
3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقيت
4:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00المعامل/ التماريناليوم

1الكترونيات 1الكترونيات 1الكترونيات (G3) 1الكترونيات اسم المقرر

32قاعة 32قاعة 32قاعة معمل األلكترونياتالقاعة

دمحم وهبى. ددمحم وهبى. دالمحاضر

1- رياضة1- رياضةأساسبات علوم الحاسب1- رياضة(G1+G2) 1الكترونيات اسم المقرر

32قاعة 32قاعة 32قاعة 32قاعة معمل األلكترونياتالقاعة

مهرا. د.أمهرا. د.أخالد واصف. دشيماء عبيد/ مالمحاضر

حقوق اإلنسانحقوق اإلنسانتراكيب محددةكتابة التقارير الفنيةكتابة التقارير الفنيةاسم المقرر

32قاعة 32قاعة 32قاعة 32قاعة 32قاعة القاعة

شعبان رأفت. دشعبان رأفت. درضا عبد الوهاب. د.أخالد توفيق. دخالد توفيق. دالمحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

(G1+G2+G3)أساسبات علوم الحاسب أساسبات علوم الحاسبتراكيب محددةتراكيب محددةاسم المقرر

33معمل  + 31معمل  + 43معمل 32قاعة 32قاعة 32قاعة القاعة

خالد واصف. درضا عبد الوهاب. د.أالمحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

  (                       )التوقيع (                       )  التوقيع (                             )  التوقيع 

إيمان على ثروت/ األستاذ الدكتور رضا عبد الوهاب/ األستاذ الدكتور محمود  أحمد إسماعيل/ األستاذ الدكتور 

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب           منسق البرنامج

الثالثاء

Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

االربعاء

الخميس

(تكنولوجيا الشبكات)المستوى األول 

2018-2017الفصل الدراسى األول 

السبت

االحد

االثنين

أجازة

   . 12-09-17



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقيت
4:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00المعامل/ التماريناليوم

1الكترونيات 1الكترونيات 1الكترونيات (G3) 1الكترونيات اسم المقرر

32قاعة 32قاعة 32قاعة معمل األلكترونياتالقاعة

دمحم وهبى. ددمحم وهبى. دالمحاضر

1- رياضة1- رياضةأساسبات علوم الحاسب1- رياضة(G1+G2) 1الكترونيات اسم المقرر

32قاعة 32قاعة 32قاعة 32قاعة معمل األلكترونياتالقاعة

مهرا. د.أمهرا. د.أخالد واصف. دشيماء عبيد/ مالمحاضر

حقوق اإلنسانحقوق اإلنسانتراكيب محددةكتابة التقارير الفنيةكتابة التقارير الفنيةاسم المقرر

32قاعة 32قاعة 32قاعة 32قاعة 32قاعة القاعة

شعبان رأفت. دشعبان رأفت. درضا عبد الوهاب. د.أخالد توفيق. دخالد توفيق. دالمحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

(G1+G2+G3)أساسبات علوم الحاسب أساسبات علوم الحاسبتراكيب محددةتراكيب محددةاسم المقرر

33معمل  + 31معمل  + 43معمل 32قاعة 32قاعة 32قاعة القاعة

خالد واصف. درضا عبد الوهاب. د.أالمحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

  (                       )التوقيع (                       )  التوقيع (                             )  التوقيع 

إيمان على ثروت/ األستاذ الدكتور رضا عبد الوهاب/ األستاذ الدكتور 

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب              منسق البرنامج

خالد توفيق واصف/        الدكتور 

الثالثاء

Free Slot for all the 

Students for 

Faculty Activities

االربعاء

أجازةالخميس

االثنين

(هندسة البرمجيات)المستوى األول 

2018-2017الفصل الدراسى األول 

السبت

االحد

   . 12-09-17



3:45-12:302:30-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقيت
4:00-12:452:30-11:0011:15-9:309:30-8:00المعامل/ التماريناليوم

