
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

تراكيب محددةأساسبات علوم الحاسب1- رياضةاسم المقرر

8مدرج 8مدرج حجرة نادى التكنولوجياالقاعة

خالد واصف. دالمحاضر

1الكترونيات 1الكترونيات تراكيب محددةأساسبات علوم الحاسباسم المقرر

8مدرج  معمل اإللكترونيات 8مدرج ICDLمعمل القاعة

محمد وهبى. درضا عبد الوهاب. د.أالمحاضر

1الكترونيات كتابة التقارير الفنيةكتابة التقارير الفنيةاسم المقرر

8مدرج 8مدرج 8مدرج القاعة

خالد توفيق. دخالد توفيق. دالمحاضر

1الكترونيات أساسبات علوم الحاسبتراكيب محددةأساسبات علوم الحاسباسم المقرر

8مدرج 8مدرج 8مدرج ICDLمعمل القاعة

محمد وهبى. دخالد واصف. درضا عبد الوهاب. د.أالمحاضر

1- رياضة1- رياضةحقوق اإلنسانحقوق اإلنساناسم المقرر

8مدرج 8مدرج 8مدرج 8مدرج القاعة

مهرا. د.أمهرا. د.أأيمن سعد. د.أأيمن سعد. د.أالمحاضر

  (                       )التوقيع (                       )  التوقيع (                             )  التوقيع 

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

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالبمحمود  أحمد إسماعيل/ األستاذ الدكتور 

           منسقى البرامج

خالد توفيق واصف/        الدكتور 

الثالثاء

Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

االربعاء

الخميس

االثنين

(هندسة البرمجيات+ تكنولوجيا الشبكات )المستوى األول 

2017-2016الفصل الدراسى األول    

أجازةالسبت

االحد

   . 9/18/2016



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

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

أساسبات علوم الحاسبتأهيلي رياضياتتأهيلي رياضياتاسم المقرر

8مدرج 8مدرج 8مدرج القاعة

خالد واصف. دمحمد عادل. دمحمد عادل. دالمحاضر

دوائر كهربائيةأساسبات علوم الحاسباسم المقرر

8مدرج ICDLمعمل القاعة

محمد وهبى. دالمحاضر

دوائر كھربائيةكتابة التقارير الفنيةكتابة التقارير الفنيةاسم المقرر

8مدرج 8مدرج 8مدرج القاعة

خالد توفيق. دخالد توفيق. دالمحاضر

دوائر كهربائيةأساسبات علوم الحاسباسم المقرر

8مدرج 8مدرج القاعة

محمد وهبى. دخالد واصف. دالمحاضر

دوائر كھربائيةحقوق اإلنسانحقوق اإلنساناسم المقرر

 معمل اإللكترونيات 8مدرج 8مدرج القاعة

أيمن سعد. د.أأيمن سعد. د.أالمحاضر

  (                       )التوقيع (                       )  التوقيع (                             )  التوقيع 

رضا عبد الوهاب/ األستاذ الدكتور 

وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب           منسق البرنامج

الثالثاء

Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

االربعاء

الخميس

محمد ناصف فتوح/ الدكتور 

االثنين

(المعلوماتية الحيوية)المستوى األول 

2017-2016الفصل الدراسى األول    

أجازةالسبت

االحد

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

إيمان على ثروت/ األستاذ الدكتور 

عميد الكلية 

1-كيمياء عضوية

9مدرج 

احمد قطب. د

   . 9/18/2016



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

2- برمجة 2- برمجة 2- برمجة اسم المقرر

ICDLحجرة مركز الـ ICDLمعمل ICDLحجرة مركز الـ القاعة

محمد ناصف. دالمحاضر

3- رياضةتصميم منطقىتراسل البيانات3- رياضةاسم المقرر

حجرة أبن سيناحجرة أبن سيناحجرة أبن سيناحجرة أبن سيناالقاعة

مهرا. د.أعماد نبيل. دهيثم صفوت. دالمحاضر

تراسل البيانات2إحصاء و احتماالت تراسل البيانات2إحصاء و احتماالت 2إحصاء و احتماالت اسم المقرر

