
(2020-2019الفصل الدراسي الثاني )جداول المقررات الدراسية 

(الئحة جديدة)المستوى األول 

02:30-03:45 12:45-02:00 11:15-12:30 09:30-10:45  08:00 - 09:15 اليوم

02:30-04:00 12:45-02:15 11:15-12:45 09:30-11:00  08:00 - 09:30
(محاضرة)تراكيب محددة السبت

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة) 1-رياضة 

(7مدرج )

(محاضرة)2- رياضة

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

 

(معمل)أساسيات علوم الحاسب

(7معمل )

G1, G2

(محاضرة)أساسيات االقتصاد

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(08:45-10:45)

(محاضرة)2- رياضةاألحد

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة)تراكيب محددة 

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة) 1-رياضة 

(560مدرج )

(محاضرة)برمجة هيكلية

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة)أساسيات علوم الحاسب

(7مدرج )

(تمارين)2- رياضة

(260مدرج )

G13, G14

(تمارين)2- رياضة

(261مدرج )

G25, G26

(تمارين)2- رياضة

(559مدرج )

G19, G20

(محاضرة)إلكترونيات

(560مدرج )

(تمارين)تراكيب محددة 

(561مدرج )

G15, G16

(تمارين)تراكيب محددة 

(563مدرج )

G17, G18

(معمل)برمجة هيكلية

(5معمل )

G23, G24

(معمل)برمجة هيكلية

(7معمل )

G21, G22

(معمل)برمجة هيكلية

(8معمل )

G11, G12

(محاضرة)التفكير النقدي

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(02:30-04:30)

(محاضرة)1- إحصاء واحتماالتاإلثنين

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة)1- إحصاء واحتماالت

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(تمارين)2- رياضة

(260مدرج )

G17, G18

(تمارين)1- إحصاء واحتماالت

(261مدرج )

G23, G24

(تمارين)2- رياضة

(559مدرج )

GE2, GE1

(تمارين)1- إحصاء واحتماالت

(560مدرج )

G1, G2

(تمارين)تراكيب محددة 

(561مدرج )

G5, G6

(تمارين)إلكترونيات

(563مدرج )

G1, G2

(تمارين)إلكترونيات

(7مدرج )

G3, G4

(تمارين)تراكيب محددة 

(8مدرج )

G3, G4

(معمل)برمجة هيكلية

(8معمل )

G7, G8

(معمل)إلكترونيات

(1/2)(معمل اإللكترونيات)

G5

(تمارين)تراكيب محددة 

(مدرج الشافعى)

G23, G24

(تمارين)2- رياضة

(260مدرج )

G21, G22

(تمارين)1- إحصاء واحتماالت

(261مدرج )

GE2, GE1

(تمارين)إلكترونيات

(559مدرج )

G5

(تمارين)1- إحصاء واحتماالت

(560مدرج )

G19, G20

(تمارين)1- إحصاء واحتماالت

(561مدرج )

G25, G26

(تمارين)2- رياضة

(9مدرج )

G15, G16

(معمل)برمجة هيكلية

(7معمل )

G27, G28

(معمل)برمجة هيكلية

(8معمل )

G29, G30

(معمل)إلكترونيات

(1/2)(معمل اإللكترونيات)

G1, G2 | G3, G4

(محاضرة)األخالق والمهنية

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(02:30-04:30)
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(محاضرة)برمجة هيكليةالثالثاء

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(تمارين)1- إحصاء واحتماالت

(559مدرج )

G21, G22

(محاضرة)أساسيات علوم الحاسب

(7مدرج )

(معمل)برمجة هيكلية

(7معمل )

G31, G32

(معمل)برمجة هيكلية

(8معمل )

G25, G26

(معمل)برمجة هيكلية

(معمل ابن سينا)

G19, G20

(تمارين)1- إحصاء واحتماالت

(260مدرج )

G15, G16

(تمارين)2- رياضة

(559مدرج )

G1, G2

(تمارين) 1-رياضة 

(561مدرج )

G5, G6

(تمارين)1- إحصاء واحتماالت

(8مدرج )

G3, G4

(تمارين)تراكيب محددة 

(9مدرج )

GE2, GE1

(تمارين)تراكيب محددة 

(260مدرج )

G1, G2

(تمارين)تراكيب محددة 

(559مدرج )

G7, G8

(تمارين)2- رياضة

(560مدرج )

G3, G4

(تمارين)1- إحصاء واحتماالت

(561مدرج )

G5, G6

(معمل)أساسيات علوم الحاسب

(8معمل )

G3, G4

(تمارين)تراكيب محددة األربعاء

(260مدرج )

G9, G10

(تمارين)2- رياضة

(559مدرج )

G5, G6

(تمارين)تراكيب محددة 

(561مدرج )

G11, G12

(معمل)برمجة هيكلية

(7معمل )

G13, G14

(معمل)برمجة هيكلية

(8معمل )

G15, G16

(محاضرة)إلكترونيات

(560مدرج )

(تمارين)1- إحصاء واحتماالت

(8مدرج )

G7, G8

(معمل)برمجة هيكلية

(6معمل )

G5, G6

(معمل)برمجة هيكلية

(8معمل )

G9, G10

(تمارين)1- إحصاء واحتماالت

(260مدرج )

G9, G10

(تمارين)2- رياضة

(559مدرج )

G7, G8

(تمارين)2- رياضة

(560مدرج )

G23, G24

(تمارين)تراكيب محددة 

(561مدرج )

G13, G14

(تمارين)تراكيب محددة 

(563مدرج )

G19, G20

(تمارين)1- إحصاء واحتماالت

(10مدرج )

G11, G12

(معمل)برمجة هيكلية

(5معمل )

GE2, GE1

(معمل)برمجة هيكلية

(6معمل )

G1, G2

(معمل)أساسيات علوم الحاسب

(7معمل )

G5, G6

(معمل)برمجة هيكلية

(8معمل )

G3, G4

(تمارين)تراكيب محددة 

(261مدرج )

G25, G26

(تمارين) 1-رياضة 

(561مدرج )

G1, G2

(تمارين)1- إحصاء واحتماالت

(563مدرج )

