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مبادىء ا�دارةمبادىء ا�دارةلغة انجليزيةلغة انجليزيةاسم المقرر

مدرج أ.د. إبراھيم فرجمدرج أ.د. إبراھيم فرجمدرج أ.د. إبراھيم فرجمدرج أ.د. إبراھيم فرجالمجموعة

د. حنان موسىد. حنان موسىد. إيھاب الخضرىد. إيھاب الخضرىالمحاضر

رياضة- 1أساسبات علوم الحاسبرياضة- 1تراكيب محددةالكترونيات 1اسم المقرر

مدرج G13,G14 - 261مدرج أ.د. إبراھيم فرجمدرج G3,G4 - 261مدرج أ.د. إبراھيم فرجمدرج أ.د. إبراھيم فرجالمجموعة

أ.د. سلوى الجمل / د. خالد توفيقأ.د. ريم بھجت / أ.د. رضا عبد الوھابد. نيفين أبو الحديدالمحاضر

أساسيات علوم الحاسبلغة انجليزيةاسم المقرر

معمل G3,G4 - 6مدرج الشافعى - G23,G24,G9,G10المجموعة

المحاضر

تراكيب محددةأساسيات علوم الحاسباسم المقرر

 مدرج G11,G12 -560معمل G13,G14 - 6المجموعة

المحاضر

تراكيب محددةالكترونيات 1اسم المقرر

 مدرج G15,G16 -561 مدرج G21,G22 - 9المجموعة

 المحاضر

تراكيب محددةتراكيب محددةاسم المقرر

 مدرج G17,G18 -563 مدرج G7,G8 -560المجموعة

المحاضر

تراكيب محددةاسم المقرر

 مدرج G5,G6 -262المجموعة

المحاضر

تراكيب محددةاسم المقرر

 مدرج G1,G2 - 563المجموعة

المحاضر

تراكيب محددةرياضة- 1رياضة- 1رياضة- 1مبادىء ا"دارةاسم المقرر

 مدرج G21,G22,G23,G24 -262مدرج أ.د. إبراھيم فرجمدرج G5,G6 - 260مدرج G11,G12G21,G22 - 560   -مدرج G9,G10    -560المجموعة

أ.د. عبد الھادى نبيهالمحاضر

الكترونيات 1رياضة- 1الكترونيات 1مبادىء ا"دارةاسم المقرر

G19,G20 -معمل G15,G16  -6مدرج G11,G12G7,G8 - 9 -معمل G7,G8G5,G6  -8   -مدرج G5,G6    -563المجموعة

المحاضر

رياضة- 1أساسيات علوم الحاسبرياضة- 1اسم المقرر

مدرج G1,G2 - 262معمل G7,G8 - 6مدرج G19,G20,G23,G24 - 262المجموعة

المحاضر

أساسيات علوم الحاسبلغة انجليزيةأساسيات علوم الحاسباسم المقرر

معمل G15,G16 - 6 مدرج G13, G14, G17, G18 -8معمل G1,G2 - 6المجموعة

المحاضر

أساسيات علوم الحاسبتراكيب محددةتراكيب محددةاسم المقرر

معمل G9,G10 - 7 مدرج G9, G10 -262 مدرج G3, G4 -561المجموعة

المحاضر

الكترونيات 1الكترونيات 1الكترونيات 1اسم المقرر

 مدرج G17,G18 - 10 مدرج G15,G16 - 563 مدرج G13,G14 - 10المجموعة

المحاضر

تراكيب محددةاسم المقرر

 مدرج G13, G14 -8المجموعة

المحاضر

تراكيب محددةالمحاضر

 مدرج G19, G20 -561المجموعة

المحاضر

أساسيات علوم الحاسبأساسيات علوم الحاسبأساسبات علوم الحاسبالكترونيات 1مبادىء ا"دارةاسم المقرر

معمل G19,G20 - 7معمل G17,G18 - 7مدرج أ.د. إبراھيم فرجمدرج أ.د. إبراھيم فرجG3,G4   -مدرج G1,G2    -260المجموعة

أ.د. سلوى الجمل / د. خالد توفيقد. نيفين أبو الحديدالمحاضر

أساسيات علوم الحاسبأساسيات علوم الحاسبالكترونيات 1اسم المقرر

معمل G11,G12 - 8معمل G22,G24G21,G22 - 8  -معمل G21,G23   -6المجموعة

المحاضر

الكترونيات 1الكترونيات 1مبادىء ا"دارةاسم المقرر

G17,G18   -معمل G7,G8     -6 مدرج G19,G20G11,G12,G23,G24 - 262  -مدرج G17,G18   -561المجموعة

المحاضر

الكترونيات 1لغة انجليزيةاسم المقرر

G3,G4     -معمل G1,G2     -5مدرج G5,G6,G11,G12 - 261المجموعة

المحاضر

الكترونيات 1الكترونيات 1اسم المقرر

G13,G14   -معمل G9,G10    -6 مدرج G7,G8 - 10المجموعة

المحاضر

رياضة- 1اسم المقرر

مدرج G15,G16 - 560المجموعة

المحاضر

رياضة- 1أساسيات علوم الحاسبرياضة- 1تراكيب محددةمبادىء ا"دارةاسم المقرر

مدرج أ.د. إبراھيم فرجمعمل G23,G24 - 7مدرج G9,G10 - 10مدرج أ.د. إبراھيم فرجG23,G24   -مدرج G21,G22    -261المجموعة

أ.د. عبد الھادى نبيهأ.د. ريم بھجت / أ.د. رضا عبد الوھابالمحاضر

الكترونيات 1رياضة- 1رياضة- 1اسم المقرر

مدرج G3,G4  - 561مدرج G11,12 - 563مدرج G17,18 - 560المجموعة

 المحاضر

لغة انجليزيةأساسيات علوم الحاسبمبادىء ا"دارةاسم المقرر

 مدرج G19, G20, G21,G22 -260مدرج G15,G16G13 to G24 - 260   -مدرج G13,G14    -262المجموعة

