ي

الج دول الدراس
الثان
للفصل الدراىس
ي
للعام الجامىع  2021 /2020م
المستوى:
اليوم

البنامج:
ر

األول
الميعاد

10:30 - 10

11 - 10:30

11:30 - 11

العام

12 - 11:30

عدد الطالب 200 :طالب

12:30 - 12

1 - 12:30

1:30 - 1

2 - 1:30

2:30 - 2

3 - 2:30

المادة
السبت

المكان
القائم بالتدريس
المادة

األحد

المكان
القائم بالتدريس

االثني

الثالثاء

المادة

الخط ()MA 112
الجب
ر
ي

احصاء و احتماالت ()ST 121

حقوق االنسان و مكافحة الفساد

المكان

مدرج ()B 105

مدرج ()B 105

مدرج ()B 105

القائم بالتدريس

عل الباز
أ.م.د /ي

ه
ناج البدوي ي
د /مي ر ي

يحي عبد هللا
أ.د/
ي

المادة

تراكيب محددة ()CS 111

الوسائط المتعددة ()B 171

المكان

مدرج ()B 104

مدرج ()B 104

القائم بالتدريس

الباروج
أ.م.د /رضا
ر ي

الحرن
أ.م.د /أحمد
ري

المادة
األربعاء

المكان
القائم بالتدريس

الخميس

ملحوظة:

المادة

برمجة الحاسبات ()CS 142

ر
ون ()CS 181
تصميم مقرر الكب ي

المكان

مدرج ()B 104

مدرج ()B 104

القائم بالتدريس

أ.د /جمال بحبي

الزغي
أ.م.د /آية
ري

* يتم تنفيذ المحاضات عن طريق التعليم الهجي أى اسبوع وجها لوجه واسبوع  onlineبالتبادل اسبوعيا  ،أما السكاشن فتنفذ اسبوعيا وجها لوجه.

رئيس لجنة الجداول

وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

قائم بعمل عميد الكلية

ه
ناج البدوي ي
د /مي ر ي

أ.د /وائل عبد القادر عوض

أ.د /غادة محمد الصياد

ي

الج دول الدراس
الثان
للفصل الدراىس
ي
للعام الجامىع  2021 /2020م
المستوى:
اليوم

البنامج:
ر

الثان
ي
الميعاد

10:30 - 10

11 - 10:30

11:30 - 11

العام

12 - 11:30

عدد الطالب 160 :طالب

12:30 - 12

1 - 12:30

1:30 - 1

2 - 1:30

2:30 - 2

3 - 2:30

المادة
السبت

المكان
القائم بالتدريس

األحد

االثني

المادة

االبداع ()HU 332
التفكب
ي

تنظيم و معالجة الملفات ()CS 221

نظم قواعد البيانات ()IS 221

االبداع ()HU 332
تمرين التفكب
ي

المكان

مدرج ()B 102

مدرج ()B 102

مدرج ()B 102

مدرج ()B 102

القائم بالتدريس

أ.د /وائل عبد القادر

الحرن
أ.م.د /أحمد
ري

الزيي
د /أمبة
ي

أ.د /وائل عبد القادر

المادة

نظم التشغيل ()CS 223

النمذجة و المحاكاة ()IS 242

المكان

مدرج ()B 104

مدرج ()B 104

القائم بالتدريس

أ.د /وائل عبد القادر

أ.د /جمال بحبي

المادة
الثالثاء

المكان
القائم بالتدريس

األربعاء

المادة

البمجيات ()CS 291
هندسة ر

شبكات الحاسب ()IT 241

المكان

مدرج ()B 105

مدرج ()B 105

القائم بالتدريس

الزغي
أ.م.د /آية
ري

د /أحمد ربيع

المادة
الخميس

المكان
القائم بالتدريس

ملحوظة:

* يتم تنفيذ المحاضات عن طريق التعليم الهجي أى اسبوع وجها لوجه واسبوع  onlineبالتبادل اسبوعيا  ،أما السكاشن فتنفذ اسبوعيا وجها لوجه.

