
2017/2018جداول المستويات الدراسية للفصل الدراسي األول 

المستوى األول

02:30-03:45 12:45-02:00 11:15-12:30 09:30-10:45  08:00 - 09:15 اليوم
(محاضرة)لغة انجليزية السبت

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)
All

(محاضرة)لغة انجليزية 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(محاضرة) 1-رياضة 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(محاضرة) 1-رياضة 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(محاضرة)مبادئ االدارة األحد
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(تمارين)أساسيات علوم الحاسب
(260مدرج )

G13, G14, G15, G16 ,
G17, G18

(تمارين) 1-رياضة 
(559مدرج )

G11, G12
(تمارين) 1-رياضة 

(560مدرج )
G9, G10

(تمارين)لغة انجليزية 
(561مدرج )

GE
(معمل)أساسيات علوم الحاسب

(3معمل )
G1

(معمل)أساسيات علوم الحاسب
(4معمل )

G2
(معمل)أساسيات علوم الحاسب

(7معمل )
G5, G6

(معمل)أساسيات علوم الحاسب
(8معمل )

G7, G8

(محاضرة)أساسيات علوم الحاسب
(مدرج الشافعى)

All
(محاضرة)1– برمجة حاسبات 

(260مدرج )
All

(تمارين) 1-رياضة 
(261مدرج )

G15, G16
(تمارين) 1-رياضة 

(559مدرج )
G7, G8

(تمارين)مبادئ االدارة 
(560مدرج )

G13, G14
(تمارين)مبادئ االدارة 

(561مدرج )
G11, G12

(تمارين)مبادئ االدارة 
(563مدرج )

G1, G2
(تمارين)لغة انجليزية 

(8مدرج )
G9, G10

(معمل)أساسيات علوم الحاسب
(معمل أبن سينا)

GE
(معمل) 1-الكترونيات 

(1/2)(معمل اإللكترونيات)
G3, G4 | G5, G6

(تمارين) 1-الكترونيات 
(563مدرج )

G3, G4
(معمل)أساسيات علوم الحاسب

(8معمل )
G9, G10

(معمل) 1-الكترونيات 
(1/2)(معمل اإللكترونيات)

G7, G8 | G19, G20

(تمارين) 1-رياضة اإلثنين
(260مدرج )

G3, G4
(تمارين)مبادئ االدارة 

(261مدرج )
G7, G8

(تمارين) 1-رياضة 
(559مدرج )

G5, G6
(تمارين) 1-رياضة 

(560مدرج )
G17, G18

(تمارين) 1-الكترونيات 
(561مدرج )

G13, G14
(تمارين)تراكيب محددة 

(563مدرج )
G11, G12

(تمارين)تراكيب محددة 
(7مدرج )

G1, G2
(تمارين)تراكيب محددة 

(8مدرج )
GE

(محاضرة)أساسيات علوم الحاسب
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(محاضرة) 1-الكترونيات 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(تمارين)تراكيب محددة 
(260مدرج )

G3, G4
(تمارين)لغة انجليزية 

(261مدرج )
G11, G12

(تمارين)لغة انجليزية 
(559مدرج )

G13, G14
(تمارين)تراكيب محددة 

(560مدرج )
G7, G8

(تمارين) 1-الكترونيات 
(561مدرج )

G1, G2
(تمارين) 1-الكترونيات 

(563مدرج )
GE
(تمارين)تراكيب محددة 

(7مدرج )
G5, G6

(تمارين)تراكيب محددة 
(9مدرج )

G9, G10
(تمارين) 1-الكترونيات 

(10مدرج )
G15, G16

(تمارين)لغة انجليزية 
(561مدرج )

G17, G18
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(محاضرة)تراكيب محددة الثالثاء
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(محاضرة)تراكيب محددة 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(تمارين)أساسيات علوم الحاسب
(260مدرج )

G7, G8, G9, G10, G11 ,
G12, G19, G20

(تمارين)مبادئ االدارة 
(261مدرج )

G5, G6
(تمارين)مبادئ االدارة 

(559مدرج )
GE
(تمارين)لغة انجليزية 

(560مدرج )
G1, G2

(تمارين)لغة انجليزية 
(561مدرج )

G3, G4
(معمل)أساسيات علوم الحاسب

(6معمل )
G13, G14

(معمل)أساسيات علوم الحاسب
(7معمل )

G15, G16
(معمل) 1-الكترونيات 

(1/2)(معمل اإللكترونيات)
G17 | G18

(تمارين)أساسيات علوم الحاسب
(260مدرج )

G1, G2, G3, G4, G5, G6
(تمارين) 1-الكترونيات 

(561مدرج )
G17, G18

(تمارين)لغة انجليزية 
(563مدرج )

G15, G16
(معمل)أساسيات علوم الحاسب

(7معمل )
G19, G20

(معمل) 1-الكترونيات 
(1/2)(معمل اإللكترونيات)

G9, G10 | GE

(تمارين)لغة انجليزية األربعاء
(260مدرج )

G7, G8
(تمارين) 1-رياضة 

(261مدرج )
GE

(تمارين) 1-الكترونيات 
(559مدرج )

G11, G12
(تمارين)مبادئ االدارة 

(560مدرج )
G17, G18

(تمارين)مبادئ االدارة 
(561مدرج )

G3, G4
(تمارين)لغة انجليزية 

(563مدرج )
G5, G6

(تمارين)تراكيب محددة 
(9مدرج )

G15, G16
(تمارين)تراكيب محددة 

(10مدرج )
G13, G14

(محاضرة) 1-الكترونيات 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(محاضرة)مبادئ االدارة 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(تمارين)مبادئ االدارة 
(261مدرج )

G15, G16
(تمارين) 1-الكترونيات 

(559مدرج )
G19, G20

(تمارين)تراكيب محددة 
(560مدرج )

G17, G18
(تمارين) 1-الكترونيات 

(561مدرج )
G5, G6

(تمارين) 1-رياضة 
(7مدرج )

G1, G2
(تمارين)مبادئ االدارة 

(9مدرج )
G9, G10

(تمارين) 1-الكترونيات 
(10مدرج )

