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الفرقة األولى ()A27

السبت

1
9.00: 10.30
2
10.40:12.10
3
12.30:2.00

مقدمة الحاسب D47
م.اسالم )(sec

4
2.10:3.40
1
9.00: 10.30
2
10.40:12.10

الفرقة الثالثة )(A26

رابعة علوم حاسب ()A31

تنظيم الحاسبات ولغة التجميع
د,حسين عمران

نظرية المترجمات د,محمد بدوى

احصاء د محمد سعيد

االدارة والتسويق د,وحيد

نظرية المترجمات د,محمد بدوى
) secنظرية المترجمات د,محمد بدوى)

هياكل البيانات د مصطفى سالمة

الذكاء الصناعى د حسين عمران )(sec

المواجهات الطرفية د,محمد بدوى

نظم المعلومات االدارية د احمد حسن

المواجهات الطرفية د,محمد بدوى )) sec

نظم المعلومات االدارية د احمد حسن

رياضة 3
رياضة  3د سماح )(sec

مقدمة الحاسب D47
م.اسالم )(sec
نظم طباعة A27
د .محمد محروس
رياضة A27 1
د محمد سعيد
فيزياء A27
د .لؤى سعد

األحد

3
12.30:2.00

فيزياء D12
م سامى

فيزياء
د .لؤى سعد

4
2.10:3.40

فيزياء
د .لؤى سعد

فيزياء D12
م دنيا

1
9.00: 10.30

اإلثنين

2
10.40:12.10

الفرقة الثانية ()A21

3
12.30:2.00

الثالثاء

2
10.40:12.10
3
12.30:2.00
4
2.10:3.40
1
9.00: 10.30

األربعاء

2
10.40:12.10
3
12.30:2.00
4
2.10:3.40
رئيس القسم
د .حسين عمران

نظم ادارة قواعد
البيانات م.اسالم
D31

مقدمة نظم المعلومات
م هبة محمد D41
رياضة  3د سماح
مقدمة نظم المعلومات د مصطفى سالمة
احصاء د محمد سعيد
مقدمة نظم المعلومات
م هبة محمد D41

رياضة 3

د عصام

هياكل البيانات
م.هبة D42

رياضة A27 1
د محمد سعيد
نظم طباعة
د محمد محروس )(sec
رياضة A27 1
د محمد سعيد )(sec
مقدمة الحاسبD47
م.اسالم )(sec
مقدمة الحاسب A27
د .شيرين طايع
مقدمة الحاسب د .شيرين طايع

تنظيم الحاسبات ولغة التجميع
د,حسين عمران
الحاسابات العددية
البرمجة المنطقية
م,عبد الرحمن
م.اسالمD31
C23
الحاسابات العددية
لغة التجميعD47
م,عبد الرحمن
م.اسالم
C23

نظم ادارة قواعد
البيانات م هبة
D31

لغة التجميع
م.اسالمD47

نظم دعم اتخاذ القرار د الماحى
نظم دعم اتخاذ القرار د الماحى )(sec
شبكات الحاسبات د مصطفى سالمة )(sec
النمذجة والمحاكاة د حسين عمران (sec

نشاط جامعى

البرمجة المنطقية
م.اسالم D31
تراسل البيانات د .شيرين طايع

نشاط جامعى
التصميم المنطقى

تخطيط مشرعات طباعية
د.محمد محروس

اساليب الحاسابات العددية د محمد سعيد

التصميم المنطقى
د سها عيد
د سها عيد )(sec

تراسل البيانات د .شيرين طايع

)(sec

شبكات الحاسبات د مصطفى سالمة

نظرية الوان د محمد محروس

نشاط جامعى
لغة انجليزية
د محمد على

البرمجة المنطقية د,مصطفى سالمة

رابعة نظم معلومات ()A33

الذكاء الصناعى د حسين عمران
هياكل البيانات
م.هبة D42

4
2.10:3.40
1
9.00: 10.30

د عصام

هياكل البيانات د مصطفى سالمة

نشاط جامعى

األسبوع االول

من / 9 / 27

2015

الى

/

/

شبكات الحاسبات د مصطفى سالمة
نظم ادارة قواعد البيانات د,خالد شفيع

النمذجة والمحاكاة د حسين عمران

نظم ادارة قواعد البيانات د,خالد شفيع
)(sec

مشروع د حسين عمران

تحليل وتصميم الخوارزمات
د .شيرين طايع

معالجة الصور د,خالد شفيع
معالجة الصور د,خالد شفيع )(sec
رئيس األكاديمية
أ.د .عادل مبروك

