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الكترونیات-٢ریاضة- ٢إحصاء و احتماالت-١إحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة
د. محمد وھبىأ.د. عبد الھادى نبیھأ.د. سید الشربینىأ.د. سید الشربینىالمحاضر
برمجة حاسبات -١برمجة حاسبات -١برمجة حاسبات -١صیاغة التقاریربرمجة حاسبات -١اسم المقرر
- G13المجموعة - G19,20مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجمعمل ٣ GEمعمل ٧ - معمل ٣
صفاء عليإسالم علي ، مي إبراھیمد. عماد نبیلد. ایھاب الخضرىراجیة أبو الفضلالمحاضر
الكترونیات-٢برمجة حاسبات -١برمجة حاسبات -١اسم المقرر
- G14المجموعة - G7,8معمل ٤ مدرج ٥٦١- G15,16معمل ٦
الھام شوقيشیري أحمد ، آالء عمروفاروق سالمالمحاضر
صیاغة التقاریرالكترونیات-٢الكترونیات-٢اسم المقرر
- G17,18,19مدرج ٥٦١-G1,2مدرج ٥٦١-  G11,12المجموعة مدرج ٢٦٠
ایمان ھاللالھام شوقيمنى محمد سلیمانالمحاضر
ریاضة ٢ریاضة ٢الكترونیات-٢اسم المقرر
G9,10المجموعة G3,4مدرج ٥٦٣ G11,12مدرج  ٨ مدرج ٥٥٩
یمنىیمنىرحاب سیدالمحاضر
ریاضة ٢ریاضة ٢صیاغة التقاریراسم المقرر
Gالمجموعة 1,2,3,4 - GEمدرج ٢٦٠ G5,6مدرج ٥٦٠ مدرج ٥٦٠
احمد فاروقاحمد فاروقایمان ھاللالمحاضر
مبادىء االقتصادصیاغة التقاریراسم المقرر
Gالمجموعة 5,6,7,8 - G17,18مدرج ٢٦١ مدرج ١٠
غادة طولونمروه حسینالمحاضر
صیاغة التقاریرصیاغة التقاریراسم المقرر
GEالمجموعة - - G9,10,11,12مدرج ٥٥٩ مدرج ٢٦٠
ایمان ھاللھالھ مجديالمحاضر
صیاغة التقاریراسم المقرر
- G13,14,15,16المجموعة مدرج ٢٦١
مروه حسینالمحاضر
برمجة حاسبات -١برمجة حاسبات -١مبادىء االقتصادمبادىء االقتصادالكترونیات-٢اسم المقرر
- G5,6المجموعة - G15,16مدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج ٢٦١ - G13,14,15,16,17معمل ٥ مدرج ٢٦٠
محمد عبد الوھابآالء عمرو ، فاروق سالمد. ریم عبد الحلیمد. ریم عبد الحلیممنى محمد سلیمانالمحاضر
برمجة حاسبات -١برمجة حاسبات -١برمجة حاسبات -١اسم المقرر
- G1,2,3,4,19معمل ٦-  G17,18المجموعة - G5,6مدرج الشافعى معمل ٥
آالء عمرو ، إسالم یسريعمرو مجديصفاء علي ، فاروق سالمالمحاضر
إحصاء و احتماالت-١برمجة حاسبات -١مبادىء االقتصاداسم المقرر
G13,14المجموعة - G5,6,7,8مدرج ٥٦٠ - G7,8مدرج ٢٦٠ مدرج ٥٦٠
شریف زھرانمحمد عبد الوھابیاسمینالمحاضر
مبادىء االقتصادالكترونیات-٢إحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
- G1,2المجموعة G3,4مدرج ٢٦١-G13,14مدرج ٥٦١ مدرج ٥٥٩
اریجایھ عادلابراھیم جمعھالمحاضر
إحصاء و احتماالت-١مبادىء االقتصادإحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
-G3,4المجموعة GEمدرج ٥٦٣ - G9,10مدرج ٥٥٩ مدرج ٥٦١
وفاء مومناریجزینب عادلالمحاضر
الكترونیات-٢الكترونیات-٢اسم المقرر
GEالمجموعة مدرج ٥٦٠-  G7,8G17,18    معمل اإللكترونیات
خدیجة خالدمحمود عیدالمحاضر
إحصاء و احتماالت-١مبادىء االقتصاداسم المقرر
G15,16المجموعة -  G11,12مدرج ٢٦٠ مدرج ٥٦١
وفاء مومنغادةالمحاضر
الكترونیات-٢الكترونیات-٢الكترونیات-٢صیاغة التقاریراسم المقرر
G5,6مدرج ٥٦١-G7,8مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة G19   معمل اإللكترونیات
محمود عیداسماء احمدد. محمد وھبىد. ایھاب الخضرىالمحاضر
ریاضة ٢ریاضة ٢اسم المقرر
G9,10المجموعة G7,8مدرج ٥٥٩ مدرج ٥٥٩
ایمانایمانالمحاضر
مبادىء االقتصادریاضة ٢اسم المقرر
G1,2المجموعة G1,2مدرج ٥٦٣ مدرج ٥٦٠
ماجياحمد فاروقالمحاضر
برمجة حاسبات -١إحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
- G13,14المجموعة - G9,10,11,12,18مدرج ٢٦٠ مدرج ٢٦٠
إسالم عليشریف زھرانالمحاضر
إحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
- G15,16المجموعة مدرج ٢٦١
وفاء مؤمنالمحاضر
إحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
- G5,6المجموعة مدرج ٨
زینب عادلالمحاضر
الكترونیات-٢اسم المقرر
-GEالمجموعة مدرج١٠
ایھ عادلالمحاضر
الكترونیات-٢اسم المقرر
G3,4المجموعة G17,18    معمل اإللكترونیات
محمود عیدالمحاضر
برمجة حاسبات -١اسم المقرر
- G11,12المجموعة معمل ٦
إیمان حسني ، بیتر رؤوفالمحاضر
برمجة حاسبات -١الكترونیات-٢ریاضة- ٢الكترونیات-٢الكترونیات-٢اسم المقرر
G11,12مدرج ٢٦٠-G3,4المجموعة G19مدرج أ.د. إبراھیم فرجG13,14   معمل اإللكترونیات مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٢٦١