دوائر كهربائيةدوائر كھربائية(G6)دوائر كھربائية اسم المقرر

35قاعة 35قاعة معمل األلكترونياتالقاعة

دمحم وهبى. دالمحاضر

أساسبات علوم الحاسبتأهيلي رياضيات(G4+G5)دوائر كھربائية اسم المقرر

35قاعة 35قاعة معمل األلكترونياتالقاعة

خالد واصف. ديسرى حسن. دالمحاضر

حقوق اإلنسانحقوق اإلنساناسم المقرر

35قاعة 35قاعة القاعة

شعبان رأفت. دشعبان رأفت. دالمحاضر

كتابة التقارير الفنيةكتابة التقارير الفنيةاسم المقرر

35قاعة 35قاعة القاعة

خالد توفيق. دخالد توفيق. دالمحاضر

(G4+G5+G6)أساسبات علوم الحاسب أساسبات علوم الحاسباسم المقرر

33معمل  + 31معمل  + 43معمل 35قاعة القاعة

خالد واصف. دالمحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

(                       )  التوقيع (                             )  التوقيع 

رضا عبد الوهاب/ األستاذ الدكتور 

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب           منسق البرنامج

دمحم ناصف فتوح/ الدكتور 

أجازة

  (                       )التوقيع 

إيمان على ثروت/ األستاذ الدكتور 

االثنين

الثالثاء
Free Slot for all the Students 

for Faculty Activities

االربعاء

الخميس

معيد كلية علوممصطفى السيد. د

1-كيمياء عضوية

35قاعة 

1-كيمياء عضوية

كلية علوم

(المعلوماتية الحيوية)المستوى األول 

2018-2017الفصل الدراسى األول 

تأهيلي رياضيات

35قاعة 

يسرى حسن. د

السبت

االحد

12:45-2:00
12:45-2:15

دوائر كهربائية

35قاعة 

دمحم وهبى. د

   . 12-09-17



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقيت
4:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00المعامل/ التماريناليوم

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

تراسل البيانات2- برمجة تصميم منطقى3- رياضةاسم المقرر

42قاعة 42قاعة 42قاعة 42قاعة القاعة

هيثم صفوت. د.ادمحم ناصف. دشيرى احمد. دشيماء عبيد/ مالمحاضر

(G3)تصميم منطقى (G3) 2- برمجة تراسل البيانات2إحصاء واحتماالت 2إحصاء واحتماالت اسم المقرر

43معمل 43معمل 42قاعة 13قاعة 13قاعة القاعة

هيثم صفوت. د.اسيد الشربينى. د.أسيد الشربينى. د.أالمحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

تصميم منطقى2إحصاء واحتماالت (G3)تراسل البيانات اسم المقرر

42قاعة 13قاعة 23معمل القاعة

شيرى احمد. دالمحاضر

3- رياضة3- رياضة2- برمجة 2- برمجة اسم المقرر

42قاعة 42قاعة 42قاعة 42قاعة القاعة

مهرا. د.أمهرا. د.أدمحم ناصف. دالمحاضر

  (                       )التوقيع (                       )  التوقيع (                             )  التوقيع 

إيمان على ثروت/ األستاذ الدكتور رضا عبد الوهاب/ األستاذ الدكتور محمود  أحمد إسماعيل/ األستاذ الدكتور 

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب           منسق البرنامج

2018-2017الفصل الدراسى األول 

 (تكنولوجيا الشبكات)المستوى الثانى 

أجازة

الخميس

السبت

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

Free Slot for all the 

Students for 

Faculty Activities

   . 12-09-17



12:30-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقيت
12:45-11:0011:15-9:309:30-8:00المعامل/ التماريناليوم

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

2- برمجة تصميم منطقى3- رياضةاسم المقرر

42قاعة 42قاعة 42قاعة القاعة

دمحم ناصف. دشيرى احمد. دشيماء عبيد/ مالمحاضر

(G1)تصميم منطقى (G2) 2- برمجة (G2)تصميم منطقى (G1) 2- برمجة تراسل البياناتأساسيات علم االجتماعأساسيات علم االجتماعاسم المقرر

