مختارد. محمد الرملىأ.د. محمود إسماعیلالمحاضر
نظم التشغیل ١اسم المقرر
- G2المجموعة ICDL2 معمل
أحمد جاللالمحاضر
معالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر
مدرج ٩المجموعة G5,G6
منى سلیمانالمحاضر
معالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة G3,G4
ولید عزميالمحاضر
ھندسة برمجیات ١الوسائط المتعددةالوسائط المتعددةتكنولوجیا اإلنترنتأساسیات نظم المعلوماتاسم المقرر
- معمل ٥مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة G5,6معمل ٦ - G3,4معمل ٤ GE
عمر خالدایمان احمد -ھبة شریف- أحمد عطاهللارحاب سید - ندا محمد -فرح سمیرد. أمیرة قطب / د. سناء طھد.شیرین غنیم / د. حنان موسىالمحاضر
تكنولوجیا اإلنترنتتكنولوجیا اإلنترنتاسم المقرر
- معمل ٨المجموعة G3,4معمل ٣ G1
الھام شوقيایمان احمد - ھبة شریفالمحاضر
تكنولوجیا اإلنترنتأساسیات نظم المعلوماتاسم المقرر
معمل ٣المجموعة G1معمل ٤ G2
أحمد نجیبنورا حسنالمحاضر
أساسیات نظم المعلوماتاسم المقرر
معمل ٤المجموعة G2
ریھام ابراھیمالمحاضر
تكنولوجیا اإلنترنتنظم التشغیل ١أساسیات نظم المعلوماتالوسائط المتعددةاسم المقرر
معمل ICDL3مدرج الشافعىالمجموعة G3معمل ٤مدرج الشافعى - GE
فرح سمیرد. خالد توفیقمحمد حافظأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
أساسیات نظم المعلوماتاسم المقرر
معمل ICDL4المجموعة G4
ھالة مجدىالمحاضر
معالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر
G1          ICDL1المجموعة G7     معمل
ھند جمالالمحاضر
معالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر
G2          ICDL2المجموعة G8     معمل
سماح أحمدالمحاضر
تكنولوجیا اإلنترنتاسم المقرر
- معمل ٦المجموعة G5,6
فرح سمیر-محمد قاسمالمحاضر
ھندسة برمجیات ١الوسائط المتعددةنظم التشغیل ١ھندسة برمجیات ١معالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر
- معمل ٦مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة G5,6معمل ٨ - G1,2معمل ٦ G1,G2
دسوقي عبد القوي - دینا محمودایة عادل- ابراھیم زیدان -  ھشام حسنىأحمد جالل - صفاء عليد. محمد الرملىأ.د. محمود إسماعیلالمحاضر
الوسائط المتعددةمعالجة اإلشارات الرقمیةنظم التشغیل ١اسم المقرر
- معمل ٨المجموعة G3,4G4 - معمل G6٤          معمل ٣ G7,GE
ایمان احمد - ھشام حسنىولید عزميرنا عارف - مي إبراھیمالمحاضر
نظم التشغیل ١اسم المقرر
- G7المجموعة ICDL1 معمل
مي إبراھیمالمحاضر
معالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر
G3المجموعة G5          معمل ٤
سماح أحمدالمحاضر
أساسیات نظم المعلوماتمعالجة اإلشارات الرقمیةمعالجة اإلشارات الرقمیةتكنولوجیا اإلنترنتالوسائط المتعددةاسم المقرر
مدرج ٨مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة G1,G2مدرج ٩ G7,G8المدرج الكبیر
د.شیرین غنیم / د. حنان موسىمحمد طلعتمحمد طلعتد. أمیرة قطب / د. سناء طھأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
ھندسة برمجیات ١ھندسة برمجیات ١اسم المقرر
- معمل ٦المجموعة G3,4معمل ٦ - G5,6
أمنیة سامي - یمنى مجديأمنیة سامي - یمنى مجديالمحاضر
أساسیات نظم المعلوماتأساسیات نظم المعلوماتاسم المقرر
- معمل ٥المجموعة G5,6معمل ٤ GE
وفاء مؤمن - ریھام ابراھیمالمحاضر

المستوى الثالث (قسم تكنولوجیا المعلومات)
الفصل الدراسى األول ٢٠١٣-٢٠١٤

أجازةالسبت

االحد

االثنین

الخمیس

االربعاء

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

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
. عمید الكلیة    19/09/2013