د. عماد نبیلالھام شوقيأ.د. عبد الھادى نبیھھند جمالأسماء أحمدالمحاضر
برمجة حاسبات -١برمجة حاسبات -١مبادىء االقتصاداسم المقرر
G5,6المجموعة - G3,4مدرج ٢٦١ - G9,10معمل ٧ معمل ٥
مي إبراھیم ، مصطفى أیمنھناء بیومى، مصطفى أیمنامانيالمحاضر
ریاضة ٢مبادىء االقتصادریاضة ٢اسم المقرر
G13,14المجموعة G7,8مدرج ٥٥٩ G17,18مدرج ٢٦١ مدرج ٥٦٠
علیاءامانيالشیماءالمحاضر
الكترونیات-٢ریاضة ٢مبادىء االقتصاداسم المقرر
G11,12المجموعة G19,20مدرج ٥٦٠ G1,2مدرج ٥٥٩ .            معمل اإللكترونیات
اسماء احمدالشیماءیاسمینالمحاضر
برمجة حاسبات -١ریاضة ٢إحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
,G17المجموعة 18 - G15,16مدرج ٥٦١ GEمدرج ٥٦٠ - مدرج ٩
محمد عبد الوھابعلیاءعلي زیدانالمحاضر
اقتصادإحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
,G19المجموعة 20  - G9,10مدرج ٥٦٣ مدرج ٢٦٠
سارة عليزینب عادلالمحاضر
إحصاء و احتماالت-١الكترونیات-٢اسم المقرر
G9,10المجموعة G15,16GE    معمل اإللكترونیات - مدرج ٥٦٣
دینا عزتھند جمالالمحاضر
برمجة حاسبات -١اسم المقرر
- G1,2المجموعة معمل ٦
راجیة أبو الفضل ، صفاء عليالمحاضر
اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
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اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
برمجة ٢تنظیم ملفاتإشارات ونظماشارات ونظماشارات ونظمقواعد البیانات -١اسم المقرر
مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٥٦١-G5,6مدرج ٥٦١-G15,16مدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة
د. عماد نبیلد. محمد الرملىأ.د. رضا عبد الوھاب / د. شریف عبده / د. محمد ابراھیم زیدانابراھیم زیداند.حنان موسى / د. أیمن طھالمحاضر
تنظیم ملفاتتنظیم ملفاتاسم المقرر
- G13المجموعة - G23معمل ٣ معمل ٣
شیري أحمدبسمة مختارالمحاضر
تنظیم ملفاتتنظیم ملفاتاسم المقرر
- G14المجموعة - G24معمل ٤ معمل ٤
دسوقي عبد القويدسوقي عبد القويالمحاضر
ھیاكل البیاناتتنظیم ملفاتاسم المقرر
- G9,10المجموعة ,G21معمل ٨ 22 - معمل ٦
مصطفى سعد ، مي إبراھیمرنا عارف ، شیري أحمدالمحاضر
تنظیم ملفاتشبكات الحاسب -١اسم المقرر
-G11,12المجموعة - G1,2مدرج ٢٦١ معمل ٧
رنا عارف ، بسمة مختارأحمد نجیبالمحاضر
نمذجة و محاكاةنمذجة و محاكاةاسم المقرر
مغمل ٥- G3,4معمل G17,18-5المجموعة
دعاء، غادةدعاء. لمیاءالمحاضر
نمذجة و محاكاةنمذجة و محاكاةاسم المقرر
-G19,20معمل ٧- G7,8المجموعة معمل ٨
ماجي، لمیاءمیرال، شیماءالمحاضر
قواعد البیانات - ١قواعد البیانات - ١اسم المقرر
G1المجموعة to 6 & G19 to 24  - G7مدرج ٢٦٠ to 18  - مدرج ٢٦٠
ایمن الكیالنيدینا عزتالمحاضر
ھیاكل البیاناتھیاكل البیاناتاسم المقرر
GEالمجموعة - ICDL -GEمعمل 1 مدرج ٥٦٣
إسالم عليإسالم عليالمحاضر
برمجة ٢تنظیم ملفاتھیاكل البیاناتنمذجة و محاكاةشبكات الحاسب -١اشارات ونظماسم المقرر
GEمدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٩-G3,4المجموعة - - G1معمل ٣ معمل ٧
محمود إسماعیلمحمود إسماعیلد. شریف خطاب / د. بشیر عبد الفتاحأ.د.معتز خورشید / د. سالى عبد الفتاحد. عمرو سعد/ د. إیمان سندسماح أحمدالمحاضر
نمذجة و محاكاةشبكات الحاسب-١اسم المقرر
-G1,2مدرج ٨-G7,8المجموعة معمل 8
مي، ماجيندا محمد رجبالمحاضر
ھیاكل البیاناتتنظیم ملفاتاسم المقرر
- G15,16المجموعة G13 toمعمل ٧ 18 - مدرج أ.د. إبراھیم فرج
عمرو مجديرنا عارف ، بسمة مختارالمحاضر
ھیاكل البیاناتھیاكل البیاناتاسم المقرر
,G17المجموعة 18 - G19 toمعمل ٨ 24 - مدرج ٥٦٣
فاروق سالمیمنى مجدي ، عمر خالدالمحاضر
اشارات ونظمنمذجة و محاكاةاشارات ونظماشارات ونظماسم المقرر
مدرج ٥٦١-G19,20مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٥٦١-G1,2مدرج ٥٦١-G21,22المجموعة
سماح أحمدأ.د.معتز خورشید / د. سالى عبد الفتاحرحاب سیدرحاب سیدالمحاضر
شبكات الحاسب-١شبكات الحاسب -١شبكات الحاسب-١اسم المقرر
مدرج ٥٦٣-G15,16مدرج ٥٦٣-G21,22مدرج ٥٦٣-G1,2المجموعة
ندا محمد رجبشیماء مسعدندا محمد رجبالمحاضر
ھیاكل البیاناتتنظیم ملفاتتنظیم ملفاتاسم المقرر
- G7المجموعة - G11,12معمل ٣ G1 toمعمل ٥ 6 - مدرج أ.د. إبراھیم فرج
إیمان حسنيمحمد ناصف ، أماني محمددسوقي عبد القويالمحاضر