G7, G8
(معمل)أساسيات علوم الحاسب

(6معمل )
G3, G4

(معمل) 1-الكترونيات 
(1/2)(معمل اإللكترونيات)

G11, G12 | G13, G14

(تمارين) 1-رياضة 
(561مدرج )

G13, G14
(تمارين) 1-الكترونيات 

(563مدرج )
G9, G10

(معمل)أساسيات علوم الحاسب
(6معمل )

G11, G12
(معمل)أساسيات علوم الحاسب

(7معمل )
G17, G18
(تمارين)أساسيات علوم الحاسب

(معمل نادى التكنولوجيا)
GE

(معمل) 1-الكترونيات 
(1/2)(معمل اإللكترونيات)

G1, G2 | G15, G16

(محاضرة)1– برمجة حاسبات الخميس
(260مدرج )

All
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المستوى الثاني

02:30-03:45 12:45-02:00 11:15-12:30 09:30-10:45  08:00 - 09:15 اليوم
(تمارين)تراسل البيانات األحد

(260مدرج )
G11, G12

(تمارين) 2-احصاء واحتماالت 
(560مدرج )

G1, G2
مقدمة فى النظم ودعم 

(تمارين)القرار
(561مدرج )

G9, G10
(تمارين) 2-احصاء واحتماالت 

(563مدرج )
GE

(تمارين)تراسل البيانات 
(8مدرج )

G17, G18
(تمارين)تراسل البيانات 

(9مدرج )
G3, G4

(تمارين) 2-احصاء واحتماالت 
(10مدرج )

G5, G6

(محاضرة) 2-احصاء واحتماالت 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(محاضرة)2– برمجة حاسبات 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(محاضرة)تراسل البيانات 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(تمارين) 2-احصاء واحتماالت 
(261مدرج )

G7, G8
(تمارين) 2-احصاء واحتماالت 

(560مدرج )
G13, G14

(تمارين)تراسل البيانات 
(561مدرج )

GE

مقدمة فى النظم ودعم اإلثنين
(محاضرة)القرار

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)
All

مقدمة فى النظم ودعم 
(تمارين)القرار

(261مدرج )
G11, G12

(تمارين)2– برمجة حاسبات 
(8مدرج )

GE
(تمارين)تراسل البيانات 

(9مدرج )
G9, G10

(تمارين)تراسل البيانات 
(10مدرج )

G15, G16
(معمل)تصميم منطقى 

(3معمل )
G17
(معمل)2– برمجة حاسبات 

(5معمل )
G3, G4
(معمل)تصميم منطقى 

(6معمل )
G7, G8

(معمل)2– برمجة حاسبات 
(7معمل )

G1, G2
(معمل)تصميم منطقى 

(8معمل )
G5, G6
(معمل)تصميم منطقى 

(معمل نادى التكنولوجيا)
G18

(محاضرة) 3-رياضة 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(تمارين)تصميم منطقى 
(260مدرج )

G5, G6, G7, G8, G9 ,
G10, G11, G12

(تمارين) 2-احصاء واحتماالت 
(261مدرج )

G3, G4
(تمارين) 3-رياضة 

(559مدرج )
G15, G16

مقدمة فى النظم ودعم 
(تمارين)القرار

(560مدرج )
G17, G18

(تمارين)تصميم منطقى 
(563مدرج )

GE
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(تمارين) 3-رياضة الثالثاء
(260مدرج )

GE
مقدمة فى النظم ودعم 

(تمارين)القرار
(261مدرج )

G15, G16
(تمارين) 3-رياضة 

(559مدرج )
G1, G2

(تمارين) 3-رياضة 
(560مدرج )

G9, G10
(تمارين) 3-رياضة 

(561مدرج )
G3, G4

مقدمة فى النظم ودعم 
(تمارين)القرار

(563مدرج )
G7, G8

(تمارين) 3-رياضة 
(10مدرج )

G17, G18
(معمل)2– برمجة حاسبات 

(6معمل )
G5, G6
(معمل)تصميم منطقى 

(7معمل )
G11, G12

(معمل)تصميم منطقى 
(8معمل )

G13, G14

(محاضرة) 2-احصاء واحتماالت 
(مدرج الشافعى)

All

(محاضرة)تصميم منطقى 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(تمارين) 2-احصاء واحتماالت 
(261مدرج )

G9, G10
(تمارين) 3-رياضة 

(559مدرج )
G11, G12

(تمارين) 3-رياضة 
(560مدرج )

G13, G14
(معمل)2– برمجة حاسبات 

(معمل نادى التكنولوجيا)
GE

مقدمة فى النظم ودعم األربعاء
(محاضرة)القرار

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)
All

مقدمة فى النظم ودعم 
(تمارين)القرار

(260مدرج )
G13, G14

مقدمة فى النظم ودعم 
(تمارين)القرار

(261مدرج )
G3, G4

مقدمة فى النظم ودعم 
(تمارين)القرار

(560مدرج )
G5, G6

(تمارين)تراسل البيانات 
(561مدرج )

G1, G2
مقدمة فى النظم ودعم 

(تمارين)القرار
(9مدرج )

GE
(تمارين)تراسل البيانات 

(10مدرج )
G7, G8

(معمل)2– برمجة حاسبات 
(3معمل )

G11
(معمل)2– برمجة حاسبات 

(4معمل )
G12
(معمل)تصميم منطقى 

(7معمل )
G15, G16

(معمل)تصميم منطقى 
(8معمل )

G9, G10

(تمارين) 2-احصاء واحتماالت 
(559مدرج )

G15, G16
(تمارين)تراسل البيانات 

(560مدرج )
G5, G6

(تمارين) 2-احصاء واحتماالت 
(10مدرج )

G17, G18
(معمل)2– برمجة حاسبات 

(3معمل )
G9
(معمل)2– برمجة حاسبات 

(4معمل )
G10
(معمل)2– برمجة حاسبات 

(6معمل )
G7, G8
(معمل)تصميم منطقى 

(7معمل )
G1, G2
(معمل)تصميم منطقى 

(8معمل )
G3, G4

(تمارين)2– برمجة حاسبات 
(مدرج الشافعى)

