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

التمارين/ اليوم
المعامل

8:00-9:309:30-11:0011:15-12:4512:45-2:152:30-4:00
برمجة حاسبات -1برمجة حاسبات -1رياضة- 2برمجة حاسبات -1اسم المقرر
مدرح أ.د. إبراھيم فرج   G1 to G6مدرح أ.د. إبراھيم فرجمدرج أ.د. إبراھيم فرجمعمل G17,G18,G19   6المجموعة
محمد عبد الوھابد. خالد توفيق/ د. محمد ناصفأ.د. عبد الھادى نبيهأميرة أحمد - مروة نبيلالمحاضر
رياضة- 2مبادىء ا"قتصادرياضة- 2صياغة التقاريراسم المقرر
مدرج G3,G4      261مدرج G17,G18     261مدرج G1,G2      261مدرج الشافعىالمجموعة
ايمانماجيالشيماءد. ايھاب الخضرىالمحاضر
إحصاء و احتما"ت-1صياغة التقاريرإحصاء و احتما"ت-1اسم المقرر
مدرج G5,G6      559مدرج G1,G2      559مدرج G3,G4      559المجموعة
زينب عادلليلي عشيبهعلي زيدانالمحاضر
الكترونيات-2رياضة- 2الكترونيات-2اسم المقرر
مدرج G7,G8      560مدرج G5,G6      560مدرج G17,G18,G19      560المجموعة
خديجة خالداحمد فاروقمحمود عيدالمحاضر
مبادىء ا"قتصادبرمجة حاسبات -1مبادىء ا"قتصاداسم المقرر
مدرج G9,G10      561معمل G3,G4   7مدرج G7,G8      561المجموعة
ماجينورا عبد الحميد - مي إبراھيممحمد سعدالمحاضر
صياغة التقاريربرمجة حاسبات -1صياغة التقاريراسم المقرر
مدرج G11,G12      563مدرج G7 to G12   260مدرج G9,G10      563المجموعة
مروه حسينمحمد عبد الوھابليلي عشيبهالمحاضر
برمجة حاسبات -1الكترونيات-2رياضة- 2اسم المقرر
معمل G15,G16G13,G14   8    معمل ا0لكترونيات    G13,G14مدرج G11,G12      8المجموعة
ھبة 4 محجوب - نورا عبد الحميدھند جمال - خديجة خالدبسمة مصطفىالمحاضر
برمجة حاسبات -1الكترونيات-2إحصاء و احتما"ت-1اسم المقرر
معمل ابن سينا     G15,G16حجرة نادى التكنولوجيا     GEمدرج G13,G14      9المجموعة
مروة نبيل -  أميرة أحمدسماح أحمدزينب عادلالمحاضر
الكترونيات-2الكترونيات-2اسم المقرر
G17,G18    معمل ا0لكترونيات     G1,G2مدرج G15,G16      10المجموعة

سماح أحمد- مروه طارق صالحمروه طارق صالحالمحاضر
برمجة حاسبات -1برمجة حاسبات -1اسم المقرر
حجرة نادى التكنولوجيا     GEمعمل G5,G6   5المجموعة
صفاء عليصباح - مي إبراھيمالمحاضر
صياغة التقاريراسم المقرر
حجرة نادى التكنولوجيا     GEالمجموعة
أمانى حسنالمحاضر
صياغة التقاريرالكترونيات-2رياضة- 2إحصاء و احتما+ت-1إحصاء و احتما+ت-1اسم المقرر
مدرج G3,G4      261مدرح أ.د. إبراھيم فرجمدرج أ.د. إبراھيم فرجمدرح أ.د. إبراھيم فرجمدرح أ.د. إبراھيم فرجالمجموعة
مروه حسيند. محمد وھبىأ.د. عبد الھادى نبيهد. سيد الشربينىد. سيد الشربينىالمحاضر
مبادىء ا"قتصاداسم المقرر
مدرج G1,G2      559المجموعة
عبيرالمحاضر
الكترونيات-2اسم المقرر
مدرج G5,G6     560المجموعة
وليد عزميالمحاضر
إحصاء و احتما"ت-1اسم المقرر
مدرج G7,G8      561المجموعة
زينب عادلالمحاضر
رياضة- 2اسم المقرر
مدرج G9,G10      563المجموعة
الشيماءالمحاضر
برمجة حاسبات -1اسم المقرر
مدرج G13 to G19   260المجموعة
محمد عبد الوھابالمحاضر
إحصاء و احتما"ت-1اسم المقرر
مدرح أ.د. إبراھيم فرج      G11,G12المجموعة
دينا عزتالمحاضر
إحصاء و احتما"ت-1اسم المقرر
حجرة نادى التكنولوجيا     GEالمجموعة
دينا محمدالمحاضر
صياغة التقاريربرمجة حاسبات -1صياغة التقاريررياضة- 2اسم المقرر
مدرج G13,G14      261مدرح أ.د. إبراھيم فرجمدرح أ.د. إبراھيم فرجمدرج G15,G16      563المجموعة
 مروه حسيند. خالد توفيق/ د. محمد ناصفد. ايھاب الخضرىامانيالمحاضر
مبادىء ا"قتصادإحصاء و احتما"ت-1اسم المقرر
مدرج G11,G12      559مدرج G17,G18      559المجموعة
عبيردينا عزتالمحاضر
الكترونيات-2الكترونيات-2اسم المقرر
مدرج G9,G10      560مدرج G1,G2      560المجموعة
خديجة خالدمحمد طلعتالمحاضر
إحصاء و احتما"ت-1مبادىء ا"قتصاداسم المقرر
مدرج G15,G16      561مدرج G3,G4      561المجموعة
دينا عزتمحمد سعدالمحاضر
رياضة- 2رياضة- 2اسم المقرر
مدرج G17,G18,G19      563مدرج G7,G8      7المجموعة
احمد فاروقالشيماءالمحاضر
الكترونيات-2إحصاء و احتما"ت-1اسم المقرر
G7,G8      معمل ا0لكترونيات       G5,G6مدرج G9,G10      8المجموعة

محمود عيد - محمد طلعتدينا عمروالمحاضر
مبادىء ا"قتصادالكترونيات-2اسم المقرر
حجرة نادى التكنولوجيا     GEمدرج G11,G12      9المجموعة
سھرمنى سليمانالمحاضر
مبادىء ا"قتصاداسم المقرر
مدرج G13,G14      10المجموعة
سھرالمحاضر
رياضة- 2اسم المقرر
حجرة نادى التكنولوجيا     GEالمجموعة
احمد فاروقالمحاضر
مبادىء ا+قتصادمبادىء ا+قتصادالكترونيات-2رياضة- 2صياغة التقاريراسم المقرر
مدرج أ.د. إبراھيم فرجمدرج أ.د. إبراھيم فرجمدرح أ.د. إبراھيم فرجمدرج G13,G14      261مدرج G7,G8      261المجموعة
د. فخرى الفقىد. فخرى الفقىد. محمد وھبىبسمة مصطفىأماني حسنالمحاضر
الكترونيات-2مبادىء ا"قتصاداسم المقرر
مدرج G3,G4      560مدرج G5,G6      559المجموعة
اسماء احمدمحمد سعدالمحاضر
مبادىء ا"قتصادالكترونيات-2اسم المقرر
مدرج G15,G16      561مدرج G13,G14     560المجموعة
غادةھند جمالالمحاضر
برمجة حاسبات -1إحصاء و احتما"ت-1اسم المقرر
معمل G1,G2   8مدرج G1,G2      561المجموعة
أميرة أحمد - صباحدينا عمروالمحاضر
برمجة حاسبات -1صياغة التقاريراسم المقرر
معمل ابن سينا     G7,G8مدرج G15,G16      563المجموعة
سارة حسن - سارة طارقليلي عشيبهالمحاضر
الكترونيات-2صياغة التقاريراسم المقرر
G11,G12     معمل ا0لكترونيات     G9,G10مدرج G17,G18      7المجموعة

