
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
ریاضة- ٢إحصاء و احتماالت-١إحصاء و احتماالت-١برمجة حاسبات -١اسم المقرر
G15,G16المجموعة 6 مدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجمعمل
أ.د. عبد الھادى نبیھد. سید الشربینىد. سید الشربینىأمیرة أحمد - ھدى أحمدالمحاضر
برمجة حاسبات -١اسم المقرر
G17,G18المجموعة 7 معمل
سمر ھشام - دینا محمودالمحاضر
برمجة حاسبات -١اسم المقرر
G19,G20المجموعة 8 معمل
راجیة أبو الفضل - االء عمروالمحاضر
ریاضة- ٢مبادىء االقتصادبرمجة حاسبات -١ریاضة- ٢صیاغة التقاریراسم المقرر
G1,G2مدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة G17,G18مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٢٦١ G3,G4مدرج ٢٦١ مدرج ٢٦١
محمد سعدھیامأ.د. عبیر القرنى / د. سھى مكادىعلیاءد. ایھاب الخضرىالمحاضر
إحصاء و احتماالت-١صیاغة التقاریرإحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
G3,G4المجموعة G1,G2مدرج ٥٥٩ G5,G6مدرج ٥٥٩ مدرج ٥٥٩
ایمن الكیالنىایمان ھاللدینا عزتالمحاضر
الكترونیات-٢ریاضة- ٢الكترونیات-٢اسم المقرر
G17,G18المجموعة G5,G6مدرج ٥٦٠ G7,G8مدرج ٥٦٠ مدرج ٥٦٠
ابراھیم زیداندعاءالھام شوقىالمحاضر
مبادىء االقتصادبرمجة حاسبات -١مبادىء االقتصاداسم المقرر
G7,G8المجموعة G3,G4مدرج ٥٦١ 7 G9,G10معمل مدرج ٥٦١
اریجسمر ھشام - راجیة أبو الفضلغادةالمحاضر
صیاغة التقاریربرمجة حاسبات -١صیاغة التقاریراسم المقرر
G9,G10المجموعة G7مدرج ٥٦٣ to G12 G11,G12مدرج ٢٦٠ مدرج ٥٦٣
ھالة مجدىسارة طارقلیلى عشیبةالمحاضر
برمجة حاسبات -١الكترونیات-٢ریاضة- ٢اسم المقرر
G11,G12المجموعة G13,G14مدرج ٨ G15,G16G13,G14    معمل اإللكترونیات 6 معمل
راجیة أبو الفضل - ھدى أحمداسماء احمد -الھام شوقىدعاءالمحاضر
الكترونیات-٢الكترونیات-٢إحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
G13,G14المجموعة GE   ICDL3مدرج ٩ G1,G2معمل G17,G18    معمل اإللكترونیات
خدیجھ خالد-الھام شوقىكرستینا ولیمعلى زیدانالمحاضر
برمجة حاسبات -١الكترونیات-٢الكترونیات-٢اسم المقرر
G15,G16المجموعة G19,G20مدرج ١٠ GE   ICDL2مدرج ١٠ معمل
سارة طارقخدیجھ  خالداسماء احمدالمحاضر
برمجة حاسبات -١اسم المقرر
G5,G6المجموعة 5 معمل
مصطفى أیمن - سارة طارقالمحاضر
صیاغة التقاریراسم المقرر
GEالمجموعة حجرة نادى التكنولوجیا
ھالة مجدىالمحاضر
الكترونیات-٢اسم المقرر
G19المجموعة G20          معمل اإللكترونیات
ابراھیم زیدانالمحاضر
صیاغة التقاریرالكترونیات-٢ریاضة- ٢مبادىء االقتصادمبادىء االقتصاداسم المقرر
G3,G4مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجمدرج أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة مدرج ٢٦١
ایمان ھاللد. محمد وھبى / د. منى سلیمانأ.د. عبد الھادى نبیھالمحاضر
مبادىء االقتصاداسم المقرر
G1,G2المجموعة مدرج ٥٥٩
سارةالمحاضر
الكترونیات-٢اسم المقرر
G5,G6المجموعة مدرج ٥٦٠
احمد عالءالمحاضر
إحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
G7,G8المجموعة مدرج ٥٦١
مروه حسینالمحاضر
ریاضة- ٢اسم المقرر
G9,G10المجموعة مدرج ٥٦٣
میرالالمحاضر
برمجة حاسبات -١اسم المقرر
G13المجموعة to G20 مدرج ٢٦٠
أمیرة أحمدالمحاضر
إحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
GEالمجموعة حجرة نادى التكنولوجیا
دینا عزتالمحاضر
صیاغة التقاریرریاضة- ٢صیاغة التقاریربرمجة حاسبات -١اسم المقرر
G15,G16مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة G13,G14مدرج ٥٦٣ مدرج ٢٦١
ھالة مجدىیمنىد. ایھاب الخضرىأ.د. عبیر القرنى / د. سھى مكادىالمحاضر
مبادىء االقتصادإحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
G17,G18,G19المجموعة G11,G12مدرج ٥٥٩ مدرج ٥٥٩
اریجایمن الكیالنىالمحاضر
الكترونیات-٢الكترونیات-٢اسم المقرر
G1,G2المجموعة G9,G10مدرج ٥٦٠ مدرج ٥٦٠
اسماء احمدمروه طارقالمحاضر
إحصاء و احتماالت-١مبادىء االقتصاداسم المقرر
G3,G4المجموعة G15,G16مدرج ٥٦١ مدرج ٥٦١
ایمن الكیالنىسارةالمحاضر
ریاضة- ٢ریاضة- ٢اسم المقرر
G7,G8المجموعة G17,G18,G19مدرج ٢٦١ مدرج ٥٦٣
میرالمحمد سعدالمحاضر
الكترونیات-٢إحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
G9,G10المجموعة G5,G6مدرج ٧ G7,G8      معمل اإللكترونیات
مروه طارق -سماح احمدمروة حسینالمحاضر
ریاضة- ٢الكترونیات-٢اسم المقرر
G11,G12المجموعة GEمدرج ٩ حجرة نادى التكنولوجیا
یمنىسماح احمدالمحاضر
مبادىء االقتصاداسم المقرر
G13,G14المجموعة مدرج ١٠
ھیامالمحاضر
مبادىء االقتصاداسم المقرر
GEالمجموعة حجرة نادى التكنولوجیا
اریجالمحاضر
برمجة حاسبات -١الكترونیات-٢الكترونیات-٢صیاغة التقاریراسم المقرر
G7,G8المجموعة G3,G4مدرج ٢٦١ G1مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٢٦١ to G6 مدرح ٢٦٠
ھبة هللا محجوبد. محمد وھبى / د. منى سلیمانخدیجھ خالدلیلى عشیبةالمحاضر
ریاضة- ٢برمجة حاسبات -١مبادىء االقتصاداسم المقرر
G5,G6المجموعة G1,G2مدرج ٥٥٩ 8 G13,G14معمل مدرج ٥٦٠
علیاءاالء عمرو - دینا محمودغادةالمحاضر
مبادىء االقتصادالكترونیات-٢الكترونیات-٢اسم المقرر
G13,G14المجموعة G9,G10مدرج ٥٦٠ G11,G12G15,G16     معمل اإللكترونیات مدرج ٥٦١
سارةمروه طارق-كرستینا ولیمكرستینا ولیمالمحاضر
برمجة حاسبات -١صیاغة التقاریرإحصاء و احتماالت-١اسم المقرر
G1,G2المجموعة G5,G6مدرج ٥٦١ GEمدرج ٥٥٩ 4 معمل
ھدى أحمدلیلى عشیبةعلى زیدانالمحاضر
إحصاء و احتماالت-١برمجة حاسبات -١صیاغة التقاریراسم المقرر
G15,G16المجموعة G7,G8مدرج ٥٦٣ 6 G11,G12معمل مدرج ٥٥٩
دینا عزتمصطفى أیمن - ھبة هللا محجوبایمان ھاللالمحاضر
صیاغة التقاریراسم المقرر
G17,G18,G19المجموعة مدرج ١٠
ھالة مجدىالمحاضر
برمجة حاسبات -١اسم المقرر
G9,G10المجموعة 8 معمل
مصطفى أیمن - االء عمروالمحاضر
برمجة حاسبات -١اسم المقرر
G11,G12المجموعة معمل ٧
ھبة هللا محجوب - دینا محمودالمحاضر
الكترونیات-٢اسم المقرر
G3,G4المجموعة GE      معمل اإللكترونیات
مروه طارق -الھام شوقىالمحاضر
اسم المقرر
المجموعة
المحاضر