ھیاكل البیاناتھیاكل البیاناتتنظیم ملفاتاسم المقرر
- G8المجموعة ,G15معمل ٤ 16 - ,G13معمل ٨ 14 - معمل ٦
عمرو مجدي ، بیتر رؤوفسمر ھشام ، إسالم یسريمحمد ناصفالمحاضر
نمذجة و محاكاةنمذجة و محاكاةھیاكل البیاناتاسم المقرر
,G9المجموعة 10 - معمل G23-3معمل G13,14-7معمل ٥
احمد فاروقھیام جمال ، ربى عالءسمر ھشام ، أحمد جاللالمحاضر
نمذجة و محاكاةقواعد البیانات -١ھیاكل البیاناتاسم المقرر
,G3المجموعة 4 - - G5معمل ٦ معمل GE-4معمل ٣
خلودنورا حسن-عمرو طارقإسالم یسري ، بیتر رؤوفالمحاضر
نمذجة و محاكاةقواعد البیانات -١نمذجة و محاكاةاسم المقرر
- G6معمل G11,12-8المجموعة معمل G21,22-5معمل ٤
مي، یمنىزینب عادلسارة علي، اماني ممدوحالمحاضر
قواعد البیانات -١قواعد البیانات -١اسم المقرر
.G19المجموعة 20 - Gمعمل ٧ 7,8 - معمل ٦
محمد حافظ-نسمھ مصطفيمحمد حافظ-نورا حسن-عمرو طارقالمحاضر
برمجة ٢ھیاكل البیاناتإشارات ونظماشارات ونظمشبكات الحاسب -١قواعد البیانات -١اسم المقرر
,G19مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٢٦٠-G17,18مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة 20 - مدرح أ.د. إبراھیم فرجمعمل ٧
د. عماد نبیلیمنى مجدي ، ھدى أحمدأ.د. رضا عبد الوھاب / د. شریف عبده / د. محمد أسماء أحمدد. عمرو سعد/ د. إیمان سندد.حنان موسى / د. أیمن طھالمحاضر
اشارات ونظمتنظیم ملفاتاسم المقرر
,G5المجموعة 6 - مدرج ٥٥٩-G23,24معمل ٦
ولید عزميمحمد ناصف ، شیري أحمدالمحاضر
شبكات الحاسب-١شبكات الحاسب-١اسم المقرر
مدرج ٥٦٣-G9,10مدرج ٢٦١-G19,20المجموعة
أحمد نجیبشیماء مسعدالمحاضر
تنظیم ملفاتھیاكل البیاناتاسم المقرر
,G1المجموعة 2 - ,G17معمل ٧ 18 - معمل ٨
محمد األرنؤطي ، أحمد جاللمي إبراھیم ، أحمد جاللالمحاضر
نمذجة و محاكاةنمذجة و محاكاةاسم المقرر
-G5,6معمل G9,10-5المجموعة معمل 6
سھر ، عبیرمیرال، سارةالمحاضر
قواعد البیانات -١نمذجة و محاكاةاسم المقرر
G15,16المجموعة - Gمعمل 8 13, 14 - معمل ٥
دیناعزت-دینا بیومىسھر ، عبیرالمحاضر
قواعد البیانات -١قواعد البیانات -١اسم المقرر
Gالمجموعة 11 - - G15معمل ٣ معمل ٣
عبلھ عالمدینا عزتالمحاضر
قواعد البیانات -١قواعد البیانات -١اسم المقرر
Gالمجموعة 12 - - G16معمل ٤ معمل ٤
احمد عبدالعزیزھالھ مجديالمحاضر
اشارات ونظمقواعد البیانات -١اسم المقرر
GEالمجموعة - ICDL1 معملGE- مدرج ٥٦٠
محمد طلعتنورا حسن-عمروطارقالمحاضر
شبكات الحاسب-١اسم المقرر
- G3,4المجموعة مدرج ٥٦١
أمیر إبراھیمالمحاضر
شبكات الحاسب-١اسم المقرر
- G13,14المجموعة مدرج ٥٦٣
أحمد نجیبالمحاضر
اشارات ونظماشارات ونظمھیاكل البیاناتتنظیم ملفاتقواعد البیانات -١اسم المقرر
Gالمجموعة 1,2 - - G9,10مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجمعمل ٥ مدرج ٥٦١-G13,14مدرج ٢٦١
محمد طلعتابراھیم زیداند. شریف خطاب / د. بشیر عبد الفتاحد. محمد الرملىھالھ مجدي-محمد حافظالمحاضر
شبكات الحاسب-١شبكات الحاسب-١شبكات الحاسب-١اسم المقرر
- G17,18المجموعة - G23,24مدرج ٩ مدرج ٥٦٠-G5,6مدرج ٥٦٠
دینا طارقسارة عبد العزیزدینا طارقالمحاضر
قواعد البیانات -١ھیاكل البیاناتاشارات ونظماسم المقرر
- G11,12المجموعة - G11,12مدرج ٥٦٠ Gمعمل ٦ 21, 22 - معمل٧
دینا بیومي-احمد عبدالعزیزإیمان حسني ، ھدى أحمدفرح محسنالمحاضر
قواعد البیانات -١تنظیم ملفاتھیاكل البیاناتاسم المقرر
,G23المجموعة 24 - - G21,22معمل ٧ Gمعمل ٥ 23, 24 - معمل ٥
ایمن كیالني-عبلھ عالممحمود إسماعیل ، أماني محمدھدى أحمد ، یمنى مجديالمحاضر
تنظیم ملفاتقواعد البیانات -١ھیاكل البیاناتاسم المقرر
,G5المجموعة 6 - Gمعمل ٦ 17,18 - - G19,20معمل ٧ معمل ٦
محمود إسماعیل ، أماني محمدنسمھ مصطفي-ھالھ مجديعمرو مجدي ، إسالم یسريالمحاضر
تنظیم ملفاتقواعد البیانات -١قواعد البیانات -١اسم المقرر
Gالمجموعة 9,10 - Gمعمل ٨ 3,4 - - G3معمل ٨ معمل ٣
محمد األرنؤطيایمن كیالني-عبلھ عالمنسمھ مصطفي-احمد عبدالعزیزالمحاضر
تنظیم ملفاتاشارات ونظمھیاكل البیاناتاسم المقرر
-G7المجموعة - G7,8معمل ٣ - G4مدرج ٥٥٩ معمل ٤
أحمد جاللولید عزميبیتر رؤوفالمحاضر
ھیاكل البیاناتقواعد البیانات -١ھیاكل البیاناتاسم المقرر
- G8المجموعة GEمعمل ٤ G7 toمدرج ٨ 12 - مدرج ٢٦٠
إیمان حسنيدینا بیوميسمر ھشامالمحاضر
شبكات الحاسب-١اسم المقرر
- GEالمجموعة مدرج ٥٦٣
سارة عبد العزیزالمحاضر