وليد عزمي - ھند جما لھاله مجديالمحاضر
صياغة التقاريربرمجة حاسبات -1اسم المقرر
مدرج G5,G6      559معمل G9,G10   8المجموعة
ايمان ھ8لصفاء علي - أميرة أحمدالمحاضر
برمجة حاسبات -1برمجة حاسبات -1اسم المقرر
معمل GE   3معمل ابن سينا     G11,G12المجموعة
صفاء عليھبة 4 محجوب - سارة حسنالمحاضر
الكترونيات-2اسم المقرر
GE,G19      معمل ا0لكترونيات       G3,G4المجموعة

محمد طلعت- مروه طارق صالحالمحاضر
اسم المقرر
المجموعة
المحاضر

ا+ربعاء

أجازةالخميس

المستوى ا2ول
الفصل الدراسى الثانى 2015-2014

السبت

ا2حد

Free Slot for all the Students 

for Faculty Activities

ا+ثنين

الث4ثاء

Empty Slot

التوقيع (                        )
   ا2ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
عميد الكلية           . 14-02-15

التوقيع (                           )
ا2ستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب

وكيل الكلية لشئون التعليم و الط4ب



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

التمارين/ اليوم
المعامل

8:00-9:309:30-11:0011:15-12:4512:45-2:152:30-4:00
اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
تنظيم ملفاتھياكل البياناتتنظيم ملفاتقواعد البيانات -1قواعد البيانات -1اسم المقرر
معمل G5,G6   6مدرح أ.د. إبراھيم فرجمدرح أ.د. إبراھيم فرجمعمل G3,G4   7معمل G1,G2   7المجموعة
بيتر رؤوف -آ"ء عمرود. يشير عبد الفتاحد. عماد نبيلمحمد حافظ - دينا عباسالمحاضر
ھياكل البياناتتنظيم ملفاتتنظيم ملفاتاسم المقرر
معمل G1,G2   7معمل G1,G2   8معمل  G17, G18   3المجموعة
أحمد ج8ل - راجية أبو الفضلمروة نبيلالمحاضر
قواعد البيانات -1ھياكل البياناتھياكل البياناتاسم المقرر
مدرج G7 to G12   260معمل ابن سينا     G5,G6معمل G15,G16     8المجموعة
ايمن الكي8نيراجية أبو الفضل - إس8م يسريراجية أبو الفضل - منى القلماوىالمحاضر
نمذجة و محاكاةشبكات الحاسب -1اسم المقرر
معمل G11,G12   6مدرج G3,G4   7المجموعة
خلود-ھيامأحمد نجيبالمحاضر
قواعد البيانات -1إشارات ونظماسم المقرر
مدرج G13 to G18   260مدرج G7,G8   560المجموعة
محمد حافظفرح يسريالمحاضر
تنظيم ملفاتإشارات ونظماسم المقرر
معمل  GE   ICDL1مدرج G13,G14   561المجموعة
سماح أحمدالمحاضر
شبكات الحاسب -1اسم المقرر
مدرج G11,G12   261المجموعة
شروق ع8ءالمحاضر
ھياكل البياناتاسم المقرر
مدرج GE   563المجموعة
إس8م يسريالمحاضر
ھياكل البياناتاسم المقرر
معمل G19,20    5المجموعة
مصطفى أيمن-أحمد ج8لالمحاضر
قواعد البيانات -1إشارات ونظمنمذجة و محاكاةشبكات الحاسب -1قواعد البيانات -1اسم المقرر
معمل G7,G8    6مدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج الشافعىمعمل G5,G6    7المجموعة
ايمن كي8ني - عمرو طارق د. شريف عبده / د. محمد رفاعىد. سالى عبد الفتاحد. عمرو سعد / د. إيمان سنددينا بيومي-دينا محمدالمحاضر
تنظيم ملفاتتنظيم ملفاتاسم المقرر
معمل G15,G16    7معمل  G3,G4   8المجموعة
بيتر رؤوف -إس8م عليبيتر رؤوف - صفاء عليالمحاضر
ھياكل البياناتھياكل البياناتاسم المقرر
معمل ابن سينا     G9,G10معمل ابن سينا     G13,G14المجموعة
عمرو مجدي - مصطفى أيمنأحمد ج8ل - مصطفى أيمنالمحاضر
ھياكل البياناتاسم المقرر
مدرج G7 to G12   260المجموعة
عمرو مجديالمحاضر
قواعد البيانات -1اسم المقرر
مدرج GE   563المجموعة
محمد حافظالمحاضر
نمذجة و محاكاةتنظيم ملفاتقواعد البيانات -1نمذجة و محاكاةاسم المقرر
معمل G9,G10   8مدرج الشافعىمدرج الشافعىمعمل G15,G16   6المجموعة
ماجي-غادةد. عماد نبيلد. حنان موسى/د.أيمن طهلمياء-خلودالمحاضر
نمذجة و محاكاةقواعد البيانات -1اسم المقرر
معمل G7,G8   5معمل G9,G10   7المجموعة
ميرال-بسمة عزتعمرو طارق - دينا عباسالمحاضر
ھياكل البياناتتنظيم ملفاتاسم المقرر
مدرح G13 to G20   260معمل G7   3المجموعة
إس8م يسريإس8م عليالمحاضر
قواعد البيانات -1تنظيم ملفاتاسم المقرر
معمل GE   3معمل G8    4المجموعة
دينا محمدأحمد عباسالمحاضر
ھياكل البياناتاسم المقرر
مدرج G1 to G6   260المجموعة
إس8م يسريالمحاضر
نمذجة و محاكاةقواعد البيانات -1شبكات الحاسب -1ھياكل البياناتاسم المقرر
مدرج الشافعىمعمل ابن سينا    G13,G14مدرح أ.د. إبراھيم فرجمعمل G17    3المجموعة
د. سالى عبد الفتاحنسمه مصطفي - دينا محمدد. عمرو سعد / د. إيمان سندسارة طارقالمحاضر
تنظيم ملفاتھياكل البياناتاسم المقرر
معمل G11,G12    6معمل G18    4المجموعة
إس8م علي - أحمد عباسعمرو مجديالمحاضر
ھياكل البياناتنمذجة و محاكاةاسم المقرر
معمل G7,G8    7معمل G13,G14    6المجموعة
عمرو مجدي - سارة طارقغادة-ياسمينالمحاضر
نمذجة و محاكاةقواعد البيانات -1اسم المقرر
معمل G5,G6    8معمل G11,G12    5المجموعة
ھبام-ربىدينا محمد -نسمه مصطفيالمحاضر
شبكات الحاسب -1قواعد البيانات -1اسم المقرر
مدرج G15,G16   8مدرج الشافعى   G1 to G6المجموعة
دينا طارقعمرو طارقالمحاضر
إشارات ونظمھياكل البياناتاسم المقرر
مدرج G3,G4   561معمل  GE   ICDL1المجموعة
سماح أحمدمصطفى أيمنالمحاضر
إشارات ونظماسم المقرر
مدرج G9,G10   560المجموعة
اسماء احمدالمحاضر
نمذجة و محاكاةاسم المقرر
معمل GE   3المجموعة
لمياءالمحاضر
شبكات الحاسب -1اسم المقرر
مدرج G1,G2   261المجموعة
شروق ع8ءالمحاضر
تنظيم ملفاتإشارات ونظمقواعد البيانات -1قواعد البيانات -1ھياكل البياناتاسم المقرر
معمل G9,G10    7مدرح أ.د. إبراھيم فرجمعمل G15,G16    6مدرح أ.د. إبراھيم فرجمدرح أ.د. إبراھيم فرجالمجموعة
ايمان نجم - ليلي مصطفى د. شريف عبده / د. محمد رفاعىدينا عزت - دينا محمدد. حنان موسى/د.أيمن طهد. يشير عبد الفتاحالمحاضر
ھياكل البياناتتنظيم ملفاتاسم المقرر
معمل G3,G4   8معمل G13,G14   7المجموعة
ھبة 4 محجوب - سارة طارقايمان نجم - ليلي مصطفىالمحاضر
نمذجة و محاكاةھياكل البياناتاسم المقرر
معمل G1,G2   6معمل G11,G12   8المجموعة
يمنى-ماجيھبة 4 محجوب - منى القلماوىالمحاضر
شبكات الحاسب -1نمذجة و محاكاةاسم المقرر
مدرج G5,G6   261معمل ابن سينا     G3,G4المجموعة
أميرإبراھيمبسمة عزت-ربىالمحاضر
شبكات الحاسب -1شبكات الحاسب -1اسم المقرر
مدرج G13,G14   559مدرج G9,G10   261المجموعة
شروق ع8ءأحمد نجيبالمحاضر
إشارات ونظمإشارات ونظماسم المقرر
مدرج G11,G12   260مدرج G5,G6   560المجموعة
اسماء احمدرحاب سيدالمحاضر
إشارات ونظمإشارات ونظماسم المقرر
مدرج G15,G16   561مدرج G1,G2   561المجموعة
الھام شوقياسماء احمدالمحاضر
إشارات ونظمشبكات الحاسب -1اسم المقرر
مدرج GE   563مدرج GE   559المجموعة
فرح يسريشروق ع8ءالمحاضر
شبكات الحاسب -1اسم المقرر
مدرج G7,G8   563المجموعة
أميرإبراھيمالمحاضر

ا+ثنين

المستوى الثانى
الفصل الدراسى الثانى 2015-2014

أجازةالسبت

ا+حد

الث4ثاء
Free Slot for all the Students 

for Faculty Activities

Empty Slotا+ربعاء

الخميس

التوقيع (                       )
   ا2ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
15-02-14 عميد الكلية           .

التوقيع (                           )
 ا2ستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط4ب



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

التمارين/ اليوم
المعامل

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

اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

ھندسة برمجيات-2نظم التشغيل-2ھندسة برمجيات-2ذكاء أصطناعىاسم المقرر

مدرح أ.د. إبراھيم فرجمدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة

عمر خالدد. محمد ناصفد. محمد الرملىأ.د. ريم بھجت / د. عبير القرنىالمحاضر

خوارزمياتالشبكات العصبيةنظم الرسم بالحاسبھندسة برمجيات-2اسم المقرر

مدرج 7مدرج 7معمل G3,G4     6معمل G1,G2   5المجموعة

د. شريف خطابأ.د. عمرو بدرشيرين حاتم- رحاب سيددسوقي عبد القوي - محمد سميرالمحاضر

الشبكات العصبيةالشبكات العصبيةاسم المقرر

معمل G1,G2    7معمل G3,G4     6المجموعة

كاثرين فرج - دينا محمودكاثرين فرج - دينا محمودالمحاضر

نظم الرسم بالحاسباسم المقرر

معمل G5   3المجموعة

 رحاب سيدالمحاضر

نظم الرسم بالحاسباسم المقرر

معمل G6   4المجموعة

شيرين حاتمالمحاضر

نظم التشغيل-2ذكاء أصطناعىذكاء أصطناعىذكاء أصطناعىاسم المقرر

مدرح أ.د. إبراھيم فرجمعمل G3,G4   8معمل  G5,G6   5معمل G1,G2   8المجموعة

د. محمد ناصفھدى أحمد - أيات خيرىمحمد ا@رنؤطي - ھدى أحمدسارة يونس - ھناء بيوميالمحاضر

خوارزمياتخوارزمياتخوارزمياتاسم المقرر

معمل  G5,G6   3معمل G1,G2    8معمل ابن سينا     G3,G4المجموعة

إس8م حسننورا عبد الحميد - إس8م عليإس8م حسن - نورا عبد الحميدالمحاضر

نظم التشغيل-2نظم التشغيل-2نظم التشغيل-2اسم المقرر

معمل  G1,G2  5معمل ابن سينا     G3,G4معمل  G5   ICDL1المجموعة

آ"ء عمرو - دسوقي عبد القويآ"ء عمرو - سمر ھشامآ"ء عمروالمحاضر

نظم التشغيل-2اسم المقرر

معمل  G6   ICDL2المجموعة

سمر ھشامالمحاضر

ھندسة برمجيات-2الشبكات العصبيةھندسة برمجيات-2نظم الرسم بالحاسبذكاء أصطناعىاسم المقرر

معمل  G5,G6   3مدرج 7مدرج 260مدرج الشافعىمدرح أ.د. إبراھيم فرجالمجموعة

أحمد عباس - يمنى مجديأ.د. عمرو بدرد. محمد الرملىأ.د. رضا عبد الوھابمحمد ا@رنؤطيالمحاضر

خوارزمياتنظم الرسم بالحاسبذكاء أصطناعىنظم الرسم بالحاسباسم المقرر

مدرج 260مدرح أ.د. إبراھيم فرجمدرج الشافعىمعمل  G1   ICDL1المجموعة

د. شريف خطابأ.د. رضا عبد الوھابأ.د. ريم بھجت / د. عبير القرنىمحمد طلعتالمحاضر

نظم الرسم بالحاسباسم المقرر

معمل  G2  ICDL2المجموعة

رحاب سيدالمحاضر

الشبكات العصبيةاسم المقرر

 معمل  G5,G6   5المجموعة

كاثرين فرج - دينا محمودالمحاضر

ھندسة برمجيات-2اسم المقرر

معمل G3  3المجموعة

عمر خالدالمحاضر

ھندسة برمجيات-2اسم المقرر

معمل  G4  4المجموعة

محمد سميرالمحاضر

المستوى الثالث (قسم علوم حاسب)
الفصل الدراسى الثانى 2015-2014

أجازةالسبت

Empty Slotا+حد

ا+ثنين

الث4ثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

الخميس

ا+ربعاء

التوقيع (                        )
   ا2ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
عميد الكلية           . 14-02-15

التوقيع (                           )
 ا2ستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط4ب