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



4:00-2:152:45-12:451:00-11:0011:30-9:309:45-8:15المحضراتالتوقیت
التمارین/ الیوم

4:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00المعامل
اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
الوسائط المتعددةنظم التشغیل ١نظم التشغیل ١ھندسة برمجیات ١تحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١اسم المقرر
معمل ٨المجموعة G3,G4مدرج الشافعىICDL3 معمل G3معمل ٧مدرج الشافعى - G3,4
ندا محمد - احمد عطاهللا - ھبة شریفد. خالد توفیقصفاء عليد. محمد الرملىنھى ناجى - أحمد عبد العزیزالمحاضر
نظم التشغیل ١نظم التشغیل ١اسم المقرر
- G5,6المجموعة معمل ICDL4معمل ٦ G4
رنا عارفسمر ھشام - فاروق سالمالمحاضر
نظم التشغیل ١اسم المقرر
معمل ICDL4المجموعة G7
بسمة مختارالمحاضر
تحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١نظم التشغیل ١تكنولوجیا اإلنترنتأساسیات نظم المعلوماتاسم المقرر
- G1,2مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة - معمل ٧معمل ٧ G1,2
أحمد عبد العزیز - دینا بیومىمي إبراھیم - صباحد. أمیرة قطب / د. سناء طھد.شیرین غنیم / د. حنان موسىالمحاضر
الوسائط المتعددةتحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١اسم المقرر
معمل ICDL3المجموعة G7معمل ٥ - G7
-أحمد عطاهللا -فرح سمیرمروة حسینالمحاضر ھبة شریف 
الوسائط المتعددةنظم التشغیل ١الوسائط المتعددةالوسائط المتعددةاسم المقرر
- معمل ٥مدرج الشافعىالمجموعة G1,2معمل ٥مدرج الشافعى - G5,6
ھشام حسني - الھام شوقي- ایھ عادلد. خالد توفیقایة عادل - رحاب سید-فرح یسريأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
تكنولوجیا اإلنترنتتحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١اسم المقرر
معمل ٤المجموعة G5ICDL1 معمل G1
خدیجة خالدمروة عبد المنعمالمحاضر
تكنولوجیا اإلنترنتتحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١اسم المقرر
معمل ٣المجموعة G6ICDL2 معمل G2
محمد قاسممروة حسینالمحاضر
تكنولوجیا اإلنترنتأساسیات نظم المعلوماتأساسیات نظم المعلوماتھندسة برمجیات ١تحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١اسم المقرر
معمل ٣مدرج الشافعىمدرج ٧المجموعة G1معمل ٦ - G3,4معمل ٧ - G5,6
ابراھیم زیدان - أحمد نجیبشریف زھران -  فاطمة عبد الدایمعبلة عالمد. محمد الرملىد. شریف مازن / د. أحمد ھانىالمحاضر
ھندسة برمجیات ١أساسیات نظم المعلوماتأساسیات نظم المعلوماتاسم المقرر
معمل ٤المجموعة G2معمل ٥ - G5,6معمل ٨ - G3,4
أمنیة سامي - محمود خضیرعبلة عالم- مروة عبد المنعمفاطمة عبد الدایمالمحاضر
ھندسة برمجیات ١تكنولوجیا اإلنترنتاسم المقرر
معمل ICDL3المجموعة G3G1,2 - معمل ٧
دسوقي عبد القوي - دینا محمودأسماء أحمدالمحاضر
تكنولوجیا اإلنترنتاسم المقرر
معمل ICDL4المجموعة G4
محمد طلعتالمحاضر
أساسیات نظم المعلوماتھندسة برمجیات ١تحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١تكنولوجیا اإلنترنتالوسائط المتعددةاسم المقرر
- معمل ٨مدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة G5,6المدرج الكبیر
د.شیرین غنیم / د. حنان موسىدسوقي عبد القوي - دینا محمودد. شریف مازن / د. أحمد ھانىد. أمیرة قطب / د. سناء طھأ.د. خالد مصطفىالمحاضر

المستوى الثالث (قسم نظم المعلومات)
الفصل الدراسى األول ٢٠١٣-٢٠١٤

أجازةالسبت

االحد

االربعاء

الخمیس

Free Slot for all the Students forالثالثاء
Faculty Activities

االثنین

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
. عمید الكلیة    19/09/2013

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



4:00-2:152:45-12:451:00-11:0011:30-9:309:45-8:15المحضراتالتوقیت
التمارین/ الیوم

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

المجموعة

المحاضر

نظم التشغیل ١برمجة خطیة و صحیحةھندسة برمجیات ١اسم المقرر
مدرج الشافعىمدرج ٥٦٠مدرج الشافعىالمجموعة
د. خالد توفیقمي عادلد. محمد الرملىالمحاضر
أدوات و أسالیب دعم القرارتكنولوجیا اإلنترنتأساسیات نظم المعلوماتاسم المقرر
مدرج ٧مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة
د. عمرسلیماند. أمیرة قطب / د. سناء طھد.شیرین غنیم / د. حنان موسىالمحاضر
نظم التشغیل ١برمجة خطیة و صحیحةأساسیات نظم المعلوماتاسم المقرر
مدرج الشافعىمدرج ٧معمل ٥المجموعة
د. خالد توفیقد. طارق أبو العینین / د. سالىنھى ناجى -  مروة عبد المنعمالمحاضر
أدوات و أسالیب دعم القرارأدوات و أسالیب دعم القرارھندسة برمجیات ١تكنولوجیا اإلنترنتاسم المقرر
مدرج ٧معمل ٥مدرج الشافعىمعمل ٥المجموعة
د. عمرسلیمانربى، ھیامد. محمد الرملىمحمد طلعت-أسماء أحمدالمحاضر
أساسیات نظم المعلوماتھندسة برمجیات ١برمجة خطیة و صحیحةتكنولوجیا اإلنترنتنظم التشغیل ١اسم المقرر
المدرج الكبیرمعمل ٥مدرج ٧مدرج الشافعىمعمل ٦المجموعة
د.شیرین غنیم / د. حنان موسىعمر خالد - محمود خضیرد. طارق أبو العینین / د. سالىد. أمیرة قطب / د. سناء طھسمر ھشام - فاروق سالمالمحاضر