رئيس لجنة الجداول

وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

قائم بعمل عميد الكلية

ه
ناج البدوي ي
د /مي ر ي

أ.د /وائل عبد القادر عوض

أ.د /غادة محمد الصياد

ي

الج دول الدراس
الثان
للفصل الدراىس
ي
للعام الجامىع  2021 /2020م
المستوى:
اليوم

البنامج:
ر

الثان
ي
الميعاد

رقم المجموعة

12 - 11:30

1 - 12:30

2 - 1:30

المادة

عمل نظم التشغيل ()CS 223
ي

عمل شبكات الحاسب ()241IT
ي

عمل نظم قواعد البيانات ()IS 221
ي

عدد الطالب

23

19

15

16

معمل ()206

معمل ()409

معمل ()408

معمل ()410

مجموعة ()1

م /آية حسام

م /محمد جمعة

م /ابتسام عادل

م /ابتسام عادل

المادة

عمل نظم التشغيل ()CS 223
ي

عمل شبكات الحاسب ()241IT
ي

عمل نظم قواعد البيانات ()IS 221
ي

عمل النمذجة و المحاكاة ()IS 242
ي

عدد الطالب

31

43

21

33

معمل ()207

معمل ()207

معمل ()207

معمل ()407

القائم بالتدريس

المكان

مجموعة ()2

القائم بالتدريس

ماج البنهاوي
م /ر ي
عمل نظم قواعد البيانات ()IS 221
ي

م /محمد جمعة

م /ايمان مجدي

م /آية حسام

عمل نظم التشغيل ()CS 223
ي

عمل النمذجة و المحاكاة ()IS 242
ي

عمل شبكات الحاسب ()241IT
ي

عدد الطالب

20

19

17

20

معمل ()408

معمل ()410

معمل ()411

معمل ()409

المادة
المكان

مجموعة ()3

م /عزة السعيد

م /آية حسام

م /عزة السعيد

م /محمد جمعة

المادة

عمل نظم قواعد البيانات ()IS 221
ي

عمل نظم التشغيل ()CS 223
ي

عمل النمذجة و المحاكاة ()IS 242
ي

عمل شبكات الحاسب ()241IT
ي

عدد الطالب

27

30

37

39

معمل ()407

معمل ()206

معمل ()407

معمل ()207

القائم بالتدريس

المكان

مجموعة ()4

المادة

عمل شبكات الحاسب ()241IT
ي

ماج البنهاوي
م /ر ي
عمل نظم قواعد البيانات ()IS 221
ي

م /آية حسام

م /ايمان مجدي

عمل نظم التشغيل ()CS 223
ي

عمل النمذجة و المحاكاة ()IS 242
ي

عدد الطالب

25

25

25

24

معمل ()409

معمل ()408

معمل ()410

معمل ()411

ماج البنهاوي
م /ر ي

م /عزة السعيد

م /محمد جمعة

القائم بالتدريس

المكان
ملحوظة:

11 - 10:30

12:30 - 12

1:30 - 1

2:30 - 2

عمل النمذجة و المحاكاة ()IS 242
ي

المكان

الخميس

11:30 - 11

العام

مجموعة ()5

م /عزة السعيد
م /ايمان مجدي
القائم بالتدريس
* يتم تنفيذ المحاضات عن طريق التعليم الهجي أى اسبوع وجها لوجه واسبوع  onlineبالتبادل اسبوعيا  ،أما السكاشن فتنفذ اسبوعيا وجها لوجه.

رئيس لجنة الجداول

وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

قائم بعمل عميد الكلية

ه
ناج البدوي ي
د /مي ر ي

أ.د /وائل عبد القادر عوض

أ.د /غادة محمد الصياد

ي

الج دول الدراس
الثان
للفصل الدراىس
ي
للعام الجامىع  2021 /2020م
المستوى:
اليوم

األحد

البنامج:
ر

األول
الميعاد
المادة
عدد الطالب
المكان
القائم بالتدريس
المادة
عدد الطالب
المكان
القائم بالتدريس
المادة
عدد الطالب
المكان
القائم بالتدريس
المادة
عدد الطالب
المكان
القائم بالتدريس