G7, G8, G9, G10, G11 ,
G12
(تمارين)تصميم منطقى 

(260مدرج )
G1, G2, G3, G4, G13 ,

G14, G15, G16, G17, G18
(تمارين) 3-رياضة 

(563مدرج )
G5, G6

(تمارين)2– برمجة حاسبات 
(260مدرج )

G1, G2, G3, G4, G5, G6
(تمارين)تراسل البيانات 

(261مدرج )
G13, G14

(محاضرة)تصميم منطقى الخميس
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(محاضرة)2– برمجة حاسبات 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(محاضرة)تراسل البيانات 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(محاضرة) 3-رياضة 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

مقدمة فى النظم ودعم 
(تمارين)القرار

(559مدرج )
G1, G2

(تمارين) 3-رياضة 
(560مدرج )

G7, G8
(تمارين) 2-احصاء واحتماالت 

(563مدرج )
G11, G12

(معمل)تصميم منطقى 
(معمل أبن سينا)

GE
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المستوى الثالث علوم الحاسب

02:30-03:45 12:45-02:00 11:15-12:30 09:30-10:45  08:00 - 09:15 اليوم
(معمل)بنية وتنظيم الحاسباتاألحد

(5معمل )
G7

(معمل) 1-هندسة برمجيات 
(6معمل )

G1, G2
(معمل)بنية وتنظيم الحاسبات

(7معمل )
G5, G6

(محاضرة) 1-نظم التشغيل 
(مدرج الشافعى)

All

(محاضرة)بنية وتنظيم الحاسبات
(8مدرج )

All

(محاضرة)تكنولوجيا االنترنت 
(مدرج الشافعى)

All

(تمارين) 1-هندسة برمجيات 
(260مدرج )

All
(تمارين) 1-هندسة برمجيات 

(559مدرج )
GE

(محاضرة) 1-هندسة برمجيات اإلثنين
(مدرج الشافعى)

All

(محاضرة)اساسيات نظم المعلومات 
(مدرج الشافعى)

All

(معمل)اساسيات نظم المعلومات 
(5معمل )

G3, G4
(معمل) 1-نظم التشغيل 

(7معمل )
G1, G2

(معمل) 1-هندسة برمجيات 
(3معمل )

G3, G4
(معمل) 1-هندسة برمجيات 

(4معمل )
G7

(معمل)اساسيات نظم المعلومات 
(7معمل )

G1, G2
(معمل)الوسائط المتعددة 

(8معمل )
G5, G6

(معمل)اساسيات نظم المعلومات 
(4معمل )

GE
(معمل)تكنولوجيا االنترنت 

(5معمل )
G5, G6

(معمل)بنية وتنظيم الحاسبات
(7معمل )

G1, G2
(معمل)تكنولوجيا االنترنت 

(معمل نادى التكنولوجيا)
G7

(محاضرة)الوسائط المتعددة الثالثاء
(مدرج الشافعى)

All

(محاضرة)بنية وتنظيم الحاسبات
(7مدرج )

All

(محاضرة) 1-نظم التشغيل 
(مدرج الشافعى)

All

(معمل)اساسيات نظم المعلومات 
(3معمل )

G5, G6
(معمل)اساسيات نظم المعلومات 

(4معمل )
G7

(معمل)الوسائط المتعددة 
(6معمل )

G3, G4
(معمل) 1-نظم التشغيل 

(معمل أبن سينا)
GE

(معمل) 1-نظم التشغيل األربعاء
(3معمل )

G3, G4
(معمل) 1-نظم التشغيل 

(معمل نادى التكنولوجيا)
G7
(معمل) 1-نظم التشغيل 

(معمل أبن سينا)
G5, G6

(محاضرة) 1-هندسة برمجيات 
(مدرج الشافعى)

All

(محاضرة)اساسيات نظم المعلومات 
(مدرج الشافعى)

All

(معمل) 1-هندسة برمجيات 
(معمل أبن سينا)

GE

(محاضرة)الوسائط المتعددة الخميس
(مدرج الشافعى)

All

(محاضرة)تكنولوجيا االنترنت 
(مدرج الشافعى)

All

(معمل) 1-هندسة برمجيات 
(3معمل )

G5, G6
(معمل)تكنولوجيا االنترنت 

(6معمل )
G1, G2

(معمل)بنية وتنظيم الحاسبات
(5معمل )

G3, G4
(معمل)تكنولوجيا االنترنت 

(معمل نادى التكنولوجيا)
GE

(معمل)الوسائط المتعددة 
(4معمل )

G7
(معمل)تكنولوجيا االنترنت 

(6معمل )
G3, G4
(معمل)الوسائط المتعددة 

(8معمل )
G1, G2
(معمل)الوسائط المتعددة 

(معمل نادى التكنولوجيا)
GE
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المستوى الثالث تكنولوجيا المعلومات

02:30-03:45 12:45-02:00 11:15-12:30 09:30-10:45  08:00 - 09:15 اليوم
(محاضرة)معالجة االشارات الرقمية األحد

(7مدرج )
All

(محاضرة) 1-نظم التشغيل 
(مدرج الشافعى)

All

(محاضرة)تكنولوجيا االنترنت 
(مدرج الشافعى)

All

(تمارين) 1-هندسة برمجيات 
(260مدرج )

All
(تمارين) 1-هندسة برمجيات 

(559مدرج )
GE

(محاضرة) 1-هندسة برمجيات اإلثنين
(مدرج الشافعى)

All

(محاضرة)اساسيات نظم المعلومات 
(مدرج الشافعى)

All

(معمل)معالجة االشارات الرقمية 
(1/2)(معمل نادى التكنولوجيا)

G3 | G4
(معمل)معالجة االشارات الرقمية 

(1/2)(معمل أبن سينا)
G1 | G2

(معمل)تكنولوجيا االنترنت 
(6معمل )

