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ریاضة- ٢مبادىء االقتصادمبادىء االقتصادإحصاء و احتماالت-١إحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة
أ.د. عبد الھادى نبیھد. أمیرة عقلد. أمیرة عقلد. سید الشربینىد. سید الشربینىالمحاضر
الكترونیات-٢الكترونیات-٢الكترونیات-٢صیاغة التقاریرالكترونیات -٢اسم المقرر
G17,G18المجموعة - - GEمدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج  261 معمل VR-معمل ٣ GE
د. محمد وھبىد. ایھاب الخضرىالمحاضر
إحصاء و احتماالت-١ریاضة- ٢الكترونیات-٢اسم المقرر
-   G9,G10المجموعة VRمعمل  - G11,G12G11,G12 - -  G23,G24مدرج - ٥٦١ مدرج ٥٦٠
المحاضر

ریاضة- ٢برمجة حاسبات -١ریاضة- ٢اسم المقرر
-  G13,G14المجموعة - G17,G18معمل ٥- G3,G4مدرج  ١٠ مدرج ٢٦٢
المحاضر

برمجة حاسبات -١إحصاء و احتماالت-١مبادىء االقتصاداسم المقرر
- G21,22المجموعة -  G5,G6مدرج ٢٦٢ - G1,G2مدرج ٢٦١ معمل ٧
المحاضر

برمجة حاسبات -١إحصاء و احتماالت-١برمجة حاسبات -١اسم المقرر
- G23,G24المجموعة -  G7,G8معمل ٥ معمل ٨- G7,G8مدرج ١٠
المحاضر

إحصاء و احتماالت-١إحصاء و احتماالت-١مبادىء االقتصاداسم المقرر
-  G1,G2المجموعة -  G21,G22مدرج ٥٦١ -  G13,G14مدرج ٥٦٠ مدرج ٥٦١
المحاضر

إحصاء و احتماالت-١صیاغة التقاریرریاضة-٢اسم المقرر
- G5,G6المجموعة - G13,G14,G15,G16مدرج ٩ -  G15,G16مدرج  ٢٦٠ مدرج ٢٦٠
المحاضر

الكترونیات-٢صیاغة التقاریراسم المقرر
- G17,G18,G19,G20المجموعة -  G19,G20مدرج  ٢٦٢ مدرج ٥٦٣
المحاضر

الكترونیات-٢برمجة حاسبات -١الكترونیات-٢الكترونیات-٢مبادئ االقتصاداسم المقرر
- G3,G4المجموعة - G1,G2مدرج ٥٦١ -G5,G6مدرج ٢٦٢ مدرج  ٢٦٢- G3,G4مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج 563
د. یشیر عبد الفتاحالمحاضر
الكترونیات-٢الكترونیات-٢الكترونیات-٢ریاضة- ٢اسم المقرر
- G19,G20المجموعة G7,G8مدرج ٢٦٠ - - G15,G16مدرج 261 -G13,G14مدرج ٢٦١ مدرج  561
المحاضر

إحصاء و احتماالت-١إحصاء و احتماالت-١مبادىء االقتصادریاضة- ٢اسم المقرر
- G15,G16المجموعة - G19,G20مدرج ٨ -  G3,G4مدرج  ٢٦٠ -  G17,G18مدرج ٥٦١ مدرج ٢٦١
المحاضر

إحصاء و احتماالت-١إحصاء و احتماالت-١مبادئ االقتصادبرمجة حاسبات -١اسم المقرر
GEالمجموعة - G15,G16معمل ٣ -  G19,G20مدرج  ٩ -  G9,G10مدرج ٥٦٠ مدرج ٥٦٠
المحاضر

إحصاء و احتماالت-١برمجة حاسبات -١مبادئ اقتصادریاضة- ٢اسم المقرر
- G7,G8المجموعة -  G17,G18مدرج ٢٦١ -G17,G18مدرج ١٠ -  G11,G12معمل ٧ مدرج ٥٦٣
المحاضر

صیاغة التقاریربرمجة حاسبات -١برمجة حاسبات -١ریاضة- ٢اسم المقرر
- G9,G10المجموعة - G9,G10مدرج ٥٦٠ - G13,G14معمل ٦ - G5,G6,G7,G8معمل ٥ مدرج  ٢٦٢
المحاضر

إحصاء و احتماالت-١برمجة حاسبات -١ریاضة- ٢اسم المقرر
- G1,G2المجموعة - G11,G12مدرج ٢٦٢ -  G1,G2معمل ٧ مدرج ٢٦٢
المحاضر

صیاغة التقاریرریاضة ٢مبادئ االقتصاداسم المقرر
- G5,G6المجموعة - G21,G22مدرج ٥٦٣ - G21,G22,G23,G24,GEمدرج ٥٦٠ مدرج ٢٦٠

المحاضر

مبادئ االقتصادریاضة ٢الكترونیات-٢اسم المقرر
-   G21,G22المجموعة VRمعمل  - G23,G24G23,G24- -  G9,G10مدرج ٥٦٣ مدرج ١٠
المحاضر

ریاضة ٢مبادئ االقتصاداسم المقرر
-  G13,G14المجموعة - G3,G4مدرج ٩ مدرج ٥٦١
المحاضر