رقم المجموعة

مجموعة ()1

مجموعة ()2

مجموعة ()3

مجموعة ()4

11:30 - 11

11 - 10:30

العام
12:30 - 12

12 - 11:30

عمل تراكيب محددة ()CS 111
ي

الخط ()MA 112
الجب
تمرين ر
ي

معمل ()410

مدرج ()B 101

22

1:30 - 1

1 - 12:30

عمل برمجة الحاسبات ()CS 142
ي

2:30 - 2

2 - 1:30

عمل احصاء و احتماالت ()ST 121
ي

22

22

معمل ()409

معمل ()207

عل
م /تغريد ي
عمل تراكيب محددة ()CS 111
ي

م /خلود مايلو

م /سمر عامر

م /ايمان مجدي

الخط ()MA 112
الجب
تمرين ر
ي

عمل برمجة الحاسبات ()CS 142
ي

عمل احصاء و احتماالت ()ST 121
ي

معمل ()207

مدرج ()B 101

40

40

معمل ()407

معمل ()407

40
م /ايمان مجدي

م /خلود مايلو

م /هديل أحمد

عمل احصاء و احتماالت ()ST 121
ي

عمل برمجة الحاسبات ()CS 142
ي

عمل تراكيب محددة ()CS 111
ي

العوادل
م /ارساء
ي
الخط ()MA 112
الجب
تمرين ر
ي

23

23

23

معمل ()206

معمل ()207

معمل ()410

مدرج ()B 101

العوادل
م /ارساء
ي
عمل برمجة الحاسبات ()CS 142
ي

م /هديل أحمد

م.م /محمد صالح

م /خلود مايلو

عمل احصاء و احتماالت ()ST 121
ي

عمل تراكيب محددة ()CS 111
ي

الخط ()MA 112
الجب
تمرين ر
ي

40

40

36

معمل ()407

معمل ()206

معمل ()206

مدرج ()B 101

م /هديل أحمد

العوادل
م /ارساء
ي

عل
م /تغريد ي

م /خلود مايلو

رئيس لجنة الجداول

وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

قائم بعمل عميد الكلية

ه
ناج البدوي ي
د /مي ر ي

أ.د /وائل عبد القادر عوض

أ.د /غادة محمد الصياد

ي

الج دول الدراس
الثان
للفصل الدراىس
ي
للعام الجامىع  2021 /2020م
المستوى:
اليوم

األحد

ملحوظة:

البنامج:
ر

األول
الميعاد
المادة
عدد الطالب
المكان
القائم بالتدريس
المادة
عدد الطالب
المكان
القائم بالتدريس
المادة
عدد الطالب
المكان
القائم بالتدريس
المادة
عدد الطالب
المكان
القائم بالتدريس

رقم المجموعة

11:30 - 11

11 - 10:30

عمل برمجة الحاسبات ()CS 142
ي

مجموعة ()5

مجموعة ()7

مجموعة ()7

12:30 - 12

12 - 11:30

عمل تراكيب محددة ()CS 111
ي

1:30 - 1

1 - 12:30

2:30 - 2

2 - 1:30

عمل احصاء و احتماالت ()ST 121
ي

الخط ()MA 112
الجب
تمرين ر
ي

22

18

22

معمل ()408

معمل ()407

معمل ()207

مدرج ()B 101

عمل برمجة الحاسبات ()CS 142
ي

عل
م /تغريد ي
عمل احصاء و احتماالت ()ST 121
ي

م /ايمان مجدي

م /خلود مايلو

الخط ()MA 112
الجب
تمرين ر
ي

عمل تراكيب محددة ()CS 111
ي

20

21

معمل ()409

معمل ()411

مدرج ()B 101

م /سمر عامر

م /خلود مايلو

مجموعة ()6

العام

30

م /ايمان مجدي

م /خلود مايلو

عمل تراكيب محددة ()CS 111
ي

الخط ()MA 112
الجب
تمرين ر
ي

معمل ()407

مدرج ()B 101

عل
م /تغريد ي
عمل برمجة الحاسبات ()CS 142
ي

م /خلود مايلو

معمل ()206
م.م /محمد صالح

5

عمل احصاء و احتماالت ()ST 121
ي

8

7

معمل()207

معمل ()207

م /هديل أحمد

م /ايمان مجدي

* يتم تنفيذ المحاضات عن طريق التعليم الهجي أى اسبوع وجها لوجه واسبوع  onlineبالتبادل اسبوعيا  ،أما السكاشن فتنفذ اسبوعيا وجها لوجه.

رئيس لجنة الجداول

وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

قائم بعمل عميد الكلية

ه
ناج البدوي ي
د /مي ر ي

أ.د /وائل عبد القادر عوض

أ.د /غادة محمد الصياد