G1, G2
(معمل)اساسيات نظم المعلومات 

(معمل نادى التكنولوجيا)
G3

(معمل)اساسيات نظم المعلومات 
(4معمل )

GE
(معمل) 1-نظم التشغيل 

(6معمل )
G1, G2

(محاضرة)الوسائط المتعددة الثالثاء
(مدرج الشافعى)

All

(معمل) 1-نظم التشغيل 
(4معمل )

G3
(معمل)اساسيات نظم المعلومات 

(7معمل )
G1, G2

(محاضرة) 1-نظم التشغيل 
(مدرج الشافعى)

All

(معمل) 1-نظم التشغيل 
(معمل أبن سينا)

GE

(محاضرة)معالجة االشارات الرقمية األربعاء
(7مدرج )

All

(محاضرة) 1-هندسة برمجيات 
(مدرج الشافعى)

All

(محاضرة)اساسيات نظم المعلومات 
(مدرج الشافعى)

All

(معمل)الوسائط المتعددة 
(4معمل )

G3

(معمل) 1-هندسة برمجيات 
(3معمل )

G3
(معمل) 1-هندسة برمجيات 

(معمل أبن سينا)
GE

(محاضرة)الوسائط المتعددة الخميس
(مدرج الشافعى)

All

(محاضرة)تكنولوجيا االنترنت 
(مدرج الشافعى)

All

(تمارين)معالجة االشارات الرقمية 
(261مدرج )

G3, G4
(معمل)الوسائط المتعددة 

(5معمل )
G1, G2

(تمارين)معالجة االشارات الرقمية 
(261مدرج )

G1, G2
(معمل)تكنولوجيا االنترنت 

(معمل نادى التكنولوجيا)
GE

(معمل)تكنولوجيا االنترنت 
(5معمل )

G3
(معمل) 1-هندسة برمجيات 

(7معمل )
G1, G2
(معمل)الوسائط المتعددة 

(معمل نادى التكنولوجيا)
GE
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المستوى الثالث نظم المعلومات

02:30-03:45 12:45-02:00 11:15-12:30 09:30-10:45  08:00 - 09:15 اليوم
 1-تحليل وتصميم نظم المعلومات األحد

(محاضرة)
(مدرج الشافعى)

All

(محاضرة) 1-نظم التشغيل 
(مدرج الشافعى)

All

(معمل)اساسيات نظم المعلومات 
(5معمل )

G5
(معمل)تكنولوجيا االنترنت 

(6معمل )
G3, G4

(معمل) 1-هندسة برمجيات 
(8معمل )

G1, G2

(محاضرة)تكنولوجيا االنترنت 
(مدرج الشافعى)

All

(تمارين) 1-هندسة برمجيات 
(559مدرج )

GE
(معمل) 1-هندسة برمجيات 

(5معمل )
G5

(معمل)تكنولوجيا االنترنت 
(6معمل )

G1, G2
(معمل)الوسائط المتعددة 

(7معمل )
G3, G4

(محاضرة) 1-هندسة برمجيات اإلثنين
(مدرج الشافعى)

All

(محاضرة)اساسيات نظم المعلومات 
(مدرج الشافعى)

All

(معمل) 1-نظم التشغيل 
(3معمل )

G5
 1-تحليل وتصميم نظم المعلومات 

(معمل)
(8معمل )

G3, G4

(معمل)اساسيات نظم المعلومات 
(4معمل )

GE
(معمل)اساسيات نظم المعلومات 

(8معمل )
G3, G4

(محاضرة)الوسائط المتعددة الثالثاء
(مدرج الشافعى)

All

(معمل) 1-نظم التشغيل 
(3معمل )

G1, G2
(معمل)الوسائط المتعددة 

(5معمل )
G5

(محاضرة) 1-نظم التشغيل 
(مدرج الشافعى)

All

(معمل)تكنولوجيا االنترنت 
(8معمل )

G5
(معمل) 1-نظم التشغيل 

(معمل أبن سينا)
GE

 1-تحليل وتصميم نظم المعلومات األربعاء
(محاضرة)

(مدرج الشافعى)
All

(محاضرة) 1-هندسة برمجيات 
(مدرج الشافعى)

All

(محاضرة)اساسيات نظم المعلومات 
(مدرج الشافعى)

All

 1-تحليل وتصميم نظم المعلومات 
(معمل)
(8معمل )

G1, G2
 1-تحليل وتصميم نظم المعلومات 

(معمل)
(معمل أبن سينا)

G5

(معمل) 1-هندسة برمجيات 
(معمل أبن سينا)

GE

(محاضرة)الوسائط المتعددة الخميس
(مدرج الشافعى)

All

(محاضرة)تكنولوجيا االنترنت 
(مدرج الشافعى)

All

(معمل) 1-نظم التشغيل 
(7معمل )

G3, G4
(معمل)اساسيات نظم المعلومات 

(8معمل )
G1, G2

(معمل) 1-هندسة برمجيات 
(7معمل )

G3, G4
(معمل)الوسائط المتعددة 

(8معمل )
G1, G2

(معمل)تكنولوجيا االنترنت 
(معمل نادى التكنولوجيا)

GE

(تمارين) 1-هندسة برمجيات 
(261مدرج )

All
(معمل)الوسائط المتعددة 

(معمل نادى التكنولوجيا)
GE

المستوى الثالث دعم القرار

02:30-03:45 12:45-02:00 11:15-12:30 09:30-10:45  08:00 - 09:15 اليوم
(معمل) 1-هندسة برمجيات األحد

(3معمل )
G1

(محاضرة) 1-نظم التشغيل 
(مدرج الشافعى)

All

البرمجة الخطية و الصحيحة 
(تمارين)

(261مدرج )
G1

(محاضرة)تكنولوجيا االنترنت 
(مدرج الشافعى)

All

(تمارين) 1-هندسة برمجيات 
(559مدرج )

GE
(معمل)اساسيات نظم المعلومات 

(3معمل )
G1

(محاضرة) 1-هندسة برمجيات اإلثنين
(مدرج الشافعى)