G17, G18

(تمارين) 1-رياضة 

(8مدرج )

G9, G10

(تمارين) 1-رياضة 

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

G3, G4

(تمارين)2- رياضة

(260مدرج )

G9, G10

(تمارين)1- إحصاء واحتماالت

(559مدرج )

G13, G14

(تمارين)2- رياضة

(560مدرج )

G11, G12

(تمارين)تراكيب محددة 

(561مدرج )

G21, G22

(تمارين) 1-رياضة 

(563مدرج )

G7, G8

(معمل)برمجة هيكلية

(7معمل )

G17, G18
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(الئحة قديمة)المستوى األول 

02:30-03:45 12:45-02:00 11:15-12:30 09:30-10:45  08:00 - 09:15 اليوم

02:30-04:00 12:45-02:15 11:15-12:45 09:30-11:00  08:00 - 09:30
(محاضرة)تراكيب محددة السبت

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة) 1-رياضة 

(7مدرج )

(محاضرة)2- رياضة

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

 

(محاضرة)مبادىء االقتصاد

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(08:45-10:45)

(محاضرة)2- رياضةاألحد

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة)تراكيب محددة 

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة) 1-رياضة 

(560مدرج )

(محاضرة)1– برمجة حاسبات 

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة)أساسيات علوم الحاسب

(7مدرج )

(محاضرة)1-إلكترونيات

(560مدرج )

(محاضرة)1- إحصاء واحتماالتاإلثنين

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة)1- إحصاء واحتماالت

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(تمارين)1- إحصاء واحتماالت

(261مدرج )

G1

(تمارين)2- رياضة

(559مدرج )

GE1

(معمل)2– برمجة حاسبات 

(4معمل )

G1

(معمل)1-إلكترونيات

(1/2)(معمل اإللكترونيات)

G1

(تمارين)تراكيب محددة 

(مدرج الشافعى)

G1

(تمارين)1-إلكترونيات

(559مدرج )

G1

(تمارين)2- الكترونيات

(563مدرج )

G1

(معمل)2- الكترونيات

(1/2)(معمل اإللكترونيات)

G1

(محاضرة)1– برمجة حاسبات الثالثاء

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة)أساسيات علوم الحاسب

(7مدرج )

(محاضرة)2- الكترونيات

(560مدرج )

(تمارين) 1-رياضة 

(561مدرج )

G1

(تمارين)تراكيب محددة 

(9مدرج )

GE1

(معمل)أساسيات علوم الحاسب

(8معمل )

G1

(محاضرة)1-إلكترونياتاألربعاء

(560مدرج )

(تمارين)2- رياضة

(560مدرج )

G1

(معمل)1– برمجة حاسبات 

(5معمل )

GE1

(محاضرة)2- الكترونيات

(قاعة نادي التكنولوجيا)

(معمل)1– برمجة حاسبات 

(7معمل )

G1

الخميس

  

(محاضرة)مبادئ االدارة

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(08:45-10:45)
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(الئحة جديدة)المستوى الثاني 

02:30-03:45 12:45-02:00 11:15-12:30 09:30-10:45  08:00 - 09:15 اليوم

02:30-04:00 12:45-02:15 11:15-12:45 09:30-11:00  08:00 - 09:30
(معمل)هياكل البياناتاألحد

(5معمل )

G13, G14

مقدمة في نظم قواعد 

(معمل)البيانات

(7معمل )

G1, G2

(معمل)هياكل البيانات

(8معمل )

G3, G4

مقدمة في نظم قواعد 

(معمل)البيانات

(معمل ابن سينا)

G5, G6

(محاضرة)تصميم منطقى 

(7مدرج )

(معمل)مقدمة في هندسة البرمجيات

(4معمل )

G4

(معمل)تكنولوجيا الويب

(6معمل )

G7, G8

(معمل)هياكل البيانات

(7معمل )

G15, G16

(معمل)مقدمة في هندسة البرمجيات

(معمل نادى التكنولوجيا)

G3

(معمل)تكنولوجيا شبكات الحاسب

(3معمل )

G3, G4

مقدمة في نظم قواعد 

(معمل)البيانات

(5معمل )

GE2, GE1

(معمل)تصميم منطقى 

(6معمل )

G3, G4

(معمل)مقدمة في هندسة البرمجيات

(7معمل )

G15, G17

(معمل)مقدمة في هندسة البرمجيات

(8معمل )

G9, G10

(معمل)تكنولوجيا الويب

(معمل ابن سينا)

G1, G2

(محاضرة)هياكل البيانات

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة)برمجة شيئية

(8مدرج )

(معمل)هياكل البيانات

(5معمل )

G1, G2

(معمل)هياكل البيانات

(7معمل )

G5, G6

مقدمة في نظم قواعد اإلثنين

(معمل)البيانات

(7معمل )

G3, G4

تكنولوجيا شبكات 

(محاضرة)الحاسب

(مدرج الشافعى)

مقدمة في نظم قواعد 

(معمل)البيانات

(3معمل )

G13, G14

(معمل)برمجة شيئية

(معمل نادى التكنولوجيا)

G1

مقدمة في نظم قواعد 

(معمل)البيانات

(معمل ابن سينا)

G11, G12

(محاضرة)هياكل البيانات

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(معمل)برمجة شيئية

(معمل نادى التكنولوجيا)

G2

(معمل)برمجة شيئية

(معمل ابن سينا)

G3, G4

(محاضرة)تكنولوجيا الويب

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(معمل)هياكل البيانات

(5معمل )

G7, G8

(معمل)هياكل البيانات

(6معمل )

G9, G10

(معمل)تكنولوجيا الويب

(7معمل )

G11, G12

(محاضرة)برمجة شيئيةالثالثاء

(7مدرج )

(معمل)مقدمة في هندسة البرمجيات

(4معمل )

G5

(معمل)تكنولوجيا الويب

(6معمل )

G10, G13

(معمل)تكنولوجيا الويب

(7معمل )

G14, G15

(معمل)مقدمة في هندسة البرمجيات

(معمل ابن سينا)

G6, G7

مقدمة في هندسة 

(محاضرة)البرمجيات

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(معمل)تكنولوجيا الويب

(4معمل )