ریاضة- ٢اسم المقرر
- GEالمجموعة معمل ٣
المحاضر

الكترونیات-٢الكترونیات-٢الكترونیات-٢صیاغة التقاریراسم المقرر
-     G5,G6مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة VRمعمل  - G7,G8G11,G12 - مدرج ٢٦١
د. محمد وھبىد. ایھاب الخضرىالمحاضر
الكترونیات-٢الكترونیات-٢اسم المقرر
- G9,G10المجموعة -   G17,G18مدرج  ٢٦٢ VRمعمل  - G19,G20
المحاضر

برمجة حاسبات -١اسم المقرر
- G15,G16المجموعة معمل ٦
المحاضر

إحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
- GEالمجموعة مدرج ١٠
المحاضر

برمجة حاسبات -١برمجة حاسبات -١برمجة حاسبات -١ریاضة- ٢الكترونیات-٢اسم المقرر
-  G21,G22المجموعة G1مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٥٦٠ to G12  مدرح الشافعىG13 to G24  مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح الشافعى
د. یشیر عبد الفتاحأ.د. عبد الھادى نبیھالمحاضر
برمجة حاسبات -١الكترونیات-٢الكترونیات-٢اسم المقرر
-     G1,G2المجموعة VRمعمل  - G3,G4G13,G14    - VRمعمل  - G15,G16G5,G6 - معمل ٧
المحاضر

مبادئ االقتصادالكترونیات-٢مبادئ االقتصاداسم المقرر
- G23,G24المجموعة -  G23,G24مدرج  ٢٦٢ - G7,8مدرج ٥٦٠ مدرج ٥٦١
المحاضر

صیاغة التقاریربرمجة حاسبات -١مبادئ االقتصاداسم المقرر
-  G11,G12المجموعة - G21,G22مدرج ٢٦١ - G1,G2,G3,G4معمل ٧ مدرج  ٢٦٠
المحاضر

صیاغة التقاریربرمجة حاسبات -١برمجة حاسبات -١اسم المقرر
- GEالمجموعة - G19,G20مدرج  ١٠ - G9,G10,G11,G12معمل ٦ مدرج  ٢٦١
المحاضر

مبادئ اقتصاداسم المقرر
GEالمجموعة مدرج ٥٦١
المحاضر

اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

االربعاء

أجازةالخمیس

المستوى األول
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢-٢٠١٣

السبت

األحد

Free Slot for all the
Students for Faculty

Activities

االثنین

الثالثاء

یعنى إنعقاد المعمل أو الشكل

أى (السكشن لكل مجموعة كل أسبوعین باالتبادل 

)الخ... Gbو األسبوع الثانى Gaاألسبوع األول 
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( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/01/2013

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

المجموعة

المحاضر

ھیاكل البیاناتتنظیم ملفاتإشارات ونظمقواعد البیانات -١اشارات ونظمقواعد البیانات -١اسم المقرر
G13المجموعة to G20 مدرح أ.د. إبراھیم فرجG17,G18 - G1مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج الشافعىمدرج ٥٦١ to G10  مدرح أ.د. إبراھیم فرج
د. شریف خطابد. شریف عبده / د. محمد رفاعىد. أسامة إسماعیلالمحاضر
تنظیم ملفاتھیاكل البیاناتھیاكل البیاناتاسم المقرر
- G1,G2المجموعة - G3,G4معمل ٦ - G11,G12معمل ٥ معمل ٥
المحاضر

شبكات الحاسب-١قواعد البیانات -١قواعد البیانات -١اسم المقرر
- GEالمجموعة ,G19معمل ٤ G20  - - G15,G16معمل ٦ معمل ٨
المحاضر

شبكات الحاسب-١تنظیم ملفاتقواعد البیانات -١اسم المقرر
,G11المجموعة G12  - - G5,G6معمل ٨ - GEمعمل ٧ معمل ٥
المحاضر

نمذجة و محاكاةاشارات ونظماسم المقرر
- G3,G4المجموعة - G9,G10مدرج ٥٦٠ معمل ٧
المحاضر

قواعد البیانات -١شبكات الحاسب-١اسم المقرر
G5,G6المجموعة - - GEمعمل 7 مدرج ٥٦٣
المحاضر

شبكات الحاسب-١ھیاكل البیاناتشبكات الحاسب-١نمذجة و محاكاةشبكات الحاسب -١ھیاكل البیاناتاسم المقرر
- G7,G8مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة G11معمل ٦ to G22  مدرح أ.د. إبراھیم فرجG11,G12 - معمل ٥
أ.د.معتز خورشیدد. أمیرة قطب/ د. إیمان سندد. محمد الرملىالمحاضر
تنظیم ملفاتھیاكل البیاناتھیاكل البیاناتاسم المقرر
- GEالمجموعة - G5معمل ٤ - G7,G8معمل ٣ معمل ٧
المحاضر

نمذجة و محاكاةھیاكل البیاناتتنظیم ملفاتاسم المقرر
-   G1,G2المجموعة - G6معمل ٥ - G5,G6معمل ٤ معمل ٦
المحاضر

قواعد البیانات -١قواعد البیانات -١اسم المقرر
,G9المجموعة G10  - ,G7معمل ٧ G8  - معمل ٦
المحاضر