31معمل 33معمل 33معمل 31معمل 42قاعة 42قاعة 42قاعة القاعة

هيثم صفوت. دليلي بهنساوى. دليلي بهنساوى. دالمحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

تصميم منطقىمهارات العروض واالتصال الفعالمهارات العروض واالتصال الفعالاسم المقرر

42قاعة 42قاعة 42قاعة القاعة

شيرى احمد. دهناء بيومى. دهناء بيومى. دالمحاضر

3- رياضة2- برمجة 2- برمجة اسم المقرر

42قاعة 42قاعة 42قاعة القاعة

مهرا. د.أدمحم ناصف. دالمحاضر

(                       )  التوقيع (                             )  التوقيع 

رضا عبد الوهاب/ األستاذ الدكتور 

وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب              منسق البرنامج

  (                       )التوقيع 

إيمان على ثروت/ األستاذ الدكتور 

عميد الكلية 

خالد توفيق واصف/        الدكتور 

الثالثاء

االربعاء

الخميس

Free Slot for all 

the Students for 

Faculty Activities

(G1)تراسل البيانات 

23معمل 

(هندسة البرمجيات)المستوى الثانى 

2018-2017الفصل الدراسى األول 

السبت

االحد

االثنين

أجازة
تراسل البيانات

42قاعة 

هيثم صفوت. د

12:45-2:00
12:45-2:15

2:30-3:45
2:30-4:00

(G2)تراسل البيانات 

23معمل 

3- رياضة

42قاعة 

مهرا. د.أ

   . 12-09-17



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقيت
4:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00المعامل/ التماريناليوم

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

1إحصاء واحتماالت 1إحصاء واحتماالت 2- برمجة تصميم منطقىاسم المقرر

12قاعة 12قاعة 42قاعة 42قاعة القاعة

سيد الشربينى. د.أسيد الشربينى. د.أدمحم ناصف. دشيرى احمد. دالمحاضر

(G3)تصميم منطقى (G3) 2- برمجة تراكيب محددةاسم المقرر

43معمل 43معمل 32قاعة القاعة

رضا عبد الوهاب. د.أالمحاضر

2- رياضة2- رياضةاسم المقرر

12قاعة 12قاعة القاعة

دمحم عادل. ددمحم عادل. دالمحاضر

1إحصاء واحتماالت تصميم منطقىتراكيب محددةتراكيب محددةاسم المقرر

12قاعة 42قاعة 32قاعة 32قاعة القاعة

شيرى احمد. درضا عبد الوهاب. د.أالمحاضر

2احياء 2احياء 2- برمجة 2- برمجة اسم المقرر

15قاعة 15قاعة 42قاعة 42قاعة القاعة

سلوى ثابت. دسلوى ثابت. ددمحم ناصف. دالمحاضر

  (                       )التوقيع (                       )  التوقيع (                             )  التوقيع 

إيمان على ثروت/ األستاذ الدكتور رضا عبد الوهاب/ األستاذ الدكتور 

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب           منسق البرنامج

دمحم ناصف فتوح/ الدكتور 

أجازة

(المعلوماتية الحيوية)المستوى الثانى 

2018-2017الفصل الدراسى األول 

االربعاء

الخميس

االحد

االثنين

الثالثاء

Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

السبت

   . 12-09-17



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقيت
4:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00المعامل/ التماريناليوم

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

نظم التشغيلمعالجة اإلشارات الرقمية(G2)نظم التشغيل (G2)تحليل وتصميم الخورزميات اسم المقرر

22قاعة 12قاعة 33معمل 33معمل القاعة

خالد واصف. دمحمود شومان. د.أالمحاضر

2- شبكات الحاسب تركيب وصيانة الشبكات1- برمجة الشبكات والويب 2- شبكات الحاسب اسم المقرر