G9

(معمل)تكنولوجيا شبكات الحاسب

(6معمل )

G1, G2, G5

(معمل)مقدمة في هندسة البرمجيات

(8معمل )

GE1

مقدمة في نظم قواعد 

(معمل)البيانات

(3معمل )

G7, G8

(معمل)مقدمة في هندسة البرمجيات

(5معمل )

G1, G2

مقدمة في نظم قواعد األربعاء

(محاضرة)البيانات

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

تكنولوجيا شبكات 

(محاضرة)الحاسب

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(معمل)مقدمة في هندسة البرمجيات

(معمل نادى التكنولوجيا)

G8

(محاضرة)تكنولوجيا الويب

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة)تصميم منطقى 

(7مدرج )

(معمل)تكنولوجيا الويب

(معمل نادى التكنولوجيا)

GE1

مقدمة في نظم قواعد 

(معمل)البيانات

(معمل ابن سينا)

G15, G16

(معمل)مقدمة في هندسة البرمجيات

(3معمل )

G11, G12
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مقدمة في نظم قواعد الخميس

(محاضرة)البيانات

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

 

مقدمة في هندسة 

(محاضرة)البرمجيات

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

 

(معمل)مقدمة في هندسة البرمجيات

(4معمل )

G13

مقدمة في نظم قواعد 

(معمل)البيانات

(5معمل )

G9, G10

(معمل)تكنولوجيا الويب

(6معمل )

G3, G4

(معمل)تصميم منطقى 

(7معمل )

G1, G2, G5

(معمل)هياكل البيانات

(8معمل )

G11, G12

(معمل)مقدمة في هندسة البرمجيات

(معمل نادى التكنولوجيا)

G14

(معمل)تكنولوجيا الويب

(معمل ابن سينا)

G5, G6

(محاضرة)أساسيات اإلدارة

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(08:45-10:45)

(الئحة قديمة)المستوى الثاني 

02:30-03:45 12:45-02:00 11:15-12:30 09:30-10:45  08:00 - 09:15 اليوم

02:30-04:00 12:45-02:15 11:15-12:45 09:30-11:00  08:00 - 09:30
(تمارين)إشارات و نظماألحد

(563مدرج )

G3

(معمل)نمذجة ومحاكاة

(معمل نادى التكنولوجيا)

G3

(محاضرة)تصميم منطقى 

(7مدرج )

(معمل)نمذجة ومحاكاة

(8معمل )

G1, G2

(تمارين)إشارات و نظم

(563مدرج )

G1, G2

(معمل)1- قواعد البيانات 

(5معمل )

GE1

(محاضرة)هياكل البيانات

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة)2– برمجة حاسبات 

(8مدرج )

(معمل)نمذجة ومحاكاة

(3معمل )

GE1

(معمل)هياكل البيانات

(6معمل )

G5, G6

(معمل)تنظيم ملفاتاإلثنين

(8معمل )

G3, G4

(محاضرة)1-شبكات الحاسب

(مدرج الشافعى)

(محاضرة)هياكل البيانات

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(معمل)2– برمجة حاسبات 

(معمل ابن سينا)

G2

(محاضرة)إشارات و نظم

(7مدرج )

(معمل)تنظيم ملفات

(8معمل )

G1, G2

(محاضرة)تنظيم ملفاتالثالثاء

(559مدرج )

(محاضرة)2– برمجة حاسبات 

(7مدرج )

(معمل)1- قواعد البيانات 

(5معمل )

G1, G2

(معمل)1-شبكات الحاسب

(6معمل )

G1, G2

(محاضرة)نمذجة ومحاكاة

(مدرج الشافعى)

(محاضرة)1- قواعد البيانات األربعاء

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة)1-شبكات الحاسب

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة)تنظيم ملفات

(559مدرج )

(معمل)هياكل البيانات

(4معمل )

G2

(معمل)هياكل البيانات

(معمل نادى التكنولوجيا)

G3

(معمل)هياكل البيانات

(معمل ابن سينا)

G4

(محاضرة)نمذجة ومحاكاة

(مدرج الشافعى)

(محاضرة)تصميم منطقى 

(7مدرج )

(تمارين)إشارات و نظمالخميس

(563مدرج )

GE1

(معمل)هياكل البيانات

(3معمل )

G1

(معمل)تنظيم ملفات

(4معمل )

G5

(معمل)1- قواعد البيانات 

(معمل نادى التكنولوجيا)

G3

(محاضرة)1- قواعد البيانات 

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة)إشارات و نظم

(7مدرج )

(معمل)تصميم منطقى 

(معمل نادى التكنولوجيا)

G1
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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

02:30-04:00 12:45-02:15 11:15-12:45 09:30-11:00  08:00 - 09:30
(محاضرة)المعالجة على التوازىاألحد

(260مدرج )

(محاضرة)ذكاء إصطناعى

(260مدرج )

(محاضرة)خوارزميات

(مدرج الشافعى)

(محاضرة)2- نظم التشغيل 

(مدرج الشافعى)

(معمل)المعالجة على التوازى

(4معمل )

G1

(معمل)2- هندسة برمجيات اإلثنين

(5معمل )

G1, G2

(معمل)المعالجة على التوازى

(6معمل )

G3, G4

(معمل)المعالجة على التوازى

(5معمل )

G5, G6

(معمل)نظم الرسم بالحاسب

(6معمل )

G3, G4

(معمل)المعالجة على التوازى

(3معمل )

G7

(معمل)خوارزميات

(5معمل )

G1, G2

(معمل)2- نظم التشغيل 

(6معمل )

G3, G4

(معمل)ذكاء إصطناعى

(7معمل )

G5, G6

(معمل)خوارزميات

(معمل نادى التكنولوجيا)

G7

(معمل)المعالجة على التوازى

(معمل نادى التكنولوجيا)

G2

(معمل)ذكاء إصطناعى

(معمل ابن سينا)

G3, G4

(معمل)2- نظم التشغيل الثالثاء

(3معمل )

G5

(معمل)خوارزميات

(5معمل )

G3, G4

(معمل)ذكاء إصطناعى

(8معمل )