ICDLمعمل حجرة أبن سيناحجرة أبن سيناحجرة نادى التكنولوجياحجرة نادى التكنولوجياالقاعة

هيثم صفوت. دسيد الشربينى. د.أسيد الشربينى. د.أالمحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

3- رياضةتصميم منطقىتصميم منطقى2- برمجة اسم المقرر

حجرة أبن سينا معمل اإللكترونياتحجرة أبن سيناحجرة أبن سيناالقاعة

مهرا. د.أعماد نبيل. دمحمد 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

االربعاء

الخميس

(تكنولوجيا الشبكات)المستوى الثانى 

2017-2016الفصل الدراسى األول    

السبت

االحد

االثنين

أجازةالثالثاء

   . 9/18/2016



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

2- برمجة 2- برمجة 2- برمجة اسم المقرر

ICDLحجرة مركز الـ ICDLمعمل ICDLحجرة مركز الـ القاعة

محمد ناصف. دالمحاضر

3- رياضةمهارات العروض واالتصال الفعالتصميم منطقىتراسل البيانات3- رياضةاسم المقرر

حجرة أبن سيناحجرة أبن سيناحجرة أبن سيناحجرة أبن سيناحجرة أبن سيناالقاعة

مهرا. د.أهناء بيومى. دعماد نبيل. دهيثم صفوت. دالمحاضر

تراسل البياناتتراسل البياناتأساسيات علم االجتماعأساسيات علم االجتماعاسم المقرر

ICDLمعمل حجرة أبن سيناحجرة أبن سيناحجرة أبن سيناالقاعة

هيثم صفوت. دليلي يهنساوى. دليلي يهنساوى. دالمحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

3- رياضةتصميم منطقىتصميم منطقى2- برمجة مهارات العروض واالتصال الفعالاسم المقرر

حجرة أبن سينا معمل اإللكترونياتحجرة أبن سيناحجرة أبن سيناحجرة أبن سيناالقاعة

مهرا. د.أعماد نبيل. دمحمد ناصف. دهناء بيومى. دالمحاضر

  (                       )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

االربعاء

الخميس

أجازة

(هندسة البرمجيات)المستوى الثانى 

2017-2016الفصل الدراسى األول    

السبت

االحد

االثنين

   . 9/18/2016



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

تحليل و تصميم الخورزمياتنظم التشغيلمعالجة اإلشارات الرقميةنظم التشغيل تحليل و تصميم الخورزمياتاسم المقرر

ICDLحجرة مركز الـ حجرة نادى التكنولوجياICDLحجرة مركز الـ ICDLمعمل ICDLمعمل القاعة

شريف خطاب. دخالد واصف. دمحمود شومان. د.أالمحاضر

2- شبكات الحاسب 2- شبكات الحاسب تركيب و صيانة الشبكات1- برمجة الشبكات و الويب 2- شبكات الحاسب اسم المقرر

ICDLحجرة مركز الـ ICDLمعمل ICDLمعمل ICDLحجرة مركز الـ ICDLحجرة مركز الـ القاعة

هيثم صفوت. دشيماء مسعد.دأميرة قطب. دشيماء مسعد.دالمحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

نظم التشغيلمعالجة اإلشارات الرقمية2- شبكات الحاسب اسم المقرر

حجرة نادى التكنولوجياICDLحجرة مركز الـ ICDLحجرة مركز الـ القاعة

خالد واصف. دمحمود شومان. د.أشيماء مسعد.د/ هيثم صفوت. دالمحاضر

تحليل و تصميم الخورزمياتمعالجة اإلشارات الرقميةتركيب و صيانة الشبكات1- برمجة الشبكات و الويب 1- برمجة الشبكات و الويب اسم المقرر

ICDLحجرة مركز الـ ICDLحجرة مركز الـ ICDLمعمل حجرة نادى التكنولوجياICDLمعمل القاعة