نمذجة و محاكاةاشارات ونظماسم المقرر
-  G11,G12المجموعة -  G3,G4مدرج ٢٦٠ معمل ٧
المحاضر

شبكات الحاسب-١اشارت ونظماسم المقرر
-  G5,G6المجموعة - G9,G10مدرج ٢٦٠ معمل ٥
المحاضر

شبكات الحاسب -١اشارات ونظمتنظیم ملفاتاشارات ونظماشارت ونظماسم المقرر
- GEالمجموعة - G7,G8مدرج ٩ - G1,G2مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٥٦٠ - G1,G2مدرج ٥٦٠ معمل ٦
د. شریف خطابالمحاضر
نمذجة و محاكاةتنظیم ملفاتتنظیم ملفاتھیاكل البیاناتاسم المقرر
- G7,G8المجموعة - GEمعمل ٥ - G3,G4معمل ٤ G19,G20معمل ٥ معمل ٨
المحاضر

ھیاكل البیاناتھیاكل البیاناتھیاكل البیاناتھیاكل البیاناتاسم المقرر
- G11,G12المجموعة - G19,G20معمل ٦ - G13,G14معمل ٥ - G15,G16معمل ٦ معمل ٥
المحاضر

قواعد البیانات -١قواعد البیانات -١ھیاكل البیاناتقواعد البیانات -١اسم المقرر
,G17المجموعة G18  - - G17,G18معمل ٧ ,G15معمل ٧ G16  - ,G13معمل ٨ G14  - معمل ٧
المحاضر

اشارات ونظمقواعد البیانات -١اشارات ونظماسم المقرر
- G13,G14المجموعة ,G3مدرج ٥٦٠ G4  - - G9,G10معمل ٦ مدرج ٥٦١
المحاضر

نمذجة و محاكاةاشارات ونظمنمذجة و محاكاةاسم المقرر
- G1,G2المجموعة - G15,G16معمل ٨ G7مدرج ٢٦١ معمل ٣
المحاضر

نمذجة و محاكاةنمذجة و محاكاةتنظیم ملفاتاسم المقرر
- G9المجموعة -  G13,G14معمل ٣ G8معمل ٨ معمل ٤
المحاضر

ھیاكل البیاناتتنظیم ملفاتاسم المقرر
- G10المجموعة - GEمعمل ٤ مدرج ٥٦٣
المحاضر

شبكات الحاسب-١شبكات الحاسب-١إشارات ونظمنمذجة و محاكاةقواعد البیانات -١قواعد البیانات -١اسم المقرر
G7المجموعة to G12 مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج الشافعىمدرح أ.د. إبراھیم فرجG13,G14 - - G19,G20معمل ٦ معمل ٨
د. شریف عبده / د. محمد رفاعىأ.د.معتز خورشیدد. أسامة إسماعیلالمحاضر
ھیاكل البیاناتاشارات ونظمنمذجة و محاكاةاسم المقرر
-  G15,G16المجموعة - G19,G20معمل ٨ - G21,G22مدرج ٢٦٢ معمل ٦
المحاضر

تنظیم ملفاتتنظیم ملفاتتنظیم ملفاتاسم المقرر
- G13,G14المجموعة - G15,G16معمل ٥ - G17,G18معمل ٨ معمل ٧
المحاضر

نمذجة و محاكةھیاكل البیاناتشبكات الحاسب-١اسم المقرر
- G17,G18المجموعة - G9,G10معمل ٧ -  G11,G12معمل ٧ معمل ٥
المحاضر

قواعد البیانات -١قواعد البیانات -١نمذجة و محاكاةاسم المقرر
GEالمجموعة ,G5معمل ٤ G6  - -  G1معمل ٥ معمل ٣
المحاضر

قواعد البیانات -١شبكات الحاسب-١اسم المقرر
- G3,G4المجموعة -  G2معمل ٦ معمل ٤
المحاضر

برمجة ٢برمجة ٢برمجة ٢برمجة ٢شبكات الحاسب -١ھیاكل البیاناتقواعد البیانات -١اسم المقرر
G1المجموعة to G6 معمل ٨معمل ٨مدرج ٢٦٠مدرج ٢٦٠مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرج
د. عمر حمدى محمدد. عمر حمدى محمدد. أمیرة قطب/ د. إیمان سندد. محمد الرملىالمحاضر
نمذجة و محاكاةاسم المقرر
-  G17,G18المجموعة معمل ٦
المحاضر

تنظیم ملفاتاسم المقرر
- G19,G20المجموعة معمل ٧
المحاضر

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

المستوى الثانى
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢-٢٠١٣

أجازةالسبت

االحد

االثنین

GE is a  group for
forgeiners

students who
speaks only

( التوقیع (
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اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