All

(محاضرة)اساسيات نظم المعلومات 
(مدرج الشافعى)

All

البرمجة الخطية و الصحيحة 
(محاضرة)

(مدرج الشافعى)
All

أدوات و اساليب دعم 
(محاضرة)القرار

(مدرج الشافعى)
All

(معمل)اساسيات نظم المعلومات 
(4معمل )

GE

(معمل) 1-نظم التشغيل الثالثاء
(5معمل )

G1

(محاضرة) 1-نظم التشغيل 
(مدرج الشافعى)

All

(معمل) 1-نظم التشغيل 
(معمل أبن سينا)

GE

(معمل)تكنولوجيا االنترنت األربعاء
(5معمل )

G1

(محاضرة) 1-هندسة برمجيات 
(مدرج الشافعى)

All

(محاضرة)اساسيات نظم المعلومات 
(مدرج الشافعى)

All

أدوات و اساليب دعم 
(محاضرة)القرار

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)
All

(معمل) 1-هندسة برمجيات 
(معمل أبن سينا)

GE

(معمل)أدوات و اساليب دعم القرارالخميس
(4معمل )

G1

(محاضرة)تكنولوجيا االنترنت 
(مدرج الشافعى)

All

البرمجة الخطية و الصحيحة 
(محاضرة)

(مدرج الشافعى)
All

(معمل)تكنولوجيا االنترنت 
(معمل نادى التكنولوجيا)

GE

(تمارين) 1-هندسة برمجيات 
(261مدرج )

All
(معمل)الوسائط المتعددة 

(معمل نادى التكنولوجيا)
GE
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المستوى الرابع علوم الحاسب فرعي تكنولوجيا المعلومات

02:30-03:45 12:45-02:00 11:15-12:30 09:30-10:45  08:00 - 09:15 اليوم
(محاضرة)معالجة االشارات الرقمية األحد

(7مدرج )
All

(معمل)تعليم الحاسبات
(معمل أبن سينا)

G1

(محاضرة)الخوارزميات الجينية 
(7مدرج )

All

(محاضرة)مفاهيم لغات الحاسب 
(7مدرج )

All

(محاضرة)تكنولوجيا االتصاالت 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(محاضرة)تكنولوجيا االتصاالت اإلثنين
(7مدرج )

All

(معمل)معالجة االشارات الرقمية 
(1/2)(معمل أبن سينا)

All

(محاضرة)تعليم الحاسباتالثالثاء
(7مدرج )

All

(معمل)مفاهيم لغات الحاسب 
(4معمل )

All

(محاضرة)معالجة االشارات الرقمية األربعاء
(7مدرج )

All

(محاضرة)الخوارزميات الجينية 
(7مدرج )

All

(معمل)تكنولوجيا االتصاالت الخميس
(6معمل )

All

(محاضرة)تعليم الحاسبات
(8مدرج )

All

(تمارين)معالجة االشارات الرقمية 
(261مدرج )

All

(معمل)الخوارزميات الجينية 
(3معمل )

All

(محاضرة)مفاهيم لغات الحاسب 
(260مدرج )

All

المستوى الرابع علوم الحاسب فرعي نظم المعلومات

02:30-03:45 12:45-02:00 11:15-12:30 09:30-10:45  08:00 - 09:15 اليوم
 1-تحليل وتصميم نظم المعلومات األحد

(محاضرة)
(مدرج الشافعى)

All

(معمل)تعليم الحاسبات
(5معمل )

G1, G2
(معمل)تعليم الحاسبات

(6معمل )
G3, G4
(معمل)تعليم الحاسبات

(معمل أبن سينا)
G5

(محاضرة)الخوارزميات الجينية 
(7مدرج )

All

(محاضرة)مفاهيم لغات الحاسب 
(7مدرج )

All

(محاضرة)تعليم الحاسباتالثالثاء
(7مدرج )

All

(معمل)تطبيقات االنترنت 
(6معمل )

G3, G4
 1-تحليل وتصميم نظم المعلومات 

(معمل)
(8معمل )

G1, G2
(معمل)تطبيقات االنترنت 

(معمل نادى التكنولوجيا)
G5

(معمل)مفاهيم لغات الحاسب 
(4معمل )

G4
(معمل)تطبيقات االنترنت 

(8معمل )
G1, G2

(معمل)مفاهيم لغات الحاسب 
(معمل نادى التكنولوجيا)

G3

(محاضرة)تطبيقات االنترنت 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

 1-تحليل وتصميم نظم المعلومات األربعاء
(محاضرة)

(مدرج الشافعى)
All

(محاضرة)الخوارزميات الجينية 
(7مدرج )

All

(محاضرة)تطبيقات االنترنت 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(معمل)الخوارزميات الجينية الخميس
(5معمل )

G3, G4
(معمل)مفاهيم لغات الحاسب 

(7معمل )
G1, G2

(معمل)الخوارزميات الجينية 
(معمل نادى التكنولوجيا)

G5

(محاضرة)تعليم الحاسبات
(8مدرج )

All

(معمل)الخوارزميات الجينية 
(3معمل )

G1
(معمل)الخوارزميات الجينية 

(4معمل )
G2

 1-تحليل وتصميم نظم المعلومات 
(معمل)
(6معمل )

G3, G4

(محاضرة)مفاهيم لغات الحاسب 
(260مدرج )

All
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المستوى الرابع علوم الحاسب فرعي دعم القرار

02:30-03:45 12:45-02:00 11:15-12:30 09:30-10:45  08:00 - 09:15 اليوم
(معمل)تعليم الحاسباتاألحد

(معمل أبن سينا)
G1

(محاضرة)الخوارزميات الجينية 
(7مدرج )

All

(محاضرة)مفاهيم لغات الحاسب 
(7مدرج )

All

(معمل)الخوارزميات الجينية اإلثنين
(معمل أبن سينا)

All

(معمل)مفاهيم لغات الحاسب 
(4معمل )

G1

البرمجة الخطية و الصحيحة 
(محاضرة)