االربعاء

أجازةالخمیس

المستوى األول
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٥-٢٠١٦

األحد

Free Slot for all the
Students for Faculty

Activities

االثنین

الثالثاء

السبت

Empty Slot

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة         

( 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
ھیاكل البیاناتھیاكل البیاناتتنظیم ملفاتقواعد البیانات -١قواعد البیانات -١اسم المقرر
G1,G2المجموعة 7 G3,G4معمل 7 G1,G2مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح أ.د. إبراھیم فرجمعمل 7 معمل
أحمد جالل - نورا عبد الحمیدد. محمد الرملىد. عماد نبیلدینا عمرو -عمرو طارقمحمد حافظ - لیلي عشیبةالمحاضر
قواعد البیانات -١تنظیم ملفاتھیاكل البیاناتاسم المقرر
G15,G16المجموعة G1,G2معمل ٨ 8 G7معمل to G12 مدرج ٢٦٠
دینا عزتإیمان حسنى - أحمد جاللأحمد جالل - نورا عبد الحمیدالمحاضر
نمذجة و محاكاةھیاكل البیاناتإشارات ونظماسم المقرر
G3,G4المجموعة 10 G5مدرج 3 GE   ICDL3معمل معمل
احمد فاروقعمر خالدولید عزميالمحاضر
ھیاكل البیاناتھیاكل البیاناتإشارات ونظماسم المقرر
G7,G8المجموعة 560 G6مدرج 4 G13,G14معمل معمل ٥
كاثرین - إسالم علىإسالم علىسماح احمدالمحاضر
نمذجة و محاكاةإشارات ونظماسم المقرر
G13,G14المجموعة 561 G11,G12مدرج 6 معمل
ھیام-ماجيمحمد طلعتالمحاضر
قواعد البیانات -١ھیاكل البیاناتاسم المقرر
GEالمجموعة G13مدرج ٥٦٣ to G18 مدرج ٢٦٠
محمد حافظإسالم علىالمحاضر
تنظیم ملفاتتنظیم ملفاتاسم المقرر
G5,G6المجموعة 5 GE   ICDL2معمل معمل
سارة یونسإیمان حسنى - مروة نبیلالمحاضر
ھیاكل البیاناتإشارات ونظمنمذجة و محاكاةشبكات الحاسب -١قواعد البیانات -١اسم المقرر
G5,G6المجموعة 7 G9,G10مدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج الشافعىمعمل معمل ٦
أحمد عباس - نوراد. شریف عبده / د. محمد رفاعىد. سالى عبد الفتاح / د. الشیماء رمضاند. عمرو سعد / د. إیمان سندشیماء جالل -  لیلي عشیبةالمحاضر
تنظیم ملفاتتنظیم ملفاتاسم المقرر
G3,G4المجموعة 8 G15,G16معمل 5 معمل
عمرو مجدى - سارة یونسصباح - عمرو مجدىالمحاضر
ھیاكل البیاناتھیاكل البیاناتاسم المقرر
G7المجموعة to G12 G19مدرج ٢٦٠ 4 معمل
عمرو خالدأحمد عباسالمحاضر
قواعد البیانات -١اسم المقرر
GEالمجموعة مدرج ٥٦٣
محمد حافظالمحاضر
نمذجة و محاكاةھیاكل البیاناتقواعد البیانات -١نمذجة و محاكاةاسم المقرر
G15المجموعة 3 G9,G10مدرج الشافعىمدرج الشافعىمعمل 8 معمل
سھر-عبیرد. محمد الرملىد. أسامة إسماعیل / د. أیمن طھميالمحاضر
نمذجة و محاكاةقواعد البیانات -١اسم المقرر
G9,G10المجموعة 7 G7,G8معمل 5 معمل
ماجي-محمد سعددینا عمرو - شیماء جاللالمحاضر
ھیاكل البیاناتتنظیم ملفاتاسم المقرر
G7,G8المجموعة 6 G13معمل to G19 مدرح ٢٦٠
محمد سمیرسارة یونس - إیمان حسنىالمحاضر
قواعد البیانات -١ھیاكل البیاناتاسم المقرر
G1المجموعة to G6 GEمدرج ٢٦١ 3 معمل
شریف زھرانمحمد سمیرالمحاضر
شبكات الحاسب -١اسم المقرر
G11,G12المجموعة 8 مدرج
ایمان رسالنالمحاضر
تنظیم ملفاتنمذجة و محاكاةقواعد البیانات -١شبكات الحاسب -١ھیاكل البیاناتاسم المقرر
G17المجموعة 3 G13مدرح أ.د. إبراھیم فرجمعمل 3 مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج الشافعىمعمل
د. عماد نبیلد. سالى عبد الفتاح / د. الشیماء رمضاندینا عزتد. عمرو سعد / د. إیمان سندأحمد عباسالمحاضر
قواعد البیانات -١ھیاكل البیاناتاسم المقرر
G18المجموعة 4 G14معمل 4 معمل
محمد حافظأحمد جاللالمحاضر
تنظیم ملفاتنمذجة و محاكاةاسم المقرر
G13,G14المجموعة 6 G11,G12معمل 6 معمل
صباح - مروة نبیلمي-محمد سعدالمحاضر
ھیاكل البیاناتقواعد البیانات -١اسم المقرر
G11,G12المجموعة 5 G7,G8معمل 7 معمل
إسالم على - أحمد جاللشریف زھران-عمرو طارقالمحاضر
نمذجة و محاكاةقواعد البیانات -١اسم المقرر
G1المجموعة to G6   مدرج الشافعىG5,G6 8 معمل
سھر-عبیرمحمد حافظالمحاضر
شبكات الحاسب -١ھیاكل البیاناتاسم المقرر
GE   ICDL1المجموعة G3,G4معمل 561 مدرج
ھبة شریفإسالم علىالمحاضر
إشارات ونظماسم المقرر
G9,G10المجموعة 560 مدرج
ولید عزميالمحاضر
قواعد البیانات -٢اسم المقرر
GEالمجموعة - معمل ابن سینا
ابتھال یحیىالمحاضر
شبكات الحاسب -١اسم المقرر
G1,G2,G15المجموعة 261 مدرج
أحمد نجیبالمحاضر
تنظیم ملفاتإشارات ونظمقواعد البیانات -١قواعد البیانات -١اسم المقرر
G15,G16مدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة 6 G9,G10مدرح أ.د. إبراھیم فرجمعمل 7 معمل
صباح - مھندد. شریف عبده / د. محمد رفاعىدینا عمرو- شیماء جاللد. أسامة إسماعیل / د. أیمن طھالمحاضر
ھیاكل البیاناتتنظیم ملفاتاسم المقرر
G13,G14المجموعة 7 G3,G4معمل 8 معمل
أحمد عباس - یمنى مجدىصباح - مھندالمحاضر
نمذجة و محاكاةھیاكل البیاناتاسم المقرر
G11,G12المجموعة 8 G1,G2معمل 6 معمل
سھر-عبیرعمر خالد - یمنى مجدىالمحاضر
شبكات الحاسب -١نمذجة و محاكاةاسم المقرر
G3المجموعة 3 G5,G6معمل 261 مدرج
ایمان رسالنماجيالمحاضر
شبكات الحاسب -١نمذجة و محاكاةاسم المقرر
G4المجموعة 4 G13,G14معمل 559 مدرج
ھبة شریفغادةالمحاضر
إشارات ونظمشبكات الحاسب -١اسم المقرر
G9,G10المجموعة 261 G11,G12مدرج 260 مدرج
سماح أحمداحمد نجیبالمحاضر
إشارات ونظمإشارات ونظماسم المقرر
G5,G6المجموعة 560 G15,G16مدرج 561 مدرج
محمد طلعتسماح احمدالمحاضر
إشارات ونظمإشارات ونظماسم المقرر
G1,G2المجموعة 561 GEمدرج مدرج ٥٦٣
ولید عزميمحمد طلعتالمحاضر
قواعد البیانات -١شبكات الحاسب -١اسم المقرر
GEالمجموعة G7مدرج ٥٥٩ 3 معمل
عمرو طارقھبة شریفالمحاضر
قواعد البیانات -١شبكات الحاسب -١اسم المقرر
G7,G8المجموعة 7 G8مدرج 4 معمل
شریف زھرانایمان رسالنالمحاضر
إشارات ونظماسم المقرر
G17المجموعة 563 مدرج
ولید عزمىالمحاضر