شريف خطاب. دشيماء مسعد.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 

2017-2016الفصل الدراسى األول    

السبت

االحد

االثنين

أجازةالثالثاء

   . 9/18/2016



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

تحليل و تصميم الخورزمياتإدارة المشروعاتمفاهيم لغات الحاسبمفاهيم لغات الحاسبتحليل و تصميم الخورزمياتاسم المقرر

ICDLحجرة مركز الـ ICDLمعمل ICDLمعمل ICDLحجرة مركز الـ ICDLمعمل القاعة

شريف خطاب. دعماد نبيل. دالمحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

إدارة المشروعاتنظرية الحاسباتنظرية الحاسباتنظرية الحاسباتاسم المقرر

ICDLحجرة مركز الـ ICDLمعمل ICDLحجرة مركز الـ ICDLحجرة مركز الـ القاعة

هشام عبدالسالم.د.امحمد ناصف. دمحمد ناصف. دالمحاضر

تحليل متطلبات البرمجيات2-هندسة البرمجيات 2-هندسة البرمجيات 2-هندسة البرمجيات اسم المقرر

ICDLمعمل ICDLمعمل حجرة نادى التكنولوجياICDLحجرة مركز الـ القاعة

عمرو كامل. دعمرو كامل. دالمحاضر

تحليل و تصميم الخورزمياتمفاهيم لغات الحاسبإدارة المشروعاتتحليل متطلبات البرمجياتتحليل متطلبات البرمجياتاسم المقرر

ICDLحجرة مركز الـ ICDLحجرة مركز الـ ICDLحجرة مركز الـ ICDLحجرة مركز الـ ICDLحجرة مركز الـ القاعة

شريف خطاب. دعماد نبيل. دهشام عبدالسالم.د.امحمود عبداللطيف. دمحمود عبداللطيف. دالمحاضر

  (                       )التوقيع (                       )  التوقيع (                             )  التوقيع 

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

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب              منسق البرنامج

االربعاء

الخميس

خالد توفيق واصف/        الدكتور 

أجازة

Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

الثالثاء

(هندسة البرمجيات)المستوى الثالث 

2017-2016الفصل الدراسى األول    

السبت

االحد

االثنين

   . 9/18/2016



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

1موضوعات مختارة 2تأمين شبكات الحاسبات والمعلومات اسم المقرر

حجرة نادى التكنولوجياحجرة نادى التكنولوجياالقاعة

سناء طه. دسناء طه. دالمحاضر

الشبكات الالسلكية والمتحركةمشروعمشروعاسم المقرر

حجرة نادى التكنولوجياحجرة عضو هيئة التدريسحجرة عضو هيئة التدريسالقاعة

ايمان ثروت. د.أمشرف المشروعمشرف المشروعالمحاضر

اسم المقرر

القاعة

المحاضر

1-موضوعات مختارة 2تأمين شبكات الحاسبات والمعلومات 2تأمين شبكات الحاسبات والمعلومات اسم المقرر

حجرة نادى التكنولوجياحجرة نادى التكنولوجياICDLمعمل القاعة

سناء طه. دسناء طه. دالمحاضر

الشبكات الالسلكية والمتحركة1موضوعات مختارة 1-معامل مختارة فى تكنولوجياالحوسبة السحابيةاسم المقرر

حجرة أبن سيناICDLمعمل ICDLمعمل حجرة نادى التكنولوجياالقاعة

شيماء مسعد. دشيماء مسعد. دالمحاضر

1-معامل مختارة فى تكنولوجياالشبكات الالسلكية والمتحركةالحوسبة السحابيةالحوسبة السحابيةاسم المقرر

ICDLمعمل حجرة نادى التكنولوجياICDLمعمل حجرة نادى التكنولوجياالقاعة

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 
2017-2016الفصل الدراسى األول    

السبت

االحد

االثنين

الثالثاء
Free Slot for all the 

Students for Faculty 

Activities

أجازة