(مدرج الشافعى)
All

أدوات و اساليب دعم 
(محاضرة)القرار

(مدرج الشافعى)
All

(محاضرة)تعليم الحاسباتالثالثاء
(7مدرج )

All

البرمجة الخطية و الصحيحة 
(تمارين)
(10مدرج )

G1

(محاضرة)الخوارزميات الجينية األربعاء
(7مدرج )

All

أدوات و اساليب دعم 
(محاضرة)القرار

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)
All

(محاضرة)تعليم الحاسباتالخميس
(8مدرج )

All

البرمجة الخطية و الصحيحة 
(محاضرة)

(مدرج الشافعى)
All

(معمل)أدوات و اساليب دعم القرار
(معمل أبن سينا)

G1

(محاضرة)مفاهيم لغات الحاسب 
(260مدرج )

All

المستوى الرابع  تكنولوجيا المعلومات فرعي علوم الحاسب

02:30-03:45 12:45-02:00 11:15-12:30 09:30-10:45  08:00 - 09:15 اليوم
(محاضرة)عمارة الحاسبات األحد

(7مدرج )
All

(محاضرة)الخوارزميات الجينية 
(7مدرج )

All

(محاضرة)مفاهيم لغات الحاسب 
(7مدرج )

All

(محاضرة)تكنولوجيا االتصاالت 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

الشبكات الالسلكية والمتحركة اإلثنين
(تمارين)
(10مدرج )

All
(معمل)2معالجة الصور 

(3معمل )
All

(معمل)اإلنسان اآللى
(7معمل )

All

(محاضرة)تكنولوجيا االتصاالت 
(7مدرج )

All

(معمل)عمارة الحاسبات 
(5معمل )

All

الشبكات الالسلكية والمتحركة 
(معمل)

(1/2)(3معمل )
G1 | G2

(تمارين)عمارة الحاسبات الثالثاء
(260مدرج )

All

الشبكات الالسلكية والمتحركة 
(محاضرة)
(7مدرج )

All
(محاضرة)2معالجة الصور 

(8مدرج )
All
(محاضرة)اإلنسان اآللى

(10مدرج )
All

(محاضرة)عمارة الحاسبات األربعاء
(8مدرج )

All

(محاضرة)الخوارزميات الجينية 
(7مدرج )

All

(معمل)مفاهيم لغات الحاسب الخميس
(7معمل )

All

(معمل)تكنولوجيا االتصاالت 
(8معمل )

All

(معمل)الخوارزميات الجينية 
(معمل أبن سينا)

All

الشبكات الالسلكية والمتحركة 
(محاضرة)
(7مدرج )

All
(محاضرة)2معالجة الصور 

(8مدرج )
All
(محاضرة)اإلنسان اآللى

(10مدرج )
All

(محاضرة)مفاهيم لغات الحاسب 
(260مدرج )

All
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المستوى الرابع  تكنولوجيا المعلومات فرعي نظم المعلومات

02:30-03:45 12:45-02:00 11:15-12:30 09:30-10:45  08:00 - 09:15 اليوم
 1-تحليل وتصميم نظم المعلومات األحد

(محاضرة)
(مدرج الشافعى)

All

(محاضرة)عمارة الحاسبات 
(7مدرج )

All

 1-تحليل وتصميم نظم المعلومات 
(معمل)
(6معمل )

G1, G2

(محاضرة)تكنولوجيا االتصاالت 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

الشبكات الالسلكية والمتحركة اإلثنين
(تمارين)
(10مدرج )

All
(معمل)2معالجة الصور 

(3معمل )
All

(معمل)اإلنسان اآللى
(7معمل )

All

(محاضرة)تكنولوجيا االتصاالت 
(7مدرج )

All

(معمل)تكنولوجيا االتصاالت 
(6معمل )

G1

(معمل)عمارة الحاسبات 
(5معمل )

G1, G2

الشبكات الالسلكية والمتحركة 
(معمل)

(1/2)(3معمل )
G1 | G2

(تمارين)عمارة الحاسبات الثالثاء
(260مدرج )

All

الشبكات الالسلكية والمتحركة 
(محاضرة)
(7مدرج )

All
(محاضرة)2معالجة الصور 

(8مدرج )
All
(محاضرة)اإلنسان اآللى

(10مدرج )
All

(محاضرة)تطبيقات االنترنت 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

 1-تحليل وتصميم نظم المعلومات األربعاء
(محاضرة)

(مدرج الشافعى)
All

(محاضرة)عمارة الحاسبات 
(8مدرج )

All

(محاضرة)تطبيقات االنترنت 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(معمل)تكنولوجيا االتصاالت الخميس
(6معمل )

G2

(معمل)تطبيقات االنترنت 
(6معمل )

G1, G2

الشبكات الالسلكية والمتحركة 
(محاضرة)
(7مدرج )

All
(محاضرة)2معالجة الصور 

(8مدرج )
All
(محاضرة)اإلنسان اآللى

(10مدرج )
All
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المستوى الرابع  تكنولوجيا المعلومات فرعي دعم القرار

02:30-03:45 12:45-02:00 11:15-12:30 09:30-10:45  08:00 - 09:15 اليوم
(محاضرة)عمارة الحاسبات األحد

(7مدرج )
All

البرمجة الخطية و الصحيحة 
(تمارين)

(261مدرج )
G1

(محاضرة)تكنولوجيا االتصاالت 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

الشبكات الالسلكية والمتحركة اإلثنين
(تمارين)
(10مدرج )

All
(معمل)2معالجة الصور 

(3معمل )
All

(معمل)اإلنسان اآللى
(7معمل )

All

(محاضرة)تكنولوجيا االتصاالت 
(7مدرج )

All

البرمجة الخطية و الصحيحة 
(محاضرة)

(مدرج الشافعى)
All

أدوات و اساليب دعم 
(محاضرة)القرار

(مدرج الشافعى)
All

الشبكات الالسلكية والمتحركة 
(معمل)

(1/2)(3معمل )
G1 | G2

(تمارين)عمارة الحاسبات الثالثاء
(260مدرج )

All

الشبكات الالسلكية والمتحركة 
(محاضرة)
(7مدرج )