االثنین

المستوى الثانى
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٥-٢٠١٦

أجازةالسبت

االحد

Free Slot for all the
Students for Faculty

Activities

االربعاء

Empty Slotالخمیس

الثالثاء

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة      

( 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
الشبكات العصبیة (للطالب القدامى)الشبكات العصبیة (للطالب القدامى)الشبكات العصبیة (للطالب القدامى)اسم المقرر

4المجموعة 4معمل 4معمل معمل

أ.د. عمرو بدرأ.د. عمرو بدرسمر ھشامالمحاضر
ھندسة برمجیات-٢نظم التشغیل-٢ذكاء أصطناعىذكاء أصطناعىاسم المقرر
مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج الشافعىمدرج ٢٦٠مدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة
محمد سمیرد. نوح صبرىمحمد األرنؤطىد. خالد توفیق / د. ھناء بیومىالمحاضر
خوارزمیاتنظم التشغیل-٢نظم الرسم بالحاسبھندسة برمجیات-٢اسم المقرر
G1,G2المجموعة 5 G3,G4معمل 6 G3,G4معمل 6 مدرج ٧معمل
د. بشیر عبد الفتاحدسوقى عبد القوى - ایات خیرىاحمد یوسف- غاده ضاحىدسوقى عبد القوى - ایات خیرىالمحاضر
خوارزمیاتالمعالجة على التوازىالمعالجة على التوازىاسم المقرر
G3,G4المجموعة 6 G1,G2معمل 5 G1,G2معمل 5 معمل

عمرو مجدى - أحمد عباسسارة طارق - أمیرة أحمدسارة طارق - أمیرة أحمدالمحاضر
ھندسة برمجیات-٢نظم الرسم بالحاسباسم المقرر
G5   ICDL3المجموعة G5   ICDL3معمل معمل

دسوقى عبد القوىاحمد یوسفالمحاضر
نظم الرسم بالحاسباسم المقرر
G6المجموعة 4 معمل

محمد طلعتالمحاضر
نظم التشغیل-٢ذكاء أصطناعىالمعالجة على التوازىذكاء أصطناعىاسم المقرر
G1,G2المجموعة 8 G3,G4مدرج ٢٦٠معمل 8 مدرح أ.د. إبراھیم فرجمعمل
د. نوح صبرىمھند - سارة یونسد. أحمد شوقى / د.سھى مكادىمھند - كاثرین فرجالمحاضر
خوارزمیاتخوارزمیاتاسم المقرر
G3,G4المجموعة G5,G6معمل ٥ 3 معمل

عمرو مجدى - محمد األرنؤطىعمرو مجدى - محمد األرنؤطىالمحاضر
نظم التشغیل-٢نظم التشغیل-٢اسم المقرر
G5   ICDL1المجموعة G1,G2معمل 5 معمل

دسوقى عبد القوى - ایات خیرىدینا محمودالمحاضر
ذكاء أصطناعىالمعالجة على التوازىذكاء أصطناعىنظم الرسم بالحاسبھندسة برمجیات-٢اسم المقرر
G5مدرج ٢٦٠مدرج ٢٦٠مدرج الشافعىمدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة 3 معمل
مھندد. أحمد شوقى / د.سھى مكادىد. خالد توفیق / د. ھناء بیومىأ.د. رضا عبد الوھابد. عمرو كاملالمحاضر
نظم الرسم بالحاسبخوارزمیاتنظم الرسم بالحاسبھندسة برمجیات-٢المعالجة على التوازىاسم المقرر
G5   ICDL1المجموعة GE   ICDL3مدرج ٢٦٠مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج الشافعىمعمل معمل

غاده ضاحىد. بشیر عبد الفتاحأ.د. رضا عبد الوھابد. عمرو كاملاالء عمروالمحاضر
نظم الرسم بالحاسباسم المقرر
G1,G2المجموعة 5 معمل
محمد طلعت- شروق عالءالمحاضر
ھندسة برمجیات-٢اسم المقرر
G3,G4المجموعة 7 معمل

راجیة أبو الفضل - محمد سمیرالمحاضر

المستوى الثالث (قسم علوم حاسب)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٥-٢٠١٦