المحاضر

لغة انجليزيةأساسيات علوم الحاسبأساسيات علوم الحاسباسم المقرر

مدرج G1,G2,G15,G16 - 262معمل G5,G6 - 7مدرج G1 to G12 - 260المجموعة

المحاضر

الكترونيات 1الكترونيات 1الكترونيات 1اسم المقرر

مدرج G5,G6 - 261مدرج G1,G2 -  560مدرج G19,G20 -  561المجموعة

المحاضر

الكترونيات 1لغة انجليزيةاسم المقرر

مدرج G9,G10 - 10 مدرج G3, G4, G7, G8 -262المجموعة

المحاضر

اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

المستوى ا+ول

الفصل الدراسى ا+ول 2013-2012

السبت

ا-حد

ا-ثنين

ا-ربعاء

أجازةالخميس

الث1ثاء
Free Slot for all the Students 

for Faculty Activities

يعنى إنعقاد المعمل أو                            الشكل

أى (السكشن لكل مجموعة كل أسبوعين باالتبادل 

  )الخ...  Gbو ا+سبوع الثانى  Gaا+سبوع ا+ول 

Ga Gb

التوقيع (                        )
   ا+ستاذ الدكتور / ريم بھجت  
عميد الكلية           . 9/13/2012

التوقيع (                           )
 ا+ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط1ب
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اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

برمجة 2تصميم منطقيتصميم منطقىإحصاء و احتما&ت 2إحصاء و احتما&ت 2اسم المقرر
مدرج أ.د. إبراھيم فرجمعمل G9,G10 - 7مدرج أ.د. إبراھيم فرجمدرج G1, G2 - 563مدرج G11, G12 - 10المجموعة
د. محمد الرملىد. بشير عبد الفتاحالمحاضر
برمجة 2مقدمة فى النظم و دعم القرارإحصاء و احتما&ت 2اسم المقرر
معمل G11,G12 - 8مدرج G9, G10 - 8مدرج G9, G10 - 8المجموعة
المحاضر

إحصاء و احتما&ت 2رياضة- 3مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
مدرج G3,G4 - 8مدرج G21,G22 - 560مدرج G1,G2 - 260المجموعة
المحاضر

إحصاء و احتما&ت 2مقدمة فى النظم و دعم القرارمقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
مدرج G21,G22 - 10مدرج G11, G12 - 10مدرج G5,G6 - 262المجموعة
المحاضر

إحصاء و احتما&ت 2مقدمة فى النظم و دعم القراررياضة- 3اسم المقرر
مدرج G13,G14 - 7مدرج G15,G16 - 561مدرج G17,G18 - 560المجموعة
المحاضر

تصميم منطقيرياضة- 3اسم المقرر
معمل G5,G6 - 5مدرج G19,G20 - 561المجموعة
المحاضر

تصميم منطقيمقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
معمل G17,G18 - 6مدرج G13,G14 - 261المجموعة
المحاضر

برمجة 2برمجة 2اسم المقرر
معمل G13,G14 - 7معمل G21,G22 - 5المجموعة
المحاضر

تصميم منطقياسم المقرر
معمل G15,G16 - 8المجموعة
المحاضر

تصميم منطقياسم المقرر
معمل G7,G8 - 6المجموعة
المحاضر

رياضة- 3رياضة- 3رياضة- 3تراسل البياناتمقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
مدرج G7,G8 - 261مدرج G3,G4 - 7مدرج أ.د. إبراھيم فرجمدرج أ.د. إبراھيم فرجمدرج أ.د. إبراھيم فرجالمجموعة
أ.د. عبد الھادى نبيهد. عمرو سعد / د. إيمان سندد. محمد صالحالمحاضر
إحصاء و احتما&ت 2مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
مدرج G19,G20 - 560مدرج G19,G20 - 261المجموعة
المحاضر

تصميم منطقيتصميم منطقياسم المقرر
معمل G3,G4 - 8معمل G11,G12 - 7المجموعة
المحاضر

رياضة- 3تصميم منطقياسم المقرر
مدرج G13,G14 - 561معمل G13,G14 - 8المجموعة
المحاضر

إحصاء و احتما&ت 2إحصاء و احتما&ت 2اسم المقرر
مدرج G5,G6 - 260مدرج G17,G18 - 9المجموعة
المحاضر

إحصاء و احتما&ت 2اسم المقرر
مدرج G15,G16 - 10المجموعة
المحاضر

إحصاء و احتما&ت 2اسم المقرر
مدرج G7,G8 - 560المجموعة
المحاضر

تصميم منطقياسم المقرر
معمل G1,G2 - 6المجموعة
المحاضر

برمجة 2مقدمة فى النظم و دعم القراربرمجة 2إحصاء و احتما-ت 2اسم المقرر
مدرج أ.د. إبراھيم فرجمدرج G7,G8 - 261مدرج G1 to G10 - 260مدرج أ.د. إبراھيم فرجالمجموعة
د. محمد الرملىد. إيھاب الخضرىالمحاضر
برمجة 2برمجة 2اسم المقرر
مدرج G11 to G22 - 260معمل G19,G20 - 6المجموعة
المحاضر

برمجة 2برمجة 2اسم المقرر
معمل G3,G4 - 6معمل G17,G18 - 7المجموعة
المحاضر

برمجة 2رياضة- 3اسم المقرر
معمل G1,G2 - 7مدرج G15,G16 - 261المجموعة
المحاضر

تراسل البياناتمقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
مدرج G5,G6 - 563مدرج G21,G22 - 560المجموعة
المحاضر

تراسل البياناتتراسل البياناتاسم المقرر
مدرج G9,G10 - 561مدرج G11,G12 - 10المجموعة
المحاضر

تراسل البياناتاسم المقرر
مدرج G13,G14 - 563المجموعة
المحاضر

رياضة- 3تصميم منطقىبرمجة 2مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
مدرج أ.د. إبراھيم فرجمدرج أ.د. إبراھيم فرجمعمل G7,G8 - 7مدرج أ.د. إبراھيم فرجالمجموعة
أ.د. عبد الھادى نبيهد. بشير عبد الفتاحد. محمد صالحالمحاضر
مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
مدرج G17,G18 - 262المجموعة
المحاضر

