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برمجة-١ریاضة -١

(د. بشیر عبد الفتاح)(أ.د. عبد الھادى نبیھ)
ھیاكل البیاناتبرمجة -٢

(د. عماد نبیل )(د. عماد نبیل )
عمارة الحاسبات / تنظیم الحاسبات

(توفیق أحمد / فرح محسن)
عمارة الحاسبات / تنظیم الحاسبات

(د. عید عمرى)

ھیاكل البیانات   G1مبادئ االدارة تصمیم منطقى
(عمرو مجدى)(د. حنان موسى )(د. بشیر عبد الفتاح)

G1 G1برمجة-١ ھیاكل البیانات   G2برمجة-٢
(فاروق محمد)(دسوقي عبد القوي)(أمنیة سامى)

G2 G2برمجة-١ G3برمجة-٢ برمجة-١
إسالم یسرى)(آالء عمرو) (بیتر)(
تراكیب محددة برمجة-١ریاضة -٢

(زینب عادل)(د. بشیر عبد الفتاح)(أ.د. عبد الھادى نبیھ)
الكترونیات -١

(أ.د. رضا عبد الوھاب)
اإلشارات والنظمتصمیم منطقى

(د. شریف عبده)(د. بشیر عبد الفتاح)
احصاء واحتماالت -٢

(وفاء مؤمن)
مبادئ االدارة 

(غادة)
احصاء واحتماالت -٢
(د. ایھاب الخضرى )

تصمیم منطقىأساسیات علوم الحاسبتراكیب محددة 
صباح)(د. خالد توفیق)(أ.د. رضا عبد الوھاب) )

مبادئ االدارة 
(د. حنان موسى )

تنظیم ملفاتریاضة -٣
(د. حسین شرف)(أ.د. عبد الھادى نبیھ)
احصاء واحتماالت-١احصاء واحتماالت-١

(د.سید الشربینى)(د.سید الشربینى)
مبادىء اإلقتصادمبادىء اإلقتصاد
(د. عمر سلیمان)(دعاء صالح)
ریاضة -٣الكترونیات-٢

(سھر خالد / عبیر یحیى)(د. محمد وھبى)
الكترونیات-٢

(رحاب سید / الھام)

نظم الرسم بالحاسبنظم الرسم بالحاسب
(أ.د. رضا عبد الوھاب)(أ.د. رضا عبد الوھاب)

جدول الفصل الدراسى الصیفى للعام الجامعى ٢٠١٢-٢٠١٣
فى غیر شھر رمضان

خالل شھر رمضان

السبت

المدرج الكبیر

مدرج ٧

مدرج ٨

معمل ٣

مدرج ١٠

معمل ٦

معمل ٧

معمل ٨

األحد

المدرج الكبیر

مدرج ٧

مدرج ٨

مدرج ٩

مدرج ١٠

معمل ٦

معمل ٧

معمل ٨

األثنین

المدرج الكبیر

مدرج ٧

مدرج ٨

مدرج ٩

مدرج ١٠

معمل ٦

معمل ٧

معمل ٨
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جدول الفصل الدراسى الصیفى للعام الجامعى ٢٠١٢-٢٠١٣
فى غیر شھر رمضان

خالل شھر رمضان

السبت

نظم قواعد البیانات-١اإلشارات والنظمریاضة -١المدرج الكبیر
(د. محمود عبد اللطیف)(د. شریف عبده)(أ.د. عبد الھادى نبیھ)

الكترونیات -١الكترونیات -١
(أ.د. رضا عبد الوھاب)(محمد طلعت / محمد قاسم)

مبادىء اإلقتصاداإلشارات والنظم
(د. عمر سلیمان)(ولید عزمى / إبراھیم زیدان)

عمارة الحاسبات / تنظیم الحاسبات
(د. عید عمرى)

تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -١تراكیب محددة 
(د. محمود عبد اللطیف)(أ.د. رضا عبد الوھاب)

أساسیات علوم الحاسبأساسیات علوم الحاسب
(محمود اسماعیل)(د. خالد توفیق)

ریاضة ٢ریاضة ١ریاضة -٣
(الشیماء رمضان)(الشیماء رمضان)(أ.د. عبد الھادى نبیھ)
احصاء واحتماالت-١

(على زیدان)
الكترونیات-٢

(د. محمد وھبى)

نظم قواعد البیانات-١
(على زیدان)

نظم الرسم بالحاسب
(ھشام حسنى)

نظم قواعد البیانات-١تنظیم ملفاتریاضة -٢
(د. محمود عبد اللطیف)(د. حسین شرف)(أ.د. عبد الھادى نبیھ)

ھیاكل البیاناتبرمجة -٢
(د. عماد نبیل )(د. عماد نبیل )

احصاء واحتماالت -٢
(د. ایھاب الخضرى )

تنظیم ملفاتتحلیل وتصمیم نظم المعلومات -١تحلیل وتصمیم نظم المعلومات -١
(عمرو خالد)(د. محمود عبد اللطیف)()

G3   ھیاكل البیانات
(عمرو سمیر)

الثالثاء

المدرج الكبیر

مدرج ٧

مدرج ٨

مدرج ٩

معمل ٣

معمل ٦

معمل ٧

معمل ٨

األربعاء

المدرج الكبیر

مدرج ٧

مدرج ٨

مدرج ٩

مدرج ١٠

معمل ٦

معمل ٧

معمل ٨

الخمیس

المدرج الكبیر

مدرج ٧

مدرج ٨

مدرج ٩

مدرج ١٠

معمل ٦

معمل ٧

معمل ٨
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