نظم التشغیل-٢خوارزمیاتنظم التشغیل-٢ذكاء أصطناعىھندسة برمجیات-٢اسم المقرر
مدرج ٢٦١مدرج ٧معمل ٣مدرج الشافعىمدرج ٧المجموعة
د. خالد توفیقد. محمد الرملى / د. یشیر عبد الفتاحأ.د. ریم بھجت / د. عبیر القرنىد. عمرو كاملالمحاضر
الشبكات العصبیةنظم الرسم بالحاسبنظم الرسم بالحاسبذكاء أصطناعىاسم المقرر
مدرج ١٠مدرج الشافعىمعمل ٥معمل ٥المجموعة
أ.د. عمرو بدرأ.د. رضا عبد الوھابالمحاضر
ذكاء أصطناعىنظم التشغیل-٢ذكاء أصطناعىاسم المقرر

مدرج ٢٦٠مدرج ٨مدرج ٧المجموعة
د. خالد توفیقأ.د. ریم بھجت / د. عبیر القرنىالمحاضر
الشبكات العصبیةھندسة برمجیات-٢خوارزمیاتھندسة برمجیات-٢اسم المقرر
مدرج ٨معمل ٣مدرج ١٠مدرج ٧المجموعة
أ.د. عمرو بدرد. محمد الرملى / د. یشیر عبد الفتاحد. عمرو كاملالمحاضر
نظم الرسم بالحاسبالشبكات العصبیةخوارزمیاتاسم المقرر
مدرج الشافعىمعمل ٨معمل ٣المجموعة
أ.د. رضا عبد الوھابالمحاضر

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

المستوى الثالث (قسم علوم حاسب)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢-٢٠١٣

أجازةالسبت
االحد

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/01/2013

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



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00الیوم
اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

شبكات فائقة السرعةمعالجة الصورتأمین الشبكات والمعلوماتالتعرف على األنماطاسم المقرر
مدرج ٨مدرج ٨مدرج ٨مدرج ٨المجموعة
د.ھیثم صفوتأ.د. ھدى أنسىأ.د. ابو العال العطیفىأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
مواجھات الحاسباتاسم المقرر
مدرج ٢٦١المجموعة
د. نیفین أبو الحدیدالمحاضر
شبكات فائقة السرعةنظم الرسم بالحاسبشبكات الحاسب -٢تأمین الشبكات والمعلوماتاسم المقرر
مدرج ٨مدرج الشافعىمدرج ٨مدرج ١٠المجموعة
د.ھیثم صفوتأ.د. رضا عبد الوھابد. عمرو سعدالمحاضر
التعرف على األنماطتأمین الشبكات والمعلوماتتأمین الشبكات والمعلوماتاسم المقرر
معمل ٧معمل ٧مدرج ٨المجموعة
أ.د. ابو العال العطیفىالمحاضر
مواجھات الحاسباتمواجھات الحاسباتاسم المقرر
معمل ٥مدرج ٥٦٣المجموعة
د. نیفین أبو الحدیدالمحاضر
شبكات الحاسب -٢معالجة الصورشبكات فائقة السرعةالتعرف على األنماطاسم المقرر
معمل ٦مدرج ٨معمل ٦مدرج ٨المجموعة
أ.د. ھدى أنسىأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
معالجة الصورنظم الرسم بالحاسبشبكات الحاسب -٢نظم الرسم بالحاسباسم المقرر
معمل ٦مدرج الشافعىمدرج ٨معمل ٨المجموعة
أ.د. رضا عبد الوھابد. عمرو سعدالمحاضر

یختار الطالب مقرر واحد من المقررین: تأمین الشبكات والمعلومات و مواجھات الحاسبات

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

المستوى الثالث (قسم تكنولوجیا المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢-٢٠١٣

أجازةالسبت

االحد

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/01/2013

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



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00الیوم
اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

قواعد البیانات -٢ذكاء أصطناعىھندسة برمجیات-٢اسم المقرر
معمل ٧مدرج الشافعىمدرج ٧المجموعة
أ.د. ریم بھجت / د. عبیر القرنىد. عمرو كاملالمحاضر
ذكاء أصطناعىمستودعات الباناتتخزین و استرجاع بیاناتاسم المقرر

معمل ٦مدرج ٧مدرج ٧المجموعة
د. ھدى مختارد. أحمد حافظالمحاضر
ذكاء أصطناعىقواعد البیانات -٢ذكاء أصطناعىتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر

مدرج ٢٦٠مدرج الشافعىمدرج ٧مدرج ٧المجموعة
د. على البسطویسى / د. محمد الوكیلأ.د. ریم بھجت / د. عبیر القرنىد. شریف مازن / د. احمد ھانىالمحاضر

تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢مستودعات البیاناتمستودعات الباناتھندسة برمجیات-٢اسم المقرر
معمل ٨معمل ٨مدرج ٨مدرج ٧المجموعة
د. ھدى مختارد. عمرو كاملالمحاضر
تخزین و استرجاع بیاناتقواعد البیانات -٢ھندسة برمجیات-٢تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢تخزین و استرجاع بیاناتاسم المقرر
معمل ٦مدرج الشافعىمعمل ٦مدرج ٧مدرج ٧المجموعة
د. على البسطویسى / د. محمد الوكیلد. شریف مازن / د. احمد ھانىد. أحمد حافظالمحاضر

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

المستوى الثالث (قسم نظم المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢-٢٠١٣

أجازةالسبت
االحد

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/01/2013

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



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00الیوم
اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