المستوى الثالث (قسم بحوث العملیات و دعم القرار)
الفصل الدراسى األول ٢٠١٣-٢٠١٤

أجازةالسبت

االحد

االثنین

االربعاء

الخمیس

Free Slot for all the
Students for Faculty

Activities
الثالثاء

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
. عمید الكلیة    19/09/2013

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



4:00-2:152:45-12:451:00-11:0011:30-9:309:45-8:15المحضراتالتوقیت
التمارین/ الیوم

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

المجموعة

المحاضر

تكنولوجیا اإلتصاالتمفاھیم لغات الحاسبخوارزمیات جینیةنظم قواعد المعرفةمعالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر

مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٨مدرج ٨مدرج ٨مدرج الشافعىالمجموعة

د. ھیثم صفوتد. شریف خطابأ.د. عمرو بدرد. عبیر القرنىأ.د. محمود إسماعیلالمحاضر

تكنولوجیا اإلتصاالتمفاھیم لغات الحاسبخوارزمیات جینیةاسم المقرر

مدرج ٧معمل ٥معمل ٥المجموعة

د. ھیثم صفوتمحمد األرنؤطيسارة یونس - مصطفى سعدالمحاضر

نظم قواعد المعرفةمعالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر

ICDL2         المجموعة مدرج ٩معمل

د. عبیر القرنىسماح أحمدالمحاضر

خوارزمیات جینیةنظم قواعد المعرفةمعالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر

مدرج ٧معمل ٣مدرج الشافعىالمجموعة

أ.د. عمرو بدرشیري أحمدأ.د. محمود إسماعیلالمحاضر

مفاھیم لغات الحاسبمعالجة اإلشارات الرقمیةتكنولوجیا اإلتصاالتاسم المقرر

ICDLالمجموعة مدرج ٢٦١مدرج ٩معمل  1

د. شریف خطابمحمد طلعتایمان رسالنالمحاضر

ھذا الشكل یعنى إنعقاد المعمل مرة كل أسبوعین  

المستوى الرابع (قسم علوم حاسب فرعى تكنولوجیا المعلومات)
الفصل الدراسى األول ٢٠١٣-٢٠١٤

أجازةالسبت

االحد

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
. عمید الكلیة    19/09/2013

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



4:00-2:152:45-12:451:00-11:0011:30-9:309:45-8:15المحضراتالتوقیت
التمارین/ الیوم

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

المجموعة

المحاضر

مفاھیم لغات الحاسبخوارزمیات جینیةنظم قواعد المعرفةاسم المقرر

مدرج ٨مدرج ٨مدرج ٨المجموعة

د. شریف خطابأ.د. عمرو بدرد. عبیر القرنىالمحاضر

تحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١مفاھیم لغات الحاسبخوارزمیات جینیةاسم المقرر

معمل ICDL3معمل ٥معمل ٥المجموعة G7

مروة حسینمحمد األرنؤطيسارة یونس - مصطفى سعدالمحاضر

تطبیقات اإلنترنتنظم قواعد المعرفةاسم المقرر

مدرج ٢٦١مدرج ٩المجموعة

د. إیھاب عزت / د. محمد الوكیلد. عبیر القرنىالمحاضر

تطبیقات اإلنترنتتطبیقات اإلنترنتخوارزمیات جینیةنظم قواعد المعرفةتحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١اسم المقرر

ICDLمدرج ٧معمل ٣مدرج ٧المجموعة مدرج ٢٦١معمل  2

د. إیھاب عزت / د. محمد الوكیلأحمد عبد العزیزأ.د. عمرو بدرشیري أحمدد. شریف مازن / د. أحمد ھانىالمحاضر

مفاھیم لغات الحاسبتحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١اسم المقرر

مدرج ٢٦١مدرج الشافعىالمجموعة

د. شریف خطابد. شریف مازن / د. أحمد ھانىالمحاضر

المستوى الرابع (قسم علوم حاسب فرعى نظم المعلومات)
الفصل الدراسى األول ٢٠١٣-٢٠١٤

أجازةالسبت

االحد

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
. عمید الكلیة    19/09/2013