All
(محاضرة)2معالجة الصور 

(8مدرج )
All
(محاضرة)اإلنسان اآللى

(10مدرج )
All

(محاضرة)عمارة الحاسبات األربعاء
(8مدرج )

All

أدوات و اساليب دعم 
(محاضرة)القرار

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)
All

(معمل)أدوات و اساليب دعم القرار
(4معمل )

G1

(معمل)عمارة الحاسبات الخميس
(8معمل )

G1

(معمل)تكنولوجيا االتصاالت 
(8معمل )

G1

البرمجة الخطية و الصحيحة 
(محاضرة)

(مدرج الشافعى)
All

الشبكات الالسلكية والمتحركة 
(محاضرة)
(7مدرج )

All
(محاضرة)2معالجة الصور 

(8مدرج )
All
(محاضرة)اإلنسان اآللى

(10مدرج )
All

المستوى الرابع نظم المعلومات فرعي علوم الحاسب

02:30-03:45 12:45-02:00 11:15-12:30 09:30-10:45  08:00 - 09:15 اليوم
(معمل)بنية وتنظيم الحاسباتاألحد

(5معمل )
All

(محاضرة)نظم المعلومات الجغرافية 
(8مدرج )

All
(محاضرة)التجارة اإللكترونية

(9مدرج )
All

(محاضرة)بنية وتنظيم الحاسبات
(8مدرج )

All

(محاضرة)مفاهيم لغات الحاسب 
(7مدرج )

All

(معمل)نظم المعلومات الجغرافية الثالثاء
(4معمل )

G3

(محاضرة)بنية وتنظيم الحاسبات
(7مدرج )

All

(معمل)التجارة اإللكترونية
(3معمل )

G3, G4
(معمل)التجارة اإللكترونية

(5معمل )
G1, G2

(معمل)مفاهيم لغات الحاسب 
(معمل أبن سينا)

G1, G2

(محاضرة)تطبيقات االنترنت 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(معمل)التنقيب فى البيانات األربعاء
(8معمل )

All

(محاضرة)التنقيب فى البيانات 
(7مدرج )

All

(محاضرة)نظم المعلومات الجغرافية 
(8مدرج )

All
(محاضرة)التجارة اإللكترونية

(9مدرج )
All

(معمل)تطبيقات االنترنت 
(5معمل )

All

(محاضرة)تطبيقات االنترنت 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(معمل)مفاهيم لغات الحاسب الخميس
(7معمل )

All

(محاضرة)التنقيب فى البيانات 
(7مدرج )

All

(محاضرة)مفاهيم لغات الحاسب 
(260مدرج )

All
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المستوى الرابع نظم المعلومات فرعي تكنولوجيا المعلومات

02:30-03:45 12:45-02:00 11:15-12:30 09:30-10:45  08:00 - 09:15 اليوم
(محاضرة)معالجة االشارات الرقمية األحد

(7مدرج )
All

(محاضرة)نظم المعلومات الجغرافية 
(8مدرج )

All
(محاضرة)التجارة اإللكترونية

(9مدرج )
All

(محاضرة)تكنولوجيا االتصاالت 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(معمل)التنقيب فى البيانات اإلثنين
(8معمل )

All

(محاضرة)تكنولوجيا االتصاالت 
(7مدرج )

All

(معمل)معالجة االشارات الرقمية 
(1/2)(معمل أبن سينا)

All

(معمل)نظم المعلومات الجغرافية الثالثاء
(4معمل )

G3

(معمل)التجارة اإللكترونية
(3معمل )

G3, G4
(معمل)التجارة اإللكترونية

(5معمل )
G1, G2

(معمل)مفاهيم لغات الحاسب 
(معمل أبن سينا)

G1, G2

(محاضرة)تطبيقات االنترنت 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(محاضرة)معالجة االشارات الرقمية األربعاء
(7مدرج )

All

(محاضرة)التنقيب فى البيانات 
(7مدرج )

All

(محاضرة)نظم المعلومات الجغرافية 
(8مدرج )

All
(محاضرة)التجارة اإللكترونية

(9مدرج )
All

(معمل)تطبيقات االنترنت 
(5معمل )

All

(محاضرة)تطبيقات االنترنت 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(معمل)تكنولوجيا االتصاالت الخميس
(6معمل )

All

(محاضرة)التنقيب فى البيانات 
(7مدرج )

All

(تمارين)معالجة االشارات الرقمية 
(261مدرج )

All

المستوى الرابع نظم المعلومات فرعي دعم القرار

02:30-03:45 12:45-02:00 11:15-12:30 09:30-10:45  08:00 - 09:15 اليوم
(محاضرة)نظم المعلومات الجغرافية األحد

(8مدرج )
All

(محاضرة)التجارة اإللكترونية
(9مدرج )

All

البرمجة الخطية و الصحيحة 
(تمارين)
(9مدرج )

G1, G2

(معمل)تطبيقات االنترنت 
(5معمل )

G5, G6
(معمل)التنقيب فى البيانات 

(7معمل )
G3, G4

(معمل)أدوات و اساليب دعم القرار
(8معمل )

G1, G2

(معمل)أدوات و اساليب دعم القراراإلثنين
(5معمل )

G5, G6
(معمل)تطبيقات االنترنت 

(6معمل )
G3, G4

(معمل)التنقيب فى البيانات 
(8معمل )

G1, G2

البرمجة الخطية و الصحيحة 
(تمارين)

(561مدرج )
G3, G4

البرمجة الخطية و الصحيحة 
(تمارين)

(563مدرج )
G5, G6

البرمجة الخطية و الصحيحة 
(محاضرة)

(مدرج الشافعى)
All

أدوات و اساليب دعم 
(محاضرة)القرار

(مدرج الشافعى)
All

(معمل)نظم المعلومات الجغرافية الثالثاء
(4معمل )

G3

(معمل)التجارة اإللكترونية
(3معمل )

G3, G4
(معمل)التجارة اإللكترونية

(5معمل )
G1, G2

(معمل)مفاهيم لغات الحاسب 
(معمل أبن سينا)

