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 تفعيل االيميل االكاديمي التأكيد على على جميع الطالب ضرورة *       داخل المعمل بالمكان المحددة لكل طالبعلى جميع الطالب االلتزام *   تعقد جميع االمتحانات بمبنى المعامل بالكلية             •
             لمعرفة ما يطرا من تغييرلى جميع الطالب االطالع على لوحة االعالنات الخاصة بشئون الطالب ع •
 القائم  باعمال عميد الكلية       وكيل الكلية لشئون الطالب  

 أ.د تيسير حسن عبد الحميد                أ.د/ خالد فتحي حسين            

 
 

 

اليوم /  
 التاريخ 

 المستوى االول 

 11الى  9من الساعة  

 المستوى الثاني

 11الى  9 الساعة  من
 المستوى الثالث 

 

 المستوى الرابع من الساعة  

 2الى  12من الساعة 
 30/5االثنين 

 ( 419) مفاهيم قواعد البيانات 
 (103) اليكترونية تجارة+   (64) الذكية النظم 

 ( 4) + تحليل وتصميم الشبكات( 6) تطويرالوسائط المتعددة التفاعلية + 
 31/5الثالثاء 

 
 ( 106) العنكبوتية + البرمجة (7)االبعاد   ثالثية والحركة النمذجة 

 2الى  12من الساعة  ( 3) + الرسم بالحاسب

 

    ( 304)دوائر رقميه 6/ 1االربعاء 

   (2) + كتابة تقنية  ( 431) واالخالقياتالحاسبات   6/ 2الخميس 

 4/6السبت  
 

    ( 6) الرقمى الصوت + (170) الشيئية الموزعة البيانات قواعد  

 ( 1) الحركة بالحاسب
 (8) المعلومات الشبكيةنظم +   (2) معمارية تكنولوجيه للشركات 2الى  12من الساعة   (192) المهنية والممارسة البرمجيات تطوير   5/6االحد 
    ( 291) اساسيات البرمجة 6/6االثنين 

   ( 412) معماريات الحاسب  7/6الثالثاء 

 6/ 8االربعاء 
  

    (100) وحمايتها المعلومات ضمان +  (69 ) الحاسب امن مقدمة 

 ( 13) والمحمولة الالسلكية +الحوسبة
 9/6الخميس  

 

 ( 93)المعلومات  نظم وادارة استراتيجة( + 15)الشبكات  امن 

 2الى  12من الساعة 

 

 11الى   9من الساعة (  1التدريب الميداني ) 

    ( 278)2 لغة انجليزية 6/ 11السبت  

    (396) هياكل بيانات وخوارزميات  12/6االحد 

 ( 5) االلعاب برمجة  + (98) االجتماعية المعلومات نظم 2الى  12من الساعة  مستوى رابع 17(  +  71) بالحاسب الرؤية   13/6االثنين 

     14/6الثالثاء  

  11الى    9من الساعة (    3ادارة مشروعات متقدمة )  (292)2رياضيات  15/6االربعاء 

 16/6الخميس 
 

    (7) الهندسية والمعالجة االبعاد ثالثى التصوير+( 3 )  ضمان جودة نظم المعلومات  (421)احتماالت واحصاء 

   (4) استخالص البيانات+  (61) المتوازية الحسابات + 

 (93) نظم دعم اتخاذ  القرار + (69) الخوارزميات وتحليل تصميم   6/ 18السبت  
   2الى  12من الساعة 

 

   ( 290)2فيزياء  19/6االحد 

 (3قواعد بيانات متقدمة)   ( 75) الشبكات رمجةب  (94) المعلومات نظم تطبيقات تطوير    20/6االثنين 
 21/6الثالثاء 

  
 ( 7) الرقمى الفيديو فى مقدمة (67)االصطناعى  الذكاء

 2الى  12من الساعة  (17) الشبكات ادارة +

 

   ( 441) تحليل وتصميم النظم  22/6االربعاء 

    (281) تواصل شخصي 23/6الخميس 

 6/ 25السبت  
  

  (2) + برمجه مرئيه(97) الجغرافية   المعلومات  نظم +  (89)الصور  معالجة 

 2الى  12من الساعة 

 

  11الى  9من الساعة   (5شبكات الحاسب )  (311) السياق االجتماعي للحوسبة  26/6االحد 

   (429) 3رياضيات  27/6االثنين 

    ( 293اقتصاديات الحوسبة ) 28/6الثالثاء 

  2الى  12من الساعة  (181) التشغيلنظم    29/6االربعاء 
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 اصة خجدول البرامج ال    

هندسة + نظم حيوية   المستوى االول المستوى   هندسة برمجيات المستوى الرابع  نظم معلومات حيويه المستوى الرابع  المستوى الثالث هندسة برمجيات  المستوى الثالث نظم حيوية  هندسة + نظم حيوية  المستوى الثاني 

 2الى  12من الساعة  2الى  12من الساعة  11الى   9من  11الى   9من  11الى  9من الساعة   11الى   9من الساعة  اليوم / التاريخ 

( 130) ة المعلومات الحيوية الهيكلي   ( 29+21) مفاهيم قواعد البيانات  30/5االثنين   (9) تحليل وتصميم الشبكات  

(19)تصميم ومعماريات البرمجيات (  272)المعلومات   نظم فى الخوارزميات    31/5الثالثاء     

( 17+ 18) دوائر رقميه 6/ 1االربعاء        

    ( 4شبكات الحاسب )   ( 31 + 21) حاسبات واخالقيات  6/ 2الخميس 

  4/6السبت  
 

( 132)قواعد البيانات الموزعة والشيئية    
( 1) الحيوية البيانات   قواعد +  

   (7) تنقيب بيانات هندسة البرمجيات 

 ( 1) تصميم برمجيات الشبكات المتنقلة  

  المعلومات  لنظم  النصية  البرمجة لغات    5/6االحد 
(272) 

  تطوير البرمجيات والممارسة المهنية

 2الى  12من الساعة  ( 14)

  

(17+7)  اساسيات البرمجة 6/6االثنين         

     ( 28+24) معماريات الحاسب   7/6الثالثاء 

 ( 1) األنظمة المدمجة لتصميم البرمجيات ( 136) 2 التقنيات الحسابية لالحياء     6/ 8االربعاء 

   ( 16) بناء البرمجيات (279) تدريب ميداني   9/6الخميس  

( 18+7) 2 لغة انجليزية  6/ 11السبت         

     ( 28+20) والخوارزمياتهياكل البيانات   12/6االحد 

البرمجة     (278) النظم وتصميم  تحليل   13/6االثنين 

 (  2  - 12من   ( ) 2) المرئية
 ( 20) تحليل متطلبات البرمجيات 

  

 (5) هندسة تطبيقات الويب  (133) الهندسة الوراثية     14/6الثالثاء  

(16+ 6) 2رياضيات 15/6االربعاء        

     (28+24) االحتماالت واالحصاء  16/6الخميس 

       6/ 18السبت  

      ( 17) فيزياء حيوية ( 17) 2فيزياء 19/6االحد 

   سوفت( 1+ 25) تراسل بيانات  20/6االثنين 

 2الى  12من الساعة  

( 132)   تطوير تطبيقات نظم المعلومات    (1) تقدير تكاليف تطوير وصيانة مشاريع البرمجيات  

  21/6الثالثاء 
 

   (277) االصطناعى الذكاء 

 ( 1) أساسيات الوراثة+ 

 ( 23) االصطناعى الذكاء 

 2الى  12من الساعة  

  

     ( 31) النظم وتصميم  تحليل  22/6االربعاء 

        (16+ 7) تواصل شخصي 23/6الخميس 

       6/ 25السبت  

17+30) السياق االجتماعي للحوسبة  26/6االحد        

     (30) 3رياضيات   27/6االثنين 

 ( 18اقتصاديات الحوسبة ) 28/6الثالثاء 

 ( 7) مقدمة في األحياء+        
 ( 22مقدمه لعلم الخلية الجزيئي )

 

    

   2الى  12من الساعة  (  16 + 276التشغيل )  نظم   29/6االربعاء 
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 )عدد طالب واحد( الفرقة الرابعة ) الئحة قديمة(

اليوم / 
 التاريخ

 (مواد تخلف) الفرقة الثالثة
 2الى  12من الساعة 

 الفرقة الرابعة
 11الى  9من الساعة 

  الخوارزميات وتحليل تصميم 18/6السبت 
 ميكنة االدارات  23/6الخميس 

 

 