المستوى الثانى
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٣-٢٠١٤

أجازةالسبت

االحد

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the
Students for Faculty

Activities

االربعاء

الخمیس

GE is a  group for
forgeiners

students who
speaks only

English

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/02/2014

( 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 الرسم بالحاسبنظم التشغیل-٢ھندسة برمجیات-٢ذكاء أصطناعىذكاء أصطناعىاسم المقرر
GEالمجموعة - ICDL - GEمدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج الشافعىمعمل 1 معمل ٤
دینا طارقد. خالد توفیقد. محمد الرملىأ.د. ریم بھجت / د. عبیر القرنىدینا محمودالمحاضر
نظم الرسم بالحاسباسم المقرر
- G1,2المجموعة معمل ٦
ھشام حسنى - دینا طارقالمحاضر
خوارزمیاتنظم الرسم بالحاسبالشبكات العصبیةنظم التشغیل-٢ذكاء أصطناعىاسم المقرر
G1المجموعة - ICDL - G1,2معمل 1 - G3,4مدرج ٧معمل ٧ مدرج ٢٦١معمل ٦
د. شریف خطاب / د. بشیر عبد الفتاحمحمد قاسم - احمد یوسفأ.د. عمرو بدرعبیر خالد ، بسمة مختارسارة یونسالمحاضر
ھندسة برمجیات-٢ذكاء أصطناعىذكاء أصطناعىاسم المقرر
G2المجموعة - ICDL - G3,4معمل 2 G1معمل ٨ - ICDL معمل 1
صباحصباح ، ھناء بیوميھناء بیوميالمحاضر
ھندسة برمجیات-٢نظم الرسم بالحاسبالشبكات العصبیةاسم المقرر
G3المجموعة - ICDL G5معمل 3 - G2معمل 3 - ICDL معمل 2
عمر خالدھشام حسنىمصطفى أیمنالمحاضر
الشبكات العصبیةاسم المقرر
G4المجموعة - ICDL معمل 4
آالء عمروالمحاضر
خوارزمیاتنظم التشغیل-٢ذكاء أصطناعىالشبكات العصبیةاسم المقرر
G5المجموعة - ICDL مدرج ٢٦١مدرج ٧مدرج الشافعىمعمل 3
د. شریف خطاب / د. بشیر عبد الفتاحد. خالد توفیقأ.د. ریم بھجت / د. عبیر القرنىأماني محمدالمحاضر
ذكاء أصطناعىالشبكات العصبیةھندسة برمجیات-٢نظم الرسم بالحاسبالشبكات العصبیةاسم المقرر
- G1,2المجموعة مدرج ٢٦٠مدرج ٧مدرج الشافعىمدرج الشافعىمعمل ٧
محمد عبد الوھابأ.د. عمرو بدرد. محمد الرملىأ.د. رضا عبد الوھاب / د. محمد رفاعىمصطفى أیمن ، صفاء عليالمحاضر
ھندسة برمجیات-٢اسم المقرر
G5المجموعة - معمل 3
عمر خالدالمحاضر
خوارزمیاتنظم التشغیل-٢نظم الرسم بالحاسبخوارزمیاتنظم التشغیل-٢اسم المقرر
G5المجموعة - ICDL ,G1معمل 3 2 - G3مدرج الشافعىمعمل ٦ - ICDL G5معمل 1 - ICDL معمل 1
ھدى أحمدعبیر خالدأ.د. رضا عبد الوھاب / د. محمد رفاعىمحمد األرنؤطي ، یمنى مجديعبیر خالدالمحاضر
نظم التشغیل-٢ھندسة برمجیات-٢خوارزمیاتاسم المقرر
G3المجموعة - ICDL - G3,4معمل 1 G4معمل ٧ - ICDL معمل 2
سمر ھشاممصطفى سعد ، محمود خضیرمحمد األرنؤطيالمحاضر
ھندسة برمجیات-٢ذكاء أصطناعىخوارزمیاتاسم المقرر
G4المجموعة - ICDL - G5معمل 2 GEمعمل ٣ - ICDL معمل 3
مصطفى سعدعبیر خالددسوقي عبد القويالمحاضر

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

أجازةالسبت

االحد

االثنین

Free Slot for all the Students forالثالثاء
Faculty Activities

االربعاء

الخمیس

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
. عمید الكلیة          20/02/2014

( 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
معالجة الصورشبكات فائقة السرعةمعالجة الصورالتعرف على األنماطمعالجة الكالماسم المقرر
- G3,4مدرج ٧مدرج ٧مدرج ٧مدرج ٧المجموعة معمل ٨
ایمان احمد-خدیجة خالدد.ھیثم صفوتأ.د. ھدى أنسىأ.د. خالد مصطفىأ.د. محمود اسماعیل / أ.د. رضا عبد الوھابالمحاضر
شبكات الحاسب -٢المعالجات الدقیقةالمعالجات الدقیقةاسم المقرر
- G1,2مدرج ٩المجموعة - G1,2معمل ٥ معمل ٧
سارة عبد العزیز- فرح سمیرتوفیق أحمد - محمود عیدأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
نظم الرسم بالحاسبشبكات فائقة السرعةاسم المقرر
- G3,4المجموعة - GEمعمل ٧ معمل ٤
دینا طارقإیمان رسالن-أمیر إبراھیمالمحاضر
معالجة الصورشبكات فائقة السرعةتأمین الشبكات والمعلوماتشبكات الحاسب -٢تأمین الشبكات والمعلوماتاسم المقرر
- G3,4مدرج ٧مدرج الشافعىالمجموعة - G1,2مدرج ٧معمل ٧ معمل ٧
ایھ عادل-خدیجة خالدد.ھیثم صفوتإیمان رسالن - ندا محمد رجبد. أمیرة قطبإیمان رسالنالمحاضر
نظم الرسم بالحاسبمعالجة الكالممعالجة الصوراسم المقرر
G5,6المجموعة - G1معمل 8 - G5معمل 4 - ICDL معمل 1
محمد قاسمالھام شوقيایھ عادل-منى محمدالمحاضر
نظم الرسم بالحاسبنظم الرسم بالحاسباسم المقرر
G1,2المجموعة - G6معمل 6 - ICDL معمل 2
ھند جمالمحمد قاسم - احمد یوسفالمحاضر
التعرف على األنماطالتعرف على األنماطتأمین الشبكات والمعلوماتالتعرف على األنماطاسم المقرر
- G1,2مدرج ٧مدرج الشافعىالمجموعة - G3,4معمل ٨ معمل ٧
ایمان احمد-توفیق أحمدایمان احمد-توفیق أحمدأ.د. ابو العال العطیفى / د. سناء طھأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
شبكات الحاسب -٢شبكات الحاسب -٢اسم المقرر
- G3,4المجموعة G5,6معمل ٧ معمل 8-
فرح سمیر - احمد ابوبكرشیماء مسعد - احمد ابوبكرالمحاضر
تأمین الشبكات والمعلوماتتأمین الشبكات والمعلوماتمعالجة الصورنظم الرسم بالحاسبمعالجة الكالماسم المقرر
G1,2مدرج ٧مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة - G5معمل 6 - ICDL معمل 1
ھبة شریفھبة شریف- فرح محسنأ.د. ھدى أنسىأ.د. رضا عبد الوھاب / د. محمد رفاعىأ.د. محمود اسماعیل / أ.د. رضا عبد الوھابالمحاضر
تأمین الشبكات والمعلوماتنظم الرسم بالحاسبالمعالجات الدقیقةاسم المقرر
- G3,4مدرج ٨المجموعة G6معمل٧ - ICDL معمل 2
فرح محسنھند جمال - احمد یوسفأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
شبكات فائقة السرعةاسم المقرر
- G1,2المجموعة معمل ٦
أحمد نجیب-أمیر إبراھیمالمحاضر
التعرف على األنماطتأمین الشبكات والمعلوماتنظم الرسم بالحاسبشبكات الحاسب -٢اسم المقرر
-G5,6مدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة معمل 8
ابراھیم زیدان - احمد ابكرأ.د. ابو العال العطیفى / د. سناء طھأ.د. رضا عبد الوھاب / د. محمد رفاعىد. أمیرة قطبالمحاضر