لغات الحاسب للتمذجةبرمجة غیر خطیةالحسابات الذكیةنظریة المباریات والقرراتاسم المقرر
معمل ٦مدرج ٩مدرج ٩مدرج ٩المجموعة
د. طارق أبو العینیند. محمد البلتاجىد. محمد البلتاجىالمحاضر
النماذج العشوائیةالنماذج العشوائیةالنماذج العشوائیةاسم المقرر
مدرج ٩مدرج ٩معمل ٤المجموعة
د. عمر سلیمانالمحاضر
نظم دعم القرار وتطبیقاتھالغات الحاسب للتمذجةنظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر
مدرج ٩مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة
د. ایھاب الخضرى / د. سالى عبد د.محمد صالحالمحاضر

الفتاح
نظریة المباریات والقرراتالحسابات الذكیةنظریة المباریات والقرراتبرمجة غیر خطیةبرمجة غیر خطیةاسم المقرر
مدرج ٥٦٣مدرج ٩مدرج ٩مدرج ٩مدرج ٩المجموعة
د. محمد البلتاجىد. محمد البلتاجىد. طارق أبو العینینالمحاضر
النماذج العشوائیةالحسابات الذكیةلغات الحاسب للتمذجةنظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر
مدرج ٩معمل ٥مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة
د. ایھاب الخضرى / د. سالى عبد د.محمد صالحالمحاضر

د. عمر سلیمانالفتاح

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

المستوى الثالث (قسم بحوث العملیات و دعم القرار)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢-٢٠١٣

أجازةالسبت
االحد

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/01/2013

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



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00الیوم
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
المعالجة على التوازىمعالجة الصورالمترجماتالتعرف على األنماطاسم المقرر
مدرج الشافعىمدرج ٨مدرج ٧مدرج ٨المجموعة
د. أحمد شوقىأ.د. ھدى أنسىد. حسین شرفأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
التعرف على األنماطاسم المقرر
معمل ٨المجموعة
المحاضر

خوارزمیاتمعالجة الصورالمعالجة على التوازىالتعرف على األنماطاسم المقرر
معمل ٣مدرج ٨مدرج ٧مدرج ٨المجموعة
أ.د. ھدى أنسىد. أحمد شوقىأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
معالجة الصورالمترجماتالمترجماتالمعالجة على التوازىاسم المقرر
معمل ٧مدرج ٨معمل ٥معمل ٥المجموعة
د. حسین شرفالمحاضر

مقرر الخوارزمیات للطالب الذین لم یقوموا بدراستھ فى المستوى الثالث

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

المستوى الرابع (قسم علوم حاسب فرعى تكنولوجیا المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢-٢٠١٣

السبت

االربعاء

الخمیس

االحد

االثنین

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/01/2013

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



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00الیوم
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
المعالجة على التوازىقواعد البیانات -٢المترجماتالمترجماتاسم المقرر
ICDLالمجموعة ICDLمدرج ٧معمل 3 مدرج الشافعىمعمل  1
د. أحمد شوقىد. حسین شرفالمحاضر
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
قواعد البیانات -٢المعالجة على التوازىتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر
مدرج الشافعىمعمل ICDL1مدرج ٧المجموعة
د. على البسطویسى / د. محمد الوكیلد. شریف مازن / د. احمد ھانىالمحاضر

خوارزمیاتالمعالجة على التوازىاسم المقرر
معمل ٣مدرج ٧المجموعة
د. أحمد شوقىالمحاضر
تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢قواعد البیانات -٢المترجماتتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر
معمل ٣مدرج الشافعىمدرج ٨مدرج ٧المجموعة
د. على البسطویسى / د. محمد الوكیلد. حسین شرفد. شریف مازن / د. احمد ھانىالمحاضر

مقرر الخوارزمیات للطالب الذین لم یقوموا بدراستھ فى المستوى الثالث

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

المستوى الرابع (قسم علوم حاسب فرعى نظم المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢-٢٠١٣

السبت

االربعاء

الخمیس

االحد

االثنین

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/01/2013

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



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00الیوم
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
المعالجة على التوازىالمترجماتالمترجماتلغات الحاسب للتمذجةاسم المقرر
- G1المجموعة ICDL1 - G1,G2مدرج ٧معمل مدرج الشافعىمعمل ٨
د. أحمد شوقىد. حسین شرفالمحاضر
لغات الحاسب للتمذجةاسم المقرر
- G2المجموعة ICDL2 معمل
المحاضر

ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
نظم دعم القرار وتطبیقاتھالغات الحاسب للتمذجةنظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر
- G1,G2مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة مدرج ٧
د. ایھاب الخضرى / د. سالى عبد الفتاحد.محمد صالحالمحاضر

خوارزمیاتالمعالجة على التوازىالمعالجة على التوازىاسم المقرر
- G1المجموعة ICDL1 معمل ٣مدرج ٧معمل
د. أحمد شوقىالمحاضر
المعالجة على التوازىاسم المقرر
- G2المجموعة ICDL2 معمل
المحاضر

المترجماتلغات الحاسب للتمذجةنظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر
مدرج ٨مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة
د. حسین شرفد. ایھاب الخضرى / د. سالى عبد الفتاحد.محمد صالحالمحاضر