G1, G2

(معمل)ذكاء إصطناعى

(معمل نادى التكنولوجيا)

GE1

مقدمة في هندسة 

(محاضرة)البرمجيات

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة)خوارزميات

(مدرج الشافعى)

(محاضرة)2- نظم التشغيل 

(7مدرج )

(معمل)مقدمة في هندسة البرمجيات

(8معمل )

GE2

(معمل)2- نظم التشغيل 

(4معمل )

G1, G2

(معمل)خوارزميات

(معمل ابن سينا)

G5, G6

(محاضرة)2- هندسة برمجيات األربعاء

(مدرج الشافعى)

(محاضرة)نظم الرسم بالحاسب

(مدرج الشافعى)

(محاضرة)ذكاء إصطناعى

(7مدرج )

(محاضرة)المعالجة على التوازى

(260مدرج )

(معمل)مقدمة في هندسة البرمجيات

(3معمل )

G1

(معمل)2- هندسة برمجيات 

(5معمل )

G5

(معمل)نظم الرسم بالحاسبالخميس

(6معمل )

G1, G2

(معمل)2- هندسة برمجيات 

(7معمل )

G3, G4

(معمل)نظم الرسم بالحاسب

(6معمل )

G5

(محاضرة)نظم الرسم بالحاسب

(7مدرج )

مقدمة في هندسة 

(محاضرة)البرمجيات

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة)2- هندسة برمجيات 

(مدرج الشافعى)

(معمل)ذكاء إصطناعى

(3معمل )

GE1
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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

02:30-04:00 12:45-02:15 11:15-12:45 09:30-11:00  08:00 - 09:30
(محاضرة)المعالجات الدقيقةاألحد

(8مدرج )

(محاضرة)معالجة الكالم

(9مدرج )

(محاضرة)التعرف على األنماط

(8مدرج )

(محاضرة)1- معالجة الصور

(8مدرج )

الشبكات ذات السرعة 

(محاضرة)الفائقة

(9مدرج )

(معمل)معالجة الكالم

(4معمل )

G1

(معمل)المعالجات الدقيقة

(معمل نادى التكنولوجيا)

G1

(معمل)التعرف على األنماط

(معمل ابن سينا)

G1, G2

(معمل)المعالجات الدقيقةاإلثنين

(معمل نادى التكنولوجيا)

G2

تأمين شبكات الحاسب و 

(محاضرة)المعلومات

(8مدرج )

الشبكات ذات السرعة 

(محاضرة)الفائقة

(9مدرج )

(معمل)2- شبكات الحاسب 

(6معمل )

G1, G2

تأمين شبكات الحاسب و 

(معمل)المعلومات

(معمل ابن سينا)

G3, G4

(معمل)2- شبكات الحاسب 

(3معمل )

G3, G4

(محاضرة)التعرف على األنماطالثالثاء

(8مدرج )

مقدمة في هندسة 

(محاضرة)البرمجيات

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

تأمين شبكات الحاسب و 

(محاضرة)المعلومات

(561مدرج )

(معمل)1- معالجة الصور

(3معمل )

G3

(معمل)نظم الرسم بالحاسب

(7معمل )

G1, G2

(معمل)مقدمة في هندسة البرمجيات

(8معمل )

GE2

(معمل)1- معالجة الصور

(7معمل )

G1, G2

(محاضرة)المعالجات الدقيقةاألربعاء

(7مدرج )

(محاضرة)معالجة الكالم

(9مدرج )

(معمل)الشبكات ذات السرعة الفائقة

(معمل ابن سينا)

G1, G2

(محاضرة)نظم الرسم بالحاسب

(مدرج الشافعى)

(محاضرة)1- معالجة الصور

(9مدرج )

(محاضرة)2- شبكات الحاسب 

(560مدرج )

(معمل)مقدمة في هندسة البرمجيات

(3معمل )

G1

(معمل)نظم الرسم بالحاسب

(معمل ابن سينا)

G3, G4

(معمل)التعرف على األنماطالخميس

(5معمل )

G3, G4

تأمين شبكات الحاسب و 

(معمل)المعلومات

(معمل ابن سينا)

G1, G2

(محاضرة)2- شبكات الحاسب 

(7مدرج )

(محاضرة)نظم الرسم بالحاسب

(7مدرج )

مقدمة في هندسة 

(محاضرة)البرمجيات

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)
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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

02:30-04:00 12:45-02:15 11:15-12:45 09:30-11:00  08:00 - 09:30
(معمل)2- هندسة برمجيات األحد

(3معمل )

G3

(معمل)2- هندسة برمجيات 

(4معمل )

G4

(معمل)ذكاء إصطناعى

(6معمل )

G1, G2

(محاضرة)ذكاء إصطناعى

(260مدرج )

(معمل)2- قواعد البيانات 

(معمل نادى التكنولوجيا)

G5

(معمل)ذكاء إصطناعى

(3معمل )

G5

(معمل)تخزين و استرجاع البيانات

(6معمل )

G3, G4

(معمل)مستودعات البيانات

(معمل ابن سينا)

G1, G2

(معمل)تخزين و استرجاع البياناتاإلثنين

(معمل ابن سينا)

G5, G6

(معمل)مستودعات البيانات

(4معمل )

G5

(معمل)2- قواعد البيانات 

(7معمل )

G3, G4

(معمل)2- هندسة برمجيات 

(8معمل )

G1, G2

تخزين و استرجاع 

(محاضرة)البيانات

(مدرج الشافعى)

- تحليل وتصميم نظم المعلومات 

(معمل)2

(3معمل )

G1

- تحليل وتصميم نظم المعلومات 

(معمل)2

(4معمل )

G2

- تحليل وتصميم نظم المعلومات 

(معمل)2

(5معمل )

G3, G4

- تحليل وتصميم نظم المعلومات الثالثاء

(محاضرة)2

(مدرج الشافعى)

مقدمة في هندسة 

(محاضرة)البرمجيات

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة)مستودعات البيانات

(560مدرج )

(محاضرة)2- قواعد البيانات 

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(معمل)مقدمة في هندسة البرمجيات

(8معمل )

GE2

(معمل)ذكاء إصطناعى

(6معمل )

G3, G4

(محاضرة)2- هندسة برمجيات األربعاء

(مدرج الشافعى)

(محاضرة)مستودعات البيانات

(260مدرج )

(محاضرة)ذكاء إصطناعى

(7مدرج )

تخزين و استرجاع 

(محاضرة)البيانات

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(معمل)مقدمة في هندسة البرمجيات

(3معمل )

G1

(معمل)2- قواعد البيانات 

(4معمل )

G6

(معمل)2- هندسة برمجيات 

(5معمل )

G5

(معمل)تخزين و استرجاع البيانات

(8معمل )

G1, G2

- تحليل وتصميم نظم المعلومات الخميس

(محاضرة)2

(مدرج الشافعى)

- تحليل وتصميم نظم المعلومات 

(معمل)2

(4معمل )

G5

(معمل)2- قواعد البيانات 

(5معمل )

G1, G2

(معمل)مستودعات البيانات

(7معمل )

G3, G4

(معمل)2- هندسة برمجيات 

(معمل نادى التكنولوجيا)

G6

(محاضرة)2- قواعد البيانات 

(مدرج الشافعى)

مقدمة في هندسة 

(محاضرة)البرمجيات

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة)2- هندسة برمجيات 

(مدرج الشافعى)

(معمل)ذكاء إصطناعى

(3معمل )

GE1
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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

02:30-04:00 12:45-02:15 11:15-12:45 09:30-11:00  08:00 - 09:30
(محاضرة)لغات الحاسب للنمذجةاألحد

(مدرج الشافعى)

نظم دعم القرار و 

(محاضرة)تطبيقاتها

(مدرج الشافعى)

(محاضرة)البرمجة الغير خطية

 (9مدرج )

(معمل)لغات الحاسب للنمذجةاإلثنين

(3معمل )

G1, G2

(تمارين)البرمجة الغير خطية

(10مدرج )

G1, G2

(محاضرة)النماذج العشوائية

 (10مدرج )

(محاضرة)لغات الحاسب للنمذجةالثالثاء

(260مدرج )

مقدمة في هندسة 

(محاضرة)البرمجيات

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة)الحسابات الذكية

(10مدرج )

نظرية القرارت و 

(محاضرة)المباريات

(10مدرج )

(معمل)مقدمة في هندسة البرمجيات

(8معمل )

GE2

(تمارين)نظم دعم القرار و تطبيقاتها

(261مدرج )

G1, G2

(تمارين)النماذج العشوائيةاألربعاء

(563مدرج )

G1, G2

(معمل)الحسابات الذكية

(5معمل )

G1, G2

نظم دعم القرار و 

(محاضرة)تطبيقاتها

(مدرج الشافعى)

(محاضرة)النماذج العشوائية

(9مدرج )

(معمل)مقدمة في هندسة البرمجيات

(3معمل )

G1

(محاضرة)الحسابات الذكيةالخميس

(10مدرج )

نظرية القرارت و 

(محاضرة)المباريات

(10مدرج )

(محاضرة)البرمجة الغير خطية

(10مدرج )

مقدمة في هندسة 

(محاضرة)البرمجيات

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

نظرية القرارت و 

(تمارين)المباريات

(559مدرج )

G1, G2

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

02:30-04:00 12:45-02:15 11:15-12:45 09:30-11:00  08:00 - 09:30
 1-فى علوم الحاسب. م. مالسبت

(معمل)(الحوسبة السحابية)

(4معمل )

G3

ERP (CS)(معمل)

(5معمل )

G5, G6

ERP (CS)(معمل)

(8معمل )

G1, G2

ERP (CS)(معمل)

(معمل ابن سينا)

G3, G4

ERP (CS)(معمل)

(5معمل )

G5, G6

ERP (CS)(معمل)

(8معمل )

G1, G2

ERP (CS)(معمل)

(معمل ابن سينا)

G3, G4

(محاضرة)المترجمات

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة)التعرف على األنماطاألحد

(8مدرج )

(محاضرة)1- معالجة الصور

(8مدرج )

 1-فى علوم الحاسب. م. م

(محاضرة)(الحوسبة السحابية)

(7مدرج )

(معمل)التعرف على األنماط

(معمل ابن سينا)

All

(محاضرة)ERP (CS)اإلثنين

(7مدرج )

ERP (CS)(محاضرة)

  (7مدرج )

(محاضرة)التعرف على األنماطالثالثاء

(8مدرج )

 1-فى علوم الحاسب. م. م

(محاضرة)(الحوسبة السحابية)

(8مدرج )

(محاضرة)معالجة اللغات الطبيعية

(9مدرج )

  

(معمل)1- معالجة الصور

(7معمل )

G1

(محاضرة)المترجماتاألربعاء

(7مدرج )

(محاضرة)1- معالجة الصور

(9مدرج )

(محاضرة)معالجة اللغات الطبيعية

(10مدرج )

 1-فى علوم الحاسب. م. م

(معمل)(الحوسبة السحابية)

(6معمل )

G1, G2

(معمل)معالجة اللغات الطبيعيةالخميس

(8معمل )

G1

 

(معمل)المترجمات

(7معمل )

All
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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

02:30-04:00 12:45-02:15 11:15-12:45 09:30-11:00  08:00 - 09:30
(معمل)معالجة اللغات الطبيعيةالسبت

(3معمل )

G1

 1-فى علوم الحاسب. م. م

(معمل)(الحوسبة السحابية)

(4معمل )

G3

(معمل)معالجة اللغات الطبيعية

(3معمل )

G2

ERP (CS)(معمل)

(5معمل )

G5, G6

ERP (CS)(معمل)

(8معمل )

G1, G2

ERP (CS)(معمل)

(معمل ابن سينا)

G3, G4

ERP (CS)(معمل)

(5معمل )

G5, G6

ERP (CS)(معمل)

(8معمل )

G1, G2

ERP (CS)(معمل)

(معمل ابن سينا)

G3, G4

(محاضرة)المترجمات

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

- تحليل وتصميم نظم المعلومات األحد

(معمل)2

(5معمل )

G3, G4

(معمل)المترجمات

(معمل ابن سينا)

G1, G2

(معمل)المترجمات

(4معمل )

G3

 1-فى علوم الحاسب. م. م

(محاضرة)(الحوسبة السحابية)

(7مدرج )

(معمل)2- قواعد البيانات 

(8معمل )

G1, G2

(محاضرة)ERP (CS)اإلثنين

(7مدرج )

ERP (CS)(محاضرة)

  (7مدرج )

(معمل)المترجمات

(4معمل )

G4

- تحليل وتصميم نظم المعلومات الثالثاء

(محاضرة)2

(مدرج الشافعى)

 1-فى علوم الحاسب. م. م

(محاضرة)(الحوسبة السحابية)

(8مدرج )

(محاضرة)معالجة اللغات الطبيعية

(9مدرج )

(محاضرة)2- قواعد البيانات 

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة)المترجماتاألربعاء

(7مدرج )

(معمل)2- قواعد البيانات 

(3معمل )

G3, G4

(محاضرة)معالجة اللغات الطبيعية

(10مدرج )

 1-فى علوم الحاسب. م. م

(معمل)(الحوسبة السحابية)

(6معمل )

G1, G2

- تحليل وتصميم نظم المعلومات الخميس

(محاضرة)2

(مدرج الشافعى)

(محاضرة)2- قواعد البيانات 

(مدرج الشافعى)

- تحليل وتصميم نظم المعلومات 

(معمل)2

(6معمل )

G1, G2
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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

02:30-04:00 12:45-02:15 11:15-12:45 09:30-11:00  08:00 - 09:30
 1-فى علوم الحاسب. م. مالسبت

(معمل)(الحوسبة السحابية)

(4معمل )

G3

ERP (CS)(معمل)

(5معمل )

G5, G6

ERP (CS)(معمل)

(8معمل )

G1, G2

ERP (CS)(معمل)

(معمل ابن سينا)

G3, G4

ERP (CS)(معمل)

(5معمل )

G5, G6

ERP (CS)(معمل)

(8معمل )

G1, G2

ERP (CS)(معمل)

(معمل ابن سينا)

G3, G4

(محاضرة)المترجمات

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة)لغات الحاسب للنمذجةاألحد

(مدرج الشافعى)

نظم دعم القرار و 

(محاضرة)تطبيقاتها

(مدرج الشافعى)

 1-فى علوم الحاسب. م. م

(محاضرة)(الحوسبة السحابية)

(7مدرج )

(محاضرة)ERP (CS)اإلثنين

(7مدرج )

ERP (CS)(محاضرة)

  (7مدرج )

(محاضرة)لغات الحاسب للنمذجةالثالثاء

(260مدرج )

 1-فى علوم الحاسب. م. م

(محاضرة)(الحوسبة السحابية)

(8مدرج )

(محاضرة)معالجة اللغات الطبيعية

(9مدرج )

(تمارين)نظم دعم القرار و تطبيقاتها

(563مدرج )

G3, G4

(معمل)لغات الحاسب للنمذجة

(معمل ابن سينا)

G1, G2

(محاضرة)المترجماتاألربعاء

(7مدرج )

نظم دعم القرار و 

(محاضرة)تطبيقاتها

(مدرج الشافعى)

(محاضرة)معالجة اللغات الطبيعية

(10مدرج )

 1-فى علوم الحاسب. م. م

(معمل)(الحوسبة السحابية)

(6معمل )

G1, G2

(معمل)لغات الحاسب للنمذجة

(6معمل )

G3, G4

(معمل)معالجة اللغات الطبيعيةالخميس

(8معمل )

G1, G2

(تمارين)نظم دعم القرار و تطبيقاتها

(9مدرج )

G1, G2

(معمل)المترجمات

(7معمل )

G1, G2

(معمل)المترجمات

(8معمل )

G3, G4
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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

02:30-04:00 12:45-02:15 11:15-12:45 09:30-11:00  08:00 - 09:30
(محاضرة)ERP (IT-IS-DS)السبت

(7مدرج )

ERP (IT-IS-DS)(محاضرة)

(7مدرج )

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(3معمل )

G3

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(7معمل )

G1, G2

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(3معمل )

G3

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(7معمل )

G1, G2

(محاضرة)المعالجة على التوازىاألحد

(260مدرج )

(محاضرة)ذكاء إصطناعى

(260مدرج )

(محاضرة)النظم المدمجة

(561مدرج )

 2-في تكنولوجيا المعلومات. م.م

(محاضرة)(الحوسبة السحابية)

(10مدرج )

الرسوم الحاسوبية 

(محاضرة)المتحركة

(قاعة نادي التكنولوجيا)

 

(معمل)المعالجة على التوازىاإلثنين

(6معمل )

All

  

(محاضرة)الرؤية بالحاسبالثالثاء

  (563مدرج )

(معمل)ذكاء إصطناعى

(6معمل )

All

(محاضرة)الرؤية بالحاسباألربعاء

(10مدرج )

(محاضرة)النظم المدمجة

(561مدرج )

الرسوم الحاسوبية 

(محاضرة)المتحركة

(10مدرج )

 2-في تكنولوجيا المعلومات. م.م

(معمل)(الحوسبة السحابية)

(7معمل )

All

(محاضرة)ذكاء إصطناعى

(7مدرج )

(محاضرة)المعالجة على التوازى

(260مدرج )

(معمل)الرسوم الحاسوبية المتحركة

(معمل نادى التكنولوجيا)

G1

 2-في تكنولوجيا المعلومات. م.مالخميس

(محاضرة)(الحوسبة السحابية)

(9مدرج )

(معمل)النظم المدمجة

(3معمل )

All

(معمل)الرؤية بالحاسب

(5معمل )

G1
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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

02:30-04:00 12:45-02:15 11:15-12:45 09:30-11:00  08:00 - 09:30
(محاضرة)ERP (IT-IS-DS)السبت

(7مدرج )

ERP (IT-IS-DS)(محاضرة)

(7مدرج )

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(3معمل )

G3

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(7معمل )

G1, G2

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(3معمل )

G3

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(7معمل )

G1, G2

- تحليل وتصميم نظم المعلومات األحد

(معمل)2

(5معمل )

G1

(محاضرة)النظم المدمجة

(561مدرج )

 2-في تكنولوجيا المعلومات. م.م

(محاضرة)(الحوسبة السحابية)

(10مدرج )

الرسوم الحاسوبية 

(محاضرة)المتحركة

(قاعة نادي التكنولوجيا)

 

- تحليل وتصميم نظم المعلومات الثالثاء

(محاضرة)2

(مدرج الشافعى)

(محاضرة)الرؤية بالحاسب

(563مدرج )

(محاضرة)2- قواعد البيانات 

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(محاضرة)الرؤية بالحاسباألربعاء

(10مدرج )

(محاضرة)النظم المدمجة

(561مدرج )

الرسوم الحاسوبية 

(محاضرة)المتحركة

(10مدرج )

 2-في تكنولوجيا المعلومات. م.م

(معمل)(الحوسبة السحابية)

(7معمل )

All

(معمل)2- قواعد البيانات 

(4معمل )

G1

(معمل)الرسوم الحاسوبية المتحركة

(معمل نادى التكنولوجيا)

G1

- تحليل وتصميم نظم المعلومات الخميس

(محاضرة)2

(مدرج الشافعى)

 2-في تكنولوجيا المعلومات. م.م

(محاضرة)(الحوسبة السحابية)

(9مدرج )

(معمل)النظم المدمجة

(3معمل )

All

(محاضرة)2- قواعد البيانات 

(مدرج الشافعى)

(معمل)الرؤية بالحاسب

(3معمل )

G1
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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

02:30-04:00 12:45-02:15 11:15-12:45 09:30-11:00  08:00 - 09:30
(محاضرة)ERP (IT-IS-DS)السبت

(7مدرج )

ERP (IT-IS-DS)(محاضرة)

(7مدرج )

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(3معمل )

G3

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(7معمل )

G1, G2

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(3معمل )

G3

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(7معمل )

G1, G2

(محاضرة)لغات الحاسب للنمذجةاألحد

(مدرج الشافعى)

نظم دعم القرار و 

(محاضرة)تطبيقاتها

(مدرج الشافعى)

(محاضرة)النظم المدمجة

(561مدرج )

 2-في تكنولوجيا المعلومات. م.م

(محاضرة)(الحوسبة السحابية)

(10مدرج )

الرسوم الحاسوبية 

(محاضرة)المتحركة

(قاعة نادي التكنولوجيا)

 

(محاضرة)لغات الحاسب للنمذجةالثالثاء

(260مدرج )

(محاضرة)الرؤية بالحاسب

  (563مدرج )

(محاضرة)الرؤية بالحاسباألربعاء

(10مدرج )

(محاضرة)النظم المدمجة

(561مدرج )

الرسوم الحاسوبية 

(محاضرة)المتحركة

(10مدرج )

 2-في تكنولوجيا المعلومات. م.م

(معمل)(الحوسبة السحابية)

(7معمل )

All

نظم دعم القرار و 

(محاضرة)تطبيقاتها

(مدرج الشافعى)

(معمل)لغات الحاسب للنمذجة

(5معمل )

G1, G2

(معمل)الرسوم الحاسوبية المتحركة

(معمل نادى التكنولوجيا)

G1

(تمارين)نظم دعم القرار و تطبيقاتهاالخميس

(9مدرج )

G1, G2

 2-في تكنولوجيا المعلومات. م.م

(محاضرة)(الحوسبة السحابية)

(9مدرج )

(معمل)النظم المدمجة

(3معمل )

All

(معمل)الرؤية بالحاسب

(5معمل )

G1, G2

 

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

02:30-04:00 12:45-02:15 11:15-12:45 09:30-11:00  08:00 - 09:30
(محاضرة)ERP (IT-IS-DS)السبت

(7مدرج )

ERP (IT-IS-DS)(محاضرة)

(7مدرج )

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(3معمل )

G3

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(4معمل )

G4

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(6معمل )

G1, G2

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(3معمل )

G3

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(4معمل )

G4

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(6معمل )

G1, G2

(محاضرة)المعالجة على التوازىاألحد

(260مدرج )

(محاضرة)2- نظم التشغيل 

(مدرج الشافعى)

(معمل)المعالجة على التوازى

(4معمل )

G1

(معمل)2- نظم التشغيل الثالثاء

(3معمل )

All

(محاضرة)تصميم قواعد البيانات

(260مدرج )

(محاضرة)2- نظم التشغيل 

(7مدرج )

(محاضرة)نظم المعلومات اإلداريةاألربعاء

(8مدرج )

(تمارين)نظم المعلومات اإلدارية

(563مدرج )

G1

(محاضرة)المعالجة على التوازى

(260مدرج )

ةالخميس (محاضرة)نظم المعلومات اإلداري

(8مدرج )

(محاضرة)تصميم قواعد البيانات

(8مدرج )

(معمل)تصميم قواعد البيانات

(5معمل )

G1

2020,  فبراير21 Page 14 of 16



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

02:30-04:00 12:45-02:15 11:15-12:45 09:30-11:00  08:00 - 09:30
(محاضرة)ERP (IT-IS-DS)السبت

(7مدرج )

ERP (IT-IS-DS)(محاضرة)

(7مدرج )

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(3معمل )

G3

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(4معمل )

G4

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(6معمل )

G1, G2

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(3معمل )

G3

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(4معمل )

G4

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(6معمل )

G1, G2

(محاضرة)التعرف على األنماطاألحد

(8مدرج )

(محاضرة)1- معالجة الصور

 (8مدرج )

(معمل)التعرف على األنماط

(معمل ابن سينا)

All

(محاضرة)التعرف على األنماطالثالثاء

(8مدرج )

(محاضرة)تصميم قواعد البيانات

  (260مدرج )

(معمل)1- معالجة الصور

(7معمل )

G1

(محاضرة)نظم المعلومات اإلداريةاألربعاء

(8مدرج )

(تمارين)نظم المعلومات اإلدارية

(563مدرج )

G1

(محاضرة)1- معالجة الصور

(9مدرج )

(معمل)تصميم قواعد البيانات

(8معمل )