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

أجازةالسبت

االحد

یختار الطالب مقرر واحد من المقررات التالیة: معالجة الكالم - المعالجات الدقیقة - الشبكات فائقة السرعة

االثنین

Free Slot for all the Students forالثالثاء
Faculty Activities

االربعاء

الخمیس

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
. عمید الكلیة          20/02/2014

( 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
تخزین و استرجاع بیاناتذكاء أصطناعىھندسة برمجیات-٢ذكاء أصطناعىذكاء أصطناعىاسم المقرر
GEالمجموعة - ICDL - G3,4مدرج الشافعىمدرج الشافعىمعمل 1 G3,4معمل ٨ معمل ٦
وفاء مؤمن-نسمھ مصطفيرنا عارف ، دینا محمودد. محمد الرملىأ.د. ریم بھجت / د. عبیر القرنىدینا محمودالمحاضر
تخزین و استرجاع بیاناتتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢تخزین و استرجاع بیاناتاسم المقرر
G1,2المجموعة G1معمل ٨ - ICDL G5,6معمل 1 - معمل 5
شریف زھران-احمد عماددینا بیوميمحمد حافظ - احمد عمادالمحاضر
تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر
G2المجموعة - ICDL معمل 2
فاطمھ عبدالدایمالمحاضر
قواعد البیانات -٢مستودعات البیاناتھندسة برمجیات-٢مستودعات البیاناتتخزین و استرجاع بیاناتاسم المقرر
,G1مدرج ٨مدرج ٧المجموعة 2 - G5,6معمل ٥ Gمعمل ٧ 5,6 معمل ٦
احمد عماد-ابراھیم جمعھاماني حسن-مروه عبدالمنعمصباح ، عمر خالدد. ھدى مختارد. نعمات تازىالمحاضر
قواعد البیانات -٢ذكاء أصطناعىاسم المقرر
- G5المجموعة G1,2معمل ٣ معمل ٨
نھي ناجي-ابراھیم جمعھھناء بیوميالمحاضر
قواعد البیانات -٢ذكاء أصطناعىاسم المقرر
- G6المجموعة G3معمل ٤ - ICDL معمل 3
احمد عمادسارة یونسالمحاضر
قواعد البیانات -٢مستودعات البیاناتاسم المقرر
G3المجموعة - ICDL G4معمل 3 - ICDL معمل 4
نورا حسن-عمرو طارقمروه عبدالمنعمالمحاضر
مستودعات الباناتاسم المقرر
G4المجموعة - ICDL معمل 4
نھي ناجيالمحاضر
قواعد البیانات -٢ذكاء أصطناعىتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر
مدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج ٧المجموعة
د. محمد الوكیل / د. ولید حلمىأ.د. ریم بھجت / د. عبیر القرنىد. شریف مازن / د. أحمد ھانىالمحاضر
ذكاء أصطناعىذكاء أصطناعىھندسة برمجیات-٢مستودعات البباناتاسم المقرر
- G1,2مدرج الشافعىمدرج ٧المجموعة مدرج ٢٦٠معمل ٨
محمد عبد الوھابسارة یونس ، دینا محمودد. محمد الرملىد. ھدى مختارالمحاضر
ھندسة برمجیات-٢اسم المقرر
G5المجموعة - ICDL معمل 1
صباحالمحاضر
ھندسة برمجیات-٢اسم المقرر
G6المجموعة - ICDL معمل 2
عمر خالدالمحاضر
تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر
G3المجموعة معمل ٣
احمد عبدالعزیزالمحاضر
تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر
G4المجموعة معمل ٤
مروه حسینالمحاضر
تخزین و استرجاع بیاناتھندسة برمجیات-٢ھندسة برمجیات-٢تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢قواعد البیانات -٢اسم المقرر
- G3,4مدرج ٧مدرج ٧المجموعة GEمعمل ٦ - ICDL مدرج ٢٦١معمل 3
د. نعمات تازىمصطفى سعدمصطفى سعد ، محمود خضیرد. شریف مازن / د. أحمد ھانىد. محمد الوكیل / د. ولید حلمىالمحاضر
تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر
G5,6المجموعة - معمل 5
ایمان ھالل-فاطمھ عبدالدایمالمحاضر
مستودعات البیاناتاسم المقرر
G1,2المجموعة - معمل 8
نھي ناجي-ایمن كیالنيالمحاضر

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

أجازةالسبت

االحد

االثنین

Free Slot for all the Students forالثالثاء
Faculty Activities

االربعاء

الخمیس

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
. عمید الكلیة         20/02/2014

( 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

برمجة غیر خطیةالحسابات الذكیةنظریة المباریات والقرراتالحسابات الذكیةاسم المقرر

مدرج ٩مدرج ٩مدرج ٩معمل ٥المجموعة

د. طارق أبو العینیند. محمد البلتاجىد. محمد البلتاجىسھر ، عبیرالمحاضر

نظریة المباریاتبرمجة غیر خطیةالنماذج العشوائیةلغات الحاسب للتمذجةاسم المقرر

مدرج ٩مدرج ٩مدرج ٩معمل ٥المجموعة

مي عادلدعاء صالحعلیاء یحيھیام جمال ، ربى عالءالمحاضر

النماذج العشوائیةلغات الحاسب للتمذجةنظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر

مدرج ٩مدرج ٨مدرج ٨المجموعة

د. عمر سلیمانأ.د. معتز خورشبد / د. ایھاب الخضرىد.نداء عزتالمحاضر

لغات الحاسب للتمذجةنظریة المباریات والقرراتالحسابات الذكیةاسم المقرر

مدرج ٨مدرج ٩مدرج ٩المجموعة

أ.د. معتز خورشبد / د. ایھاب الخضرىد. محمد البلتاجىد. محمد البلتاجىالمحاضر

النماذج العشوائیةنظم دعم القرار وتطبیقاتھابرمجة غیر خطیةنظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر

مدرج ٩مدرج ٩مدرج ٩مدرج ٨المجموعة

د. عمر سلیمانایمان ابو الحمدد. طارق أبو العینیند.نداء عزتالمحاضر

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

أجازةالسبت

االحد

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/02/2014

( 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
ERPERPERPERPالمعالجة على التوازىاسم المقرر

مدرج ١٠المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)د. أحمد شوقىالمحاضر

معالجة الصورمعالجة الصورالتعرف على األنماطاسم المقرر

ICDLمدرج ٧مدرج ٧المجموعة معمل 3

خدیجة خالدأ.د. ھدى أنسىأ.د. خالد مصطفىالمحاضر

اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

التعرف على األنماطالتعرف على األنماطاسم المقرر

ICDLمدرج الشافعىالمجموعة معمل 1

احمد ابوبكرأ.د. خالد مصطفىالمحاضر

المعالجة على التوازىمعالجة الصورالمترجماتالمعالجة على التوازىاسم المقرر

مدرج ٨مدرج ٧معمل ٨معمل ٨المجموعة

د. أحمد شوقىأ.د. ھدى أنسىسارة یونس ، دینا محمودمحمد ناصف ، راجیة أبو الفضلالمحاضر

المترجماتالمترجماتاسم المقرر

مدرج ٧مدرج ٧المجموعة

د. حسین شرفد. حسین شرفالمحاضر

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

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

السبت

االحد

أجازةاالثنین

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/02/2014

( 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
ERPERPERPERPالمعالجة على التوازىاسم المقرر

مدرج ١٠المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)د. أحمد شوقىالمحاضر

اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

قواعد البیانات -٢تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر

مدرج الشافعىمدرج ٧المجموعة

د. محمد الوكیل / د. ولید حلمىد. شریف مازن / د. أحمد ھانىالمحاضر

المعالجة على التوازىتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢المترجماتالمعالجة على التوازىاسم المقرر

ICDLمعمل ٨معمل ٨المجموعة مدرج ٨معمل 2

د. أحمد شوقىفاطمھ عبدالدایمسارة یونس ، دینا محمودمحمد ناصف ، راجیة أبو الفضلالمحاضر

قواعد البیانات -٢المترجماتالمترجماتتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢قواعد البیانات -٢اسم المقرر

ICDLمدرج ٧مدرج ٧مدرج ٧مدرج ٧المجموعة معمل 2

مروه عبدالمنعمد. حسین شرفد. حسین شرفد. شریف مازن / د. أحمد ھانىد. محمد الوكیل / د. ولید حلمىالمحاضر

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

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

السبت

االحد

أجازةاالثنین

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/02/2014

( 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
ERPERPERPERPالمعالجة على التوازىاسم المقرر

مدرج ١٠المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)د. أحمد شوقىالمحاضر

اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

لغات الحاسب للتمذجةلغات الحاسب للتمذجةنظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر

معمل ٥مدرج ٨مدرج ٨المجموعة

ھیام، ربىأ.د. معتز خورشبد / د. ایھاب الخضرىد.نداء عزتالمحاضر

المعالجة على التوازىلغات الحاسب للتمذجةالمترجماتالمعالجة على التوازىاسم المقرر

مدرج ٨مدرج ٨معمل ٨معمل ٨المجموعة

د. أحمد شوقىأ.د. معتز خورشبد / د. ایھاب الخضرىسارة یونس ، دینا محمودمحمد ناصف ، راجیة أبو الفضلالمحاضر

المترجماتالمترجماتنظم دعم القرار وتطبیقاتھانظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر

مدرج ٧مدرج ٧مدرج ١٠مدرج ٨المجموعة

د. حسین شرفد. حسین شرفخلودد.نداء عزتالمحاضر

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

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

السبت

االحد

أجازةاالثنین

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/02/2014

( 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
ERPERPERPERPالمعالجة على التوازىاسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة
معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)د. أحمد شوقىالمحاضر
الواقع االفتراضىذكاء أصطناعىمعالجة الكالماسم المقرر
مدرج ١٠مدرج الشافعىمدرج ٧المجموعة
د. عید عمرىأ.د. ریم بھجت / د. عبیر القرنىأ.د. محمود اسماعیل / أ.د. رضا عبد الوھابالمحاضر
النظم المدمجةاسم المقرر
مدرج ٨المجموعة
د. نیفین أبو الحدیدالمحاضر
اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

ذكاء أصطناعىالمعالجة على التوازىاسم المقرر
ICDLالمجموعة مدرج الشافعىمعمل 1
أ.د. ریم بھجت / د. عبیر القرنىراجیة أبو الفضلالمحاضر
ذكاء أصطناعىالمعالجة على التوازىالواقع االفتراضىمعالجة الكالماسم المقرر
مدرج ٢٦٠مدرج ٨مدرج ٥٦١مدرج الشافعىالمجموعة
محمد عبد الوھابد. أحمد شوقىد. عید عمرىأ.د. محمود اسماعیل / أ.د. رضا عبد الوھابالمحاضر
النظم المدمجةاسم المقرر
مدرج ٨المجموعة
د. نیفین أبو الحدیدالمحاضر
النظم المدمجةمعالجة الكالمذكاء أصطناعىاسم المقرر
معمل ٤معمل ٤معمل ٣المجموعة
محمد قاسمسماح أحمدعبیر خالدالمحاضر
الواقع االفتراضىاسم المقرر
معمل ٣المجموعة
احمد یوسفالمحاضر