مقرر الخوارزمیات للطالب الذین لم یقوموا بدراستھ فى المستوى الثالث

المستوى الرابع (قسم علوم حاسب فرعى بحوث العملیات و دعم القرار)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢-٢٠١٣

السبت

االربعاء

الخمیس

االحد

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/01/2013

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



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00الیوم
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
المعالجة على التوازىالواقع االفتراضىذكاء أصطناعىمعالجة الكالماسم المقرر
مدرج الشافعىمدرج ٧مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة
د. أحمد شوقىد. عید عمرىأ.د. ریم بھجت / د. عبیر القرنىأ.د. محمود اسماعیلالمحاضر
النظم المدمجةاسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة
د. نیفین أبو الحدیدالمحاضر
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
ذكاء أصطناعىذكاء أصطناعىذكاء أصطناعىاسم المقرر
مدرج ٢٦٠معمل ٣مدرج ٧المجموعة
أ.د. ریم بھجت / د. عبیر القرنىالمحاضر
النظم المدمجةالواقع االفتراضىالمعالجة على التوازىمعالجة الكالماسم المقرر
معمل VRمدرج ٧مدرج ٧مدرج الشافعىالمجموعة
د. عید عمرىد. أحمد شوقىأ.د. محمود اسماعیلالمحاضر
النظم المدمجةاسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة
د. نیفین أبو الحدیدالمحاضر
معالجة الكالمالمعالجة على التوازىالواقع االفتراضىاسم المقرر
ICDLالمجموعة معمل ٣معمل ٣معمل 1
المحاضر

االربعاء

الخمیس

یختار الطالب مقرر واحد من المقررین: الواقع اإلفتراضى و النظم المدمجة

االحد

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

المستوى الرابع (قسم تكنولوجیا المعلومات فرعى علوم حاسب)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢-٢٠١٣

السبت

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/01/2013

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



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00الیوم
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
قواعد البیانات -٢الواقع االفتراضىالواقع االفتراضىمعالجة الكالماسم المقرر
معمل  ICDL1مدرج ٧معمل  ICDL1مدرج الشافعىالمجموعة
د. عید عمرىأ.د. محمود اسماعیلالمحاضر
النظم المدمجةاسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة
د. نیفین أبو الحدیدالمحاضر
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
قواعد البیانات -٢تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر
مدرج الشافعىمدرج ٧المجموعة
د. على البسطویسى / د. محمد الوكیلد. شریف مازن / د. احمد ھانىالمحاضر
النظم المدمجةالواقع االفتراضىمعالجة الكالممعالجة الكالماسم المقرر
ICDLمدرج الشافعىالمجموعة معمل VRمدرج ٧معمل  1
د. عید عمرىأ.د. محمود اسماعیلالمحاضر
النظم المدمجةاسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة
د. نیفین أبو الحدیدالمحاضر
قواعد البیانات -٢تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر
ICDLمدرج ٧المجموعة مدرج الشافعىمعمل  1
د. على البسطویسى / د. محمد الوكیلد. شریف مازن / د. احمد ھانىالمحاضر

االربعاء

الخمیس

یختار الطالب مقرر واحد من المقررین: الواقع اإلفتراضى و النظم المدمجة

االحد

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

المستوى الرابع (قسم تكنولوجیا المعلومات فرعى نظم المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢-٢٠١٣

السبت

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/01/2013

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



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00الیوم
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة
معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
لغات الحاسب للتمذجةمعالجة الكالمالواقع االفتراضىمعالجة الكالممعالجة الكالماسم المقرر
- G3مدرج الشافعىالمجموعة ICDL3 -  G1,G2مدرج ٧معمل - G5معمل ٦ معمل ٦
د. عید عمرىأ.د. محمود اسماعیلالمحاضر
لغات الحاسب للتمذجةالنظم المدمجةمعالجة الكالماسم المقرر
- G4المجموعة ICDL4 -  G3,G4مدرج ١٠معمل معمل ٨
د. نیفین أبو الحدیدالمحاضر
الواقع االفتراضىاسم المقرر
- G5المجموعة ICDL2 معمل
المحاضر
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة
معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
نظم دعم القرار وتطبیقاتھالغات الحاسب للتمذجةنظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر
-  G5مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة مدرج ٩
د. ایھاب الخضرى / د. سالى عبد د.محمد صالحالمحاضر
نظم دعم القرار وتطبیقاتھاالنظم المدمجةالواقع االفتراضىمعالجة الكالممعالجة الكالماسم المقرر
G1,G2معمل VRمدرج ICDL2 G5٧مدرج الشافعىالمجموعة - مدرج 261
د. عید عمرىأ.د. محمود اسماعیلالمحاضر
النظم المدمجةلغات الحاسب للتمذجةاسم المقرر
- G1,G2المجموعة مدرج ١٠معمل ٧
د. نیفین أبو الحدیدالمحاضر
الواقع االفتراضىالواقع االفتراضىلغات الحاسب للتمذجةنظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر
-  G1,G2مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة -  G3,G4معمل ٧ معمل ٧
د. ایھاب الخضرى / د. سالى عبد د.محمد صالحالمحاضر
نظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر
-  G3,G4المجموعة مدرج ٩
المحاضر

