
                                                                                                                                                                                                            
 

       

 أ.د. إميان على ثروت                      حممود أمحد إمساعيلأ.د/        

 عميد الكلية           وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

     20 /09 /2015 

  
 ) قسم تكنولوجيا المعلومات( 2015/2016جدول تمهيدى ماجستير الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 

 يعتمد،،،

         

 6 - 3 3 - 12 12 - 9 ضراتاالمح اليوم

 السبت

 -نظرية اإلكتشاف والتقدير  اسم المقرر
 تكنولوجيا فى متقدمة موضوعات

 (IT623) 1- المعلومات
 (IT653الحسابات العصبية   ) 

 د. شريف عبده أ. د. هشام المهدى أ.د. رضا عبدالوهاب المحاضر

 10مدرج  9 مدرج 9مدرج  المدرج

 سالخمي

   ( IT622نظرية التشفير    )  اسم المقرر

   د. سناء طه –أ.د. أبو العال عطيفى  المحاضر

   2-حجرة نادى التكنولوجيا  المدرج



                                                                                                                                                                                                            
 

       

 أ.د. إميان على ثروت                      حممود أمحد إمساعيلأ.د/        

 عميد الكلية           وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

     20 /09 /2015 

 

 

 (علوم الحاسب) قسم  2015/2016الفصل الدراسى األول للعام الجامعى  جدول تمهيدى ماجستير

 8:30-7:00 7:00-5:30 5:00-3:30 3:30-2:00 2:00-12:30 12:30-11:00 11:00-9:30 9:30-8:00 محاضرات اليوم

 السبت

 اسم المقرر
الطرق الرسمية ونظرية 

 (CS611)الحسابات 
 (CS614)المعلومات الحيوية 

رة فى علوم موضوعات مختا

 1–الحاسب 

) الحوسبة السحابية( 

(CS623) 

  

   د. نوح صبرى د. محمد ناصف د. محمد الشاذلى المحاضر

   المدرج الكبير 7مدرج  7مدرج  المدرج

 األحد

 اسم المقرر

 

هندسة برمجيات متقدم 

(CS615) 

 د. سهى مكادى المحاضر

 7معمل  المدرج

 يعتمد،،،



                                                                                                                                                                                                            
 

       

 أ.د. إميان على ثروت                      حممود أمحد إمساعيلأ.د/        

 عميد الكلية           وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

     20 /09 /2015 

 

 (نظم المعلومات ) قسم  2015/2016اجستير الفصل الدراسى األول للعام الجامعى جدول تمهيدى م

 

 يعتمد،،،

 7 - 4 3 - 12 12 - 9 ضراتاالمح اليوم

 السبت

 (IS611)نظم قواعد البيانات المتقدمة  اسم المقرر
 1- المعلومات نظم فى متقدمة موضوعات

(IS614) 

 هيكلة الخدمات الموجه وخدمات الويب

(IS619) 

 د. حاتم القاضى د. شريف مازن د. هدى مختار المحاضر

 8معمل  8 مدرج 8مدرج  المدرج

 الثالثاء

 (IS613) إدارة البيانات فى متقدمة موضوعات   اسم المقرر

 د. نعمات التازى   المحاضر

 8معمل    المدرج



                                                                                                                                                                                                            
 

       

 أ.د. إميان على ثروت                      حممود أمحد إمساعيلأ.د/        

 عميد الكلية           وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

     20 /09 /2015 

 

 (بحوث العمليات ودعم القرار ) قسم  2015/2016جدول تمهيدى ماجستير الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 

 8:00-5:00 6:30-3:30 5:00-3:00 3:30-12:30 2:30-11:30 محاضرات اليوم

 السبت

  اسم المقرر
برمجة عشوائية متقدمة 

(DS613) 
 

تطبيقات الذكاء الحسابى فى 

 (DS611)بحوث العمليات 
 

  د. إيهاب الفقى  د. أوليفيا مراد  المحاضر

  3معمل   3معمل   درجالم

 الثالثاء

 اسم المقرر
أمثلية متقدمة 

(DS612) 
  

موضوعات متقدمة فى بحوث 

 1 –العمليات ودعم القرار 

(DS633) 

  
 نظرية القرار والمباريات متقدمة

(DS614) 

 د. أيمن صبرى   د. محمد البلتاجى   د. طارق أبو العينين المحاضر

 مكتب أستاذ القرار   مكتب أستاذ المقرر   مكتب أستاذ المقرر المدرج

 

 يعتمد،،،