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

السبت

االحد

أجازةاالثنین
الثالثاء

Free Slot for all the
Students for Faculty

Activities

االربعاء

الخمیس

یختار الطالب مقرر واحد من المقررین: الواقع اإلفتراضى و النظم المدمجة
( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/02/2014

( 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
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
الواقع االفتراضىمعالجة الكالماسم المقرر
مدرج ١٠مدرج ٧المجموعة
د. عید عمرىأ.د. محمود اسماعیل / أ.د. رضا عبد الوھابالمحاضر
النظم المدمجةاسم المقرر
مدرج ٨المجموعة
د. نیفین أبو الحدیدالمحاضر
اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

قواعد البیانات -٢تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر
مدرج الشافعىمدرج ٧المجموعة
د. محمد الوكیل / د. ولید حلمىد. شریف مازن / د. أحمد ھانىالمحاضر
تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢الواقع االفتراضىمعالجة الكالماسم المقرر
ICDLمدرج ٥٦١مدرج الشافعىالمجموعة معمل 2
فاطمھ عبدالدایمد. عید عمرىأ.د. محمود اسماعیل / أ.د. رضا عبد الوھابالمحاضر
النظم المدمجةاسم المقرر
مدرج ٨المجموعة
د. نیفین أبو الحدیدالمحاضر
قواعد البیانات -٢النظم المدمجةمعالجة الكالمتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢قواعد البیانات -٢اسم المقرر
ICDLمعمل ٤معمل ٤مدرج ٧مدرج ٧المجموعة معمل 2
مروه عبدالمنعممحمد قاسمسماح أحمدد. شریف مازن / د. أحمد ھانىد. محمد الوكیل / د. ولید حلمىالمحاضر
الواقع االفتراضىاسم المقرر
معمل ٣المجموعة
احمد یوسفالمحاضر

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

السبت

االحد

أجازةاالثنین
الثالثاء

Free Slot for all the
Students for Faculty

Activities

االربعاء

الخمیس

یختار الطالب مقرر واحد من المقررین: الواقع اإلفتراضى و النظم المدمجة
( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/02/2014

( 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
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
الواقع االفتراضىمعالجة الكالماسم المقرر
مدرج ١٠مدرج ٧المجموعة
د. عید عمرىأ.د. محمود اسماعیل / أ.د. رضا عبد الوھابالمحاضر
النظم المدمجةاسم المقرر
مدرج ٨المجموعة
د. نیفین أبو الحدیدالمحاضر
اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

لغات الحاسب للتمذجةلغات الحاسب للتمذجةنظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر
معمل ٥مدرج ٨مدرج ٨المجموعة
ھیام، ربىأ.د. معتز خورشبد / د. ایھاب الخضرىد.نداء عزتالمحاضر
لغات الحاسب للتمذجةالواقع االفتراضىمعالجة الكالماسم المقرر
مدرج ٨مدرج ٥٦١مدرج الشافعىالمجموعة
أ.د. معتز خورشبد / د. ایھاب الخضرىد. عید عمرىأ.د. محمود اسماعیل / أ.د. رضا عبد الوھابالمحاضر

النظم المدمجةاسم المقرر
مدرج ٨المجموعة
د. نیفین أبو الحدیدالمحاضر
النظم المدمجةمعالجة الكالمنظم دعم القرار وتطبیقاتھانظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر
معمل ٤معمل ٧مدرج ١٠مدرج ٨المجموعة
محمد قاسمولید عزمي - محمد طلعتخلودد.نداء عزتالمحاضر
الواقع االفتراضىاسم المقرر
معمل ٣المجموعة
احمد یوسفالمحاضر

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

السبت

االحد

أجازةاالثنین
الثالثاء

Free Slot for all the
Students for Faculty

Activities

االربعاء

الخمیس

یختار الطالب مقرر واحد من المقررین: الواقع اإلفتراضى و النظم المدمجة
( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/02/2014

( 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
ERPERPERPERPالمعالجة على التوازىاسم المقرر

مدرج ١٠المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)د. أحمد شوقىالمحاضر

نظم التشغیل-٢تصمیم قواعد البیاناتنظم المعلومات اإلداریةنظم المعلومات اإلداریةاسم المقرر

ICDLمدرج ٨المجموعة ICDLمعمل 3 مدرج الشافعىمعمل 3

د. خالد توفیقعلي زیداناماني حسند. حاتم القاضىالمحاضر

اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

نظم التشغیل-٢المعالجة على التوازىاسم المقرر

ICDLالمجموعة مدرج ٧معمل 1

د. خالد توفیقراجیة أبو الفضلالمحاضر

المعالجة على التوازىتصمیم قواعد البیاناتاسم المقرر

مدرج ٨مدرج ١٠المجموعة

د. أحمد شوقىد. نعمات تازىالمحاضر

نظم المعلومات اإلداریةتصمیم قواعد البیاناتنظم التشغیل-٢اسم المقرر

ICDLالمجموعة مدرج ٨مدرج ٨معمل 3

د. حاتم القاضىد. نعمات تازىعبیر خالدالمحاضر

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

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

السبت

االحد

أجازةاالثنین

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/02/2014

( 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
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
معالجة الصورمعالجة الصورالتعرف على األنماطنظم المعلومات اإلداریةاسم المقرر
ICDLمدرج ٧مدرج ٧مدرج ٨المجموعة معمل 3
خدیجة خالدأ.د. ھدى أنسىأ.د. خالد مصطفىد. حاتم القاضىالمحاضر
تصمیم قواعد البیاناتنظم المعلومات اإلداریةاسم المقرر
ICDLالمجموعة ICDLمعمل 3 معمل 3
علي زیداناماني حسنالمحاضر
اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

التعرف على األنماطالتعرف على األنماطاسم المقرر
ICDLمدرج الشافعىالمجموعة معمل 1
احمد ابوبكرأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
معالجة الصورتصمیم قواعد البیاناتاسم المقرر
مدرج ٧مدرج ١٠المجموعة
أ.د. ھدى أنسىد. نعمات تازىالمحاضر
نظم المعلومات اإلداریةتصمیم قواعد البیاناتاسم المقرر
مدرج ٨مدرج ٨المجموعة
د. حاتم القاضىد. نعمات تازىالمحاضر

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

السبت

االحد

الخمیس

No New Students registered as IS-IT

أجازةاالثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/02/2014

( 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
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
نظم المعلومات اإلداریةتصمیم قواعد البیاناتنظم المعلومات اإلداریةاسم المقرر
,G1مدرج ٨المجموعة 2 G1معمل ٦ - ICDL معمل 1
اماني حسنعلي زیدان - ابراھیم جمعھد. حاتم القاضىالمحاضر
نظم المعلومات اإلداریةاسم المقرر
G2المجموعة - ICDL معمل 2
عبلھ عالمالمحاضر
اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