G1, G2

(محاضرة)تطبيقات االنترنت 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(معمل)تطبيقات االنترنت األربعاء
(6معمل )

G1, G2
(معمل)أدوات و اساليب دعم القرار

(7معمل )
G3, G4

(معمل)التنقيب فى البيانات 
(8معمل )

G5, G6

(محاضرة)التنقيب فى البيانات 
(7مدرج )

All

(محاضرة)نظم المعلومات الجغرافية 
(8مدرج )

All
(محاضرة)التجارة اإللكترونية

(9مدرج )
All

أدوات و اساليب دعم 
(محاضرة)القرار

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)
All

(محاضرة)تطبيقات االنترنت 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

(محاضرة)التنقيب فى البيانات الخميس
(7مدرج )

All

البرمجة الخطية و الصحيحة 
(محاضرة)

(مدرج الشافعى)
All
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المستوى الرابع دعم القرارفرعي علوم الحاسب

02:30-03:45 12:45-02:00 11:15-12:30 09:30-10:45  08:00 - 09:15 اليوم
(معمل)بنية وتنظيم الحاسباتاألحد

(5معمل )
All

(محاضرة)أمثلية الشبكات 
(10مدرج )

All

(محاضرة)بنية وتنظيم الحاسبات
(8مدرج )

All

(محاضرة)مفاهيم لغات الحاسب 
(7مدرج )

All

مراقبة المخزون و إدارة اإلثنين
(تمارين)اإلنتاج

(9مدرج )
All

(معمل)مفاهيم لغات الحاسب 
(4معمل )

All

النمذجة والمحاكاة المتقدمة 
(محاضرة)
(9مدرج )

All

مراقبة المخزون و إدارة الثالثاء
(محاضرة)اإلنتاج

(9مدرج )
All

(محاضرة)بنية وتنظيم الحاسبات
(7مدرج )

All

(محاضرة)أمثلية الشبكات 
(9مدرج )

All

مراقبة المخزون و إدارة األربعاء
(معمل)اإلنتاج

(5معمل )
All

(معمل)أمثلية الشبكات 
(5معمل )

All

مراقبة المخزون و إدارة الخميس
(محاضرة)اإلنتاج

(9مدرج )
All

(معمل)النمذجة والمحاكاة المتقدمة 
(5معمل )

All

النمذجة والمحاكاة المتقدمة 
(محاضرة)
(10مدرج )

All

(تمارين)أمثلية الشبكات 
(561مدرج )

All

(محاضرة)مفاهيم لغات الحاسب 
(260مدرج )

All

المستوى الرابع دعم القرارفرعي تكنولوجيا المعلومات

02:30-03:45 12:45-02:00 11:15-12:30 09:30-10:45  08:00 - 09:15 اليوم
(محاضرة)معالجة االشارات الرقمية األحد

(7مدرج )
All

(محاضرة)أمثلية الشبكات 
(10مدرج )

All

(محاضرة)تكنولوجيا االتصاالت 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

مراقبة المخزون و إدارة اإلثنين
(تمارين)اإلنتاج

(9مدرج )
All

(محاضرة)تكنولوجيا االتصاالت 
(7مدرج )

All

النمذجة والمحاكاة المتقدمة 
(محاضرة)
(9مدرج )

All

(معمل)تكنولوجيا االتصاالت 
(معمل أبن سينا)

All

(معمل)معالجة االشارات الرقمية 
(1/2)(معمل أبن سينا)

All

مراقبة المخزون و إدارة الثالثاء
(محاضرة)اإلنتاج

(9مدرج )
All

(تمارين)معالجة االشارات الرقمية 
(9مدرج )

All

(محاضرة)أمثلية الشبكات 
(9مدرج )

All

(محاضرة)معالجة االشارات الرقمية األربعاء
(7مدرج )

All

مراقبة المخزون و إدارة 
(معمل)اإلنتاج

(5معمل )
All

(معمل)أمثلية الشبكات 
(5معمل )

All

مراقبة المخزون و إدارة الخميس
(محاضرة)اإلنتاج

(9مدرج )
All

(معمل)النمذجة والمحاكاة المتقدمة 
(5معمل )

All

النمذجة والمحاكاة المتقدمة 
(محاضرة)
(10مدرج )

All

(تمارين)أمثلية الشبكات 
(561مدرج )

All

المستوى الرابع دعم القرارفرعي نظم المعلومات

02:30-03:45 12:45-02:00 11:15-12:30 09:30-10:45  08:00 - 09:15 اليوم
 1-تحليل وتصميم نظم المعلومات األحد

(محاضرة)
(مدرج الشافعى)

All

(محاضرة)أمثلية الشبكات 
(10مدرج )

All

 1-تحليل وتصميم نظم المعلومات 
(معمل)

(معمل أبن سينا)
G1

مراقبة المخزون و إدارة اإلثنين
(تمارين)اإلنتاج

(9مدرج )
All

النمذجة والمحاكاة المتقدمة 
(محاضرة)
(9مدرج )

All

مراقبة المخزون و إدارة الثالثاء
(محاضرة)اإلنتاج

(9مدرج )
All

(محاضرة)أمثلية الشبكات 
(9مدرج )

All

(محاضرة)تطبيقات االنترنت 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

 1-تحليل وتصميم نظم المعلومات األربعاء
(محاضرة)

(مدرج الشافعى)
All

مراقبة المخزون و إدارة 
(معمل)اإلنتاج

(5معمل )
All

(معمل)أمثلية الشبكات 
(5معمل )

All

(معمل)تطبيقات االنترنت 
(5معمل )

G1

(محاضرة)تطبيقات االنترنت 
(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

All

مراقبة المخزون و إدارة الخميس
(محاضرة)اإلنتاج

(9مدرج )
All

(معمل)النمذجة والمحاكاة المتقدمة 
(5معمل )

All

النمذجة والمحاكاة المتقدمة 
(محاضرة)
(10مدرج )

All

(تمارين)أمثلية الشبكات 
(561مدرج )

All
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