44معمل 44معمل 12قاعة 12قاعة القاعة

شروق عالء. م/ شيماء مسعد .دأميرة قطب. دشيماء مسعد.دالمحاضر

تحليل وتصميم الخورزميات1- برمجة الشبكات والويب اسم المقرر

22قاعة 44معمل القاعة

بشير عبدالفتاح. دالمحاضر

نظم التشغيلمعالجة اإلشارات الرقمية2- شبكات الحاسب تركيب وصيانة الشبكاتاسم المقرر

22قاعة 12قاعة 12قاعة 44معمل القاعة

خالد واصف. دمحمود شومان. د.أشيماء مسعد.دشروق عالء. م/ شيماء مسعد .دالمحاضر

معالجة اإلشارات الرقميةتحليل وتصميم الخورزميات1- برمجة الشبكات والويب اسم المقرر

12قاعة 22قاعة 12قاعة القاعة

بشير عبدالفتاح. دأميرة قطب. دالمحاضر

  (                       )التوقيع (                       )  التوقيع (                             )  التوقيع 

إيمان على ثروت/ األستاذ الدكتور رضا عبد الوهاب/ األستاذ الدكتور محمود  أحمد إسماعيل/ األستاذ الدكتور 

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب           منسق البرنامج

االربعاء

الخميس

(تكنولوجيا الشبكات)المستوى الثالث 

2018-2017الفصل الدراسى األول 

السبت

االحد

االثنين

الثالثاء

أجازة

Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

   . 12-09-17



3:45-2:002:30-12:45المحضراتالتوقيت
4:00-2:152:30-12:45المعامل/ التماريناليوم

(G1)مفاهيم لغات الحاسب تحليل متطلبات البرمجيات(G2)تحليل متطلبات البرمجيات (G1) 2-هندسة البرمجيات (G2) 2-هندسة البرمجيات (G1)تحليل متطلبات البرمجيات اسم المقرر

23معمل 22قاعة 33معمل 23معمل 33معمل 23معمل القاعة

لمياء ابو زيد. دالمحاضر

(G2)مفاهيم لغات الحاسب نظم التشغيل(G2)نظم التشغيل (G1)تحليل وتصميم الخورزميات (G2)تحليل وتصميم الخورزميات (G1)نظم التشغيل اسم المقرر

23معمل 22قاعة 33معمل 23معمل 33معمل 23معمل القاعة

خالد واصف. دالمحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

2-هندسة البرمجيات 2-هندسة البرمجيات اسم المقرر

22قاعة 22قاعة القاعة

نوح صبرى.د+ هشام حسن .د.انوح صبرى.د+ هشام حسن .د.االمحاضر

نظم التشغيلاسم المقرر

22قاعة القاعة

خالد واصف. دالمحاضر

مفاهيم لغات الحاسباسم المقرر

22قاعة القاعة

عماد نبيل. دالمحاضر

  (                       )التوقيع (                       )  التوقيع (                             )  التوقيع 

إيمان على ثروت/ األستاذ الدكتور رضا عبد الوهاب/ األستاذ الدكتور 

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب              منسق البرنامج

22قاعة 

بشير عبدالفتاح. د

(G1)إدارة المشروعات 

23معمل 

إدارة المشروعات

22قاعة 

هشام عبدالسالم.د.ا

Free Slot for all the Students for Faculty 

Activities

تحليل متطلبات البرمجيات

22قاعة 

لمياء ابو زيد. د

تحليل وتصميم الخورزميات

االربعاء

الخميس

خالد توفيق واصف/        الدكتور 

الثالثاء

إدارة المشروعات

22قاعة 

هشام عبدالسالم.د.ا

تحليل وتصميم الخورزميات

22قاعة 

بشير عبدالفتاح. د

(G2)إدارة المشروعات 

23معمل 

(هندسة البرمجيات)المستوى الثالث 

2018-2017الفصل الدراسى األول 

السبت

االحد

أجازةاالثنين

8:00-9:15
8:00-9:30

9:30-10:45
9:30-11:00

11:15-12:30
11:15-12:45

مفاهيم لغات الحاسب

22قاعة 

عماد نبيل. د

   . 12-09-17



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

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

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

مشروعالشبكات الالسلكية والمتحركةالشبكات الالسلكية والمتحركة2تأمين شبكات الحاسبات والمعلومات 1-موضوعات مختارة اسم المقرر