رياضة- 3اسم المقرر
مدرج G9,G10 - 560المجموعة
المحاضر

رياضة- 3اسم المقرر
مدرج G1,G2 - 10المجموعة
المحاضر

مقدمة فى النظم و دعم القراراسم المقرر
مدرج G3,G4 - 9المجموعة
المحاضر

رياضة- 3اسم المقرر
مدرج G5,6 - 563المجموعة
المحاضر

تصميم منطقيبرمجة 2برمجة 2تراسل البياناتإحصاء و احتما-ت 2اسم المقرر
معمل G19,G20 - 6معمل G5,G6 - 7معمل G15,G16 - 8مدرج أ.د. إبراھيم فرجمدرج أ.د. إبراھيم فرجالمجموعة
د. عمرو سعد / د. إيمان سندد. إيھاب الخضرىالمحاضر
تراسل البياناتبرمجة 2تصميم منطقىاسم المقرر
مدرج G15,G16 - 561معمل G9,G10 - 8مدرج G1 to G10 - 260المجموعة
المحاضر

تراسل البياناتتصميم منطقىرياضة- 3اسم المقرر
مدرج G21,G22 - 560مدرج G11 to G22 - 260مدرج G11,G12 - 8المجموعة
المحاضر

تراسل البياناتتراسل البياناتاسم المقرر
مدرج G1,G2 - 560مدرج G17,G18 - 10المجموعة
المحاضر

تراسل البياناتتراسل البياناتاسم المقرر
مدرج G7,G8 - 9مدرج G19,G20 - 9المجموعة
المحاضر

تراسل البياناتتصميم منطقياسم المقرر
مدرج G3,G4 - 10معمل G21 - 3المجموعة
المحاضر

تصميم منطقياسم المقرر
معمل G22 - 4المجموعة
المحاضر

المستوى الثانى

الفصل الدراسى ا+ول 2013-2012

أجازةالسبت

ا-حد

الث1ثاء
Free Slot for all the Students 

for Faculty Activities

ا-ربعاء

الخميس

ا-ثنين

التوقيع (                        )
   ا+ستاذ الدكتور / ريم بھجت  
عميد الكلية           . 9/13/2012

التوقيع (                           )
 ا+ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط1ب
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اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

الوسائط المتعددةبنية و تنظيم الحاسباتنظم التشغيل 1أساسيات نظم المعلوماتاسم المقرر
معمل 5مدرج 8مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة
د. أحمد شوقىد. حسين شرفد. شيرين غنيم / د. حنان موسىالمحاضر

تكنولوجيا ا�نترنتھندسة برمجيات 1اساسيات نظم المعلوماتاسم المقرر

مدرج الشافعىمدرج الشافعى  معمل 7المجموعة

أ.د. ھشام المھدىد. عمرو كاملالمحاضر

نظم التشغيل 1نظم التشغيل 1الوسائط المتعددةاسم المقرر
معمل 5مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة
د. حسين شرفأ.د. خالد مصطفىالمحاضر

ھندسة برمجيات 1بنية و تنظيم الحاسباتأساسيات نظم المعلوماتالوسائط المتعددةاسم المقرر
معمل 6مدرج 8مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة
د. أحمد شوقىد. شيرين غنيم / د. حنان موسىأ.د. خالد مصطفىالمحاضر

تكنولوجيا ا"نترنتبنية و تنظيم الحاسباتتكنولوجيا ا�نترنتھندسة برمجيات 1اسم المقرر
معمل 5معمل 5 مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة
أ.د. ھشام المھدىد. عمرو كاملالمحاضر

ا-ثنين

المستوى الثالث (قسم علوم حاسب)
الفصل الدراسى ا+ول 2013-2012

أجازةالسبت

ا-حد

الث1ثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

ا-ربعاء

الخميس

التوقيع (                        )
   ا+ستاذ الدكتور / ريم بھجت  
عميد الكلية           . 9/13/2012

التوقيع (                           )
 ا+ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط1ب
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اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

اساسيات نظم المعلوماتنظم التشغيل 1نظم التشغيل 1أساسيات نظم المعلوماتاسم المقرر
G1 - معمل ICDL1معمل 7مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة

د. حسين شرفد. شيرين غنيم / د. حنان موسىالمحاضر

اساسيات نظم المعلوماتاسم المقرر
G2 - معمل ICDL2المجموعة

المحاضر

تكنولوجيا ا�نترنتھندسة برمجيات 1معالجة ا�شارات الرقميةاسم المقرر

مدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج 8المجموعة

أ.د. ھشام المھدىد. عمرو كاملأ.د. محمود ِأحمد إسماعيلالمحاضر

معالجة ا"شارات الرقميةنظم التشغيل 1الوسائط المتعددةاسم المقرر
مدرج 560مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة
د. حسين شرفأ.د. خالد مصطفىالمحاضر

الوسائط المتعددةھندسة برمجيات 1أساسيات نظم المعلوماتالوسائط المتعددةمعالجة ا�شارات الرقميةاسم المقرر
معمل 8معمل 8مدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج 8المجموعة
د. شيرين غنيم / د. حنان موسىأ.د. خالد مصطفىأ.د. محمود ِأحمد إسماعيلالمحاضر

تكنولوجيا ا"نترنتتكنولوجيا ا�نترنتھندسة برمجيات 1اسم المقرر
معمل 6مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة
أ.د. ھشام المھدىد. عمرو كاملالمحاضر

ا-ثنين

 المستوى الثالث (قسم تكنولوجيا المعلومات)
الفصل الدراسى ا+ول 2013-2012

أجازةالسبت

ا-حد

الث1ثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

ا-ربعاء

الخميس

التوقيع (                        )
   ا+ستاذ الدكتور / ريم بھجت  
عميد الكلية           . 9/13/2012

التوقيع (                           )
 ا+ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط1ب



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00اليوم
اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

اساسيات نظم المعلوماتنظم التشغيل 1ھندسة برمجيات 1نظم التشغيل 1أساسيات نظم المعلوماتاسم المقرر
معمل 6معمل 6معمل 8مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة
د. حسين شرفد. شيرين غنيم / د. حنان موسىالمحاضر

تكنولوجيا ا"نترنتتكنولوجيا ا�نترنتھندسة برمجيات 1تحليل وتصميم نظم المعلومات - 1اسم المقرر
معمل 5مدرج الشافعىمدرج الشافعىمعمل 8المجموعة
أ.د. ھشام المھدىد. عمرو كاملالمحاضر

