
٢٠١٥-٢٠١٤جداول الفصل الدراسي الصیفي للعام الجامعي 
المحاضراتأوال: جدول 

٦إلى ٣من ٣إلى ١٢من ١٢إلى ٩من المكانالیوم

السبت

أ.د.عبد الھادى نبیھ٣- ریاضة أ.د.عبد الھادى نبیھ٣- ریاضة المدرج الكبیر
أساسیات علوم الحاسب د.نوح صبرى٧مدرج 
اساسیات نظم المعلومات  د.حنان محمد موسى٨مدرج 
المترجمات د.نوح صبرى٦معمل 

األحد
تنظیم ملفات د.عماد نبیل حسند.عماد نبیل حسن٢- برمجة د.إیھاب الخضرى٢- احصاء واحتماالت المدرج الكبیر

اساسیات نظم المعلومات  د.حنان محمد موسى٨مدرج 
د.أیمن طھ عوض هللا١- قواعد البیانات ٩مدرج 

أ.د.عبد الھادى نبیھ١- ریاضة أ.د.عبد الھادى نبیھ١- ریاضة ٧مدرج اإلثنین
نظم الرسم بالحاسب أ.د.رضا عبد الوھاب٨مدرج 

الثالثاء

د.إیھاب الخضرى٢- احصاء واحتماالت المدرج الكبیر
د.یاسمین١- احصاء واحتماالتد.یاسمین١- احصاء واحتماالت٧مدرج 
د.أیمن طھ عوض هللا١- قواعد البیانات ٨مدرج 
تراسل البیانات  أ.د.فتحى عامرتراسل البیانات  أ.د.فتحى عامر٩مدرج 

تنظیم ملفات د.عماد نبیل حسند.عماد نبیل حسن٢- برمجة المدرج الكبیراألربعاء
أ.د.فتحى عامر١- شبكات الحاسب أ.د.فتحى عامر١- شبكات الحاسب ٩مدرج 

الخمیس

أ.د.عبد الھادى نبیھ٢- ریاضةأ.د.عبد الھادى نبیھ٢- ریاضةالمدرج الكبیر
أساسیات علوم الحاسب د.نوح صبرى٧مدرج 
نظم الرسم بالحاسب أ.د.رضا عبد الوھاب٨مدرج 
المترجمات د.نوح صبرى٦معمل 



التمارین و المعاملثانیا: جدول 
٦إلى ٣من ٣إلى ١٢من ١٢إلى ٩من المكانالیوم

السبت
)  ھبھ هللا شریف١تراسل البیانات  ( مجموعة ٩مدرج 
)  إسالم حسن٣تنظیم ملفات ( مجموعة )  الھام شوقى٢نظم الرسم بالحاسب ( مجموعة )  غادة ضاحى١نظم الرسم بالحاسب ( مجموعة ٧معمل 
)  محمد سمیر ربیع١( مجموعة ٢- برمجة )  مھند عبد الفتاح٢تنظیم ملفات ( مجموعة )  أحمد جالل١تنظیم ملفات ( مجموعة ٨معمل 

األحد

جمعة)  إبراھیم ٢( مجموعة ١- احصاء واحتماالت)  على  زیدان١( مجموعة ١- احصاء واحتماالت٧مدرج 
)  إیمان أبو الحمد٢( مجموعة ٢- ریاضة٨مدرج 
)  محمد سعد الدین١( مجموعة ٢- ریاضة٩مدرج 
)  أریج محمد زكى١( مجموعة ٣- ریاضة )  أحمد یوسف١( مجموعة ١- شبكات الحاسب ١٠مدرج 
)  نوران محمد ھشام٣( مجموعة ٢- برمجة )  صفاء على حسن٤مجموعة تنظیم ملفات ( )  یمنى مجدى٢( مجموعة ٢- برمجة ٧معمل 

)  إبراھیم جمعة١اساسیات نظم المعلومات  ( مجموعة ٨مدرج اإلثنین
)  إبراھیم جمعة١( مجموعة ١- قواعد البیانات ٧معمل 

الثالثاء
)  ٣( مجموعة ٢- احصاء واحتماالت )  ٣( مجموعة ٢- ریاضة١٠مدرج 
)  ٢( مجموعة ١- قواعد البیانات ٧معمل 
ھندجمااللدین)  ٢( مجموعة ١- شبكات الحاسب ٨معمل 

األربعاء
)  زینب عادل١( مجموعة ١- ریاضة ٧مدرج 
)  نسمة مصطفى٢مجموعة (٢- احصاء واحتماالت )  أحمد فاروق٢( مجموعة ٣- ریاضة ٨مدرج 
)  أحمد فاروق٣( مجموعة ٣- ریاضة )  بسمة عزت١( مجموعة ٢- احصاء واحتماالت ١٠مدرج 

)  سارة یونس١أساسیات علوم الحاسب ( مجموعة ٦معمل الخمیس
)  عمر خالد٢أساسیات علوم الحاسب ( مجموعة ٧معمل 