حجرة عضو هيئة التدريس44معمل 13قاعة 13قاعة 13قاعة القاعة

مشرف المشروعايمان ثروت. د.أرضا عبد الوهاب. د.أنورالدين خليفة. دالمحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

مشروع1-موضوعات مختارة 2تأمين شبكات الحاسبات والمعلومات اسم المقرر

حجرة عضو هيئة التدريس13قاعة 13قاعة القاعة

مشرف المشروعنورالدين خليفة. درضا عبد الوهاب. د.أالمحاضر

2تأمين شبكات الحاسبات والمعلومات 1-موضوعات مختارة 1-معامل مختارة فى تكنولوجياالحوسبة السحابيةاسم المقرر

44معمل 44معمل 44معمل 13قاعة القاعة

احمد عالء. م/ شيماء مسعد . دشيماء مسعد. دالمحاضر

1-معامل مختارة فى تكنولوجياالشبكات الالسلكية والمتحركةالحوسبة السحابيةالحوسبة السحابيةاسم المقرر

44معمل 13قاعة 44معمل 13قاعة القاعة

احمد عالء. م/ شيماء مسعد . دايمان ثروت. د.أشيماء مسعد. دالمحاضر

  (                       )التوقيع (                       )  التوقيع (                             )  التوقيع 

إيمان على ثروت/ األستاذ الدكتور رضا عبد الوهاب/ األستاذ الدكتور محمود  أحمد إسماعيل/ األستاذ الدكتور 

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب           منسق البرنامج

االربعاء

الخميس

(تكنولوجيا الشبكات)المستوى الرابع 
2018-2017الفصل الدراسى األول 

السبت

االحد

االثنين

الثالثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

أجازة



3:45-2:002:30-12:3012:45-10:4511:15-9:159:30-8:00المحضراتالتوقيت
4:00-2:152:30-12:4512:45-11:0011:15-9:309:30-8:00المعامل/ التماريناليوم

تطور البرمجياتمتقدمة فى هندسة البرمجيات. ممتقدمة فى هندسة البرمجيات. مالتفكير االبداعىالتفكير االبداعىاسم المقرر

15قاعة 15قاعة 15قاعة 15قاعة 15قاعة القاعة

لمياء ابو زيد. دفاطمة عمارة. د.افاطمة عمارة. د.اعبير انور. دعبير انور. دالمحاضر

مشروعمتقدمة فى هندسة البرمجيات. محوسبة مرنةحوسبة مرنةاسم المقرر

حجرة عضو هيئة التدريس23معمل 23معمل 15قاعة القاعة

مشرف المشروعدمحم ناصف. دالمحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

مشروع3-هندسة البرمجيات 3-هندسة البرمجيات اسم المقرر

حجرة عضو هيئة التدريس15قاعة 15قاعة القاعة

مشرف المشروعانس يوسف. دانس يوسف. دالمحاضر

تطور البرمجياتتطور البرمجيات3-هندسة البرمجيات حوسبة مرنةاسم المقرر

23معمل 15قاعة 23معمل 15قاعة القاعة

لمياء ابو زيد. ددمحم ناصف. دالمحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

  (                       )التوقيع (                       )  التوقيع (                             )  التوقيع 

إيمان على ثروت/ األستاذ الدكتور رضا عبد الوهاب/ األستاذ الدكتور 

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب              منسق البرنامج

(هندسة البرمجيات)المستوى الرابع 

2018-2017الفصل الدراسى األول 

السبت

االحد

االثنين

الثالثاء

Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

االربعاء

الخميس

خالد توفيق واصف/        الدكتور 

أجازة

   . 12-09-17