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



4:00-2:152:45-12:451:00-11:0011:30-9:309:45-8:15المحضراتالتوقیت
التمارین/ الیوم

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

المجموعة

المحاضر

مفاھیم لغات الحاسبخوارزمیات جینیةنظم قواعد المعرفةاسم المقرر

مدرج ٨مدرج ٨مدرج ٨المجموعة

د. شریف خطابأ.د. عمرو بدرد. عبیر القرنىالمحاضر

أدوات و أسالیب دعم القراربرمجة خطیة و صحیحةمفاھیم لغات الحاسبخوارزمیات جینیةاسم المقرر

مدرج ٧مدرج ١٠معمل ٥معمل ٥المجموعة

د. عمرسلیمانلمیاءمحمد األرنؤطيسارة یونس - مصطفى سعدالمحاضر

نظم قواعد المعرفةبرمجة خطیة و صحیحةاسم المقرر

مدرج ٩مدرج ٧المجموعة

د. عبیر القرنىد. طارق أبو العینین / د. سالىالمحاضر

أدوات و أسالیب دعم القرارخوارزمیات جینیةنظم قواعد المعرفةاسم المقرر

مدرج ٧مدرج ٧معمل ٣المجموعة

د. عمرسلیمانأ.د. عمرو بدرشیري أحمدالمحاضر

مفاھیم لغات الحاسبأدوات و أسالیب دعم القراربرمجة خطیة و صحیحةاسم المقرر

ICDL1 مدرج ٧المكان مدرج ٢٦١معمل

د. شریف خطابماجيد. طارق أبو العینین / د. سالىالمحاضر

المستوى الرابع (قسم علوم حاسب فرعى بحوث العملیات و دعم القرار)
الفصل الدراسى األول ٢٠١٣-٢٠١٤

أجازةالسبت

االحد

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
. عمید الكلیة    19/09/2013

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



4:00-2:152:45-12:451:00-11:0011:30-9:309:45-8:15المحضراتالتوقیت
التمارین/ الیوم

4:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00المعامل
اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
تكنولوجیا اإلتصاالتمفاھیم لغات الحاسبخوارزمیات جینیةعمارة الحاسبعمارة الحاسباسم المقرر
مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٨مدرج ٨مدرج ٧مدرج ٨المجموعة
د. ھیثم صفوتد. شریف خطابأ.د. عمرو بدرد. نیفین / د. عید عمرىتوفیق أحمدالمحاضر
تكنولوجیا اإلتصاالتعمارة الحاسبخوارزمیات جینیةاسم المقرر
مدرج ٧معمل ٧معمل ٥المجموعة
د. ھیثم صفوتفرح یسري-توفیق أحمدسارة یونس - مصطفى سعدالمحاضر
الشبكات الالسلكیة و المتحركةعمارة الحاسباسم المقرر
مدرج ٧مدرج ٨المجموعة
أ.د. إبمان على ثروتد. نیفین / د. عید عمرىالمحاضر
التحكم اآللىاسم المقرر
مدرج ٨المجموعة
أ.د. رضا عبد الوھاب / د. محمد رفاعىالمحاضر
خوارزمیات جینیةالشبكات الالسلكیة و المتحركةمفاھیم لغات الحاسباسم المقرر
مدرج ٧معمل ٦معمل ٣المجموعة
أ.د. عمرو بدرشیماء مسعد - سارة عبد العزیزمحمد األرنؤوطيالمحاضر
التحكم اآللىاسم المقرر
ICDLالمجموعة معمل 2
مصطفى حسني- محمد قاسمالمحاضر
مفاھیم لغات الحاسبالشبكات الالسلكیة و المتحركةالشبكات الالسلكیة و المتحركةتكنولوجیا اإلتصاالتاسم المقرر
مدرج ٢٦١مدرج ٧مدرج ٨معمل ٧المجموعة
د. شریف خطابأ.د. إبمان على ثروتدینا طارقإیمان رسالن-امیر ابراھیمالمحاضر
التحكم اآللىاسم المقرر
مدرج ٨المجموعة
أ.د. رضا عبد الوھاب / د. محمد رفاعىالمحاضر

ھذا الشكل یعنى إنعقاد المعمل مرة كل أسبوعین  

المستوى الرابع (قسم تكنولوجیا المعلومات فرعى علوم حاسب)
الفصل الدراسى األول ٢٠١٣-٢٠١٤

أجازةالسبت

االحد

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

الخمیس

االربعاء

یختار الطالب مقرر واحد من المقررین: الشبكات الالسلكیة و المتحركة و اإلنسان اآللى

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
. عمید الكلیة    19/09/2013