االربعاء

یختار الطالب مقرر واحد من المقررین: الواقع اإلفتراضى و النظم المدمجة

االحد

االثنین

الخمیس

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

المستوى الرابع (قسم تكنولوجیا المعلومات فرعى بحوث العملیات و دعم القرار)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢-٢٠١٣

السبت

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/01/2013

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



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00الیوم
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
نظم التشغیل-٢المعالجة على التوازىنظم التشغیل-٢اسم المقرر
مدرج ٢٦١مدرج الشافعىمعمل ٣المجموعة
د. خالد توفیقد. أحمد شوقىالمحاضر
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
نظم المعلومات اإلداریةنظم التشغیل-٢تصمیم قواعد البیاناتاسم المقرر
مدرج ٢٦٢مدرج ٨معمل ٣المجموعة
د. أحمد ھانىد. خالد توفیقالمحاضر
تصمیم قواعد البیاناتالمعالجة على التوازىاسم المقرر
مدرج ٧مدرج ٧المجموعة
د. نعمات تازىد. أحمد شوقىالمحاضر
تصمیم قواعد البیاناتنظم المعلومات اإلداریةالمعالجة على التوازىنظم المعلومات اإلداریةاسم المقرر
مدرج ٧مدرج ٧معمل ٣معمل ٤المجموعة
د. نعمات تازىد. أحمد ھانىالمحاضر

االربعاء

الخمیس

االحد

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

المستوى الرابع (قسم نظم المعلومات فرعى علوم حاسب)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢-٢٠١٣

السبت

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/01/2013

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



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00الیوم
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
معالجة الصورنظم المعلومات اإلداریةالتعرف على األنماطاسم المقرر
مدرج ٨معمل ٣مدرج ٨المجموعة
أ.د. ھدى أنسىأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
نظم المعلومات اإلداریةالتعرف على األنماطاسم المقرر
مدرج ٢٦٢معمل ٨المجموعة
د. أحمد ھانىالمحاضر
تصمیم قواعد البیاناتمعالجة الصورتصمیم قواعد البیاناتالتعرف على األنماطاسم المقرر
مدرج ٧مدرج ٨معمل ٨مدرج ٨المجموعة
د. نعمات تازىأ.د. ھدى أنسىأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
معالجة الصورتصمیم قواعد البیاناتنظم المعلومات اإلداریةاسم المقرر
معمل ٧مدرج ٧مدرج ٧المجموعة
د. نعمات تازىد. أحمد ھانىالمحاضر

االربعاء

الخمیس

االحد

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

المستوى الرابع (قسم نظم المعلومات فرعى تكنولوجیا المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢-٢٠١٣

السبت

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/01/2013

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



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00الیوم
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
نظم المعلومات اإلداریةتصمیم قواعد البیاناتنظم المعلومات اإلداریةاسم المقرر
-   G3المجموعة -  G1,G2معمل ٣ - G1,G2معمل ٧ معمل ٧
المحاضر

نظم المعلومات اإلداریةاسم المقرر
-   G4المجموعة معمل ٤
المحاضر

ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
نظم المعلومات اإلداریةلغات الحاسب للتمذجةنظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر
مدرج ٢٦٢مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة
د. ایھاب الخضرى / د. سالى عبد د.محمد صالحالمحاضر

د. أحمد ھانىالفتاح
تصمیم قواعد البیاناتلغات الحاسب للتمذجةنظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر
-   G1,G2المجموعة - G1,G2مدرج ٢٦١ مدرج ٧معمل ٥
د. نعمات تازىالمحاضر
نظم دعم القرار وتطبیقاتھاتصمیم قواعد البیاناتاسم المقرر
-  G3,G4المجموعة -  G3,G4معمل ٨ مدرج ٢٦١
المحاضر

لغات الحاسب للتمذجةتصمیم قواعد البیاناتنظم المعلومات اإلداریةلغات الحاسب للتمذجةنظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر
-  G3,G4مدرج ٧مدرج ٧مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة معمل ٨
د. ایھاب الخضرى / د. سالى عبد د.محمد صالحالمحاضر

د. نعمات تازىد. أحمد ھانىالفتاح

االربعاء

الخمیس

االحد

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

المستوى الرابع (قسم نظم المعلومات فرعى بحوث العملیات و دعم القرار)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢-٢٠١٣

السبت

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/01/2013

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



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00الیوم
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
المعالجة على التوازىبرمجة متعددة األھدافھندسة برمجیات-٢اسم المقرر
مدرج الشافعىمدرج ١٠مدرج ٧المجموعة
د. أحمد شوقىد. طارق أبو العینیند. عمرو كاملالمحاضر
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
اإلدارة اإلستراتیجیةاسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة
د. ھشام عبد السالمالمحاضر
برمجة متعددة األھدافبرمجة متعددة األھدافھندسة برمجیات-٢المعالجة على التوازىھندسة برمجیات-٢اسم المقرر
مدرج ٥٦٠مدرج ١٠معمل ٣مدرج ٧مدرج ٧المجموعة
د. طارق أبو العینیند. أحمد شوقىد. عمرو كاملالمحاضر
اإلدارة اإلستراتیجیةالمعالجة على التوازىاإلدارة اإلستراتیجیةاسم المقرر
مدرج ١٠معمل ٣مدرج ١٠المجموعة
د. ھشام عبد السالمالمحاضر