نظم التشغيل 1الوسائط المتعددةاسم المقرر

مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة

د. حسين شرفأ.د. خالد مصطفىالمحاضر

الوسائط المتعددةأساسيات نظم المعلوماتالوسائط المتعددةتحليل و تصميم نظم المعلومات 1اسم المقرر
معمل 6مدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة
د. شيرين غنيم / د. حنان موسىأ.د. خالد مصطفىد. شريف مازن / د. أحمد ھانىالمحاضر

تحليل و تصميم نظم المعلومات 1تكنولوجيا ا�نترنتھندسة برمجيات 1اسم المقرر

مدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة

د. شريف مازن / د. أحمد ھانىأ.د. ھشام المھدىد. عمرو كاملالمحاضر

ا-ثنين

المستوى الثالث (قسم نظم المعلومات)
الفصل الدراسى ا+ول 2013-2012

أجازةالسبت

ا-حد

الث1ثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

ا-ربعاء

الخميس

التوقيع (                        )
   ا+ستاذ الدكتور / ريم بھجت  
عميد الكلية           . 9/13/2012

التوقيع (                           )
 ا+ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط1ب



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00اليوم
اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

نظم التشغيل 1أساسيات نظم المعلوماتاسم المقرر

مدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة

د. حسين شرفد. شيرين غنيم / د. حنان موسىالمحاضر

أدوات و أساليب دعم القراربرمجة خطية و صحيحةتكنولوجيا ا�نترنتھندسة برمجيات 1اساسيات نظم المعلوماتاسم المقرر

مدرج أ.د. إبراھيم فرجمدرج الشافعىمدرج الشافعىمدرج الشافعى  معمل 7المجموعة

د. عمرسليماند. طارق أبو العينينأ.د. ھشام المھدىد. عمرو كاملالمحاضر

نظم التشغيل 1نظم التشغيل 1برمجة خطية و صحيحةاسم المقرر
معمل 5مدرج الشافعىمدرج 8المجموعة
د. حسين شرفالمحاضر

ھندسة برمجيات 1أدوات و أساليب دعم القرارأساسيات نظم المعلوماتأدوات و أساليب دعم القراراسم المقرر
معمل 6مدرج الشافعىمدرج الشافعى معمل 5المجموعة
د. عمرسليماند. شيرين غنيم / د. حنان موسىالمحاضر

تكنولوجيا ا"نترنتبرمجة خطية و صحيحةتكنولوجيا ا�نترنتھندسة برمجيات 1اسم المقرر
معمل 5مدرج أ.د. إبراھيم فرجمدرج الشافعىمدرج الشافعىالمجموعة
د. طارق أبو العينينأ.د. ھشام المھدىد. عمرو كاملالمحاضر

ا-ثنين

المستوى الثالث (قسم بحوث العمليات و دعم القرار)
الفصل الدراسى ا+ول 2013-2012

أجازةالسبت

ا-حد

الث1ثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

ا-ربعاء

الخميس

التوقيع (                        )
   ا+ستاذ الدكتور / ريم بھجت  
عميد الكلية           . 9/13/2012

التوقيع (                           )
 ا+ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط1ب



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00اليوم
اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

تكنولوجيا ا�تصا-تمفاھيم لغات الحاسبخوارزميات جينيةنظم قواعد المعرفةتكنولوجيا ا"تصا&تاسم المقرر

مدرج 260مدرج الشافعىمدرج 7مدرج 7معمل 3المجموعة

د. ھيثم صفوتد. شريف خطابأ.د. عمرو بدرد. عبير القرنىالمحاضر

تكنولوجيا ا�تصا-تمعالجة ا�شارات الرقميةاسم المقرر

مدرج أ.د. إبراھيم فرجمدرج 8المجموعة

د. ھيثم صفوتأ.د. محمود ِأحمد إسماعيلالمحاضر

نظم قواعد المعرفةاسم المقرر

مدرج 7المجموعة

د. عبير القرنىالمحاضر

معالجة ا"شارات الرقميةخوارزميات جينيةخوارزميات جينيةمعالجة ا�شارات الرقميةاسم المقرر
مدرج 9مدرج 7معمل 6مدرج 8المجموعة
أ.د. عمرو بدرأ.د. محمود ِأحمد إسماعيلالمحاضر

مفاھيم لغات الحاسبنظم قواعد المعرفةمفاھيم لغات الحاسباسم المقرر

مدرج 260معمل ICDL1معمل 8المجموعة

د. شريف خطابالمحاضر

ا-ثنين

المستوى الرابع (قسم علوم حاسب فرعى تكنولوجيا المعلومات)
الفصل الدراسى ا+ول 2013-2012

أجازةالسبت

ا-حد

الث1ثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

ا-ربعاء

الخميس

التوقيع (                        )
   ا+ستاذ الدكتور / ريم بھجت  
عميد الكلية           . 9/13/2012

التوقيع (                           )
 ا+ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط1ب



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00اليوم
اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

مفاھيم لغات الحاسبخوارزميات جينيةنظم قواعد المعرفةتحليل وتصميم نظم المعلومات - 1اسم المقرر

مدرج الشافعىمدرج 7مدرج 7معمل 7المجموعة

د. شريف خطابأ.د. عمرو بدرد. عبير القرنىالمحاضر

اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

تطبيقات ا�نترنتتطبيقات ا&نترنتنظم قواعد المعرفةاسم المقرر

مدرج 260معمل ICDL 1مدرج 7المجموعة

د. إيھاب عزت / د. محمد الوكيلد. عبير القرنىالمحاضر

تطبيقات ا�نترنتنظم قواعد المعرفةخوارزميات جينيةخوارزميات جينيةتحليل و تصميم نظم المعلومات 1اسم المقرر