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



4:00-2:152:45-12:451:00-11:0011:30-9:309:45-8:15المحضراتالتوقیت
التمارین/ الیوم

4:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00المعامل
اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
تكنولوجیا اإلتصاالتعمارة الحاسبعمارة الحاسباسم المقرر
مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٧مدرج ٨المجموعة
د. ھیثم صفوتد. نیفین / د. عید عمرىتوفیق أحمدالمحاضر
تكنولوجیا اإلتصاالتعمارة الحاسباسم المقرر
مدرج ٧معمل ٧المجموعة
د. ھیثم صفوتفرح یسري-توفیق أحمدالمحاضر
تطبیقات اإلنترنتالشبكات الالسلكیة و المتحركةتحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١عمارة الحاسباسم المقرر

مدرج ٢٦١مدرج ٧معمل ٣مدرج ٨المكان
د. إیھاب عزت / د. محمد الوكیلأ.د. إبمان على ثروتمروة حسیند. نیفین / د. عید عمرىالمحاضر
التحكم اآللىاسم المقرر

مدرج ٨المكان
أ.د. رضا عبد الوھاب / د. محمد رفاعىالمحاضر
تطبیقات اإلنترنتتطبیقات اإلنترنتالشبكات الالسلكیة و المتحركةتحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١اسم المقرر

ICDLمعمل ٦مدرج ٧المكان مدرج ٢٦١معمل  2
د. إیھاب عزت / د. محمد الوكیلأحمد عبد العزیزشیماء مسعد - سارة عبد العزیزد. شریف مازن / د. أحمد ھانىالمحاضر
التحكم اآللىاسم المقرر

ICDLالمكان معمل 2
مصطفى حسني- محمد قاسمالمحاضر
الشبكات الالسلكیة و المتحركةتحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١الشبكات الالسلكیة و المتحركةتكنولوجیا اإلتصاالتاسم المقرر

مدرج ٧مدرج الشافعىمدرج ٨معمل ٧المكان
أ.د. إبمان على ثروتد. شریف مازن / د. أحمد ھانىدینا طارقإیمان رسالن-امیر ابراھیمالمحاضر
التحكم اآللىاسم المقرر

مدرج ٨المكان
أ.د. رضا عبد الوھاب / د. محمد رفاعىالمحاضر

ھذا الشكل یعنى إنعقاد المعمل مرة كل أسبوعین  

المستوى الرابع (قسم تكنولوجیا المعلومات فرعى نظم المعلومات)
الفصل الدراسى األول ٢٠١٣-٢٠١٤

أجازةالسبت

االحد

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

الخمیس

االربعاء

یختار الطالب مقرر واحد من المقررین: الشبكات الالسلكیة و المتحركة و اإلنسان اآللى
( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
. عمید الكلیة    19/09/2013

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
. عمید الكلیة    19/09/2013

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



4:00-2:152:45-12:451:00-11:0011:30-9:309:45-8:15المحضراتالتوقیت
التمارین/ الیوم

4:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00المعامل
اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
تكنولوجیا اإلتصاالتأدوات و أسالیب دعم القرارعمارة الحاسبعمارة الحاسباسم المقرر
مدرج أ.د. إبراھیم فرجمعمل ٥مدرج ٧مدرج ٨المجموعة
د. ھیثم صفوتایماند. نیفین / د. عید عمرىتوفیق أحمدالمحاضر
أدوات و أسالیب دعم القرارتكنولوجیا اإلتصاالتعمارة الحاسباسم المقرر
مدرج ٧مدرج ٧معمل ٧المجموعة
د. عمرسلیماند. ھیثم صفوتفرح یسري-توفیق أحمدالمحاضر
الشبكات الالسلكیة و المتحركةبرمجة خطیة و صحیحةعمارة الحاسباسم المقرر
مدرج ٧مدرج ٧مدرج ٨المجموعة
أ.د. إبمان على ثروتد. طارق أبو العینین / د. سالىد. نیفین / د. عید عمرىالمحاضر
التحكم اآللىاسم المقرر
مدرج ٨المجموعة
أ.د. رضا عبد الوھاب / د. محمد رفاعىالمحاضر
أدوات و أسالیب دعم القراربرمجة خطیة و صحیحةالشبكات الالسلكیة و المتحركةاسم المقرر
مدرج ٧مدرج ٨معمل ٦المجموعة
د. عمرسلیمانميشیماء مسعد - سارة عبد العزیزالمحاضر
التحكم اآللىاسم المقرر
ICDLالمجموعة معمل 2
مصطفى حسني- محمد قاسمالمحاضر
الشبكات الالسلكیة و المتحركةبرمجة خطیة و صحیحةالشبكات الالسلكیة و المتحركةتكنولوجیا اإلتصاالتاسم المقرر
مدرج ٧مدرج ٧مدرج ٨معمل ٧المجموعة
أ.د. إبمان على ثروتد. طارق أبو العینین / د. سالىدینا طارقإیمان رسالن-امیر ابراھیمالمحاضر
التحكم اآللىاسم المقرر
مدرج ٨المجموعة
أ.د. رضا عبد الوھاب / د. محمد رفاعىالمحاضر