G1

ةالخميس (محاضرة)نظم المعلومات اإلداري

(8مدرج )

(محاضرة)تصميم قواعد البيانات

  (8مدرج )

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

02:30-04:00 12:45-02:15 11:15-12:45 09:30-11:00  08:00 - 09:30
(محاضرة)ERP (IT-IS-DS)السبت

(7مدرج )

ERP (IT-IS-DS)(محاضرة)

(7مدرج )

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(3معمل )

G3

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(4معمل )

G4

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(6معمل )

G1, G2

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(3معمل )

G3

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(4معمل )

G4

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(6معمل )

G1, G2

(محاضرة)لغات الحاسب للنمذجةاألحد

(مدرج الشافعى)

نظم دعم القرار و 

(محاضرة)تطبيقاتها

(مدرج الشافعى)

(تمارين)نظم المعلومات اإلدارية

(260مدرج )

G3, G4

 

(محاضرة)لغات الحاسب للنمذجةالثالثاء

(260مدرج )

(محاضرة)تصميم قواعد البيانات

(260مدرج )

(تمارين)نظم دعم القرار و تطبيقاتها

(261مدرج )

G3, G4

(تمارين)نظم دعم القرار و تطبيقاتها

(563مدرج )

G1, G2

(محاضرة)نظم المعلومات اإلداريةاألربعاء

(8مدرج )

(تمارين)نظم المعلومات اإلدارية

(563مدرج )

G1, G2

(معمل)تصميم قواعد البيانات

(3معمل )

G3

(معمل)تصميم قواعد البيانات

(4معمل )

G4

نظم دعم القرار و 

(محاضرة)تطبيقاتها

(مدرج الشافعى)

 

ةالخميس (محاضرة)نظم المعلومات اإلداري

(8مدرج )

(محاضرة)تصميم قواعد البيانات

(8مدرج )

(معمل)لغات الحاسب للنمذجة

(7معمل )

G1, G2

(معمل)تصميم قواعد البيانات

(5معمل )

G1, G2

(معمل)لغات الحاسب للنمذجة

(معمل ابن سينا)

G3, G4
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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

02:30-04:00 12:45-02:15 11:15-12:45 09:30-11:00  08:00 - 09:30
(محاضرة)ERP (IT-IS-DS)السبت

(7مدرج )

ERP (IT-IS-DS)(محاضرة)

(7مدرج )

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(معمل نادى التكنولوجيا)

G1

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(معمل نادى التكنولوجيا)

G1

(محاضرة)المعالجة على التوازىاألحد

(260مدرج )

(محاضرة)برمجة متعددة األهداف

(10مدرج )

(معمل)المعالجة على التوازىاإلثنين

(6معمل )

All

(تمارين)برمجة متعددة األهداف

(560مدرج )

All

  

(تمارين)اإلدارة اإلستراتيجية

(563مدرج )

All

(محاضرة)اإلدارة اإلستراتيجيةالثالثاء

  (قاعة نادي التكنولوجيا)

(محاضرة)2- هندسة برمجيات األربعاء

(مدرج الشافعى)

(محاضرة)اإلدارة اإلستراتيجية

(9مدرج )

(محاضرة)المعالجة على التوازى

(260مدرج )

(معمل)2- هندسة برمجيات الخميس

(7معمل )

G1

(محاضرة)2- هندسة برمجيات 

(مدرج الشافعى)

(محاضرة)برمجة متعددة األهداف

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

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

02:30-04:00 12:45-02:15 11:15-12:45 09:30-11:00  08:00 - 09:30
(محاضرة)ERP (IT-IS-DS)السبت

(7مدرج )

ERP (IT-IS-DS)(محاضرة)

(7مدرج )

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(معمل نادى التكنولوجيا)

G1

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(معمل نادى التكنولوجيا)

G1

(محاضرة)التعرف على األنماطاألحد

(8مدرج )

(محاضرة)1- معالجة الصور

(8مدرج )

(محاضرة)برمجة متعددة األهداف

(10مدرج )

(تمارين)برمجة متعددة األهدافاإلثنين

(560مدرج )

All

  

(تمارين)اإلدارة اإلستراتيجية

(563مدرج )

All

(محاضرة)التعرف على األنماطالثالثاء

(8مدرج )

(محاضرة)اإلدارة اإلستراتيجية

  (قاعة نادي التكنولوجيا)

(معمل)1- معالجة الصور

(7معمل )

G1

(محاضرة)اإلدارة اإلستراتيجيةاألربعاء

(9مدرج )

(محاضرة)1- معالجة الصور

 (9مدرج )

(معمل)التعرف على األنماطالخميس

(5معمل )

All

  

(محاضرة)برمجة متعددة األهداف

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

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

02:30-04:00 12:45-02:15 11:15-12:45 09:30-11:00  08:00 - 09:30
(محاضرة)ERP (IT-IS-DS)السبت

(7مدرج )

ERP (IT-IS-DS)(محاضرة)

(7مدرج )

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(معمل نادى التكنولوجيا)

G1

ERP (IT-IS-DS)(معمل)

(معمل نادى التكنولوجيا)

G1

األحد

 

(محاضرة)برمجة متعددة األهداف

(10مدرج )

(تمارين)برمجة متعددة األهدافاإلثنين

(560مدرج )

All

  

(تمارين)اإلدارة اإلستراتيجية

(563مدرج )

All

- تحليل وتصميم نظم المعلومات الثالثاء

(محاضرة)2

(مدرج الشافعى)

(محاضرة)اإلدارة اإلستراتيجية

(قاعة نادي التكنولوجيا)

(محاضرة)2- قواعد البيانات 

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)

(معمل)2- قواعد البيانات األربعاء

(3معمل )

G1

(محاضرة)اإلدارة اإلستراتيجية

(9مدرج )

- تحليل وتصميم نظم المعلومات 

(معمل)2

(3معمل )

G1

- تحليل وتصميم نظم المعلومات الخميس

(محاضرة)2

(مدرج الشافعى)

(محاضرة)2- قواعد البيانات 

 (مدرج الشافعى)

(محاضرة)برمجة متعددة األهداف

(إبراهيم فرج. د.مدرج أ)
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