مدرج 260معمل 3مدرج 7معمل 6مدرج الشافعىالمجموعة

د. إيھاب عزت / د. محمد الوكيلأ.د. عمرو بدرد. شريف مازن / د. أحمد ھانىالمحاضر

مفاھيم لغات الحاسبتحليل و تصميم نظم المعلومات 1مفاھيم لغات الحاسباسم المقرر

مدرج 260مدرج الشافعىمعمل 8المجموعة

د. شريف خطابد. شريف مازن / د. أحمد ھانىالمحاضر

ا-ثنين

المستوى الرابع (قسم علوم حاسب فرعى نظم المعلومات)
الفصل الدراسى ا+ول 2013-2012

أجازةالسبت

ا-حد

الث1ثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

ا-ربعاء

الخميس

التوقيع (                        )
   ا+ستاذ الدكتور / ريم بھجت  
عميد الكلية           . 9/13/2012

التوقيع (                           )
 ا+ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط1ب



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00اليوم
اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

مفاھيم لغات الحاسبخوارزميات جينيةنظم قواعد المعرفةاسم المقرر

مدرج الشافعىمدرج 7مدرج 7المجموعة

د. شريف خطابأ.د. عمرو بدرد. عبير القرنىالمحاضر

أدوات و أساليب دعم القراربرمجة خطية و صحيحةنظم قواعد المعرفةخوارزميات جينيةاسم المقرر

مدرج أ.د. إبراھيم فرجمدرج الشافعىمعمل G3 - 3معمل G3 - 5المجموعة

د. عمرسليماند. طارق أبو العينينالمحاضر

أدوات و أساليب دعم القرارنظم قواعد المعرفةبرمجة خطية و صحيحةاسم المقرر
معمل G1, G2 - 8مدرج 7مدرج G3 - 8المجموعة
د. عبير القرنىالمحاضر

خوارزميات جينيةأدوات و أساليب دعم القرارخوارزميات جينيةبرمجة خطية و صحيحةأدوات و أساليب دعم القراراسم المقرر
معمل G1,G2 - 7مدرج الشافعىمدرج 7مدرج G1,G2 - 7 معمل G3 - 5المجموعة
د. عمرسليمانأ.د. عمرو بدرالمحاضر

مفاھيم لغات الحاسبمفاھيم لغات الحاسباسم المقرر
معمل  G3 - 5معمل G1,G2 - 6المجموعة
المحاضر

مفاھيم لغات الحاسبنظم قواعد المعرفةبرمجة خطية و صحيحةاسم المقرر

مدرج 260معمل G1,G2 - 6مدرج أ.د. إبراھيم فرجالمجموعة

د. شريف خطابد. طارق أبو العينينالمحاضر

ا-ثنين

المستوى الرابع (قسم علوم حاسب فرعى بحوث العمليات و دعم القرار)
الفصل الدراسى ا+ول 2013-2012

أجازةالسبت

ا-حد

الث1ثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

ا-ربعاء

الخميس

التوقيع (                        )
   ا+ستاذ الدكتور / ريم بھجت  
عميد الكلية           . 9/13/2012

التوقيع (                           )
 ا+ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط1ب



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00اليوم
اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

تكنولوجيا ا�تصا-تمفاھيم لغات الحاسبخوارزميات جينيةعمارة الحاسباسم المقرر
مدرج 260مدرج الشافعىمدرج 7مدرج 260المجموعة
د. ھيثم صفوتد. شريف خطابأ.د. عمرو بدرد. عيد عمرىالمحاضر
تكنولوجيا ا�تصا-تتكنولوجيا ا"تصا&تالشبكات ال1سلكية و المتحركةخوارزميات جينيةعمارة الحاسباسم المقرر
مدرج أ.د. إبراھيم فرجمعمل G23      -معمل G1      -8معمل 5مدرج 260المجموعة
د. ھيثم صفوتالمحاضر
معلجة الصور -2اسم المقرر
G1 - معمل ICDL1المجموعة
المحاضر

معلجة الصور -2اسم المقرر
G2 - معمل ICDL2المجموعة
المحاضر

الشبكات ال1سلكية و المتحركةالشبكات ال1سلكية و المتحركةاسم المقرر
مدرج 7مدرج 262المجموعة
أ.د. إيمان على ثروت / د. أميرة المحاضر
معلجة الصور -2اسم المقرر
مدرج 8المجموعة
د. محمد رفاعىالمحاضر
خوارزميات جينيةعمارة الحاسباسم المقرر
مدرج 7مدرج 260المجموعة
أ.د. عمرو بدرد. عيد عمرىالمحاضر
مفاھيم لغات الحاسبالشبكات ال1سلكية و المتحركةمفاھيم لغات الحاسبعمارة الحاسباسم المقرر
مدرج 260مدرج 7معمل 7معمل 4المجموعة
د. شريف خطابأ.د. إيمان على ثروت / د. أميرة المحاضر
معلجة الصور -2اسم المقرر
مدرج 8المجموعة
د. محمد رفاعىالمحاضر

ا-ثنين

المستوى الرابع (قسم تكنولوجيا المعلومات فرعى علوم حاسب)
الفصل الدراسى ا+ول 2013-2012

أجازةالسبت
ا-حد

الث1ثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

ا-ربعاء

الخميس

يختار الطالب مقرر واحد من المقررين: الشبكات ال1سلكية و المتحركة و معلجة الصور -2

التوقيع (                        )
   ا+ستاذ الدكتور / ريم بھجت  
عميد الكلية           . 9/13/2012

التوقيع (                           )
 ا+ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط1ب



التوقيع (                        )
   ا+ستاذ الدكتور / ريم بھجت  
عميد الكلية           . 9/13/2012

التوقيع (                           )
 ا+ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط1ب



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00اليوم
اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

تكنولوجيا ا�تصا-تعمارة الحاسبتحليل وتصميم نظم المعلومات - 1اسم المقرر
مدرج 260مدرج 260معمل 7المجموعة
د. ھيثم صفوتد. عيد عمرىالمحاضر
تكنولوجيا ا�تصا-تالشبكات ال1سلكية و المتحركةتطبيقات ا&نترنتعمارة الحاسباسم المقرر
مدرج أ.د. إبراھيم فرجG2      -معمل G1      -8معمل 7مدرج 260المجموعة
د. ھيثم صفوتالمحاضر
معلجة الصور -2اسم المقرر
G1 - معمل ICDL1المجموعة
المحاضر