ھذا الشكل یعنى إنعقاد المعمل مرة كل أسبوعین  

المستوى الرابع (قسم تكنولوجیا المعلومات فرعى بحوث العملیات و دعم القرار)
الفصل الدراسى األول ٢٠١٣-٢٠١٤

أجازةالسبت

االحد

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

الخمیس

االربعاء

یختار الطالب مقرر واحد من المقررین: الشبكات الالسلكیة و المتحركة و اإلنسان اآللى

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
. عمید الكلیة    19/09/2013

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



4:00-2:152:45-12:451:00-11:0011:30-9:309:45-8:15المحضراتالتوقیت
التمارین/ الیوم

4:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00المعامل
اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
مفاھیم لغات الحاسببنیة و تنظیم الحاسباتاسم المقرر
مدرج ٨مدرج الشافعىالمجموعة
د. شریف خطابد. أحمد شوقىالمحاضر
تصمیم واجھات النظمالتنقیب فى البیاناتاسم المقرر
مدرج ٩مدرج ٨المجموعة
أ.د. جالل حسند. أحمد حافظالمحاضر
التجارة اإللكترونیةاسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة
د. حاتم القاضىالمحاضر
تطبیقات اإلنترنتالتنقیب فى البیاناتاسم المقرر
مدرج ٢٦١مدرج ٧المجموعة
د. إیھاب عزت / د. محمد الوكیلد. أحمد حافظالمحاضر
تطبیقات اإلنترنتبنیة و تنظیم الحاسباتتصمیم واجھات النظمتصمیم واجھات النظممفاھیم لغات الحاسباسم المقرر

مدرج ٢٦١مدرج الشافعىمدرج ٩معمل ٨معمل ٣المكان
د. إیھاب عزت / د. محمد الوكیلد. أحمد شوقىأ.د. جالل حسنھالة مجدى - ایمان حسن /ابتھال یحيمحمد األرنؤوطيالمحاضر
التجارة اإللكترونیةالتجارة اإللكترونیةاسم المقرر
مدرج ١٠معمل ٤المجموعة
د. حاتم القاضىنورا حسنالمحاضر
مفاھیم لغات الحاسببنیة و تنظیم الحاسباتالتنقیب فى البیاناتتطبیقات اإلنترنتاسم المقرر

مدرج ٢٦١معمل ٧معمل ٤معمل ٨المكان
د. شریف خطابسارة سالم - إیمان نجمأیمن طھشریف زھران- احمد عمادالمحاضر

المستوى الرابع (قسم نظم المعلومات فرعى علوم حاسب)
الفصل الدراسى األول ٢٠١٣-٢٠١٤

أجازةالسبت

االحد

یختار الطالب مقرر واحد من المقررین: تصمیم واجھات النظم و التجارة اإللكترونیة

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
. عمید الكلیة    19/09/2013

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



4:00-2:152:45-12:451:00-11:0011:30-9:309:45-8:15المحضراتالتوقیت
التمارین/ الیوم

4:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00المعامل
اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
تكنولوجیا اإلتصاالتمعالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر
مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج الشافعىالمجموعة
د. ھیثم صفوتأ.د. محمود إسماعیلالمحاضر
تكنولوجیا اإلتصاالتتصمیم واجھات النظمالتنقیب فى البیاناتاسم المقرر
مدرج ٧مدرج ٩مدرج ٨المجموعة
د. ھیثم صفوتأ.د. جالل حسند. أحمد حافظالمحاضر
التجارة اإللكترونیةاسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة
د. حاتم القاضىالمحاضر
تطبیقات اإلنترنتالتنقیب فى البیاناتاسم المقرر
مدرج ٢٦١مدرج ٧المجموعة
د. إیھاب عزت / د. محمد الوكیلد. أحمد حافظالمحاضر
تطبیقات اإلنترنتمعالجة اإلشارات الرقمیةتصمیم واجھات النظمتصمیم واجھات النظممعالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر
مدرج ٢٦١معمل ٣مدرج ٩معمل ٨مدرج الشافعىالمجموعة
د. إیھاب عزت / د. محمد الوكیلولید عزميأ.د. جالل حسنھالة مجدى - ایمان حسن /ابتھال یحيأ.د. محمود إسماعیلالمحاضر
التجارة اإللكترونیةالتجارة اإللكترونیةاسم المقرر
مدرج ١٠معمل ٤المجموعة
د. حاتم القاضىمروه عبد المنعمالمحاضر
معالجة اإلشارات الرقمیةتكنولوجیا اإلتصاالتالتنقیب فى البیاناتتطبیقات اإلنترنتاسم المقرر
ICDLمعمل ٤معمل ٨المجموعة مدرج ٩معمل1
محمد طلعتایمان رسالنأیمن طھشریف زھران - أحمد عمادالمحاضر

ھذا الشكل یعنى إنعقاد المعمل مرة كل أسبوعین  

المستوى الرابع (قسم نظم المعلومات فرعى تكنولوجیا المعلومات)
الفصل الدراسى األول ٢٠١٣-٢٠١٤