االربعاء

الخمیس

االحد

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

المستوى الرابع (قسم بحوث العملیات و دعم القرار فرعى علوم حاسب)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢-٢٠١٣

السبت

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/01/2013

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



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00الیوم
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
معالجة الصوربرمجة متعددة األھدافالتعرف على األنماطاسم المقرر
مدرج ٨مدرج ١٠مدرج ٨المجموعة
أ.د. ھدى أنسىد. طارق أبو العینینأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
التعرف على األنماطاإلدارة اإلستراتیجیةاسم المقرر
معمل ٨مدرج ١٠المجموعة
د. ھشام عبد السالمالمحاضر
برمجة متعددة األھدافبرمجة متعددة األھدافمعالجة الصورالتعرف على األنماطاسم المقرر
مدرج ٥٦٠مدرج ١٠مدرج ٨مدرج ٨المجموعة
د. طارق أبو العینینأ.د. ھدى أنسىأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
معالجة الصوراإلدارة اإلستراتیجیةاإلدارة اإلستراتیجیةاسم المقرر
معمل ٧مدرج ١٠مدرج ١٠المجموعة
د. ھشام عبد السالمالمحاضر

االربعاء

الخمیس

االحد

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

المستوى الرابع (قسم  بحوث العملیات و دعم القرار فرعى تكنولوجیا المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢-٢٠١٣

السبت

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/01/2013

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



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00الیوم
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢برمجة متعددة األھدافاسم المقرر
معمل ٥مدرج ١٠المجموعة
د. طارق أبو العینینالمحاضر
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
قواعد البیانات -٢اإلدارة اإلستراتیجیةتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر
مدرج الشافعىمدرج ١٠مدرج ٧المجموعة
د. على البسطویسى / د. محمد الوكیلد. ھشام عبد السالمد. شریف مازن / د. احمد ھانىالمحاضر

برمجة متعددة األھدافبرمجة متعددة األھدافقواعد البیانات -٢اسم المقرر
مدرج ٥٦٠مدرج ١٠معمل ٥المجموعة
د. طارق أبو العینینالمحاضر
قواعد البیانات -٢اإلدارة اإلستراتیجیةتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اإلدارة اإلستراتیجیةاسم المقرر
مدرج الشافعىمدرج ١٠مدرج ٧مدرج ١٠المجموعة
د. على البسطویسى / د. محمد الوكیلد. شریف مازن / د. احمد ھانىد. ھشام عبد السالمالمحاضر

Free Slot for all the
Students for Faculty

Activities

االربعاء

الخمیس

االحد

االثنین

الثالثاء

المستوى الرابع (قسم بحوث العملیات و دعم القرار فرعى نظم المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢-٢٠١٣

السبت

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/01/2013

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب
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اسم المقرر
المجموعة
المحاضر

فواعد البیانات الموزعةاختیاري كلیة -٣
(المعالجة على التوازى)(تصمیم قواعد البیانات)

مدرج الشافعىمعمل ٨المجموعة
د. أحمد شوقىالمحاضر

معالجة البیانات في بیئة الشبكات 
المحلیة

(مستودعات البیانات)
مدرج ٧المجموعة
د. ھدى مختارالمحاضر

المجموعة
المحاضر

معالجة البیانات في بیئة الشبكات 
المحلیة

معالجة البیانات في بیئة الشبكات 
اختیاري كلیة -٣المحلیة

(تصمیم قواعد البیانات)(مستودعات البیانات)(مستودعات البیانات)
مدرج ٧معمل ٨مدرج ٨المجموعة
د. نعمات تازىد. ھدى مختارالمحاضر

فواعد البیانات الموزعة
(المعالجة على التوازى)

مدرج ٧المجموعة
د. أحمد شوقىالمحاضر

اختیاري كلیة -٣فواعد البیانات الموزعة
(تصمیم قواعد البیانات)(المعالجة على التوازى)

مدرج ٧معمل ٣المجموعة
د. نعمات تازىالمحاضر

االربعاء

اسم المقرر

اسم المقرر

الخمیس
اسم المقرر

االثنین
اسم المقرر

الثالثاء
Free Slot for all theاسم المقرر

Students for
Faculty Activities

السنة الرابعة نظام قدیم (قسم نظم المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢-٢٠١٣

أجازةالسبت
االحد

اسم المقرر

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/01/2013

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



9:30 - 12:301:00 - 4:00
معملمحاضرة

Web - PI1G
Android - PI2G
Android - PI3G

IOS - PI4G
MS Web - Orascom5G

MS Cloud - Orascom6G
Oracle Web - Egabi7G

Business Intelligence - Egabi8G
MS Mobile Applications - Egabi9G

SAP - PFS10G
االحد

Web - PI11G
Android - PI12G

Cyber Security - PI13G
Business Intelligence - Egabi14G

الثالثاء
االربعاء
الخمیس

(ERP مادة الـ) المستوى الرابع
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢-٢٠١٣

رقم Track- Companyالیوم
المجموعة

السبت

االثنین

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/01/2013

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