معلجة الصور -2اسم المقرر
G2 - معمل ICDL2المجموعة
المحاضر

تطبيقات ا�نترنتالشبكات ال1سلكية و المتحركةالشبكات ال1سلكية و المتحركةاسم المقرر
مدرج 260مدرج 7مدرج 262المجموعة
د. إيھاب عزت / د. محمد الوكيلأ.د. إيمان على ثروت / د. أميرة المحاضر
معلجة الصور -2اسم المقرر
مدرج 8المجموعة
د. محمد رفاعىالمحاضر
تطبيقات ا�نترنتعمارة الحاسبتكنولوجيا ا"تصا&تعمارة الحاسبتحليل و تصميم نظم المعلومات 1اسم المقرر
مدرج 260 معمل 5معمل 5مدرج 260مدرج الشافعىالمجموعة
د. إيھاب عزت / د. محمد الوكيلد. عيد عمرىد. شريف مازن / د. أحمد ھانىالمحاضر
الشبكات ال1سلكية و المتحركةتحليل و تصميم نظم المعلومات 1اسم المقرر
مدرج 7مدرج الشافعىالمجموعة
أ.د. إيمان على ثروت / د. أميرة د. شريف مازن / د. أحمد ھانىالمحاضر
معلجة الصور -2اسم المقرر
مدرج 8المجموعة
د. محمد رفاعىالمحاضر

ا-ثنين

المستوى الرابع (قسم تكنولوجيا المعلومات فرعى نظم المعلومات)
الفصل الدراسى ا+ول 2013-2012

أجازةالسبت
ا-حد

يختار الطالب مقرر واحد من المقررين: الشبكات ال1سلكية و المتحركة و معلجة الصور -2

الث1ثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

ا-ربعاء

الخميس

التوقيع (                        )
   ا+ستاذ الدكتور / ريم بھجت  
عميد الكلية           . 9/13/2012

التوقيع (                           )
 ا+ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط1ب



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00اليوم
اسم المقرر
المجموعة
المحاضر
تكنولوجيا ا�تصا-تتكنولوجيا ا"تصا&تعمارة الحاسباسم المقرر
مدرج G1260 - معمل ICDL3مدرج 260المجموعة
د. ھيثم صفوتد. عيد عمرىالمحاضر
تكنولوجيا ا"تصا&تاسم المقرر
G2 - معمل ICDL4المجموعة
المحاضر
تكنولوجيا ا�تصا-تأدوات و أساليب دعم القراربرمجة خطية و صحيحةالشبكات ال1سلكية و المتحركةبرمجة خطية و صحيحةعمارة الحاسباسم المقرر
مدرج أ.د. إبراھيم فرجمدرج أ.د. إبراھيم فرجمدرج الشافعىG2      -معمل G1      -8مدرج G1-G2 - 261مدرج 260المجموعة
د. ھيثم صفوتد. عمرسليماند. طارق أبو العينينالمحاضر
معلجة الصور -2اسم المقرر
G1 - معمل ICDL1المجموعة
المحاضر
معلجة الصور -2اسم المقرر
G2 - معمل ICDL2المجموعة
المحاضر
تكنولوجيا ا"تصا&تالشبكات ال1سلكية و المتحركةالشبكات ال1سلكية و المتحركةاسم المقرر
G3 - معمل ICDL1مدرج 7مدرج 262المجموعة
أ.د. إيمان على ثروت / د. أميرة المحاضر
تكنولوجيا ا"تصا&تمعلجة الصور -2اسم المقرر
G4 - معمل ICDL2مدرج 8المجموعة
د. محمد رفاعىالمحاضر
أدوات و أساليب دعم القرارأدوات و أساليب دعم القرارعمارة الحاسبعمارة الحاسباسم المقرر
مدرج الشافعىمعمل G1,G2 - 6مدرج 260معمل G1-G2 - 8المجموعة
د. عمرسليماند. عيد عمرىالمحاضر
عمارة الحاسبأدوات و أساليب دعم القراراسم المقرر
معمل G3-G4 - 8 معمل G5 - 5المجموعة
المحاضر
تكنولوجيا ا"تصا&تاسم المقرر
معمل G5 - 5المجموعة
المحاضر
الشبكات ال1سلكية و المتحركةبرمجة خطية و صحيحةأدوات و أساليب دعم القراربرمجة خطية و صحيحةاسم المقرر
مدرج 7مدرج أ.د. إبراھيم فرجمعمل G3,G4 - 6مدرج G3,G4,G5 - 8المجموعة
أ.د. إيمان على ثروت / د. أميرة د. طارق أبو العينينالمحاضر
معلجة الصور -2عمارة الحاسباسم المقرر
مدرج 8معمل G5 - 4المجموعة
د. محمد رفاعىالمحاضر

ا-ثنين

المستوى الرابع (قسم تكنولوجيا المعلومات فرعى بحوث العمليات و دعم القرار)
الفصل الدراسى ا+ول 2013-2012

أجازةالسبت

ا-حد

الث1ثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

ا-ربعاء

الخميس

يختار الطالب مقرر واحد من المقررين: الشبكات ال1سلكية و المتحركة و معلجة الصور -2

التوقيع (                        )
   ا+ستاذ الدكتور / ريم بھجت  
عميد الكلية           . 9/13/2012

التوقيع (                           )
 ا+ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط1ب



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00اليوم
اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

مفاھيم لغات الحاسببنية و تنظيم الحاسباتالتنقيب فى البياناتاسم المقرر

مدرج الشافعىمدرج 8معمل 3المجموعة

د. شريف خطابد. أحمد شوقىالمحاضر

التنقيب فى البياناتموضوعات مختارة فى النظماسم المقرر

مدرج 7مدرج 7المجموعة

د. أسامة إسماعيلد. محمد نورالمحاضر

تطبيقات ا�نترنتتطبيقات ا&نترنتموضوعات مختارة فى النظماسم المقرر

مدرج 260معمل ICDL 2معمل 3المجموعة

د. إيھاب عزت / د. محمد الوكيلالمحاضر

تطبيقات ا�نترنتبنية و تنظيم الحاسباتالتنقيب فى البياناتموضوعات مختارة فى النظماسم المقرر