أجازةالسبت

االحد

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

یختار الطالب مقرر واحد من المقررین: تصمیم واجھات النظم و التجارة اإللكترونیة

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
. عمید الكلیة    19/09/2013

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



4:00-2:152:45-12:451:00-11:0011:30-9:309:45-8:15المحضراتالتوقیت
التمارین/ الیوم

4:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00المعامل
اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
أدوات و أسالیب دعم القرارأدوات و أسالیب دعم القرارتصمیم واجھات النظمالتنقیب فى البیاناتاسم المقرر
معمل ICDL3مدرج ٩مدرج ٨المجموعة G1مدرج ٧
د. عمرسلیمانعلیاءأ.د. جالل حسند. أحمد حافظالمحاضر
أدوات و أسالیب دعم القرارالتجارة اإللكترونیةاسم المقرر
معمل ICDL4مدرج ١٠المجموعة G2
امانيد. حاتم القاضىالمحاضر
تطبیقات اإلنترنتبرمجة خطیة و صحیحةبرمجة خطیة و صحیحةالتنقیب فى البیاناتاسم المقرر
مدرج ٢٦١مدرج ٢٦١مدرج ٧مدرج ٧المجموعة
د. إیھاب عزت / د. محمد الوكیللمیاءد. طارق أبو العینین / د. سالىد. أحمد حافظالمحاضر
تطبیقات اإلنترنتأدوات و أسالیب دعم القرارتصمیم واجھات النظمتصمیم واجھات النظماسم المقرر

مدرج ٢٦١مدرج ٧مدرج ٩معمل ٨المكان
د. إیھاب عزت / د. محمد الوكیلد. عمرسلیمانأ.د. جالل حسنھالة مجدى - ایمان حسن /ابتھال یحيالمحاضر
التجارة اإللكترونیةالتجارة اإللكترونیةاسم المقرر

مدرج ١٠معمل ٤المكان
د. حاتم القاضىمروه عبد المنعمالمحاضر
برمجة خطیة و صحیحةالتنقیب فى البیاناتتطبیقات اإلنترنتاسم المقرر
G1,G2المجموعة معمل ٨معمل ٨ G1,G2مدرج ٧
د. طارق أبو العینین / د. سالىعلى زیدان - ریھام ابراھیمشریف زھران- احمد عمادالمحاضر

التنقیب فى البیانات
معمل ٤ G3

أیمن طھ

المستوى الرابع (قسم نظم المعلومات فرعى بحوث العملیات و دعم القرار)
الفصل الدراسى األول ٢٠١٣-٢٠١٤

أجازةالسبت

االحد

یختار الطالب مقرر واحد من المقررین: تصمیم واجھات النظم و التجارة اإللكترونیة

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
. عمید الكلیة    19/09/2013

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



4:00-2:152:45-12:451:00-11:0011:30-9:309:45-8:15المحضراتالتوقیت
التمارین/ الیوم

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

المجموعة

المحاضر

مفاھیم لغات الحاسببنیة و تنظیم الحاسباتأمثلیة الشبكاتمراقبة المخزون و اإلنتاجاسم المقرر

مدرج ٨مدرج الشافعىمدرج ١٠معمل ٣المجموعة

د. شریف خطابد. أحمد شوقىد. محمد البلتاجىاریجالمحاضر

اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

مراقبة المخزون و اإلنتاجنمذجة و محاكاة متقدمةنمذجة و محاكاة متقدمةاسم المقرر

مدرج ١٠مدرج ١٠معمل ٣المجموعة

د. ھشام عبد السالمأ.د. معتز خورشید / د. محمد صالحمیرالالمحاضر

بنیة و تنظیم الحاسباتأمثلیة الشبكاتأمثلیة الشبكاتمفاھیم لغات الحاسباسم المقرر

مدرج الشافعىمعمل ICDL1مدرج ١٠معمل ٣المجموعة

د. أحمد شوقىعبیرد. محمد البلتاجىمحمد األرنؤوطيالمحاضر

مفاھیم لغات الحاسبمراقبة المخزون و اإلنتاجبنیة و تنظیم الحاسباتنمذجة و محاكاة متقدمةاسم المقرر

مدرج ٢٦١مدرج ١٠معمل ٤مدرج ١٠المجموعة

د. شریف خطابد. ھشام عبد السالمدینا محمودأ.د. معتز خورشید / د. محمد صالحالمحاضر

المستوى الرابع (قسم بحوث العملیات و دعم القرار فرعى علوم حاسب)
الفصل الدراسى األول ٢٠١٣-٢٠١٤

أجازةالسبت

االحد

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
. عمید الكلیة    19/09/2013

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



4:00-2:152:45-12:451:00-11:0011:30-9:309:45-8:15المحضراتالتوقیت
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 ١٠مدرج الشافعىالمجموعة