نظم دعم القرار وتطبیقاتھالغات الحاسب للتمذجةنظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر
مدرج ٥٦٠مدرج ٨مدرج ٨المجموعة
خلودأ.د. معتز خورشبد / د. ایھاب الخضرىد.نداء عزتالمحاضر
لغات الحاسب للتمذجةلغات الحاسب للتمذجةتصمیم قواعد البیاناتاسم المقرر
,G1مدرج ١٠المجموعة 2 مدرج ٨معمل ٥
أ.د. معتز خورشبد / د. ایھاب الخضرىیاسمین، میرالد. نعمات تازىالمحاضر

نظم المعلومات اإلداریةتصمیم قواعد البیاناتنظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر
مدرج ٨مدرج ٨مدرج ٨المجموعة
د. حاتم القاضىد. نعمات تازىد.نداء عزتالمحاضر

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

السبت

االحد

الخمیس

أجازةاالثنین
الثالثاء

Free Slot for all the
Students for Faculty

Activities

االربعاء

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/02/2014

( 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
ERPERPERPERPالمعالجة على التوازىاسم المقرر

مدرج ١٠المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)د. أحمد شوقىالمحاضر

ھندسة برمجیات-٢إدارة استراتیجیةاإلدارة اإلستراتیجیةاسم المقرر

مدرج الشافعىمدرج ١٠مدرج ١٠المجموعة

د. محمد الرملىاریجد. ھشام عبد السالمالمحاضر

اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

اإلدارة اإلستراتیجیةالمعالجة على التوازىاسم المقرر

ICDLالمجموعة مدرج ١٠معمل 1

د. ھشام عبد السالمراجیة أبو الفضلالمحاضر

المعالجة على التوازىھندسة برمجیات-٢برمجة متعددة األھدافھندسة برمجیات-٢اسم المقرر

مدرج ٨مدرج الشافعىمدرج ١٠معمل ٣المجموعة

د. أحمد شوقىد. محمد الرملىد. طارق أبو العینینعمر خالدالمحاضر

برمجة متعددة االھدافبرمجة متعددة األھدافاسم المقرر
مدرج ١٠مدرج ١٠المجموعة

لمیاءد. طارق أبو العینینالمحاضر

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

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

السبت

االحد

أجازةاالثنین

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/02/2014

( 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
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
معالجة الصورمعالجة الصورالتعرف على األنماطاإلدارة اإلستراتیجیةاسم المقرر
ICDLمدرج ٧مدرج ٧مدرج ١٠المجموعة معمل 3
خدیجة خالدأ.د. ھدى أنسىأ.د. خالد مصطفىد. ھشام عبد السالمالمحاضر
إدارة استراتیجیةاسم المقرر
مدرج ١٠المجموعة
اریجالمحاضر
اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

التعرف على األنماطاإلدارة اإلستراتیجیةالتعرف على األنماطاسم المقرر
معمل ٨مدرج ١٠مدرج الشافعىالمجموعة
ایمان احمد-توفیق أحمدد. ھشام عبد السالمأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
معالجة الصوربرمجة متعددة األھدافاسم المقرر
مدرج ٧مدرج ١٠المجموعة
أ.د. ھدى أنسىد. طارق أبو العینینالمحاضر
برمجة متعددة االھدافبرمجة متعددة األھدافاسم المقرر
مدرج ١٠مدرج ١٠المجموعة
لمیاءد. طارق أبو العینینالمحاضر

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

السبت

االحد

الخمیس

No New Students registered in both Strategic and Pattern

أجازةاالثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/02/2014

( 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
ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر

إدارة استراتیجیةاإلدارة اإلستراتیجیةاسم المقرر

مدرج ١٠مدرج ١٠المجموعة

اریجد. ھشام عبد السالمالمحاضر

اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

قواعد البیانات -٢اإلدارة اإلستراتیجیةتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر

مدرج الشافعىمدرج ١٠مدرج ٧المجموعة

د. محمد الوكیل / د. ولید حلمىد. ھشام عبد السالمد. شریف مازن / د. أحمد ھانىالمحاضر

تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢برمجة متعددة األھدافقواعد البیانات -٢اسم المقرر

ICDLالمجموعة ICDLمدرج ١٠معمل 1 معمل 3

مروه حسیند. طارق أبو العینینفاطمھ عبدالدایمالمحاضر

برمجة متعددة االھدافبرمجة متعددة األھدافتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢قواعد البیانات -٢اسم المقرر

مدرج ١٠مدرج ١٠مدرج ٧مدرج ٧المجموعة

لمیاءد. طارق أبو العینیند. شریف مازن / د. أحمد ھانىد. محمد الوكیل / د. ولید حلمىالمحاضر

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

السبت

االحد

الخمیس

أجازةاالثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/02/2014

( 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

معالجة البیانات في بیئة الشبكات المحلیةمعالجة البیانات في بیئة الشبكات المحلیة

(مستودعات البیانات)(مستودعات البیانات)
ICDLمدرج ٨المجموعة معمل  3
مروه عبدالمنعمد. ھدى مختارالمحاضر

المجموعة

المحاضر

معالجة البیانات في بیئة الشبكات المحلیة

(مستودعات البیانات)
مدرج ٧المجموعة
د. ھدى مختارالمحاضر

المجموعة

المحاضر

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

أجازةالسبت

االحد
اسم المقرر

االثنین
اسم المقرر

الثالثاء
Free Slot for all theاسم المقرر

Students for Faculty
Activities

االربعاء
اسم المقرر

الخمیس
اسم المقرر

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/02/2014

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



- 9:30المسارالشركةالیوم 12:3012:30 - 3:30

PiTechnologyOpen Source Network Security (Cyber Security)1GLab 3Lab 3
PiTechnologyEmbedded Systems Software Development2GLab 6Lab 6
PiTechnologyMobile Applications Development (Android)3GLab 7Lab 7
PiTechnologyMobile Application Development (iOS)4GLab 8Lab 8

االحد
االثنین
الثالثاء
االربعاء
الخمیس

(ERP مادة الـ) المستوى الرابع
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٣-٢٠١٤

رقم 
المجموعة

السبت

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / ریم بھجت  
عمید الكلیة           . 20/02/2014

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