مدرج 260مدرج 8مدرج 8مدرج 8المجموعة

د. إيھاب عزت / د. محمد الوكيلد. أحمد شوقىد. أسامة إسماعيلد. محمد نورالمحاضر

مفاھيم لغات الحاسبمفاھيم لغات الحاسببنية و تنظيم الحاسباتاسم المقرر

مدرج 260معمل 7معمل 3المجموعة

د. شريف خطابالمحاضر

ا-ثنين

المستوى الرابع (قسم نظم المعلومات فرعى علوم حاسب)
الفصل الدراسى ا+ول 2013-2012

أجازةالسبت

ا-حد

الث1ثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

ا-ربعاء

الخميس

التوقيع (                        )
   ا+ستاذ الدكتور / ريم بھجت  
عميد الكلية           . 9/13/2012

التوقيع (                           )
 ا+ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط1ب



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00اليوم
اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

تكنولوجيا ا�تصا-تالتنقيب فى البياناتتكنولوجيا ا"تصا&تاسم المقرر

مدرج 260معمل 3معمل 3المجموعة

د. ھيثم صفوتالمحاضر

تكنولوجيا ا�تصا-تالتنقيب فى البياناتموضوعات مختارة فى النظممعالجة ا�شارات الرقميةاسم المقرر

مدرج أ.د. إبراھيم فرجمدرج 7مدرج 7مدرج 8المجموعة

د. ھيثم صفوتد. أسامة إسماعيلد. محمد نورأ.د. محمود ِأحمد إسماعيلالمحاضر

تطبيقات ا�نترنتتطبيقات ا&نترنتموضوعات مختارة فى النظماسم المقرر

مدرج 260معمل ICDL 2معمل 3المجموعة

د. إيھاب عزت / د. محمد الوكيلالمحاضر

تطبيقات ا�نترنتمعالجة ا"شارات الرقميةالتنقيب فى البياناتموضوعات مختارة فى النظممعالجة ا�شارات الرقميةاسم المقرر

مدرج 260مدرج 9مدرج 8مدرج 8مدرج 8المجموعة

د. إيھاب عزت / د. محمد الوكيلد. أسامة إسماعيلد. محمد نورأ.د. محمود ِأحمد إسماعيلالمحاضر

اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

ا-ثنين

المستوى الرابع (قسم نظم المعلومات فرعى تكنولوجيا المعلومات)
الفصل الدراسى ا+ول 2013-2012

أجازةالسبت

ا-حد

الث1ثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

ا-ربعاء

الخميس

التوقيع (                        )
   ا+ستاذ الدكتور / ريم بھجت  
عميد الكلية           . 9/13/2012

التوقيع (                           )
 ا+ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط1ب



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00اليوم
اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

التنقيب فى البياناتالتنقيب فى البياناتاسم المقرر
G3 - معمل ICDL1معمل G1, G2 - 8المجموعة
المحاضر

التنقيب فى البياناتاسم المقرر
G4 - معمل ICDL2المجموعة
 دينا بيوميالمحاضر
أدوات و أساليب دعم القراربرمجة خطية و صحيحةالتنقيب فى البياناتموضوعات مختارة فى النظمبرمجة خطية و صحيحةاسم المقرر
مدرج أ.د. إبراھيم فرجمدرج الشافعىمدرج 7مدرج 7مدرج G3,G4 - 7المجموعة
د. عمرسليماند. طارق أبو العينيند. أسامة إسماعيلد. محمد نورالمحاضر
تطبيقات ا�نترنتموضوعات مختارة فى النظمأدوات و أساليب دعم القراراسم المقرر
مدرج G3260 - معمل ICDL3معمل G3, G4 - 8المجموعة
د. إيھاب عزت / د. محمد الوكيلالمحاضر
موضوعات مختارة فى النظمموضوعات مختارة فى النظماسم المقرر
G4 - معمل ICDL4معمل G1, G2 - 5المجموعة
المحاضر

تطبيقات ا�نترنتأدوات و أساليب دعم القرارالتنقيب فى البياناتموضوعات مختارة فى النظمبرمجة خطية و صحيحةاسم المقرر
مدرج 260مدرج الشافعىمدرج 8مدرج 8مدرج G1,G2 - 7المجموعة
د. إيھاب عزت / د. محمد الوكيلد. عمرسليماند. أسامة إسماعيلد. محمد نورالمحاضر
تطبيقات ا&نترنتبرمجة خطية و صحيحةتطبيقات ا&نترنتاسم المقرر
معمل G3 - 3مدرج أ.د. إبراھيم فرجمعمل G1, G2 - 7المجموعة
د. طارق أبو العينينالمحاضر
تطبيقات ا&نترنتاسم المقرر
معمل G4 - 4المجموعة
المحاضر

أدوات و أساليب دعم القراراسم المقرر
G1 - معمل ICDL1المجموعة
المحاضر

أدوات و أساليب دعم القراراسم المقرر
G2 - معمل ICDL2المجموعة
المحاضر

ا-ربعاء

الخميس

ا-ثنين

Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

المستوى الرابع (قسم نظم المعلومات فرعى بحوث العمليات و دعم القرار)

الفصل الدراسى ا+ول 2013-2012

أجازةالسبت

ا-حد

الث1ثاء

التوقيع (                        )
   ا+ستاذ الدكتور / ريم بھجت  
عميد الكلية           . 9/13/2012

التوقيع (                           )
 ا+ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط1ب



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00اليوم
اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

مفاھيم لغات الحاسببنية و تنظيم الحاسباتأمثلية الشبكاتنمذجة و محاكاة متقدمةاسم المقرر

مدرج الشافعىمدرج 8مدرج 9مدرج 9المجموعة

د. شريف خطابد. أحمد شوقىد. محمد البلتاجىد. محمد صالحالمحاضر

أمثلية الشبكاتأمثلية الشبكاتاسم المقرر
معمل 5مدرج 9المجموعة
المحاضر

مراقبة المخزون و ا�نتاجأمثلية الشبكاتنمذجة و محاكاة متقدمةاسم المقرر

مدرج 9مدرج 9مدرج 9المجموعة

د. ھشام عبد الس1مد. محمد البلتاجىد. محمد صالحالمحاضر

بنية و تنظيم الحاسباتنمذجة و محاكاة متدمةمراقبة المخزون و ا"نتاجاسم المقرر

مدرج 8مدرج 9معمل 3المجموعة

د. أحمد شوقىالمحاضر

مفاھيم لغات الحاسبمفاھيم لغات الحاسببنية و تنظيم الحاسباتمراقبة المخزون و ا�نتاجاسم المقرر