السبت

Empty Slotاالحد

االثنین

الثالثاء

Free Slot for all
the Students
for Faculty
Activities

الخمیس

االربعاء

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة          

( 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
المعالجات الدقیقةشبكات فائقة السرعةمعالجة الصورالتعرف على األنماطمعالجة الكالماسم المقرر
G2مدرج ٩مدرج ٧مدرج ٧مدرج ٩المجموعة معمل نادى التكنولوجیا
محمود عید- توفیق احمدد.ھیثم صفوتأ.د. ھدى أنسى / د. منى سلیمانأ.د. خالد مصطفىأ.د. محمود اسماعیلالمحاضر
معالجة الكالمالمعالجات الدقیقةالمعالجات الدقیقةاسم المقرر
G1مدرج ٨المجموعة G1,G2معمل نادى التكنولوجیا 3 معمل
ولید عزميمحمود عید- توفیق احمدأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
تأمین الشبكات والمعلوماتشبكات فائقة السرعةشبكات الحاسب -٢تأمین الشبكات والمعلوماتاسم المقرر
G5   ICDL3مدرج ٧مدرج ٧مدرج ٧المجموعة معمل
غاده ضاحىد.ھیثم صفوتد. أمیرة فطبد. سناء طھالمحاضر
نظم الرسم بالحاسبنظم الرسم بالحاسبتأمین الشبكات والمعلوماتالتعرف على األنماطاسم المقرر
G1,G2مدرج ٧مدرج ٧المجموعة 7 G3   ICDL1معمل معمل
احمد یوسفاحمد یوسف-شروق عالءد. سناء طھأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
نظم الرسم بالحاسبمعالجة الصوراسم المقرر
G3,G4المجموعة 6 G4   ICDL2معمل معمل
شروق عالءایمان احمد-خدیجة خالدالمحاضر
معالجة الصورالتعرف على األنماطاسم المقرر
GE   ICDL3المجموعة G1,G2معمل 7 معمل
ایمان احمد-خدیجة خالدابراھیم زیدانالمحاضر
شبكات الحاسب -٢اسم المقرر
GEالمجموعة 4 معمل
ھند جمالالمحاضر
شبكات الحاسب -٢معالجة الصورنظم الرسم بالحاسبمعالجة الكالماسم المقرر
G1,G2مدرج ٧مدرج الشافعىمدرج ٩المجموعة 6 معمل
ھند جمال- ایمان رسالنأ.د. ھدى أنسى / د. منى سلیمانأ.د. رضا عبد الوھابأ.د. محمود اسماعیلالمحاضر
تأمین الشبكات والمعلوماتالمعالجات الدقیقةاسم المقرر
G3,G4مدرج ٧المجموعة 5 معمل
كرستینا ولیم- غاده ضاحىأ.د. خالد مصطفىالمحاضر
نظم الرسم بالحاسبشبكات فائقة السرعةاسم المقرر
G1   ICDL3المجموعة G5   ICDL3معمل معمل
شروق عالءشروق عالءالمحاضر
شبكات فائقة السرعةاسم المقرر
G2   ICDL2المجموعة معمل
احمد یوسفالمحاضر
نظم الرسم بالحاسبالتعرف على األنماطنظم الرسم بالحاسبشبكات الحاسب -٢التعرف على األنماطاسم المقرر
G3,G4المجموعة 6 G1,G2مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٧معمل GE   ICDL3معمل ٥ معمل
غاده ضاحىایمان احمد- ابراھیم زیدانأ.د. رضا عبد الوھابد. أمیرة فطبابراھیم زیدان-توفیق احمدالمحاضر
التعرف على األنماطمعالجة الصورتأمین الشبكات والمعلوماتاسم المقرر
G1,G2المجموعة 8 GE   ICDL3معمل G5معمل 5 معمل
ایمان احمد -توفیق احمدشیرین حاتممروه طارق-كرستینا ولیمالمحاضر
شبكات الحاسب -٢شبكات الحاسب -٢اسم المقرر
G5,G6المجموعة 3 G3,G4معمل 6 معمل
ھند جمال- ایمان رسالنھند جمالالمحاضر
تأمین الشبكات والمعلوماتاسم المقرر
GEالمجموعة 4 معمل
غاده ضاحىالمحاضر

Empty Slotاالثنین

المستوى الثالث (قسم تكنولوجیا المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٥-٢٠١٦

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          

( 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-٢تخزین و استرجاع بیاناتذكاء أصطناعىذكاء أصطناعىذكاء أصطناعىاسم المقرر
G1,G2المجموعة 6 G3,G4مدرج ٢٦٠مدرح أ.د. إبراھیم فرجمعمل 6 مدرح أ.د. إبراھیم فرجمعمل
محمد سمیرأیمن الكیالنى - وفاء مؤمنمحمد األرنؤطىد. خالد توفیق / د. ھناء بیومىكاثرین فرج - مصطفى أیمنالمحاضر
مستودعات البیاناتھندسة برمجیات-٢اسم المقرر
G3   ICDL2المجموعة G1   ICDL1معمل معمل
مروه عبد المنعمعمر خالدالمحاضر
مستودعات البیاناتھندسة برمجیات-٢اسم المقرر
G4   ICDL3المجموعة G2   ICDL2معمل معمل
دینا عمروراجیة أبو الفضلالمحاضر
ذكاء أصطناعىاسم المقرر
G5المجموعة 3 معمل
كاثرین فرجالمحاضر
ذكاء أصطناعىاسم المقرر
G6المجموعة 4 معمل
مصطفى أیمنالمحاضر
تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢تخزین و استرجاع بیاناتمستودعات البیاناتتخزین و استرجاع بیاناتاسم المقرر
G5  ICDL1المجموعة G1,G2مدرج ٢٦٠مدرج ٢٦٠معمل 6 معمل
نسمة مصطفي -دینا بیوميد. إیھاب عزت / د. حنان موسىد. ھدى مختاردینا بیوميالمحاضر
تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢تخزین و استرجاع بیاناتاسم المقرر
G6  ICDL2المجموعة G3,G4معمل 5 معمل
ایمان ھالل - مروة حسینفاطمة عبد الدایمالمحاضر
ذكاء أصطناعىقواعد البیانات -٢ھندسة برمجیات-٢تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر
G1,G2مدرج الشافعىالمجموعة 8 G3,G4مدرح أ.د. إبراھیم فرجمعمل 6 معمل
محمد األرنؤطى - سارة یونسأ.د. محمد الشرقاوى / د.نیفین الجملدسوقى عبد القوى - محمد سمیرد. أحمد ھانى / د. أمل الجمالالمحاضر
مستودعات البیاناتاسم المقرر
G5,G6المجموعة 5 معمل
شریف زھران  -  دینا عمروالمحاضر
قواعد البیانات -٢اسم المقرر
G3   ICDL1المجموعة معمل
شیماء جاللالمحاضر
قواعد البیانات -٢اسم المقرر
G4   ICDL2المجموعة معمل
ابتھال یحیىالمحاضر
تخزین و استرجاع بیاناتتخزین و استرجاع بیاناتذكاء أصطناعىمستودعات البباناتھندسة برمجیات-٢اسم المقرر
G1,G2مدرج ٢٦١مدرج ٢٦٠مدرج ٢٦٠مدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة 8 معمل
ایمن الكیالني -  وفاء مؤمند. إیھاب عزت / د. حنان موسىد. خالد توفیق / د. ھناء بیومىد. ھدى مختارد. عمرو كاملالمحاضر
قواعد البیانات -٢اسم المقرر
G5   ICDL1المجموعة معمل
ابراھیم جمعةالمحاضر
قواعد البیانات -٢اسم المقرر
G6   ICDL2المجموعة معمل
فاطمة عبد الدایمالمحاضر
ھندسة برمجیات-٢مستودعات البیاناتتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢ھندسة برمجیات-٢قواعد البیانات -٢اسم المقرر
G3,G4مدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة 7 G5   ICDL1معمل معمل
ایات خیرىدینا عمرو - شریف زھراند. أحمد ھانى / د. أمل الجمالد. عمرو كاملأ.د. محمد الشرقاوى / د.نیفین الجملالمحاضر
ھندسة برمجیات-٢قواعد البیانات -٢اسم المقرر
G1,G2المجموعة 8 G6   ICDL2معمل معمل
عمر خالدوفاء مؤمن -مروه عبد المنعمالمحاضر
تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر
G5   ICDL1المجموعة معمل
دینا عباسالمحاضر
تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر
G6,G7المجموعة 3 معمل
نسمة مصطفىالمحاضر

Empty Slot االثنین

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

الخمیس

االربعاء

المستوى الثالث (قسم نظم المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٥-٢٠١٦

أجازةالسبت

االحد

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة          

( 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

G1مدرج ٩مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة مدرج ٥٦٣

احمد فاروقد. طارق أبو العینیند. إیھاب الخضرىد.نداء عزتالمحاضر

النماذج العشوائیةالنماذج العشوائیةبرمجة غیر خطیةلغات الحاسب للتمذجةاسم المقرر

G1المجموعة 3 G1معمل G1مدرج ١٠مدرج ١٠ مدرج ١٠

أ.د. محمد صالح / د. أولیفیا دعاء صالحبسمة عزتالمحاضر
إیمان أبوالحمدمراد

نظریة المباریات والقرراتالحسابات الذكیةلغات الحاسب للتمذجةاسم المقرر

مدرج ٨مدرج ٨مدرج ٢٦٠المجموعة

د. أیمن صبرىد. محمد البلتاجىد. إیھاب الخضرىالمحاضر

النماذج العشوائیةنظم دعم القرار وتطبیقاتھاالحسابات الذكیةاسم المقرر

G1المجموعة 3 مدرج ٨مدرج الشافعىمعمل

أ.د. محمد صالح / د. أولیفیا د.نداء عزتسھر-عبیرالمحاضر
مراد

نظریة المباریات والقرراتبرمجة غیر خطیةنظریة المباریات والقرراتالحسابات الذكیةاسم المقرر

G1مدرج ٨مدرج ٨مدرج ٨المجموعة مدرج ١٠

مي عادلد. طارق أبو العینیند. أیمن صبرىد. محمد البلتاجىالمحاضر

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 ٢٠١٥-٢٠١٦

أجازةالسبت

االحد

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة          

( 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

جدول ERPجدول ERPجدول ERPجدول ERPالمحاضر

معالجة الصورمعالجة الصورالتعرف على األنماطاسم المقرر

معمل ٤مدرج ٧مدرج ٧المجموعة

أ.د. ھدى أنسى / د. منى أ.د. خالد مصطفىالمحاضر
شیریین حاتمسلیمان

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

جدول ERPجدول ERPجدول ERPجدول ERPالمحاضر

المعالجة على التوازىالتعرف على األنماطاسم المقرر

مدرج ٢٦٠مدرج ٧المجموعة

د. أحمد شوقى / د.سھى أ.د. خالد مصطفىالمحاضر
مكادى

المترجماتالمعالجة على التوازىمعالجة الصورالمترجماتاسم المقرر

معمل ٥مدرج ٢٦٠مدرج ٧مدرج ٧المجموعة

المحاضر
أ.د. ریم بھجت / د. محمد 

ناصف
أ.د. ھدى أنسى / د. منى 

سلیمان
د. أحمد شوقى / د.سھى 

مروة نبیل - یمنى مجدىمكادى

التعرف على األنماطالمترجماتالمعالجة على التوازىاسم المقرر

معمل ٥مدرج ٧معمل ٤المجموعة

أ.د. ریم بھجت / د. محمد نورا عبد الحمیدالمحاضر
ایمان احمد -توفیق احمدناصف

المستوى الرابع (قسم علوم حاسب فرعى تكنولوجیا المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٥-٢٠١٦

السبت

الخمیس

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all
the Students for
Faculty Activities

Empty Slotاالربعاء

االحد

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة          

( 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

جدول ERPجدول ERPجدول ERPجدول ERPالمحاضر

قواعد البیانات -٢المعالجة على التوازىالمترجماتتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢قواعد البیانات -٢اسم المقرر

G5   ICDL1المجموعة G5   ICDL1معمل G1,G2معمل 8 G1,G2معمل 8 G1,G2معمل 8 معمل

وفاء مؤمن -ابراھیم جمعةنورا عبد الحمید - ھدى أحمدمروة نبیل - یمنى مجدىدینا بیوميفاطمة عبدالدایمالمحاضر

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

GEG3المجموعة G3,G4معمل ٣ 5 معمل

مروة نبیل - یمنى مجدىفاطمة عبدالدایمدینا عباسالمحاضر

قواعد البیانات -٢اسم المقرر

G4المجموعة معمل ٤

مروه عبد المنعمالمحاضر

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

جدول ERPجدول ERPجدول ERPجدول ERPالمحاضر

قواعد البیانات -٢المعالجة على التوازىتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر

مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٢٦٠مدرج الشافعىالمجموعة

أ.د. محمد الشرقاوى / د.نیفین الجملد. أحمد شوقى / د.سھى مكادىد. أحمد ھانى / د. أمل الجمالالمحاضر

المترجماتالمعالجة على التوازىتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢المترجماتاسم المقرر

G3   ICDL1مدرج ٧المجموعة G5مدرج ٢٦٠معمل معمل ٥

مروة نبیل - یمنى مجدىد. أحمد شوقى / د.سھى مكادىدینا عباسأ.د. ریم بھجت / د. محمد ناصفالمحاضر

تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر

G4   ICDL2المجموعة معمل
دینا  بیوميالمحاضر

المترجماتتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢المعالجة على التوازىقواعد البیانات -٢اسم المقرر

G3,G4مدرج الشافعىالمجموعة مدرج ٧مدرج الشافعىمعمل ٨

أ.د. ریم بھجت / د. محمد ناصفد. أحمد ھانى / د. أمل الجمالأمیرة أحمد - ھبة هللا محجوبأ.د. محمد الشرقاوى / د.نیفین الجملالمحاضر

المعالجة على التوازىاسم المقرر

G5المجموعة معمل ٣

االء عمروالمحاضر

تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر

G1,G2المجموعة 6 معمل

دینا عباس- عمرو طارقالمحاضر

الخمیس

الثالثاء
Free Slot for all the

Students for Faculty
Activities

Empty Slotاالربعاء

المستوى الرابع (قسم علوم حاسب فرعى نظم المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٥-٢٠١٦

السبت

االثنین

االحد

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة          

( 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

جدول ERPجدول ERPجدول ERPجدول ERPالمحاضر

لغات الحاسب للتمذجةنظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر

مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة

د. إیھاب الخضرىد.نداء عزتالمحاضر

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

جدول ERPجدول ERPجدول ERPجدول ERPالمحاضر

لغات الحاسب للتمذجةالمعالجة على التوازىلغات الحاسب للتمذجةاسم المقرر

4مدرج ٢٦٠مدرج ٢٦٠المجموعة معمل

ایماند. أحمد شوقى / د.سھى مكادىد. إیھاب الخضرىالمحاضر

المترجماتالمعالجة على التوازىنظم دعم القرار وتطبیقاتھاالمترجماتاسم المقرر

معمل ٥مدرج ٢٦٠مدرج الشافعىمدرج ٧المجموعة

مروة نبیل - یمنى مجدىد. أحمد شوقى / د.سھى مكادىد.نداء عزتأ.د. ریم بھجت / د. محمد ناصفالمحاضر

المترجماتالمعالجة على التوازىنظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر

4مدرج ٩المجموعة مدرج ٧معمل

أ.د. ریم بھجت / د. محمد ناصفنورا عبد الحمیداحمد فاروقالمحاضر

المستوى الرابع (قسم علوم حاسب فرعى بحوث العملیات و دعم القرار)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٥-٢٠١٦

السبت

Free Slot for all the
Students for Faculty

Activities

االحد

الخمیس

االثنین

الثالثاء

Empty Slotاالربعاء

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة          

( 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

جدول ERPجدول ERPجدول ERPجدول ERPالمحاضر

النظم المدمجةالرؤیة بالحاسبالرسوم الحاسوبیة المتحركةذكاء أصطناعىذكاء أصطناعىاسم المقرر

ICDL1  مدرج ٧مدرج ١٠مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرح ٥٥٩المجموعة معمل

أ.د. رضا عبد الوھاب / د. إیمان ا.د/ ابو العال عطیفىد. خالد توفیق / د. ھناء بیومىمحمد األرنؤطىالمحاضر
اسماء احمدفھمى

النظم المدمجةاسم المقرر

مدرج ٩المجموعة

د. نیفین أبو الحدیدالمحاضر

موضوعات مختارة (الحوسبة اسم المقرر
السحابیة)

مدرج ٢٦١المجموعة

أ.د. ھشام المھدى/د. شیماء المحاضر
مسعد

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

جدول ERPجدول ERPجدول ERPجدول ERPالمحاضر

المعالجة على التوازىالمعالجة على التوازىاسم المقرر

ICDL3  المجموعة مدرج ٢٦٠معمل

د. أحمد شوقى / د.سھى ھبة هللا محجوبالمحاضر
مكادى

الرسوم الحاسوبیة المتحركةالمعالجة على التوازىذكاء أصطناعىالرسوم الحاسوبیة المتحركةاسم المقرر

ICDL3  مدرج ٢٦٠مدرج ٢٦٠مدرج ١٠المجموعة معمل

الھام شوقيد. أحمد شوقى / د.سھى مكادىد. خالد توفیق / د. ھناء بیومىا.د/ ابو العال عطیفىالمحاضر

النظم المدمجةاسم المقرر

مدرج ٩المجموعة

د. نیفین أبو الحدیدالمحاضر

موضوعات مختارة (الحوسبة اسم المقرر
السحابیة)

مدرج ٥٦٣المجموعة

أ.د. ھشام المھدى/د. شیماء المحاضر
مسعد

موضوعات مختارة (الحوسبة ذكاء أصطناعىاسم المقرر
الرؤیة بالحاسبالرؤیة بالحاسبالسحابیة)

ICDL3  المجموعة ICDL1  معمل 5معمل مدرج الشافعىمعمل

أ.د. رضا عبد الوھاب / د. إیمان محمود عید- شیریین حاتماحمد عالءكاثرین فرجالمحاضر
فھمى

االحد

االربعاء

المستوى الرابع (قسم تكنولوجیا المعلومات فرعى علوم حاسب)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٥-٢٠١٦

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          

( 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

جدول ERPجدول ERPجدول ERPجدول ERPالمحاضر
الرؤیة بالحاسبالرسوم الحاسوبیة المتحركةتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر
مدرج ٧مدرج GE١٠المجموعة
أ.د. رضا عبد الوھاب / د. إیمان ا.د/ ابو العال عطیفىدینا عباسالمحاضر

فھمى
النظم المدمجةاسم المقرر
مدرج ٩المجموعة
د. نیفین أبو الحدیدالمحاضر
موضوعات مختارة (الحوسبة اسم المقرر

السحابیة)
مدرج ٢٦١المجموعة
أ.د. ھشام المھدى/د. شیماء المحاضر

مسعد
ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

جدول ERPجدول ERPجدول ERPجدول ERPالمحاضر
قواعد البیانات -٢الرؤیة بالحاسبتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر
G3مدرج الشافعىالمجموعة 3 مدرح أ.د. إبراھیم فرجمعمل
أ.د. محمد الشرقاوى / د.نیفین محمود عیدد. أحمد ھانى / د. أمل الجمالالمحاضر

الجمل
الرؤیة بالحاسباسم المقرر

G4المجموعة 4 معمل
شیرین حاتمالمحاضر
تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢اسم المقرر

G1,G2المجموعة 7 معمل

نسمة مصطفى - مروة حسینالمحاضر

موضوعات مختارة (الحوسبة الرسوم الحاسوبیة المتحركةاسم المقرر
الرسوم الحاسوبیة المتحركةتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢السحابیة)

G1,G2مدرج ١٠المجموعة 5 G3معمل 3 ICDL3  معمل معمل

الھام شوقيعمرو طارقاحمد عالء -دینا علىا.د/ ابو العال عطیفىالمحاضر
النظم المدمجةتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢النظم المدمجةاسم المقرر
G4مدرج ٩المجموعة 4 G1,G2معمل 7 معمل
ھند جمال - اسماء احمددینا بیومىد. نیفین أبو الحدیدالمحاضر
موضوعات مختارة (الحوسبة اسم المقرر

قواعد البیانات -٢السحابیة)
G1,G2مدرج ٥٦٣المجموعة 7 معمل

أ.د. ھشام المھدى/د. شیماء المحاضر
وفاء مؤمن -فاطمة عبدالدایممسعد

الرؤیة بالحاسبتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -٢قواعد البیانات -٢قواعد البیانات -٢اسم المقرر
G3,G4مدرج الشافعىالمجموعة 5 مدرج الشافعىمدرج الشافعىمعمل
أ.د. محمد الشرقاوى / د.نیفین المحاضر

الجمل
مروه عبد المنعم -  شیماء 

أ.د. رضا عبد الوھاب / د. إیمان د. أحمد ھانى / د. أمل الجمالجالل
فھمى

الرؤیة بالحاسباسم المقرر

G1,G2المجموعة 7 معمل

محمود عید -شیرین حاتمالمحاضر

االحد

المستوى الرابع (قسم تكنولوجیا المعلومات فرعى نظم المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٥-٢٠١٦

السبت

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

االثنین

االربعاء

الثالثاء

Free Slot for
all the

Students for
Faculty

Activities

Empty Slot

الخمیس

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة          

( 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

جدول ERPجدول ERPجدول ERPجدول ERPالمحاضر

النظم المدمجةالرؤیة بالحاسبالرسوم الحاسوبیة المتحركةلغات الحاسب للتمذجةنظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر

ICDL1  مدرج ٧مدرج ١٠مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة معمل

أ.د. رضا عبد الوھاب / د. إیمان ا.د/ ابو العال عطیفىد. إیھاب الخضرىد.نداء عزتالمحاضر
اسماء احمدفھمى

النظم المدمجةاسم المقرر

مدرج ٩المجموعة

د. نیفین أبو الحدیدالمحاضر

موضوعات مختارة (الحوسبة اسم المقرر
السحابیة)

مدرج ٢٦١المجموعة

أ.د. ھشام المھدى/د. شیماء المحاضر
مسعد

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

جدول ERPجدول ERPجدول ERPجدول ERPالمحاضر

لغات الحاسب للتمذجةلغات الحاسب للتمذجةاسم المقرر

ICDL2  مدرج ٢٦٠المجموعة معمل

یاسمیند. إیھاب الخضرىالمحاضر

الرسوم الحاسوبیة المتحركةنظم دعم القرار وتطبیقاتھاالرسوم الحاسوبیة المتحركةاسم المقرر

ICDL3  مدرج الشافعىمدرج ١٠المجموعة معمل

الھام شوقىد.نداء عزتا.د/ ابو العال عطیفىالمحاضر

النظم المدمجةاسم المقرر

مدرج ٩المجموعة

د. نیفین أبو الحدیدالمحاضر

موضوعات مختارة (الحوسبة اسم المقرر
السحابیة)

مدرج ٥٦٣المجموعة

أ.د. ھشام المھدى/د. شیماء المحاضر
مسعد

موضوعات مختارة (الحوسبة نظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر
الرؤیة بالحاسبالرؤیة بالحاسبالسحابیة)

ICDL1  مدرج ٩المجموعة 5معمل مدرج الشافعىمعمل

أ.د. رضا عبد الوھاب / د. إیمان محمود عید -شیرین حاتماحمد عالءاحمد فاروقالمحاضر
فھمى

االحد

االربعاء

المستوى الرابع (قسم تكنولوجیا المعلومات فرعى بحوث العملیات و دعم القرار)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٥-٢٠١٦

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          

( 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

جدول ERPجدول ERPجدول ERPجدول ERPالمحاضر

نظم التشغیل-٢المعالجة على التوازىاسم المقرر

ICDL3  المجموعة مدرج الشافعىمعمل

د. نوح صبرىھدى أحمدالمحاضر

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

جدول ERPجدول ERPجدول ERPجدول ERPالمحاضر

نظم التشغیل-٢نظم المعلومات اإلداریةالمعالجة على التوازىاسم المقرر

مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٢٦٠مدرج ٢٦٠المجموعة

د. حاتم القاضى / د. شیرین د. أحمد شوقى / د.سھى مكادىالمحاضر
د. نوح صبرىغنیم

المعالجة على التوازىنظم التشغیل-٢نظم المعلومات اإلداریةتصمیم قواعد البیاناتاسم المقرر

ICDL3  مدرج ٢٦٠المجموعة ICDL3  معمل مدرج ٢٦٠معمل

د. أحمد شوقى / د.سھى مكادىدینا محمودھالة مجدىد. نعمات تازىالمحاضر

تصمیم قواعد البیاناتتصمیم قواعد البیاناتنظم المعلومات اإلداریةاسم المقرر

ICDL1  مدرج ٢٦١مدرج ٢٦١المجموعة معمل

د. حاتم القاضى / د. شیرین المحاضر
دینا عباسد. نعمات تازىغنیم

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 ٢٠١٥-٢٠١٦

السبت

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة          

( 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

جدول ERPجدول ERPجدول ERPجدول ERPالمحاضر

معالجة الصورمعالجة الصورالتعرف على األنماطاسم المقرر

معمل ٤مدرج ٧مدرج ٧المجموعة

أ.د. ھدى أنسى / د. منى أ.د. خالد مصطفىالمحاضر
شیریین حاتمسلیمان

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

جدول ERPجدول ERPجدول ERPجدول ERPالمحاضر

نظم المعلومات اإلداریةالتعرف على األنماطاسم المقرر

مدرج ٢٦٠مدرج ٧المجموعة

د. حاتم القاضى / د. شیرین أ.د. خالد مصطفىالمحاضر
غنیم

معالجة الصورنظم المعلومات اإلداریةتصمیم قواعد البیاناتاسم المقرر

ICDL3  مدرج ٢٦٠المجموعة مدرج ٧معمل

أ.د. ھدى أنسى / د. منى ھالة مجدىد. نعمات تازىالمحاضر
سلیمان

التعرف على األنماطتصمیم قواعد البیاناتتصمیم قواعد البیاناتنظم المعلومات اإلداریةاسم المقرر

ICDL1  مدرج ٢٦١مدرج ٢٦١المجموعة معمل ٥معمل

د. حاتم القاضى / د. شیرین المحاضر
ایمان احمد -توفیق احمددینا عباسد. نعمات تازىغنیم

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 ٢٠١٥-٢٠١٦

السبت

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة          

( 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

جدول ERPجدول ERPجدول ERPجدول ERPالمحاضر
لغات الحاسب للتمذجةلغات الحاسب للتمذجةنظم دعم القرار وتطبیقاتھااسم المقرر

G1,G2مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة 7 معمل

بسمة-یمنىد. إیھاب الخضرىد.نداء عزتالمحاضر

نظم المعلومات اإلداریةاسم المقرر

G3,G4المجموعة 6 معمل

ابتھال یحیي - احمد عبد العزیزالمحاضر

تصمیم قواعد البیاناتاسم المقرر

G5,G6المجموعة 5 معمل

على زیدان -دینا عباسالمحاضر

ERPERPERPERPاسم المقرر
المجموعة

جدول ERPجدول ERPجدول ERPجدول ERPالمحاضر
نظم المعلومات اإلداریةنظم دعم القرار وتطبیقاتھالغات الحاسب للتمذجةاسم المقرر
G1,G2مدرج ٢٦٠المجموعة مدرج ٢٦٠مدرج ٩
د. حاتم القاضى / د. شیرین یاسمیند. إیھاب الخضرىالمحاضر

غنیم
لغات الحاسب للتمذجةنظم دعم القرار وتطبیقاتھانظم دعم القرار وتطبیقاتھالغات الحاسب للتمذجةتصمیم قواعد البیاناتاسم المقرر

G5,G6مدرج ٢٦٠المجموعة 5 G3,G4مدرج الشافعىمعمل G3,G4مدرج ٩ 6 معمل

ایمان-یمنىیاسمیند.نداء عزتایمان-یاسمیند. نعمات تازىالمحاضر

نظم المعلومات اإلداریةنظم المعلومات اإلداریةاسم المقرر

G1   ICDL1المجموعة G5   ICDL1معمل معمل

احمد عبد العزیزاحمد عبد العزیزالمحاضر

نظم المعلومات اإلداریةنظم المعلومات اإلداریةاسم المقرر

G2   ICDL2المجموعة G6   ICDL2معمل معمل

ابتھال یحیىابتھال یحیىالمحاضر

تصمیم قواعد البیاناتتصمیم قواعد البیاناتاسم المقرر

G3,G4المجموعة 7 G1,G2معمل 8 معمل

على زیدان - ابراھیم جمعةعلى زیدان - ابراھیم جمعةالمحاضر

نظم دعم القرار وتطبیقاتھاتصمیم قواعد البیاناتنظم المعلومات اإلداریةاسم المقرر

G5,G6مدرج ٢٦١مدرج ٢٦١المجموعة مدرج ٩

د. حاتم القاضى / د. شیرین المحاضر
احمد فاروقد. نعمات تازىغنیم

Empty Slot

المستوى الرابع (قسم نظم المعلومات فرعى بحوث العملیات و دعم القرار)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٥-٢٠١٦

السبت

االربعاء

الخمیس

االحد

االثنین

الثالثاء
Free Slot for all
the Students for
Faculty Activities

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة          

( 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

جدول ERPجدول ERPجدول ERPجدول ERPالمحاضر

ھندسة برمجیات-٢برمجة متعددة األھدافاإلدارة اإلستراتیجیةاإلدارة اإلستراتیجیةاسم المقرر

مدرح أ.د. إبراھیم فرجمدرج ٨مدرج ٥٦٣مدرج ٧المجموعة

أ.د. ھشام عبد السالم / د. المحاضر
د. طارق أبو العینین /  د. اریجإیھاب الفقى

محمد سمیرإیھاب الفقى

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

جدول ERPجدول ERPجدول ERPجدول ERPالمحاضر

المعالجة على التوازىالمعالجة على التوازىاسم المقرر

ICDL3  المجموعة مدرج ٢٦٠معمل

د. أحمد شوقى / د.سھى ھبة هللا محجوبالمحاضر
مكادى

المعالجة على التوازىبرمجة متعددة األھدافاإلدارة اإلستراتیجیةھندسة برمجیات-٢اسم المقرر

مدرج ٢٦٠مدرج ١٠مدرج ٨مدرح أ.د. إبراھیم فرجالمجموعة

أ.د. ھشام عبد السالم / د. د. عمرو كاملالمحاضر
د. أحمد شوقى / د.سھى علیاءإیھاب الفقى

مكادى

برمجة متعددة األھدافھندسة برمجیات-٢ھندسة برمجیات-٢اسم المقرر

ICDL2  مدرج الشافعىالمجموعة مدرج ٨معمل

د. طارق أبو العینین /  د. ایات خیرىد. عمرو كاملالمحاضر
إیھاب الفقى

المستوى الرابع (قسم بحوث العملیات و دعم القرار فرعى علوم حاسب)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٥-٢٠١٦

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          

( 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

جدول ERPجدول ERPجدول ERPجدول ERPالمحاضر

معالجة الصوربرمجة متعددة األھدافمعالجة الصورالتعرف على األنماطاإلدارة اإلستراتیجیةاسم المقرر

معمل ٤مدرج ٨مدرج ٧مدرج ٧مدرج ٧المجموعة

أ.د. ھشام عبد السالم / د. المحاضر
أ.د. ھدى أنسى / د. منى أ.د. خالد مصطفىإیھاب الفقى

سلیمان
د. طارق أبو العینین /  د. 

شیریین حاتمإیھاب الفقى

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

جدول ERPجدول ERPجدول ERPجدول ERPالمحاضر

التعرف على األنماطاسم المقرر

مدرج ٧المجموعة

أ.د. خالد مصطفىالمحاضر

معالجة الصوراإلدارة اإلستراتیجیةاإلدارة اإلستراتیجیةاسم المقرر

مدرج ٧مدرج ٨مدرج ٨المجموعة

أ.د. ھشام عبد السالم / د. سارةالمحاضر
إیھاب الفقى

أ.د. ھدى أنسى / د. منى 
سلیمان

التعرف على األنماطبرمجة متعددة األھدافبرمجة متعددة األھدافاسم المقرر

معمل ٥مدرج ٨مدرج ٩المجموعة

د. طارق أبو العینین /  د. ماجيالمحاضر
ایمان احمد -توفیق احمدإیھاب الفقى

المستوى الرابع (قسم  بحوث العملیات و دعم القرار فرعى تكنولوجیا المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٥-٢٠١٦

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          

( 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

جدول ERPجدول ERPجدول ERPجدول ERPالمحاضر

تحلیل وتصمیم نظم اإلدارة اإلستراتیجیةاسم المقرر
المعلومات -٢

تحلیل وتصمیم نظم 
برمجة متعددة األھدافالمعلومات -٢

G3   ICDL3مدرج ٧المجموعة G1   ICDL1معمل مدرج ٨معمل

أ.د. ھشام عبد السالم / د. المحاضر
د. طارق أبو العینین /  د. ایمان ھاللمروة حسینإیھاب الفقى

إیھاب الفقى
اسم المقرر

تحلیل وتصمیم نظم 
المعلومات -٢

G2   ICDL2المجموعة معمل
نسمة مصطفىالمحاضر

اإلدارة اإلستراتیجیةاسم المقرر

G3المجموعة مدرج ٥٦٣

اریجالمحاضر

ERPERPERPERPاسم المقرر

المجموعة

جدول ERPجدول ERPجدول ERPجدول ERPالمحاضر

اسم المقرر
تحلیل وتصمیم نظم 

قواعد البیانات -٢قواعد البیانات -٢المعلومات -٢

G1,G2مدرج الشافعىالمجموعة 6 مدرح أ.د. إبراھیم فرجمعمل

أ.د. محمد الشرقاوى / مروة عبد المنعم- ابراھیم جمعةد. أحمد ھانى / د. أمل الجمالالمحاضر
د.نیفین الجمل

برمجة متعددة األھدافاإلدارة اإلستراتیجیةاإلدارة اإلستراتیجیةاسم المقرر

G1,G2المجموعة G3مدرج ٨مدرج ٨ مدرج ١٠

أ.د. ھشام عبد السالم / د. سارةالمحاضر
علیاءإیھاب الفقى

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

G1,G2مدرج الشافعىالمجموعة مدرج ٨مدرج الشافعىمدرج ٩

أ.د. محمد الشرقاوى / المحاضر
د. طارق أبو العینین /  د. د. أحمد ھانى / د. أمل الجمالماجيد.نیفین الجمل

إیھاب الفقى
قواعد البیانات -٢اسم المقرر

G3   ICDL2المجموعة معمل

نسمة مصطفىالمحاضر

المستوى الرابع (قسم بحوث العملیات و دعم القرار فرعى نظم المعلومات)
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٥-٢٠١٦

السبت

Free Slot for all
the Students for
Faculty Activities

االحد

الخمیس

االثنین

الثالثاء

Empty Slot االربعاء

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة          

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



التوقیت 
3:30-12:3012:30-9:30المحضراتالیوم

ERPERPاسم المقرر
G1المجموعة to G6 G7مدرج ٧ to G12 مدرج ٧
المحاضر

ERPERPاسم المقرر
G7,G8المجموعة G1,G2معمل ٦ معمل ٦
المحاضر

ERPERPاسم المقرر
G9,G10المجموعة G3,G4معمل ٧ معمل ٧
المحاضر

ERPERPاسم المقرر
G11,G12المجموعة G5,G6معمل ٨ معمل ٨
المحاضر

ERPERPاسم المقرر
G13المجموعة to G16 G17مدرج ٨ to G20 مدرج ٨
المحاضر

ERPERPاسم المقرر
G17,G18المجموعة G13,G14معمل ٧ معمل ٧
المحاضر

ERPERPاسم المقرر
G19,G20المجموعة G15,G16معمل ٨ معمل ٨
المحاضر

السبت

االثنین

(ERP مادة الـ) المستوى الرابع
الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٥-٢٠١٦

( التوقیع (
األستاذ الدكتور / إیمان على ثروت
. عمید الكلیة          

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