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

التمارين/ اليوم
المعامل

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

المجموعة

المحاضر

تأمين الشبكات والمعلوماتشبكات فائقة السرعةمعالجة الصورالتعرف على ا2نماطمعالجة الك4ماسم المقرر
معمل G5,G6    5مدرج 8مدرج 7مدرج 7مدرج 9المجموعة
ندا محمد رجب - فرح سميرد.ھيثم صفوتأ.د. ھدى أنسىأ.د. خالد مصطفىأ.د. محمود اسماعيلالمحاضر
المعالجات الدقيقةالمعالجات الدقيقةاسم المقرر
معمل نادى التكنولوجيا     G1مدرج 8المجموعة
توفيق أحمد - محمود عيدأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
شبكات فائقة السرعةاسم المقرر
معمل نادى التكنولوجيا     G3المجموعة
ندا محمد رجبالمحاضر
شبكات فائقة السرعةشبكات الحاسب -2تأمين الشبكات والمعلوماتاسم المقرر
مدرج 8مدرج 7مدرج 7المجموعة
د.ھيثم صفوتد. أميرة فطبد. سناء طهالمحاضر
المعالجات الدقيقةاسم المقرر
معمل نادى التكنولوجيا    G2المجموعة
توفيق أحمد - محمود عيدالمحاضر
معالجة الك8ماسم المقرر
معمل G1     6المجموعة
وليد عزميالمحاضر
نظم الرسم بالحاسبالتعرف على ا@نماطتأمين الشبكات والمعلوماتالتعرف على ا2نماطاسم المقرر
معمل  G3   ICDL1معمل G5,G6   7مدرج 261مدرج 261المجموعة
شيرين حاتمايمان احمد - الھام شوقي - ابراھيم زيداند. سناء طهأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
نظم الرسم بالحاسبنظم الرسم بالحاسباسم المقرر
معمل  G4   ICDL2معمل  G1   ICDL1المجموعة
غادة ضاحىشيرين حاتمالمحاضر
معالجة الصورنظم الرسم بالحاسباسم المقرر
معمل G1,G2    7معمل  G2   ICDL2المجموعة
ايمان احمد - ابراھيم زيدانغادة ضاحىالمحاضر
معالجة الصوراسم المقرر
معمل G3,G4    6المجموعة
منى سليمان-خديجة خالدالمحاضر
شبكات الحاسب -2شبكات الحاسب -2معالجة الصورنظم الرسم بالحاسبمعالجة الك4ماسم المقرر
معمل G3,G4    7معمل ابن سينا     G1,G2مدرج 7مدرج الشافعىمدرج 9المجموعة
كرستينا وليم - ھبة شريفكرستينا وليم - ھبة شريفأ.د. ھدى أنسىأ.د. رضا عبد الوھابأ.د. محمود اسماعيلالمحاضر
نظم الرسم بالحاسبالمعالجات الدقيقةاسم المقرر
معمل G5,G6     6مدرج 8المجموعة
شروق ع8ء - غادة ضاحىأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
شبكات فائقة السرعةاسم المقرر
معمل G1,G2    7المجموعة
أميرإبراھيم - ندا محمد رجبالمحاضر
التعرف على ا@نماطنظم الرسم بالحاسبشبكات الحاسب -2التعرف على ا@نماطاسم المقرر
معمل ابن سينا     G1,G2مدرح أ.د. إبراھيم فرجمدرج 7معمل ابن سينا    G3,G4المجموعة
ايمان احمد- غادة - ابراھيم زيدان-أ.د. رضا عبد الوھابد. أميرة فطبابراھيم زيدان- توفيق أحمد-ھند جمالالمحاضر

معالجة الصورتأمين الشبكات والمعلوماتاسم المقرر
معمل G5,G6   5معمل G1,G2   8المجموعة
منى سليمان - دينا علىندا محمد رجب ، فرح يسريالمحاضر
تأمين الشبكات والمعلوماتشبكات الحاسب -2اسم المقرر
معمل G3,G4    6معمل  G5, G6   7المجموعة
فرح يسري - فرح سميردينا طارق-كرستينا وليمالمحاضر

Empty Slotا+ثنين

المستوى الثالث (قسم تكنولوجيا المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى 2015-2014

أجازةالسبت

ا+حد

الث4ثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

ا+ربعاء

الخميس

 يختار الطالب مقرر واحد من المقررات التالية و ذلك حسب المسار: معالجة الك4م - المعالجات الدقيقة - الشبكات فائقة السرعة

التوقيع (                        ) 
  ا2ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
عميد الكلية           . 14-02-15

التوقيع (                           )
 ا2ستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط4ب



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

التمارين/ اليوم
المعامل

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

اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

ھندسة برمجيات-2ذكاء أصطناعىھندسة برمجيات-2ذكاء أصطناعىذكاء أصطناعىاسم المقرر
مدرح أ.د. إبراھيم فرجمعمل G5,G6    6مدرج الشافعىمدرج الشافعىمعمل G1,G2    6المجموعة
عمر خالدمھند عبد لفتاح - محمد سميرد. محمد الرملىأ.د. ريم بھجت / د. عبير القرنىمھند عبد لفتاح - ھناء بيوميالمحاضر
ھندسة برمجيات-2ھندسة برمجيات-2اسم المقرر
معمل G7    3معمل  G3   ICDL1المجموعة

أيات خيرىمحمد سميرالمحاضر
مستودعات البياناتھندسة برمجيات-2اسم المقرر
معمل  G1   ICDL1معمل  G4   ICDL2المجموعة

أمانى حسنيمنى مجديالمحاضر
مستودعات البياناتمستودعات البياناتاسم المقرر
معمل  G2   ICDL2معمل ابن سينا     G5,G6المجموعة

مروة عبد المنعمأماني حسن- نيفين االجملالمحاضر
تخزين و استرجاع بياناتاسم المقرر
معمل ابن سينا    G3,G4المجموعة

ايمن الكي8ني- وفاء مؤمنالمحاضر
تحليل وتصميم نظم المعلومات -2تخزين و استرجاع بياناتمستودعات البياناتتخزين و استرجاع بياناتاسم المقرر
معمل G1,G2    6مدرج 260مدرج 260معمل  G7    ICDL1المجموعة

مروه حسين-ايمان ھ8لد. ايھاب عزت حسنيند. ھدى مختارنسمه مصطفىالمحاضر
تحليل وتصميم نظم المعلومات -2اسم المقرر
معمل G3,G4    7المجموعة

 فاطمه عبدالدايم -  دينا بيوميالمحاضر
قواعد البيانات -2اسم المقرر
معمل ابن سينا     G5,G6المجموعة

احمد عماد - ابراھيم جمعهالمحاضر
ذكاء أصطناعىقواعد البيانات -2ذكاء أصطناعىتحليل وتصميم نظم المعلومات -2اسم المقرر
معمل G3,G4    6مدرج 260معمل  G7    3مدرج الشافعىالمجموعة

محمد ا@رنؤطي - مھند عبد لفتاحد. محمد الوكيلھناء بيوميد. شريف مازن / د. أحمد ھانىالمحاضر
ھندسة برمجيات-2ھندسة برمجيات-2اسم المقرر
معمل ابن سينا     G5,G6معمل G1,G2    6المجموعة

دسوقي عبد القوي - عمر خالدأيات خيرى - أحمد عباسالمحاضر
مستودعات البياناتاسم المقرر
معمل G3,G4    7المجموعة

دينا عباس - محمد حافظالمحاضر
تخزين و استرجاع بياناتاسم المقرر
معمل  G5  ICDL1المجموعة

نسمه مصطفىالمحاضر
تخزين و استرجاع بياناتاسم المقرر
معمل  G6  ICDL2المجموعة

عمرو طارقالمحاضر
مستودعات البياناتتخزين و استرجاع بياناتھندسة برمجيات-2مستودعات البباناتذكاء أصطناعىاسم المقرر
معمل G7    4مدرج 260مدرج 260مدرج 260مدرح أ.د. إبراھيم فرجالمجموعة

دينا عاسد. ايھاب عزت حسنيند. محمد الرملىد. ھدى مختارمحمد ا@رنؤطيالمحاضر
تخزين و استرجاع بياناتاسم المقرر
معمل G1,G2    8المجموعة

ايمن الكي8ني-وفاء مؤمنالمحاضر
قواعد البيانات -2تحليل وتصميم نظم المعلومات -2تحليل وتصميم نظم المعلومات -2ذكاء أصطناعىقواعد البيانات -2اسم المقرر
معمل ابن سينا     G3,G4معمل G5,G6    7مدرج 260مدرج الشافعىمدرج 260المجموعة

وفاء مؤمن-فاطمه عبد الدايمايمان ھ8ل- ھاله مجديد. شريف مازن / د. أحمد ھانىأ.د. ريم بھجت / د. عبير القرنىد. محمد الوكيل المحاضر
تحليل وتصميم نظم المعلومات -2قواعد البيانات -2اسم المقرر
معمل G7    4معمل G1,G2    8المجموعة

ھاله مجديوفاء مؤمن - نيفين الجملالمحاضر
قواعد البيانات -2اسم المقرر
معمل G7    3المجموعة

شريف زھرانالمحاضر

Empty Slot ا+ثنين

الث4ثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

الخميس

ا+ربعاء

المستوى الثالث (قسم نظم المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى 2015-2014

أجازةالسبت

ا+حد

التوقيع (                        ) 
  ا2ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
عميد الكلية           . 14-02-15

التوقيع (                           ) 
ا2ستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب

وكيل الكلية لشئون التعليم و الط4ب



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

التمارين/ اليوم
المعامل

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

المجموعة

المحاضر

نظم دعم القرار وتطبيقاتھابرمجة غير خطيةلغات الحاسب للتمذجةنظم دعم القرار وتطبيقاتھااسم المقرر
مدرج G3,G4      563مدرج 8مدرح أ.د. إبراھيم فرجمدرح أ.د. إبراھيم فرجالمجموعة

خلودد. طارق أبو العينينأ.د. معتز خورشبد / د. ايھاب الخضرىد.نداء عزتالمحاضر
برمجة غير خطيةاسم المقرر
مدرج G1,G2      561المجموعة

بسمة مصطفىالمحاضر
النماذج العشوائيةالحسابات الذكيةالحسابات الذكيةالنماذج العشوائيةاسم المقرر
مدرج 8معمل  G3,G4   7معمل ابن سينا     G1,G2مدرج G3,G4      8المجموعة
د. عمر سليمانسھر-عبيرسھر-عبيرعلياءالمحاضر
لغات الحاسب للتمذجةبرمجة غير خطيةاسم المقرر
معمل ابن سينا     G1,G2مدرج G3,G4      8المجموعة

اماني-ھيامربىالمحاضر
نظرية المباريات والقرراتالحسابات الذكيةنظم دعم القرار وتطبيقاتھااسم المقرر
مدرج 8مدرج 8مدرح أ.د. إبراھيم فرجالمجموعة
د. محمد البلتاجىد. محمد البلتاجىد.نداء عزتالمحاضر
النماذج العشوائيةالنماذج العشوائيةلغات الحاسب للتمذجةلغات الحاسب للتمذجةاسم المقرر
مدرج G1,G2      563مدرج 8مدرج الشافعىمعمل  G3   ICDL1المجموعة

علياءد. عمر سليمانأ.د. معتز خورشبد / د. ايھاب الخضرىياسمينالمحاضر
لغات الحاسب للتمذجةاسم المقرر
معمل  G4   ICDL2المجموعة

امانيالمحاضر
نظرية المباريات والقرراتنظم دعم القرار وتطبيقاتھابرمجة غير خطيةنظرية المباريات والقرراتالحسابات الذكيةاسم المقرر
مدرج G1,G2      560مدرج G1,G2      560مدرج 8مدرج 8مدرج 8المجموعة
احمد فاروقسارةد. طارق أبو العينيند. محمد البلتاجىد. محمد البلتاجىالمحاضر
نظرية المباريات والقرراتاسم المقرر
مدرج G3,G4      561المجموعة

اريجالمحاضر

ا+ثنين

الث4ثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

ا+ربعاء

الخميس

Empty Slot

المستوى الثالث (قسم بحوث العمليات و دعم القرار)

الفصل الدراسى الثانى 2015-2014

أجازةالسبت

ا+حد

التوقيع (                        )
   ا2ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
عميد الكلية           . 14-02-15

التوقيع (                           ) 
ا2ستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب

وكيل الكلية لشئون التعليم و الط4ب



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

التمارين/ اليوم
المعامل

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

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

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

معالجة الصورمعالجة الصورالتعرف على ا2نماطاسم المقرر

     معمل 4مدرج 7مدرج 7المجموعة

دينا علىأ.د. ھدى أنسىأ.د. خالد مصطفىالمحاضر

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

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

التعرف على ا@نماطالمعالجة على التوازىالتعرف على ا2نماطاسم المقرر

     معمل 4مدرج 260مدرج 261المجموعة

الھام شوقيد. أحمد شوقىأ.د. خالد مصطفىالمحاضر

المعالجة على التوازىمعالجة الصورالمترجماتاسم المقرر

مدرج 261مدرج 7مدرج 7المجموعة

د. أحمد شوقىأ.د. ھدى أنسىد. نوح صبرىالمحاضر

المترجماتالمترجماتالمعالجة على التوازىاسم المقرر

مدرج 261     معمل 3     معمل 3المجموعة

د. نوح صبرىإس8م حسنھدى أحمدالمحاضر

المستوى الرابع (قسم علوم حاسب فرعى تكنولوجيا المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى 2015-2014

السبت

الخميس

ا+حد

ا+ثنين

الث4ثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

Empty Slotا+ربعاء

التوقيع (                        )
   ا2ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
عميد الكلية           . 14-02-15

التوقيع (                           )
 ا2ستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط4ب



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

التمارين/ اليوم
المعامل

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

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
قواعد البيانات -2المعالجة على التوازىتحليل وتصميم نظم المعلومات -2اسم المقرر
معمل G1,G2    8معمل  G1,G2   8معمل GE     4المجموعة

احمد عماد - نيفين الجملمي إبراھيم - سارة يونسفاطمه عبد الدايمالمحاضر
المترجماتقواعد البيانات -2اسم المقرر
معمل GE     4معمل GE     4المجموعة
 يمنى مجدينيفين الجملالمحاضر
ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
قواعد البيانات -2المعالجة على التوازىتحليل وتصميم نظم المعلومات -2اسم المقرر
مدرج 260مدرج 260مدرج الشافعىالمجموعة
د. محمد الوكيلد. أحمد شوقىد. شريف مازن / د. أحمد ھانىالمحاضر
المعالجة على التوازىتحليل وتصميم نظم المعلومات -2المترجماتاسم المقرر
مدرج 261معمل  G1   ICDL1مدرج 7المجموعة
د. أحمد شوقىايمان ھ8لد. نوح صبرىالمحاضر
تحليل وتصميم نظم المعلومات -2اسم المقرر
معمل  G2   ICDL2المجموعة

د. أحمد شوقىھاله مجديالمحاضر
المترجماتتحليل وتصميم نظم المعلومات -2المترجماتقواعد البيانات -2اسم المقرر
مدرج 261مدرج 260معمل G1,G2     7مدرج 260المجموعة
د. نوح صبرىد. شريف مازن / د. أحمد ھانىإس8م حسن - منى القلماوىد. محمد الوكيلالمحاضر
المعالجة على التوازىاسم المقرر
معمل GE     4المجموعة
مى إبراھيمالمحاضر

الخميس

الث4ثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

Empty Slotا+ربعاء

المستوى الرابع (قسم علوم حاسب فرعى نظم المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى 2015-2014

السبت

ا+ثنين

ا+حد

التوقيع (                        )
   ا2ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
عميد الكلية           . 14-02-15

التوقيع (                           )
 ا2ستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط4ب



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

التمارين/ اليوم
المعامل

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

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

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

نظم دعم القرار وتطبيقاتھاالمترجماتلغات الحاسب للتمذجةنظم دعم القرار وتطبيقاتھااسم المقرر

مدرج G3      563معمل ابن سينا     G1,G2مدرح أ.د. إبراھيم فرجمدرح أ.د. إبراھيم فرجالمجموعة

خلودمنى القلماوى - يمنى مجديأ.د. معتز خورشبد / د. ايھاب الخضرىد.نداء عزتالمحاضر

لغات الحاسب للتمذجةاسم المقرر

معمل  G3  ICDL1  المجموعة

سارةالمحاضر

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

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

نظم دعم القرار وتطبيقاتھاالمعالجة على التوازىنظم دعم القرار وتطبيقاتھااسم المقرر

مدرج G1,G2      563مدرج 260مدرح أ.د. إبراھيم فرجالمجموعة

ايماند. أحمد شوقىد.نداء عزتالمحاضر

المعالجة على التوازىلغات الحاسب للتمذجةالمترجماتاسم المقرر

مدرج 261مدرج الشافعىمدرج 7المجموعة

د. أحمد شوقىأ.د. معتز خورشبد / د. ايھاب الخضرىد. نوح صبرىالمحاضر

المترجماتالمترجماتالمعالجة على التوازىلغات الحاسب للتمذجةاسم المقرر

مدرج 261معمل  G3   3معمل G1,G2     6معمل G1,G2     6المجموعة

د. نوح صبرىإس8م حسنكاثرين فرج - دينا محموداريج-ياسمينالمحاضر

المعالجة على التوازىاسم المقرر

معمل  G3   3المجموعة

ھدى أحمدالمحاضر

المستوى الرابع (قسم علوم حاسب فرعى بحوث العمليات و دعم القرار)
الفصل الدراسى الثانى 2015-2014

السبت

Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

الخميس

ا+حد

ا+ثنين

الث4ثاء

Empty Slot ا+ربعاء

التوقيع (                        )
  ا2ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
عميد الكلية           . 14-02-15

التوقيع (                           ) 
ا2ستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب

وكيل الكلية لشئون التعليم و الط4ب



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

التمارين/ اليوم
المعامل

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

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

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

الرؤية بالحاسبالرسوم الحاسوبية المتحركةذكاء أصطناعىذكاء أصطناعىاسم المقرر

مدرج 7مدرج 10مدرج الشافعى     معمل 4المجموعة

أ.د. رضا عبد الوھابا.د/ ابو الع4 عطيفىأ.د. ريم بھجت / د. عبير القرنىسارة يونسالمحاضر

النظم المدمجةاسم المقرر

مدرج 9المجموعة

د. نيفين أبو الحديدالمحاضر

اسم المقرر
موضوعات مختارة (الحوسبة 

السحابية)

مدرج 261المجموعة

أ.د. إيمان ثروتالمحاضر

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

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

المعالجة على التوازىالمعالجة على التوازىاسم المقرر

مدرج 260     معمل 5المجموعة

د. أحمد شوقىھدى أحمد - راجية أبو الفضلالمحاضر

موضوعات مختارة (الحوسبة الرسوم الحاسوبية المتحركةذكاء أصطناعىاسم المقرر
السحابية)

الرسوم الحاسوبية المتحركةالمعالجة على التوازى

معمل  ICDL1  مدرج 261     معمل 5مدرج 10مدرح أ.د. إبراھيم فرجالمجموعة

مروه طارق صالحد. أحمد شوقىكرستينا وليم - احمد ع8ءا.د/ ابو الع4 عطيفىمحمد ا@رنؤطيالمحاضر

النظم المدمجةالنظم المدمجةاسم المقرر

معمل ابن سينامدرج 9المجموعة

شيرين حاتم - احمد يوسفد. نيفين أبو الحديدالمحاضر

اسم المقرر
موضوعات مختارة (الحوسبة 

السحابية)

مدرج 8المجموعة

أ.د. إيمان ثروتالمحاضر

الرؤية بالحاسبالرؤية بالحاسبذكاء أصطناعىاسم المقرر

مدرج 7معمل 5  مدرج الشافعىالمجموعة

أ.د. رضا عبد الوھاباحمد يوسف - دينا علىأ.د. ريم بھجت / د. عبير القرنىالمحاضر

ا+حد

ا+ربعاء

المستوى الرابع (قسم تكنولوجيا المعلومات فرعى علوم حاسب)
الفصل الدراسى الثانى 2015-2014

السبت

Empty Slot

 يختار الطالب مقرر واحد من المقررات التالية و ذلك حسب المسار: الرسوم الحاسوبية المتحركة- النظم المدمجة - الحوسبة السحابية

الخميس

ا+ثنين

الث4ثاء
Free Slot for all 

the Students for 

Faculty Activities

التوقيع (                        ) 
 ا2ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
15-02-14 عميد الكلية           .

التوقيع (                           )
 ا2ستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط4ب



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

التمارين/ اليوم
المعامل

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

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

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

الرؤية بالحاسبالرسوم الحاسوبية المتحركةاسم المقرر

مدرج 7مدرج 10المجموعة

أ.د. رضا عبد الوھابا.د/ ابو الع4 عطيفىالمحاضر

النظم المدمجةاسم المقرر

مدرج 9المجموعة

د. نيفين أبو الحديدالمحاضر

اسم المقرر
موضوعات مختارة (الحوسبة 

السحابية)

مدرج 261المجموعة

أ.د. إيمان ثروتالمحاضر

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

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

قواعد البيانات -2تحليل وتصميم نظم المعلومات -2اسم المقرر

مدرج 260مدرج الشافعىالمجموعة

د. محمد الوكيلد. شريف مازن / د. أحمد ھانىالمحاضر

موضوعات مختارة (الحوسبة الرسوم الحاسوبية المتحركةاسم المقرر
السحابية)

تحليل وتصميم نظم المعلومات -
2

الرسوم الحاسوبية المتحركة

معمل  ICDL1  معمل G1,G2    3معمل G1    5مدرج 10المجموعة

مروه طارق صالحايمان ھ8ل- دينا بيوميكرستينا وليم - احمد ع8ءا.د/ ابو الع4 عطيفىالمحاضر

النظم المدمجةالنظم المدمجةاسم المقرر

معمل ابن سينامدرج 9المجموعة

شيرين حاتم - احمد يوسفد. نيفين أبو الحديدالمحاضر

اسم المقرر
موضوعات مختارة (الحوسبة 

السحابية)

مدرج 8المجموعة

أ.د. إيمان ثروتالمحاضر

الرؤية بالحاسبالرؤية بالحاسبتحليل وتصميم نظم المعلومات -2قواعد البيانات -2قواعد البيانات -2اسم المقرر

معمل  G1,G2   5مدرج 7مدرج 260معمل G1,G2    5مدرج 260المجموعة

احمد يوسف - دينا علىأ.د. رضا عبد الوھابد. شريف مازن / د. أحمد ھانىمروة عبد الجمل - شريف زھراند. محمد الوكيلالمحاضر

ا+حد

المستوى الرابع (قسم تكنولوجيا المعلومات فرعى نظم المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى 2015-2014

السبت

Empty Slot

 يختار الطالب مقرر واحد من المقررات التالية و ذلك حسب المسار: الرسوم الحاسوبية المتحركة- النظم المدمجة - الحوسبة السحابية

الخميس

ا+ثنين

الث4ثاء
Free Slot for all 

the Students for 

Faculty Activities

ا+ربعاء

التوقيع (                        )
   ا2ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
15-02-14 عميد الكلية           .

التوقيع (                           )
 ا2ستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط4ب



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

التمارين/ اليوم
المعامل

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

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

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

الرؤية بالحاسبالرسوم الحاسوبية المتحركةلغات الحاسب للتمذجةنظم دعم القرار وتطبيقاتھااسم المقرر

مدرج 7مدرج 10مدرح أ.د. إبراھيم فرجمدرح أ.د. إبراھيم فرجالمجموعة

أ.د. معتز خورشبد / د. ايھاب د.نداء عزتالمحاضر
الخضرى

أ.د. رضا عبد الوھابا.د/ ابو الع4 عطيفى

النظم المدمجةاسم المقرر

مدرج 9المجموعة

د. نيفين أبو الحديدالمحاضر

اسم المقرر
موضوعات مختارة (الحوسبة 

السحابية)

مدرج 261المجموعة

أ.د. إيمان ثروتالمحاضر

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

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

موضوعات مختارة (الحوسبة نظم دعم القرار وتطبيقاتھانظم دعم القرار وتطبيقاتھااسم المقرر
السحابية)

معمل ابن سينا     G1,G2مدرج G3,G4      563مدرح أ.د. إبراھيم فرجالمجموعة

كرستينا وليم - احمد ع8ءعلياءد.نداء عزتالمحاضر

نظم دعم القرار وتطبيقاتھااسم المقرر

مدرج G1,G2      561المجموعة

ايمانالمحاضر

الرسوم الحاسوبية المتحركةلغات الحاسب للتمذجةلغات الحاسب للتمذجةالرسوم الحاسوبية المتحركةاسم المقرر

معمل  ICDL1  معمل G1,G2    6مدرج الشافعىمدرج 10المجموعة

أ.د. معتز خورشبد / د. ايھاب ا.د/ ابو الع4 عطيفىالمحاضر
الخضرى

مروه طارق صالحيمنى-ميرال

النظم المدمجةلغات الحاسب للتمذجةالنظم المدمجةاسم المقرر

معمل ابن سينامعمل G3,G4    5مدرج 9المجموعة

شيرين حاتم - احمد يوسفياسمين-امانيد. نيفين أبو الحديدالمحاضر

اسم المقرر
موضوعات مختارة (الحوسبة 

السحابية)

مدرج 8المجموعة

أ.د. إيمان ثروتالمحاضر

الرؤية بالحاسبالرؤية بالحاسبالرؤية بالحاسباسم المقرر

مدرج 7معمل G3,G4    5معمل G1,G2    8المجموعة

أ.د. رضا عبد الوھاباحمد يوسف - دينا علىاحمد يوسف - دينا علىالمحاضر

ا+حد

ا+ربعاء

المستوى الرابع (قسم تكنولوجيا المعلومات فرعى بحوث العمليات و دعم القرار)
الفصل الدراسى الثانى 2015-2014

السبت

ا+ثنين

 يختار الطالب مقرر واحد من المقررات التالية و ذلك حسب المسار: الرسوم الحاسوبية المتحركة- النظم المدمجة - الحوسبة السحابية

الخميس

الث4ثاء
Free Slot for all 

the Students for 

Faculty Activities

Empty Slot

التوقيع (                        )
   ا2ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
15-02-14 عميد الكلية           .

التوقيع (                           )
 ا2ستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط4ب



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

التمارين/ اليوم
المعامل

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

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

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

نظم التشغيل-2اسم المقرر

مدرج الشافعىالمجموعة

د. محمد ناصفالمحاضر

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

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

نظم التشغيل-2نظم المعلومات اBداريةالمعالجة على التوازىالمعالجة على التوازىاسم المقرر

مدرح أ.د. إبراھيم فرجمدرج 261مدرج 260     معمل 5المجموعة

د. محمد ناصفد. حاتم القاضىد. أحمد شوقىھدى أحمد - راجية أبو الفضلالمحاضر

المعالجة على التوازىنظم التشغيل-2نظم المعلومات ا0داريةتصميم قواعد البياناتاسم المقرر

مدرج 261     معمل 4     معمل 4مدرج 260المجموعة

د. أحمد شوقىصباحشريف زھراند. نعمات تازىالمحاضر

تصميم قواعد البياناتتصميم قواعد البياناتنظم المعلومات اBداريةاسم المقرر

معمل  ICDL1  مدرج 261مدرج 261المجموعة

علي زيداند. نعمات تازىد. حاتم القاضىالمحاضر

Empty Slot

ا+ربعاء

الخميس

ا+حد

ا+ثنين

الث4ثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

المستوى الرابع (قسم نظم المعلومات فرعى علوم حاسب)
الفصل الدراسى الثانى 2015-2014

السبت

التوقيع (                        )
   ا2ستاذ الدكتور /  إيمان على ثروت
15-02-14  عميد الكلية           .

التوقيع (                           )
ا2ستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب

وكيل الكلية لشئون التعليم و الط4ب



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

التمارين/ اليوم
المعامل

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

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

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

معالجة الصورمعالجة الصورالتعرف على ا2نماطاسم المقرر

     معمل 4مدرج 7مدرج 7المجموعة

دينا علىأ.د. ھدى أنسىأ.د. خالد مصطفىالمحاضر

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

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

التعرف على ا@نماطنظم المعلومات اBداريةالتعرف على ا2نماطاسم المقرر

     معمل 4مدرج 261مدرج 261المجموعة

الھام شوقيد. حاتم القاضىأ.د. خالد مصطفىالمحاضر

معالجة الصورنظم المعلومات ا0داريةتصميم قواعد البياناتاسم المقرر

مدرج 7     معمل 4مدرج 260المجموعة

أ.د. ھدى أنسىشريف زھراند. نعمات تازىالمحاضر

تصميم قواعد البياناتتصميم قواعد البياناتنظم المعلومات اBداريةاسم المقرر

معمل  ICDL1  مدرج 261مدرج 261المجموعة

علي زيداند. نعمات تازىد. حاتم القاضىالمحاضر

Empty Slot

ا+ربعاء

الخميس

ا+حد

ا+ثنين

الث4ثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

المستوى الرابع (قسم نظم المعلومات فرعى تكنولوجيا المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى 2015-2014

السبت

التوقيع (                        )
   ا2ستاذ الدكتور /  إيمان على ثروت
15-02-14  عميد الكلية           .

التوقيع (                           )
 ا2ستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط4ب



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

التمارين/ اليوم
المعامل

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

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

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

لغات الحاسب للتمذجةلغات الحاسب للتمذجةنظم دعم القرار وتطبيقاتھااسم المقرر

معمل G1,G2    7مدرح أ.د. إبراھيم فرجمدرح أ.د. إبراھيم فرجالمجموعة

يمنى-ميرالأ.د. معتز خورشبد / د. ايھاب الخضرىد.نداء عزتالمحاضر

نظم المعلومات ا0داريةاسم المقرر

معمل G3,G4    6المجموعة

ابتھال يحيي- دينا عمروالمحاضر

تصميم قواعد البياناتاسم المقرر

معمل G5,G6    5المجموعة

علي زيدان-ابراھيم جمعهالمحاضر

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

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

نظم المعلومات اBداريةنظم دعم القرار وتطبيقاتھانظم دعم القرار وتطبيقاتھااسم المقرر

مدرج 261مدرج G5,G6   560مدرح أ.د. إبراھيم فرجالمجموعة

د. حاتم القاضىخلودد.نداء عزتالمحاضر

لغات الحاسب للتمذجةلغات الحاسب للتمذجةلغات الحاسب للتمذجةتصميم قواعد البياناتاسم المقرر

معمل G3,G4    7مدرج الشافعىمعمل  G5,G6  5مدرج 260المجموعة

سارة-اريجأ.د. معتز خورشبد / د. ايھاب الخضرىاريج-يمنىد. نعمات تازىالمحاضر

نظم المعلومات ا0داريةنظم المعلومات ا0داريةاسم المقرر

معمل  G5   ICDL1معمل G1,G2    6المجموعة

شريف زھراندينا عمرو-ابتھال يحييالمحاضر

نظم المعلومات ا0داريةتصميم قواعد البياناتاسم المقرر

معمل  G6   ICDL2معمل G3,G4    7المجموعة

ابتھال يحييعلي زيدان- ابراھيم جمعهالمحاضر

تصميم قواعد البياناتاسم المقرر

معمل G1,G2    8المجموعة

زينب عادل-  ابراھيم جمعهالمحاضر

نظم دعم القرار وتطبيقاتھاتصميم قواعد البياناتنظم المعلومات اBداريةاسم المقرر

مدرج G3,G4      10مدرج 261مدرج 261المجموعة

سارةد. نعمات تازىد. حاتم القاضىالمحاضر

نظم دعم القرار وتطبيقاتھااسم المقرر

مدرج G1,G2      9المجموعة

ايمانالمحاضر

Empty Slot

المستوى الرابع (قسم نظم المعلومات فرعى بحوث العمليات و دعم القرار)
الفصل الدراسى الثانى 2015-2014

السبت

ا+ربعاء

الخميس

ا+حد

ا+ثنين

الث4ثاء
Free Slot for all the 

Students for 

Faculty Activities

التوقيع (                        )
   ا2ستاذ الدكتور /  إيمان على ثروت
15-02-14  عميد الكلية           .

التوقيع (                           )
 ا2ستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط4ب



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

التمارين/ اليوم
المعامل

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

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

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

ھندسة برمجيات-2برمجة متعددة ا2ھدافھندسة برمجيات-2اBدارة اBستراتيجيةاسم المقرر

مدرح أ.د. إبراھيم فرجمدرج 9مدرج الشافعىمدرج 10المجموعة

عمر خالدد. طارق أبو العينيند. محمد الرملىد. ھشام عبد الس4مالمحاضر

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

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

المعالجة على التوازىالمعالجة على التوازىاسم المقرر

مدرج 261     معمل 5المجموعة

د. أحمد شوقىھدى أحمد - راجية أبو الفضلالمحاضر

المعالجة على التوازىھندسة برمجيات-2ا0دارة ا0ستراتيجيةاBدارة اBستراتيجيةاسم المقرر

مدرج 261مدرج 260مدرج 563مدرج 10المجموعة

د. أحمد شوقىد. محمد الرملىمحمد سعدد. ھشام عبد الس4مالمحاضر

برمجة متعددة ا2ھدافھندسة برمجيات-2برمجة متعددة ا@ھدافاسم المقرر

مدرج 9     معمل 4مدرج 10المجموعة

د. طارق أبو العينينعمر خالدلمياءالمحاضر

المستوى الرابع (قسم بحوث العمليات و دعم القرار فرعى علوم حاسب)
الفصل الدراسى الثانى 2015-2014

السبت

Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

الخميس

ا+حد

ا+ثنين

الث4ثاء

Empty Slot ا+ربعاء

التوقيع (                        ) 
  ا2ستاذ الدكتور /  إيمان على ثروت
15-02-14  عميد الكلية           .

التوقيع (                           )
 ا2ستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط4ب



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

التمارين/ اليوم
المعامل

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

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

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

معالجة الصوربرمجة متعددة ا2ھدافمعالجة الصورالتعرف على ا2نماطاBدارة اBستراتيجيةاسم المقرر

     معمل 4مدرج 9مدرج 7مدرج 7مدرج 10المجموعة

دينا علىد. طارق أبو العينينأ.د. ھدى أنسىأ.د. خالد مصطفىد. ھشام عبد الس4مالمحاضر

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

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

التعرف على ا@نماطالتعرف على ا2نماطاسم المقرر

     معمل 4مدرج 261المجموعة

الھام شوقيأ.د. خالد مصطفىالمحاضر

معالجة الصورا0دارة ا0ستراتيجيةاBدارة اBستراتيجيةاسم المقرر

مدرج 7مدرج 563مدرج 10المجموعة

أ.د. ھدى أنسىمحمد سعدد. ھشام عبد الس4مالمحاضر

برمجة متعددة ا2ھدافبرمجة متعددة ا@ھدافاسم المقرر

مدرج 9مدرج 10المجموعة

د. طارق أبو العينينلمياءالمحاضر

المستوى الرابع (قسم  بحوث العمليات و دعم القرار فرعى تكنولوجيا المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى 2015-2014

السبت

Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

الخميس

ا+حد

ا+ثنين

الث4ثاء

Empty Slot ا+ربعاء

التوقيع (                        )
   ا2ستاذ الدكتور /  إيمان على ثروت
15-02-14  عميد الكلية           .

التوقيع (                           )
ا2ستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب

وكيل الكلية لشئون التعليم و الط4ب



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

التمارين/ اليوم
المعامل

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

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

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

برمجة متعددة ا2ھدافقواعد البيانات -2تحليل وتصميم نظم المعلومات -2اBدارة اBستراتيجيةاسم المقرر

مدرج 9معمل  G1,G2   3معمل  G1,G2   3مدرج 10المجموعة

د. طارق أبو العينينفاطمه عبد الدايمليلي عشيبهد. ھشام عبد الس4مالمحاضر

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

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

قواعد البيانات -2تحليل وتصميم نظم المعلومات -2اسم المقرر

مدرج 260مدرج الشافعىالمجموعة

د. محمد الوكيلد. شريف مازن / د. أحمد ھانىالمحاضر

ا0دارة ا0ستراتيجيةاBدارة اBستراتيجيةاسم المقرر

مدرج G1,G2      563مدرج 10المجموعة

محمد سعدد. ھشام عبد الس4مالمحاضر

برمجة متعددة ا2ھدافتحليل وتصميم نظم المعلومات -2برمجة متعددة ا@ھدافقواعد البيانات -2اسم المقرر

مدرج 9مدرج 260مدرج G1,G2      10مدرج 260المجموعة

د. طارق أبو العينيند. شريف مازن / د. أحمد ھانىلمياءد. محمد الوكيلالمحاضر

المستوى الرابع (قسم بحوث العمليات و دعم القرار فرعى نظم المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى 2015-2014

السبت

Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

الخميس

ا+حد

ا+ثنين

الث4ثاء

Empty Slot ا+ربعاء

التوقيع (                        )
   ا2ستاذ الدكتور /  إيمان على ثروت
15-02-14  عميد الكلية           .

التوقيع (                           )
ا2ستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب

وكيل الكلية لشئون التعليم و الط4ب