مدرج 260معمل 7معمل 3مدرج 9المجموعة

د. شريف خطابد. ھشام عبد الس1مالمحاضر

ا-ثنين

المستوى الرابع (قسم بحوث العمليات و دعم القرار فرعى علوم حاسب)
الفصل الدراسى ا+ول 2013-2012

أجازةالسبت

ا-حد

الث1ثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

ا-ربعاء

الخميس

التوقيع (                        )
   ا+ستاذ الدكتور / ريم بھجت  
عميد الكلية           . 9/13/2012

التوقيع (                           )
 ا+ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط1ب



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00اليوم
اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

تكنولوجيا ا�تصا-تتكنولوجيا ا"تصا&تأمثلية الشبكاتنمذجة و محاكاة متقدمةاسم المقرر

مدرج 260معمل ICDL4مدرج 9مدرج 9المجموعة

د. ھيثم صفوتد. محمد البلتاجىد. محمد صالحالمحاضر

تكنولوجيا ا�تصا-تأمثلية الشبكاتأمثلية الشبكاتمعالجة ا�شارات الرقميةاسم المقرر

مدرج أ.د. إبراھيم فرجمعمل 5مدرج 9مدرج 8المجموعة

د. ھيثم صفوتأ.د. محمود ِأحمد إسماعيلالمحاضر

مراقبة المخزون و ا�نتاجأمثلية الشبكاتنمذجة و محاكاة متقدمةاسم المقرر

مدرج 9مدرج 9مدرج 9المجموعة

د. ھشام عبد الس1مد. محمد البلتاجىد. محمد صالحالمحاضر

معالجة ا"شارات الرقميةنمذجة و محاكاة متدمةمراقبة المخزون و ا"نتاجمعالجة ا�شارات الرقميةاسم المقرر
مدرج 9مدرج 9معمل 3مدرج 8المجموعة
أ.د. محمود ِأحمد إسماعيلالمحاضر

مراقبة المخزون و ا�نتاجاسم المقرر

مدرج 9المجموعة

د. ھشام عبد الس1مالمحاضر

ا-ثنين

المستوى الرابع (قسم  بحوث العمليات و دعم القرار فرعى تكنولوجيا المعلومات)
الفصل الدراسى ا+ول 2013-2012

أجازةالسبت

ا-حد

الث1ثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

ا-ربعاء

الخميس

التوقيع (                        )
   ا+ستاذ الدكتور / ريم بھجت  
عميد الكلية           . 9/13/2012

التوقيع (                           )
 ا+ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط1ب



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00اليوم
اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

تحليل وتصميم نظم المعلومات - 1أمثلية الشبكاتنمذجة و محاكاة متقدمةاسم المقرر
معمل 3مدرج 9مدرج 9المجموعة
د. محمد البلتاجىد. محمد صالحالمحاضر

أمثلية الشبكاتأمثلية الشبكاتاسم المقرر
معمل 5مدرج 9المجموعة
المحاضر

تطبيقات ا�نترنتمراقبة المخزون و ا�نتاجأمثلية الشبكاتنمذجة و محاكاة متقدمةاسم المقرر

مدرج 260مدرج 9مدرج 9مدرج 9المجموعة

د. إيھاب عزت / د. محمد الوكيلد. ھشام عبد الس1مد. محمد البلتاجىد. محمد صالحالمحاضر

تطبيقات ا�نترنتنمذجة و محاكاة متدمةمراقبة المخزون و ا"نتاجتحليل و تصميم نظم المعلومات 1اسم المقرر

مدرج 260مدرج 9معمل 3مدرج الشافعىالمجموعة

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

تحليل و تصميم نظم المعلومات 1تطبيقات ا&نترنتمراقبة المخزون و ا�نتاجاسم المقرر

مدرج الشافعىمعمل 5مدرج 9المجموعة

د. شريف مازن / د. أحمد ھانىد. ھشام عبد الس1مالمحاضر

ا-ثنين

المستوى الرابع (قسم بحوث العمليات و دعم القرار فرعى نظم المعلومات)
الفصل الدراسى ا+ول 2013-2012

أجازةالسبت

ا-حد

الث1ثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

ا-ربعاء

الخميس

التوقيع (                        )
   ا+ستاذ الدكتور / ريم بھجت  
عميد الكلية           . 9/13/2012

التوقيع (                           )
 ا+ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط1ب



5:30-4:004:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00اليوم
اسم المقرر

المجموعة

المحاضر

اختيارى كلية -2
(التنقيب فى البيانات)

معمل ICDL3المجموعة
المحاضر

اختيارى كلية -2
(التنقيب فى البيانات)

مكتب د. محمد نورمدرج 7المجموعة
د. محمد نورد. أسامة إسماعيلالمحاضر

المجموعة

المحاضر

اختيارى كلية -2
(التنقيب فى البيانات)

مكتب د. محمد نورمدرج 8المجموعة
د. محمد نورد. أسامة إسماعيلالمحاضر

المجموعة

المحاضر

موضوعات مختارة فى النظم 
(تصميم واجھات النظم)

ا-ثنين
نظم المعلومات الجغرافيةاسم المقرر

الث1ثاء
Free Slot for all the 

Students for 

Faculty Activities

ا-ربعاء

الخميس

اسم المقرر

اسم المقرر

اسم المقرر

نظم المعلومات الجغرافية
موضوعات مختارة فى النظم 

(تصميم واجھات النظم)

السنة الرابعة نظام قديم (قسم نظم المعلومات)
الفصل الدراسى ا+ول 2013-2012

أجازةالسبت

ا-حد
اسم المقرر

التوقيع (                        )
   ا+ستاذ الدكتور / ريم بھجت  
عميد الكلية           . 9/13/2012

التوقيع (                           )
 ا+ستاذ الدكتور / إيمان على ثروت
وكيل الكلية لشئون التعليم و الط1ب