د. ھیثم صفوتد. محمد البلتاجىأ.د. محمود إسماعیلالمحاضر

مراقبة المخزون و اإلنتاجاسم المقرر

معمل ٣المجموعة

اریجالمحاضر

تكنولوجیا اإلتصاالتاسم المقرر

مدرج ٧المجموعة

د. ھیثم صفوتالمحاضر

مراقبة المخزون و اإلنتاجنمذجة و محاكاة متقدمةنمذجة و محاكاة متقدمةاسم المقرر

مدرج ١٠مدرج ١٠معمل ٣المجموعة

د. ھشام عبد السالمأ.د. معتز خورشید / د. محمد صالحمیرالالمحاضر

معالجة اإلشارات الرقمیةأمثلیة الشبكاتأمثلیة الشبكاتمعالجة اإلشارات الرقمیةاسم المقرر

معمل ٣معمل ICDL1مدرج ١٠مدرج الشافعىالمجموعة

ولید عزميعبیرد. محمد البلتاجىأ.د. محمود إسماعیلالمحاضر

مراقبة المخزون و اإلنتاجمعالجة اإلشارات الرقمیةنمذجة و محاكاة متقدمةتكنولوجیا اإلتصاالتاسم المقرر

مدرج ١٠مدرج ٨مدرج ١٠معمل ٧المجموعة

د. ھشام عبد السالممحمد طلعتأ.د. معتز خورشید / د. محمد صالحإیمان رسالن-امیر ابراھیمالمحاضر

ھذا الشكل یعنى إنعقاد المعمل مرة كل أسبوعین  

المستوى الرابع (قسم  بحوث العملیات و دعم القرار فرعى تكنولوجیا المعلومات)
الفصل الدراسى األول ٢٠١٣-٢٠١٤

أجازةالسبت

االحد

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
. عمید الكلیة    19/09/2013

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



4:00-2:152:45-12:451:00-11:0011:30-9:309:45-8:15المحضراتالتوقیت
التمارین/ الیوم

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

المجموعة

المحاضر

أمثلیة الشبكاتمراقبة المخزون و اإلنتاجاسم المقرر

مدرج ١٠معمل ٣المجموعة

د. محمد البلتاجىاریجالمحاضر

اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

تطبیقات اإلنترنتمراقبة المخزون و اإلنتاجنمذجة و محاكاة متقدمةنمذجة و محاكاة متقدمةاسم المقرر

مدرج ٢٦١مدرج ١٠مدرج ١٠معمل ٣المجموعة

د. إیھاب عزت / د. محمد الوكیلد. ھشام عبد السالمأ.د. معتز خورشید / د. محمد صالحمیرالالمحاضر

تطبیقات اإلنترنتتطبیقات اإلنترنتأمثلیة الشبكاتأمثلیة الشبكاتتحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١اسم المقرر

ICDLمعمل ICDL1مدرج ١٠مدرج ٧المجموعة مدرج ٢٦١معمل  2

د. إیھاب عزت / د. محمد الوكیلاحمد عبد العزیزعبیرد. محمد البلتاجىد. شریف مازن / د. أحمد ھانىالمحاضر

مراقبة المخزون و اإلنتاجتحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١نمذجة و محاكاة متقدمةتحلیل و تصمیم نظم المعلومات ١اسم المقرر

مدرج ١٠مدرج الشافعىمدرج ١٠معمل  ٣المكان

د. ھشام عبد السالمد. شریف مازن / د. أحمد ھانىأ.د. معتز خورشید / د. محمد صالحنیفین الجملالمحاضر

المستوى الرابع (قسم بحوث العملیات و دعم القرار فرعى نظم المعلومات)
الفصل الدراسى األول ٢٠١٣-٢٠١٤

أجازةالسبت

االحد

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
. عمید الكلیة    19/09/2013

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



4:00-2:152:45-12:451:00-11:0011:30-9:309:45-8:15المحضراتالتوقیت
التمارین/ الیوم

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

المجموعة
المحاضر

اختیارى كلیة -٢
(التنقیب فى البیانات)

مكتب أستاذ المقررمدرج ٨المجموعة
د. أحمد حافظالمحاضر

اختیارى كلیة -٢
(التنقیب فى البیانات)

مكتب أستاذ المقررمدرج ٩المجموعة
د. أحمد حافظالمحاضر

المجموعة
المحاضر

اختیارى كلیة -٢
(التنقیب فى البیانات)

معمل ٨المجموعة
على زیدان - ریھام ابراھیمالمحاضر

السنة الرابعة نظام قدیم (قسم نظم المعلومات)
الفصل الدراسى األول ٢٠١٣-٢٠١٤

أجازةالسبت

االحد
اسم المقرر

االثنین
اسم المقرر

نظم معلومات المعلومات الجغرافیة
الثالثاء

اسم المقرر

نظم معلومات المعلومات الجغرافیة

الخمیس
اسم المقرر

Free Slot for all the
Students for Faculty

Activities

االربعاء
اسم المقرر

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
. عمید الكلیة    19/09/2013

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب


