
3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقیت
التمارین/ الیوم

4:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00المعامل
برمجة حاسبات -١برمجة حاسبات -١ریاضة- ٢برمجة حاسبات -١اسم المقرر
G17,G18,G19المجموعة 6 G1مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجمعمل to G6   مدرح أ.د. إبراھیم فرج
محمد عبد الوھابد. خالد توفیق/ د. محمد ناصفأ.د. عبد الھادى نبیھأمیرة أحمد - مروة نبیلالمحاضر
ریاضة- ٢مبادىء االقتصادریاضة- ٢صیاغة التقاریراسم المقرر
G1,G2مدرج الشافعىالمجموعة G17,G18مدرج ٢٦١ G3,G4مدرج ٢٦١ مدرج ٢٦١
ایمانماجيالشیماءد. ایھاب الخضرىالمحاضر
إحصاء و احتماالت-١صیاغة التقاریرإحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
G3,G4المجموعة G1,G2مدرج ٥٥٩ G5,G6مدرج ٥٥٩ مدرج ٥٥٩
زینب عادللیلي عشیبھعلي زیدانالمحاضر
الكترونیات-٢ریاضة- ٢الكترونیات-٢اسم المقرر
G17,G18,G19المجموعة G5,G6مدرج ٥٦٠ G7,G8مدرج ٥٦٠ مدرج ٥٦٠
ھند جمالاحمد فاروقمحمود عیدالمحاضر
مبادىء االقتصادبرمجة حاسبات -١مبادىء االقتصاداسم المقرر
G7,G8المجموعة G3,G4مدرج ٥٦١ 7 G9,G10معمل مدرج ٥٦١
ماجينورا عبد الحمید - مي إبراھیممحمد سعدالمحاضر
صیاغة التقاریربرمجة حاسبات -١صیاغة التقاریراسم المقرر
G9,G10المجموعة G7مدرج ٥٦٣ to G12 G11,G12مدرج ٢٦٠ مدرج ٥٦٣
مروه حسینمحمد عبد الوھابلیلي عشیبھالمحاضر
برمجة حاسبات -١الكترونیات-٢ریاضة- ٢اسم المقرر
G11,G12المجموعة G13,G14مدرج ٨ G15,G16G13,G14    معمل اإللكترونیات 8 معمل
ھبة هللا محجوب - نورا عبد الحمیدھند جمال - مروه طارق صالحبسمة مصطفىالمحاضر
برمجة حاسبات -١الكترونیات-٢إحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
G13,G14المجموعة GEمدرج ٩ G15,G16حجرة نادى التكنولوجیا معمل ابن سینا
مروة نبیل -  أمیرة أحمدسماح أحمدزینب عادلالمحاضر
الكترونیات-٢الكترونیات-٢اسم المقرر
G15,G16المجموعة G1,G2مدرج ١٠ G17,G18    معمل اإللكترونیات
سماح أحمد- محمود عیدمروه طارق صالحالمحاضر
برمجة حاسبات -١برمجة حاسبات -١اسم المقرر
G5,G6المجموعة 5 GEمعمل حجرة نادى التكنولوجیا
صفاء عليصباح - مي إبراھیمالمحاضر
صیاغة التقاریراسم المقرر
GEالمجموعة حجرة نادى التكنولوجیا
أمانى حسنالمحاضر
صیاغة التقاریرالكترونیات-٢ریاضة- ٢إحصاء و احتماالت-١إحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
G3,G4مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة مدرج ٢٦١
مروه حسیند. محمد وھبىأ.د. عبد الھادى نبیھد. سید الشربینىد. سید الشربینىالمحاضر
مبادىء االقتصاداسم المقرر
G1,G2المجموعة مدرج ٥٥٩
عبیرالمحاضر
الكترونیات-٢اسم المقرر
G5,G6المجموعة مدرج ٥٦٠
ولید عزميالمحاضر
إحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
G7,G8المجموعة مدرج ٥٦١
زینب عادلالمحاضر
ریاضة- ٢اسم المقرر
G9,G10المجموعة مدرج ٥٦٣
الشیماءالمحاضر
برمجة حاسبات -١اسم المقرر
G13المجموعة to G19 مدرج ٢٦٠
محمد عبد الوھابالمحاضر
إحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
G11,G12المجموعة مدرح أ.د. إبراھیم فرج
دینا عزتالمحاضر
إحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
GEالمجموعة حجرة نادى التكنولوجیا
دینا محمدالمحاضر
صیاغة التقاریربرمجة حاسبات -١صیاغة التقاریرریاضة- ٢اسم المقرر
G15,G16المجموعة G13,G14مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٥٦٣ مدرج ٢٦١
مروه حسیند. خالد توفیق/ د. محمد ناصفد. ایھاب الخضرىامانيالمحاضر
مبادىء االقتصادإحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
G17,G18المجموعة G11,G12مدرج ٥٥٩ مدرج ٥٥٩
عبیردینا عزتالمحاضر
الكترونیات-٢الكترونیات-٢اسم المقرر
G1,G2المجموعة G9,G10مدرج ٥٦٠ مدرج ٥٦٠
خدیجة خالدمحمد طلعتالمحاضر
إحصاء و احتماالت-١مبادىء االقتصاداسم المقرر
G3,G4المجموعة G15,G16مدرج ٥٦١ مدرج ٥٦١
دینا عزتمحمد سعدالمحاضر
ریاضة- ٢ریاضة- ٢اسم المقرر
G7,G8المجموعة G17,G18,G19مدرج ٧ مدرج ٥٦٣
احمد فاروقالشیماءالمحاضر
الكترونیات-٢إحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
G9,G10المجموعة G5,G6مدرج ٨ G7,G8      معمل اإللكترونیات
محمود عید - محمد طلعتدینا عمروالمحاضر
مبادىء االقتصادالكترونیات-٢اسم المقرر
G11,G12المجموعة GEمدرج ٩ حجرة نادى التكنولوجیا
سھرمنى سلیمانالمحاضر
مبادىء االقتصاداسم المقرر
G13,G14المجموعة مدرج ١٠
سھرالمحاضر
ریاضة- ٢اسم المقرر
GEالمجموعة حجرة نادى التكنولوجیا
احمد فاروقالمحاضر
مبادىء االقتصادمبادىء االقتصادالكترونیات-٢ریاضة- ٢صیاغة التقاریراسم المقرر
G7,G8المجموعة G13,G14مدرج ٢٦١ مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٢٦١
د. فخرى الفقىد. فخرى الفقىد. محمد وھبىبسمة مصطفىأماني حسنالمحاضر
الكترونیات-٢مبادىء االقتصاداسم المقرر
G5,G6المجموعة G3,G4مدرج ٥٥٩ مدرج ٥٦٠
اسماء احمدمحمد سعدالمحاضر
مبادىء االقتصادالكترونیات-٢اسم المقرر
G13,G14المجموعة G15,G16مدرج ٥٦٠ مدرج ٥٦١
غادةخدیجة خالدالمحاضر
برمجة حاسبات -١إحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
G1,G2المجموعة G1,G2مدرج ٥٦١ 8 معمل
أمیرة أحمد - صباحدینا عمروالمحاضر
برمجة حاسبات -١صیاغة التقاریراسم المقرر
G15,G16المجموعة G7,G8مدرج ٥٦٣ معمل ابن سینا
سارة حسن - سارة طارقلیلي عشیبھالمحاضر
الكترونیات-٢صیاغة التقاریراسم المقرر
G17,G18المجموعة G9,G10مدرج ٧ G11,G12     معمل اإللكترونیات
ولید عزمي -خدیجة خالدھالھ مجديالمحاضر
صیاغة التقاریربرمجة حاسبات -١اسم المقرر
G9,G10المجموعة 8 G5,G6معمل مدرج ٥٥٩
ایمان ھاللصفاء علي - أمیرة أحمدالمحاضر
برمجة حاسبات -١برمجة حاسبات -١اسم المقرر
G11,G12المجموعة GEمعمل ابن سینا 3 معمل
صفاء عليھبة هللا محجوب - سارة حسنالمحاضر
الكترونیات-٢اسم المقرر
G3,G4المجموعة GE,G19      معمل اإللكترونیات
محمد طلعت- مروه طارق صالحالمحاضر
اسم المقرر
المجموعة
المحاضر

االربعاء

أجازةالخمیس

المستوى األول
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٤-٢٠١٥

السبت

األحد

Free Slot for all the Students
for Faculty Activities

االثنین

الثالثاء

Empty Slot

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة          19/02/2015

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب

وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقیت
التمارین/ الیوم

4:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00المعامل
اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
تنظیم ملفاتھیاكل البیاناتتنظیم ملفاتقواعد البیانات -١قواعد البیانات -١اسم المقرر
G1,G2المجموعة 7 G3,G4معمل 7 G5,G6مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجمعمل 6 معمل
بیتر رؤوف -مھند عبد لفتاحد. یشیر عبد الفتاحد. عماد نبیلابتھال یحیي - دینا محمدمحمد حافظ - دینا عباسالمحاضر
ھیاكل البیاناتتنظیم ملفاتتنظیم ملفاتاسم المقرر
,G17المجموعة G18 3 G1,G2معمل 8 G1,G2معمل 7 معمل
أحمد جالل - راجیة أبو الفضلأحمد جالل-مروة نبیلمروة نبیلالمحاضر
قواعد البیانات -١ھیاكل البیاناتھیاكل البیاناتاسم المقرر
G15,G16المجموعة G5,G6معمل ٨ G7معمل ابن سینا to G12 مدرج ٢٦٠
ایمن الكیالنيراجیة أبو الفضل - إسالم یسريراجیة أبو الفضل - منى القلماوىالمحاضر
نمذجة و محاكاةشبكات الحاسب -١اسم المقرر
G3,G4المجموعة 7 G11,G12مدرج 6 معمل
خلود-ھیامأحمد نجیبالمحاضر
قواعد البیانات -١إشارات ونظماسم المقرر
G7,G8المجموعة 560 G13مدرج to G18 مدرج ٢٦٠
محمد حافظاسماء احمدالمحاضر
تنظیم ملفاتإشارات ونظماسم المقرر
G13,G14المجموعة 561 GE   ICDL1مدرج معمل
بیتر رؤوفسماح أحمدالمحاضر
شبكات الحاسب -١اسم المقرر
G11,G12المجموعة 261 مدرج
شروق عالءالمحاضر
ھیاكل البیاناتاسم المقرر
GEالمجموعة مدرج ٥٦٣
إسالم یسريالمحاضر
ھیاكل البیاناتاسم المقرر
G19,20المجموعة 5 معمل
عمرو مجدي-أحمد جاللالمحاضر
قواعد البیانات -١إشارات ونظمنمذجة و محاكاةشبكات الحاسب -١قواعد البیانات -١اسم المقرر
G5,G6المجموعة 7 G7,G8مدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج الشافعىمعمل 6 معمل
ایمن كیالني - عمرو طارقد. شریف عبده / د. محمد رفاعىد. سالى عبد الفتاحد. عمرو سعد / د. إیمان سنددینا بیومي-احمد عمادالمحاضر
تنظیم ملفاتتنظیم ملفاتاسم المقرر
G3,G4المجموعة 8 G15,G16معمل 7 معمل
بیتر رؤوف -إسالم عليبیتر رؤوف - صفاء عليالمحاضر
ھیاكل البیاناتھیاكل البیاناتاسم المقرر
G13,G14المجموعة G9,G10معمل ابن سینا معمل ابن سینا
عمرو مجدي - مصطفى أیمنأحمد جالل - مصطفى أیمنالمحاضر
ھیاكل البیاناتاسم المقرر
G7المجموعة to G12 مدرج ٢٦٠
عمرو مجديالمحاضر
قواعد البیانات -١اسم المقرر
GEالمجموعة مدرج ٥٦٣
محمد حافظالمحاضر
نمذجة و محاكاةتنظیم ملفاتقواعد البیانات -١نمذجة و محاكاةاسم المقرر
G15,G16المجموعة 6 G9,G10مدرج الشافعىمدرج الشافعىمعمل 8 معمل
ماجي-غادةد. عماد نبیلد. حنان موسى/د.أیمن طھلمیاء-خلودالمحاضر
نمذجة و محاكاةقواعد البیانات -١اسم المقرر
G9,G10المجموعة 7 G7,G8معمل 5 معمل
میرال-بسمة عزتعمرو طارق - دینا عباسالمحاضر
ھیاكل البیاناتتنظیم ملفاتاسم المقرر
G7المجموعة 3 G13معمل to G20 مدرح ٢٦٠
إسالم یسريإسالم عليالمحاضر
قواعد البیانات -١تنظیم ملفاتاسم المقرر
G8المجموعة 4 GEمعمل 3 معمل
دینا محمدأحمد عباسالمحاضر
ھیاكل البیاناتاسم المقرر
G1المجموعة to G6 مدرج ٢٦٠
إسالم یسريالمحاضر
نمذجة و محاكاةقواعد البیانات -١شبكات الحاسب -١ھیاكل البیاناتاسم المقرر
G17المجموعة 3 G13,G14مدرح أ.د. إبراھیم فرجمعمل مدرج الشافعىمعمل ابن سینا
د. سالى عبد الفتاحنسمھ مصطفي - دینا محمدد. عمرو سعد / د. إیمان سندسارة طارقالمحاضر
تنظیم ملفاتھیاكل البیاناتاسم المقرر
G18المجموعة 4 G11,G12معمل 6 معمل
إسالم علي - أحمد عباسعمرو مجديالمحاضر
ھیاكل البیاناتنمذجة و محاكاةاسم المقرر
G13,G14المجموعة 6 G7,G8معمل 7 معمل
عمرو مجدي - سارة طارقغادة-یاسمینالمحاضر
نمذجة و محاكاةقواعد البیانات -١اسم المقرر
G11,G12المجموعة 5 G5,G6معمل 8 معمل
ھبام-ربىدینا محمد -نسمھ مصطفيالمحاضر
شبكات الحاسب -١قواعد البیانات -١اسم المقرر
G1المجموعة to G6   مدرج الشافعىG15,G16 8 مدرج
دینا طارقعمرو طارقالمحاضر
إشارات ونظمھیاكل البیاناتاسم المقرر
GE   ICDL1المجموعة G3,G4معمل 561 مدرج
سماح أحمدمصطفى أیمنالمحاضر
إشارات ونظماسم المقرر
G9,G10المجموعة 560 مدرج
اسماء احمدالمحاضر
نمذجة و محاكاةاسم المقرر
GEالمجموعة 3 معمل
لمیاءالمحاضر
شبكات الحاسب -١اسم المقرر
G1,G2المجموعة 261 مدرج
أمیر ابراھیمالمحاضر
تنظیم ملفاتإشارات ونظمقواعد البیانات -١قواعد البیانات -١ھیاكل البیاناتاسم المقرر
G15,G16مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة 6 G9,G10مدرح أ.د. إبراھیم فرجمعمل 7 معمل
ایمان نجم - لیلي مصطفىد. شریف عبده / د. محمد رفاعىدینا عزت - احمد عمادد. حنان موسى/د.أیمن طھد. یشیر عبد الفتاحالمحاضر
ھیاكل البیاناتتنظیم ملفاتاسم المقرر
G13,G14المجموعة 7 G3,G4معمل 8 معمل
ھبة هللا محجوب - سارة طارقایمان نجم - لیلي مصطفىالمحاضر
نمذجة و محاكاةھیاكل البیاناتاسم المقرر
G11,G12المجموعة 8 G1,G2معمل 6 معمل
یمنى-ماجيھبة هللا محجوب - منى القلماوىالمحاضر
شبكات الحاسب -١نمذجة و محاكاةاسم المقرر
G3,G4المجموعة G5,G6معمل ابن سینا 261 مدرج
أمیرإبراھیمبسمة عزت-ربىالمحاضر
شبكات الحاسب -١شبكات الحاسب -١اسم المقرر
G9,G10المجموعة 261 G13,G14مدرج 559 مدرج
احمد نجیبشروق عالءالمحاضر
إشارات ونظمإشارات ونظماسم المقرر
G5,G6المجموعة 560 G11,G12مدرج 260 مدرج
اسماء احمدرحاب سیدالمحاضر
إشارات ونظمإشارات ونظماسم المقرر
G1,G2المجموعة 561 G15,G16مدرج 561 مدرج
الھام شوقياسماء احمدالمحاضر
إشارات ونظمشبكات الحاسب -١اسم المقرر
GEالمجموعة GEمدرج ٥٥٩ مدرج ٥٦٣
رحاب سیددینا طارقالمحاضر
شبكات الحاسب -١اسم المقرر
G7,G8المجموعة 563 مدرج
غادة ضاحيالمحاضر

االثنین

المستوى الثانى
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٤-٢٠١٥

أجازةالسبت

االحد

الثالثاء

Free Slot for all the Students
for Faculty Activities

Empty Slotاالربعاء

)الخمیس التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة       19/02/2015

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقیت
التمارین/ الیوم

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

المجموعة

المحاضر

ھندسة برمجیات-٢نظم التشغیل-٢ھندسة برمجیات-٢ذكاء أصطناعىاسم المقرر
مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة
عمر خالدد. محمد ناصفد. محمد الرملىأ.د. ریم بھجت / د. عبیر القرنىالمحاضر
خوارزمیاتالشبكات العصبیةنظم الرسم بالحاسبھندسة برمجیات-٢اسم المقرر
G1,G2المجموعة 5 G3,G4معمل 6 مدرج ٧مدرج ٧معمل
د. شریف خطابأ.د. عمرو بدرشیرین حاتم- رحاب سیددسوقي عبد القوي - محمد سمیرالمحاضر
الشبكات العصبیةالشبكات العصبیةاسم المقرر
G3,G4المجموعة 6 G1,G2معمل 7 معمل

آالء عمرو - دینا محمودآالء عمرو - دینا محمودالمحاضر
نظم الرسم بالحاسباسم المقرر
G5المجموعة 3 معمل

رحاب سیدالمحاضر
نظم الرسم بالحاسباسم المقرر
G6المجموعة 4 معمل

شیرین حاتمالمحاضر
نظم التشغیل-٢ذكاء أصطناعىذكاء أصطناعىذكاء أصطناعىاسم المقرر
G1,G2المجموعة 8 G5,G6معمل 5 G3,G4معمل 8 مدرح أ.د. إبراھیم فرجمعمل
د. محمد ناصفھدى أحمد - أیات خیرىمحمد األرنؤطي - ھدى أحمدسارة یونس - ھناء بیوميالمحاضر
خوارزمیاتخوارزمیاتخوارزمیاتاسم المقرر
G3,G4المجموعة G1,G2معمل ابن سینا 8 G5,G6معمل 3 معمل

إسالم حسننورا عبد الحمید - إسالم عليإسالم حسن - نورا عبد الحمیدالمحاضر
نظم التشغیل-٢نظم التشغیل-٢نظم التشغیل-٢اسم المقرر
G5   ICDL1المجموعة G3,G4معمل G1,G2معمل ابن سینا 5 معمل

آالء عمرو - دسوقي عبد القويآالء عمرو - سمر ھشامآالء عمروالمحاضر
نظم التشغیل-٢اسم المقرر
G6   ICDL2المجموعة معمل

سمر ھشامالمحاضر
ھندسة برمجیات-٢الشبكات العصبیةھندسة برمجیات-٢نظم الرسم بالحاسبذكاء أصطناعىاسم المقرر
G5,G6مدرج ٧مدرج ٢٦٠مدرج الشافعىمدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة 3 معمل

أحمد عباس - یمنى مجديأ.د. عمرو بدرد. محمد الرملىأ.د. رضا عبد الوھابمحمد األرنؤطيالمحاضر
نظم الرسم بالحاسبخوارزمیاتنظم الرسم بالحاسبذكاء أصطناعىنظم الرسم بالحاسباسم المقرر
G1   ICDL1المجموعة GEمدرج ٢٦٠مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج الشافعىمعمل 3 معمل
شروق عالءد. شریف خطابأ.د. رضا عبد الوھابأ.د. ریم بھجت / د. عبیر القرنىشروق عالءالمحاضر
نظم الرسم بالحاسباسم المقرر
G2  ICDL2المجموعة معمل

غادة ضاحيالمحاضر
الشبكات العصبیةاسم المقرر
G5,G6المجموعة 5 معمل
مصطفى أیمن - دینا محمودالمحاضر
ھندسة برمجیات-٢اسم المقرر
G3,G4المجموعة 7 معمل

محمد سمیر - عمر خالدالمحاضر

المستوى الثالث (قسم علوم حاسب)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٤-٢٠١٥

أجازةالسبت

Empty Slotاالحد

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

الخمیس

االربعاء

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة           19/02/2015

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقیت
التمارین/ الیوم

4:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00المعامل
اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
تأمین الشبكات والمعلوماتشبكات فائقة السرعةمعالجة الصورالتعرف على األنماطمعالجة الكالماسم المقرر
G5,G6مدرج ٨مدرج ٧مدرج ٧مدرج ٩المجموعة 5 معمل
ندا محمد رجبد.ھیثم صفوتأ.د. ھدى أنسىأ.د. خالد مصطفىأ.د. محمود اسماعیلالمحاضر
المعالجات الدقیقةالمعالجات الدقیقةاسم المقرر
G1مدرج ٨المجموعة معمل نادى التكنولوجیا
توفیق أحمد - محمود عیدأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
شبكات فائقة السرعةاسم المقرر
G3المجموعة معمل نادى التكنولوجیا
ندا محمد رجبالمحاضر
شبكات فائقة السرعةشبكات الحاسب -٢تأمین الشبكات والمعلوماتاسم المقرر
مدرج ٨مدرج ٧مدرج ٧المجموعة
د.ھیثم صفوتد. أمیرة فطبد. سناء طھالمحاضر
المعالجات الدقیقةاسم المقرر
G2المجموعة معمل نادى التكنولوجیا
توفیق أحمد - محمود عیدالمحاضر
معالجة الكالماسم المقرر
G1المجموعة 6 معمل
ولید عزميالمحاضر
نظم الرسم بالحاسبالتعرف على األنماطتأمین الشبكات والمعلوماتالتعرف على األنماطاسم المقرر
G5,G6مدرج ٢٦١مدرج ٢٦١المجموعة 7 G3   ICDL1معمل معمل
شیرین حاتمایمان احمد - الھام شوقي - ابراھیم زیداند. سناء طھأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
نظم الرسم بالحاسبنظم الرسم بالحاسباسم المقرر
G1   ICDL1المجموعة G4   ICDL2معمل معمل
غادة ضاحىشیرین حاتمالمحاضر
معالجة الصورنظم الرسم بالحاسباسم المقرر
G2   ICDL2المجموعة G1,G2معمل 7 معمل
ایمان احمد - ابراھیم زیدانغادة ضاحىالمحاضر
معالجة الصوراسم المقرر
G3,G4المجموعة 6 معمل
منى سلیمان-خدیجة خالدالمحاضر
شبكات الحاسب -٢شبكات الحاسب -٢معالجة الصورنظم الرسم بالحاسبمعالجة الكالماسم المقرر
G1,G2مدرج ٧مدرج الشافعىمدرج ٩المجموعة G3,G4معمل ابن سینا 7 معمل
ھند جمال- ھبة شریفھند جمال- ھبة شریفأ.د. ھدى أنسىأ.د. رضا عبد الوھابأ.د. محمود اسماعیلالمحاضر
نظم الرسم بالحاسبمعالجة الصورالمعالجات الدقیقةاسم المقرر
GEمدرج ٨المجموعة G5,G6معمل نادى التكنولوجیا 6 معمل
شروق عالء - غادة ضاحىخدیجة خالدأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
تأمین الشبكات والمعلوماتشبكات فائقة السرعةاسم المقرر
G1,G2المجموعة 7 GEمعمل 5 معمل
كرستینا ولیمأمیرإبراھیم - ندا محمد رجبالمحاضر
نظم الرسم بالحاسبالتعرف على األنماطنظم الرسم بالحاسبشبكات الحاسب -٢التعرف على األنماطاسم المقرر
G3,G4المجموعة G1,G2مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٧معمل ابن سینا GEمعمل ابن سینا 3 معمل
شروق عالءایمان احمد- فرح سمیر- ابراھیم زیدانأ.د. رضا عبد الوھابد. أمیرة فطبابراھیم زیدان- توفیق أحمد-فرح سمیرالمحاضر
معالجة الصورتأمین الشبكات والمعلوماتاسم المقرر
G1,G2المجموعة 8 G5,G6معمل 5 معمل
منى سلیمان - دینا علىندا محمد رجب ، كریستینا ولیمالمحاضر
شبكات الحاسب -٢شبكات الحاسب -٢اسم المقرر
G5,G6المجموعة 3 GEمعمل 4 معمل
ھند جمالدینا طارقالمحاضر
تأمین الشبكات والمعلوماتالتعرف على األنماطاسم المقرر
GEالمجموعة 4 G3,G4معمل 6 معمل
ندا محمد رجب ، كریستینا ولیممحمد طلعتالمحاضر

Empty Slotاالثنین

المستوى الثالث (قسم تكنولوجیا المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٤-٢٠١٥

أجازةالسبت

االحد

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

)یختار الطالب مقرر واحد من المقررات التالیة و ذلك حسب المسار: معالجة الكالم - المعالجات الدقیقة - الشبكات فائقة السرعة التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة           19/02/2015

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقیت
التمارین/ الیوم

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

المجموعة

المحاضر

ھندسة برمجیات-٢ذكاء أصطناعىھندسة برمجیات-٢ذكاء أصطناعىذكاء أصطناعىاسم المقرر
G1,G2المجموعة 6 G5,G6مدرج الشافعىمدرج الشافعىمعمل 6 مدرح أ.د. إبراھیم فرجمعمل
عمر خالدمھند عبد لفتاح - محمد سمیرد. محمد الرملىأ.د. ریم بھجت / د. عبیر القرنىمھند عبد لفتاح - ھناء بیوميالمحاضر
ھندسة برمجیات-٢ھندسة برمجیات-٢اسم المقرر
G3   ICDL1المجموعة G7معمل 3 معمل
أیات خیرىمحمد سمیرالمحاضر
مستودعات البیاناتھندسة برمجیات-٢اسم المقرر
G4   ICDL2المجموعة G1   ICDL1معمل معمل
أمانى حسنیمنى مجديالمحاضر
مستودعات البیاناتمستودعات البیاناتاسم المقرر
G5,G6المجموعة G2   ICDL2معمل ابن سینا معمل
مروة عبد المنعمأماني حسن- نیفین االجملالمحاضر
تخزین و استرجاع بیاناتاسم المقرر
G3,G4المجموعة معمل ابن سینا
ایمن الكیالني- وفاء مؤمنالمحاضر
تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢تخزین و استرجاع بیاناتمستودعات البیاناتتخزین و استرجاع بیاناتاسم المقرر
G7    ICDL1المجموعة G1,G2مدرج ٢٦٠مدرج ٢٦٠معمل 6 معمل
مروه حسین-ایمان ھاللد. ایھاب عزت حسنیند. ھدى مختارنسمھ مصطفىالمحاضر
تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر
G3,G4المجموعة 7 معمل
فاطمھ عبدالدایم -  دینا بیوميالمحاضر
قواعد البیانات -٢اسم المقرر
G5,G6المجموعة معمل ابن سینا
احمد عماد - ابراھیم جمعھالمحاضر
ذكاء أصطناعىقواعد البیانات -٢ذكاء أصطناعىتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر
G7مدرج الشافعىالمجموعة 3 G3,G4مدرج ٢٦٠معمل 6 معمل
محمد األرنؤطي - مھند عبد لفتاحد. محمد الوكیلھناء بیوميد. شریف مازن / د. أحمد ھانىالمحاضر
ھندسة برمجیات-٢ھندسة برمجیات-٢اسم المقرر
G1,G2المجموعة 6 G5,G6معمل معمل ابن سینا
دسوقي عبد القوي - عمر خالدأیات خیرى - أحمد عباسالمحاضر
مستودعات البیاناتاسم المقرر
G3,G4المجموعة 7 معمل
دینا عباس - محمد حافظالمحاضر
تخزین و استرجاع بیاناتاسم المقرر
G5  ICDL1المجموعة معمل
نسمھ مصطفيالمحاضر
تخزین و استرجاع بیاناتاسم المقرر
G6  ICDL2المجموعة معمل
عمرو طارقالمحاضر
مستودعات البیاناتتخزین و استرجاع بیاناتھندسة برمجیات-٢مستودعات البباناتذكاء أصطناعىاسم المقرر
G7مدرج ٢٦٠مدرج ٢٦٠مدرج ٢٦٠مدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة 4 معمل
دینا عباسد. ایھاب عزت حسنیند. محمد الرملىد. ھدى مختارمحمد األرنؤطيالمحاضر
تخزین و استرجاع بیاناتاسم المقرر
G1,G2المجموعة 8 معمل
ایمن الكیالني- وفاء مؤمنالمحاضر
قواعد البیانات -٢تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢ذكاء أصطناعىقواعد البیانات -٢اسم المقرر
G5,G6مدرج ٢٦٠مدرج الشافعىمدرج ٢٦٠المجموعة 7 G3,G4معمل معمل ابن سینا
وفاء مؤمن-شریف زھرانایمان ھالل- ھالھ مجديد. شریف مازن / د. أحمد ھانىأ.د. ریم بھجت / د. عبیر القرنىد. محمد الوكیل المحاضر
تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢قواعد البیانات -٢اسم المقرر
G1,G2المجموعة 8 G7معمل 4 معمل
ھالھ مجديوفاء مؤمن - نیفین الجملالمحاضر
قواعد البیانات -٢اسم المقرر
G7المجموعة 3 معمل
شریف زھرانالمحاضر

Empty Slot االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

الخمیس

االربعاء

المستوى الثالث (قسم نظم المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٤-٢٠١٥

أجازةالسبت

االحد

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة           19/02/2015

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب

وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقیت
التمارین/ الیوم

4:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00المعامل
اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
نظم دعم القرار وتطبیقاتھابرمجة غیر خطیةلغات الحاسب للتمذجةنظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر
G3,G4مدرج ٨مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة مدرج ٥٦٣
خلودد. طارق أبو العینینأ.د. معتز خورشبد / د. ایھاب الخضرىد.نداء عزتالمحاضر
برمجة غیر خطیةاسم المقرر
G1,G2المجموعة مدرج ٥٦١
بسمة مصطفىالمحاضر
النماذج العشوائیةالحسابات الذكیةالحسابات الذكیةالنماذج العشوائیةاسم المقرر
G3,G4المجموعة G1,G2مدرج ٨ G3,G4معمل ابن سینا 7 مدرج ٨معمل
د. عمر سلیمانسھر-عبیرسھر-عبیرعلیاءالمحاضر
لغات الحاسب للتمذجةبرمجة غیر خطیةاسم المقرر
G3,G4المجموعة G1,G2مدرج ٨ معمل ابن سینا
اماني-ھیامربىالمحاضر
نظریة المباریات والقرراتالحسابات الذكیةنظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر
مدرج ٨مدرج ٨مدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة
د. محمد البلتاجىد. محمد البلتاجىد.نداء عزتالمحاضر
النماذج العشوائیةالنماذج العشوائیةلغات الحاسب للتمذجةلغات الحاسب للتمذجةاسم المقرر
G3   ICDL1المجموعة G1,G2مدرج ٨مدرج الشافعىمعمل مدرج ٥٦٣
علیاءد. عمر سلیمانأ.د. معتز خورشبد / د. ایھاب الخضرىیاسمینالمحاضر
لغات الحاسب للتمذجةاسم المقرر
G4   ICDL2المجموعة معمل
امانيالمحاضر
نظریة المباریات والقرراتنظم دعم القرار وتطبیقاتھابرمجة غیر خطیةنظریة المباریات والقرراتالحسابات الذكیةاسم المقرر
G1,G2مدرج ٨مدرج ٨مدرج ٨المجموعة G1,G2مدرج ٥٦٠ مدرج ٥٦٠
احمد فاروقسارةد. طارق أبو العینیند. محمد البلتاجىد. محمد البلتاجىالمحاضر
نظریة المباریات والقرراتاسم المقرر
G3,G4المجموعة مدرج ٥٦١
اریجالمحاضر

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

االربعاء

الخمیس

Empty Slot

المستوى الثالث (قسم بحوث العملیات و دعم القرار)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٤-٢٠١٥

أجازةالسبت

االحد

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة           19/02/2015

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب

وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



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

معمل ٤مدرج ٧مدرج ٧المجموعة

دینا 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 األنماطالمعالجة على التوازىالتعرف على األنماطاسم المقرر

معمل ٤مدرج ٢٦٠مدرج ٢٦١المجموعة

الھام شوقيد. أحمد شوقىأ.د. خالد مصطفىالمحاضر

المعالجة على التوازىمعالجة الصورالمترجماتاسم المقرر
مدرج ٢٦١مدرج ٧مدرج ٧المجموعة
د. أحمد شوقىأ.د. ھدى أنسىد. نوح صبرىالمحاضر
المترجماتالمترجماتالمعالجة على التوازىاسم المقرر
مدرج ٢٦١معمل ٣معمل ٣المجموعة
د. نوح صبرىإسالم حسنھدى أحمدالمحاضر

المستوى الرابع (قسم علوم حاسب فرعى تكنولوجیا المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٤-٢٠١٥

السبت

الخمیس

االحد

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

Empty Slotاالربعاء

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة           19/02/2015

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقیت
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
قواعد البیانات -٢المعالجة على التوازىتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر
GEالمجموعة G1,G2معمل ٤ 8 G1,G2معمل 8 معمل
احمد عماد - نیفین الجملمي إبراھیم - سارة یونسدینا بیوميالمحاضر
المترجماتقواعد البیانات -٢اسم المقرر
GEالمجموعة GEمعمل ٤ معمل ٤
یمنى مجدينیفین الجملالمحاضر
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 ٢٦٠مدرج ٢٦٠مدرج الشافعىالمجموعة
د. محمد الوكیلد. أحمد شوقىد. شریف مازن / د. أحمد ھانىالمحاضر
المعالجة على التوازىتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢المترجماتاسم المقرر
G1   ICDL1مدرج ٧المجموعة مدرج ٢٦١معمل
د. أحمد شوقىھالھ مجديد. نوح صبرىالمحاضر
تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر
G2   ICDL2المجموعة معمل
د. أحمد شوقىدینا بیومىالمحاضر
المترجماتتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢المترجماتقواعد البیانات -٢اسم المقرر
G1,G2مدرج ٢٦٠المجموعة مدرج ٢٦١مدرج ٢٦٠معمل ٧
د. نوح صبرىد. شریف مازن / د. أحمد ھانىإسالم حسن - منى القلماوىد. محمد الوكیلالمحاضر
المعالجة على التوازىاسم المقرر
GEالمجموعة معمل ٤
مى إبراھیمالمحاضر

الخمیس

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

Empty Slotاالربعاء

المستوى الرابع (قسم علوم حاسب فرعى نظم المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٤-٢٠١٥

السبت

االثنین

االحد

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة           19/02/2015

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقیت
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 دعم القرار وتطبیقاتھاالمترجماتلغات الحاسب للتمذجةنظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر
G1,G2مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة G3معمل ابن سینا مدرج ٥٦٣
خلودمنى القلماوى - یمنى مجديأ.د. معتز خورشبد / د. ایھاب الخضرىد.نداء عزتالمحاضر
لغات الحاسب للتمذجةاسم المقرر
G3  ICDL1  المجموعة معمل
سارةالمحاضر
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
نظم دعم القرار وتطبیقاتھاالمعالجة على التوازىنظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر
G1,G2مدرج ٢٦٠مدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة مدرج ٥٦٣
ایماند. أحمد شوقىد.نداء عزتالمحاضر
المعالجة على التوازىلغات الحاسب للتمذجةالمترجماتاسم المقرر
مدرج ٢٦١مدرج الشافعىمدرج ٧المجموعة
د. أحمد شوقىأ.د. معتز خورشبد / د. ایھاب الخضرىد. نوح صبرىالمحاضر
المترجماتالمترجماتالمعالجة على التوازىلغات الحاسب للتمذجةاسم المقرر
G1,G2المجموعة G1,G2معمل ٦ G3معمل ٦ 3 مدرج ٢٦١معمل
د. نوح صبرىإسالم حسنسارة یونس - دینا محموداریج-یاسمینالمحاضر
المعالجة على التوازىاسم المقرر
G3المجموعة 3 معمل
ھدى أحمدالمحاضر

المستوى الرابع (قسم علوم حاسب فرعى بحوث العملیات و دعم القرار)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٤-٢٠١٥

السبت

Free Slot for all the
Students for Faculty

Activities

الخمیس

االحد

االثنین

الثالثاء

Empty Slot االربعاء

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة           19/02/2015

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب

وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



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

الرؤیة بالحاسبالرسوم الحاسوبیة المتحركةذكاء أصطناعىذكاء أصطناعىاسم المقرر

مدرج ٧مدرج ١٠مدرج الشافعىمعمل ٤المجموعة

أ.د. رضا عبد الوھابا.د/ ابو العال عطیفىأ.د. ریم بھجت / د. عبیر القرنىسارة یونسالمحاضر

النظم المدمجةاسم المقرر

مدرج ٩المجموعة

د. نیفین أبو الحدیدالمحاضر

موضوعات مختارة (الحوسبة اسم المقرر
السحابیة)

مدرج ٢٦١المجموعة

أ.د. إیمان على ثروتالمحاضر

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

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

المعالجة على التوازىالمعالجة على التوازىاسم المقرر

مدرج ٢٦٠معمل ٥المجموعة

د. أحمد شوقىھدى أحمد - راجیة أبو الفضلالمحاضر

موضوعات مختارة (الحوسبة الرسوم الحاسوبیة المتحركةذكاء أصطناعىاسم المقرر
الرسوم الحاسوبیة المتحركةالمعالجة على التوازىالسحابیة)

ICDL1  مدرج ٢٦١معمل ٥مدرج ١٠مدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة معمل

مروه طارق صالحد. أحمد شوقىكرستینا ولیم - احمد عالءا.د/ ابو العال عطیفىمحمد األرنؤطيالمحاضر

النظم المدمجةالنظم المدمجةاسم المقرر

معمل ابن سینامدرج ٩المجموعة

شیرین حاتم - احمد یوسفد. نیفین أبو الحدیدالمحاضر

موضوعات مختارة (الحوسبة اسم المقرر
السحابیة)

مدرج ٨المجموعة

أ.د. إیمان على ثروتالمحاضر

الرؤیة بالحاسبالرؤیة بالحاسبذكاء أصطناعىاسم المقرر

5مدرج الشافعىالمجموعة مدرج ٧معمل

أ.د. رضا عبد الوھاباحمد یوسف - دینا عليأ.د. ریم بھجت / د. عبیر القرنىالمحاضر

االحد

االربعاء

المستوى الرابع (قسم تكنولوجیا المعلومات فرعى علوم حاسب)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٤-٢٠١٥

السبت

Empty Slot

یختار الطالب مقرر واحد من المقررات التالیة و ذلك حسب المسار: الرسوم الحاسوبیة المتحركة- النظم المدمجة - الحوسبة السحابیة

الخمیس

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for
Faculty Activities

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة          19/02/2015

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



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

الرؤیة بالحاسبالرسوم الحاسوبیة المتحركةاسم المقرر

مدرج ٧مدرج ١٠المجموعة

أ.د. رضا عبد الوھابا.د/ ابو العال عطیفىالمحاضر

النظم المدمجةاسم المقرر

مدرج ٩المجموعة

د. نیفین أبو الحدیدالمحاضر

موضوعات مختارة (الحوسبة اسم المقرر
السحابیة)

مدرج ٢٦١المجموعة

أ.د. إیمان على ثروتالمحاضر

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 ٢٦٠مدرج الشافعىالمجموعة

د. محمد الوكیلد. شریف مازن / د. أحمد ھانىالمحاضر

موضوعات مختارة (الحوسبة الرسوم الحاسوبیة المتحركةاسم المقرر
السحابیة)

تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -
الرسوم الحاسوبیة المتحركة٢

G1مدرج ١٠المجموعة 5 G1,G2معمل 3 ICDL1  معمل معمل

مروه طارق صالحایمان ھالل- لیلي عشیبھكرستینا ولیم - احمد عالءا.د/ ابو العال عطیفىالمحاضر

النظم المدمجةالنظم المدمجةاسم المقرر

معمل ابن سینامدرج ٩المجموعة

شیرین حاتم - احمد یوسفد. نیفین أبو الحدیدالمحاضر

موضوعات مختارة (الحوسبة اسم المقرر
السحابیة)

مدرج ٨المجموعة

أ.د. إیمان على ثروتالمحاضر

الرؤیة بالحاسبالرؤیة بالحاسبتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢قواعد البیانات -٢قواعد البیانات -٢اسم المقرر

G1,G2مدرج ٢٦٠المجموعة 5 G1,G2مدرج ٧مدرج ٢٦٠معمل 5 معمل

احمد یوسف - دینا عليأ.د. رضا عبد الوھابد. شریف مازن / د. أحمد ھانىمروة عبد المنعم - فاطمھ عبد الدایمد. محمد الوكیلالمحاضر

االحد

المستوى الرابع (قسم تكنولوجیا المعلومات فرعى نظم المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٤-٢٠١٥

السبت

Empty Slot

یختار الطالب مقرر واحد من المقررات التالیة و ذلك حسب المسار: الرسوم الحاسوبیة المتحركة- النظم المدمجة - الحوسبة السحابیة

الخمیس

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for
Faculty Activities

االربعاء

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة          19/02/2015

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



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

الرؤیة بالحاسبالرسوم الحاسوبیة المتحركةلغات الحاسب للتمذجةنظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر

مدرج ٧مدرج ١٠مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة

أ.د. معتز خورشبد / د. ایھاب د.نداء عزتالمحاضر
أ.د. رضا عبد الوھابا.د/ ابو العال عطیفىالخضرى

النظم المدمجةاسم المقرر

مدرج ٩المجموعة

د. نیفین أبو الحدیدالمحاضر

موضوعات مختارة (الحوسبة اسم المقرر
السحابیة)

مدرج ٢٦١المجموعة

أ.د. إیمان على ثروتالمحاضر

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

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

موضوعات مختارة (الحوسبة نظم دعم القرار وتطبیقاتھانظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر
السحابیة)

G3,G4مدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة G1,G2مدرج ٥٦٣ معمل ابن سینا

كرستینا ولیم - احمد عالءعلیاءد.نداء عزتالمحاضر

نظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر

G1,G2المجموعة مدرج ٥٦١

ایمانالمحاضر

الرسوم الحاسوبیة المتحركةلغات الحاسب للتمذجةلغات الحاسب للتمذجةالرسوم الحاسوبیة المتحركةاسم المقرر

G1,G2مدرج الشافعىمدرج ١٠المجموعة 6 ICDL1  معمل معمل

أ.د. معتز خورشبد / د. ایھاب ا.د/ ابو العال عطیفىالمحاضر
مروه طارق صالحیمنى-میرالالخضرى

النظم المدمجةلغات الحاسب للتمذجةالنظم المدمجةاسم المقرر

G3,G4مدرج ٩المجموعة 5 معمل ابن سینامعمل

شیرین حاتم - احمد یوسفیاسمین-امانيد. نیفین أبو الحدیدالمحاضر

موضوعات مختارة (الحوسبة اسم المقرر
السحابیة)

مدرج ٨المجموعة

أ.د. إیمان على ثروتالمحاضر

الرؤیة بالحاسبالرؤیة بالحاسبالرؤیة بالحاسباسم المقرر

G1,G2المجموعة 8 G3,G4معمل 5 مدرج ٧معمل

أ.د. رضا عبد الوھاباحمد یوسف - دینا علىاحمد یوسف - دینا علىالمحاضر

االحد

االربعاء

المستوى الرابع (قسم تكنولوجیا المعلومات فرعى بحوث العملیات و دعم القرار)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٤-٢٠١٥

السبت

االثنین

یختار الطالب مقرر واحد من المقررات التالیة و ذلك حسب المسار: الرسوم الحاسوبیة المتحركة- النظم المدمجة - الحوسبة السحابیة

الخمیس

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for
Faculty Activities

Empty Slot

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة          19/02/2015

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقیت
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 التشغیل-٢اسم المقرر
مدرج الشافعىالمجموعة
د. محمد ناصفالمحاضر
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
نظم التشغیل-٢نظم المعلومات اإلداریةالمعالجة على التوازىالمعالجة على التوازىاسم المقرر
مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٢٦١مدرج ٢٦٠معمل ٥المجموعة
د. محمد ناصفد. حاتم القاضىد. أحمد شوقىھدى أحمد - راجیة أبو الفضلالمحاضر
المعالجة على التوازىنظم التشغیل-٢نظم المعلومات اإلداریةتصمیم قواعد البیاناتاسم المقرر
مدرج ٢٦١معمل ٤معمل ٤مدرج ٢٦٠المجموعة
د. أحمد شوقىصباحشریف زھراند. نعمات تازىالمحاضر
تصمیم قواعد البیاناتتصمیم قواعد البیاناتنظم المعلومات اإلداریةاسم المقرر
ICDL1  مدرج ٢٦١مدرج ٢٦١المجموعة معمل

علي زیداند. نعمات تازىد. حاتم القاضىالمحاضر

Empty Slot

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 ٢٠١٤-٢٠١٥

السبت

( التوقیع (
األستاذ الدكتور /  إیمان على ثروت
. عمید الكلیة        19/02/2015

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب

وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقیت
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 األنماطاسم المقرر
معمل ٤مدرج ٧مدرج ٧المجموعة

دینا 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 األنماطنظم المعلومات اإلداریةالتعرف على األنماطاسم المقرر
معمل ٤مدرج ٢٦١مدرج ٢٦١المجموعة

الھام شوقيد. حاتم القاضىأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
معالجة الصورنظم المعلومات اإلداریةتصمیم قواعد البیاناتاسم المقرر
مدرج ٧معمل ٤مدرج ٢٦٠المجموعة
أ.د. ھدى أنسىشریف زھراند. نعمات تازىالمحاضر
تصمیم قواعد البیاناتتصمیم قواعد البیاناتنظم المعلومات اإلداریةاسم المقرر
ICDL1  مدرج ٢٦١مدرج ٢٦١المجموعة معمل

علي زیداند. نعمات تازىد. حاتم القاضىالمحاضر

Empty Slot

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 ٢٠١٤-٢٠١٥

السبت

( التوقیع (
األستاذ الدكتور /  إیمان على ثروت
. عمید الكلیة        19/02/2015

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقیت
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
لغات الحاسب للتمذجةلغات الحاسب للتمذجةنظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر
G1,G2مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة 7 معمل

یمنى-میرالأ.د. معتز خورشبد / د. ایھاب الخضرىد.نداء عزتالمحاضر
نظم المعلومات اإلداریةاسم المقرر
G3,G4المجموعة 6 معمل

ابتھال یحیي- دینا عمروالمحاضر
تصمیم قواعد البیاناتاسم المقرر
G5,G6المجموعة 5 معمل

علي زیدان-ابراھیم جمعھالمحاضر
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
نظم المعلومات اإلداریةنظم دعم القرار وتطبیقاتھانظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر
G5,G6مدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة مدرج ٢٦١مدرج ٥٦٠
د. حاتم القاضىخلودد.نداء عزتالمحاضر
لغات الحاسب للتمذجةلغات الحاسب للتمذجةلغات الحاسب للتمذجةتصمیم قواعد البیاناتاسم المقرر
G5,G6مدرج ٢٦٠المجموعة 5 G3,G4مدرج الشافعىمعمل 7 معمل

سارة-اریجأ.د. معتز خورشبد / د. ایھاب الخضرىاریج-یمنىد. نعمات تازىالمحاضر
نظم المعلومات اإلداریةنظم المعلومات اإلداریةاسم المقرر
G1,G2المجموعة 6 G5   ICDL1معمل معمل

شریف زھراندینا عمرو-ابتھال یحیيالمحاضر
نظم المعلومات اإلداریةتصمیم قواعد البیاناتاسم المقرر
G3,G4المجموعة 7 G6   ICDL2معمل معمل

ابتھال یحیيعلي زیدان- ابراھیم جمعھالمحاضر
تصمیم قواعد البیاناتاسم المقرر
G1,G2المجموعة 8 معمل

زینب عادل-  ابراھیم جمعھالمحاضر
نظم دعم القرار وتطبیقاتھاتصمیم قواعد البیاناتنظم المعلومات اإلداریةاسم المقرر
G3,G4مدرج ٢٦١مدرج ٢٦١المجموعة مدرج ١٠

سارةد. نعمات تازىد. حاتم القاضىالمحاضر
نظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر
G1,G2المجموعة مدرج ٩

ایمانالمحاضر

Empty Slot

المستوى الرابع (قسم نظم المعلومات فرعى بحوث العملیات و دعم القرار)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٤-٢٠١٥

السبت

االربعاء

الخمیس

االحد

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for
Faculty Activities

( التوقیع (
األستاذ الدكتور /  إیمان على ثروت
. عمید الكلیة        19/02/2015

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقیت
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
ھندسة برمجیات-٢برمجة متعددة األھدافھندسة برمجیات-٢اإلدارة اإلستراتیجیةاسم المقرر
مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٩مدرج الشافعىمدرج ١٠المجموعة
عمر خالدد. طارق أبو العینیند. محمد الرملىد. ھشام عبد السالمالمحاضر
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
المعالجة على التوازىالمعالجة على التوازىاسم المقرر
مدرج ٢٦١معمل ٥المجموعة
د. أحمد شوقىھدى أحمد - راجیة أبو الفضلالمحاضر
المعالجة على التوازىھندسة برمجیات-٢اإلدارة اإلستراتیجیةاإلدارة اإلستراتیجیةاسم المقرر
مدرج ٢٦١مدرج ٢٦٠مدرج ٥٦٣مدرج ١٠المجموعة
د. أحمد شوقىد. محمد الرملىمحمد سعدد. ھشام عبد السالمالمحاضر
برمجة متعددة األھدافھندسة برمجیات-٢برمجة متعددة األھدافاسم المقرر
مدرج ٩معمل ٤مدرج ١٠المجموعة
د. طارق أبو العینینعمر خالدلمیاءالمحاضر

المستوى الرابع (قسم بحوث العملیات و دعم القرار فرعى علوم حاسب)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٤-٢٠١٥

السبت

Free Slot for all the
Students for Faculty

Activities

الخمیس

االحد

االثنین

الثالثاء

Empty Slot االربعاء

( التوقیع (
األستاذ الدكتور /  إیمان على ثروت
. عمید الكلیة        19/02/2015

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقیت
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 الصوربرمجة متعددة األھدافمعالجة الصورالتعرف على األنماطاإلدارة اإلستراتیجیةاسم المقرر
معمل ٤مدرج ٩مدرج ٧مدرج ٧مدرج ١٠المجموعة

دینا علىد. طارق أبو العینینأ.د. ھدى أنسىأ.د. خالد مصطفىد. ھشام عبد السالمالمحاضر

ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

معمل (جدول ERP)معمل (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)محاضرة (جدول ERP)المحاضر
التعرف على األنماطالتعرف على األنماطاسم المقرر
معمل ٤مدرج ٢٦١المجموعة

الھام شوقيأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
معالجة الصوراإلدارة اإلستراتیجیةاإلدارة اإلستراتیجیةاسم المقرر
مدرج ٧مدرج ٥٦٣مدرج ١٠المجموعة
أ.د. ھدى أنسىمحمد سعدد. ھشام عبد السالمالمحاضر
برمجة متعددة األھدافبرمجة متعددة األھدافاسم المقرر
مدرج ٩مدرج ١٠المجموعة
د. طارق أبو العینینلمیاءالمحاضر

المستوى الرابع (قسم  بحوث العملیات و دعم القرار فرعى تكنولوجیا المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٤-٢٠١٥

السبت

Free Slot for all the
Students for Faculty

Activities

الخمیس

االحد

االثنین

الثالثاء

Empty Slot االربعاء

( التوقیع (
األستاذ الدكتور /  إیمان على ثروت
. عمید الكلیة        19/02/2015

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب

وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقیت
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
برمجة متعددة األھدافقواعد البیانات -٢تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اإلدارة اإلستراتیجیةاسم المقرر
G1,G2مدرج ١٠المجموعة 3 G1,G2معمل 3 مدرج ٩معمل
د. طارق أبو العینینفاطمھ عبد الدایمفاطمھ عبد الدایمد. ھشام عبد السالمالمحاضر
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 ٢٦٠مدرج الشافعىالمجموعة
د. محمد الوكیلد. شریف مازن / د. أحمد ھانىالمحاضر
اإلدارة اإلستراتیجیةاإلدارة اإلستراتیجیةاسم المقرر
G1,G2مدرج ١٠المجموعة مدرج ٥٦٣

محمد سعدد. ھشام عبد السالمالمحاضر
برمجة متعددة األھدافتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢برمجة متعددة األھدافقواعد البیانات -٢اسم المقرر
G1,G2مدرج ٢٦٠المجموعة مدرج ٩مدرج ٢٦٠مدرج ١٠
د. طارق أبو العینیند. شریف مازن / د. أحمد ھانىلمیاءد. محمد الوكیلالمحاضر

المستوى الرابع (قسم بحوث العملیات و دعم القرار فرعى نظم المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٤-٢٠١٥

السبت

Free Slot for all the
Students for Faculty

Activities

الخمیس

االحد

االثنین

الثالثاء

Empty Slot االربعاء

( التوقیع (
األستاذ الدكتور /  إیمان على ثروت
. عمید الكلیة        19/02/2015

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب

وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب



- 9:30المسارالشركةالیوم 12:3012:30 - 3:30
PI TechnologiesWeb Development using open source1GLab 3Lab 3
PI TechnologiesMobile Applications Development - Android2GLab 4Lab 4
PI TechnologiesMobile Applications Development - iOS3GLab 5Lab 5

EgabiMicrosoft Mobile Applications Development10GLab 6Lab 6
IT Egypt Corp.Microsoft SQL Server 20127GLab 7Lab 7

OrascomBusiness Intelligence4GLab 8Lab 8
EgabiMicrosoft Web Development6GLab ICDL1Lab ICDL1

OrascomOracle Web Development8GLab ICDL2Lab ICDL2
EgabiBusiness Intelligence5GLab Tech ClubLab Tech Club

IT Egypt Corp.Microsoft Cloud Computing ( Azure )9GLab Ibn SinaLab Ibn Sina
االحد

PI TechnologiesWeb Development using open source11GLab 3Lab 3
PI TechnologiesMobile Applications Development - Android12GLab 4Lab 4
PI TechnologiesMobile Applications Development - iOS13GLab 5Lab 5

EgabiMicrosoft Mobile Applications Development14GLab 8Lab 8
EgabiMicrosoft Web Development15GLab ICDL1Lab ICDL1

OrascomOracle Web Development16GLab ICDL2Lab ICDL2
الثالثاء
االربعاء
الخمیس

(ERP مادة الـ) المستوى الرابع
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٤-٢٠١٥

رقم 

السبت

االثنین

( التوقیع (
األستاذ الدكتور /  إیمان على ثروت
. عمید الكلیة        19/02/2015

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / رضا عبد الوھاب
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب


