المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
جدول الفرقة االولي شعبة علوم الحاسب
االحد
1000 : 915

1045 : 1000

1140 : 1055

1225 : 1140

االثنين

355 : 310 310 : 230 225 : 140 140 : 1255

1000 : 915

1045 : 1000

1140 : 1055

1225 : 1140

الثالثاء

355 : 310 310 : 230 225 : 140 140 : 1255

سكشن  1اولي حاسب

الكترونيات

دورة لغة انجليزية

بحوث عمليات برمجة هيكلية برمجة هيكلية لغة أنجليزية 2

م م/شيماء عثمان

أ/نوران

م م/محمود عيد م/اسماء حسن م/اسماء حسن م/سارة حسن

---

سكشن  2اولي حاسب

معمل 002

409

403

301

301

حزم برامج

لغة أنجليزية 2

حزم برامج

سكشن  2اولي حاسب 3 ,اولي حاسب

الكترونيات

م/دعاء اسامة م/سارة حسن

م/دعاء اسامة

303

303

302

302

دورة لغة انجليزية م م/شيماء عثمان

أ/علياء

معمل 002

---

---

1000 : 915

1045 : 1000

1140 : 1055

1225 : 1140

االربعاء

355 : 310 310 : 230 225 : 140 140 : 1255

1000 : 915

1045 : 1000

1140 : 1055

1225 : 1140

الخميس

355 : 310 310 : 230 225 : 140 140 : 1255

رياضيات  2حزم برامج

حزم برامج

م م/اشرف عرفة م/دعاء اسامة

م/دعاء اسامة

السيمنار

303

303

برمجة هيكلية بحوث عمليات رياضيات 2

برمجة هيكلية

م/اسماء حسن م م/محمود عيد م م/اشرف عرفة

م/اسماء حسن

--301

403

1000 : 915

1045 : 1000

1140 : 1055

1225 : 1140

355 : 310 310 : 230 225 : 140 140 : 1255

السيمنار

301

211

سكشن  3اولي حاسب

م م/محمود عيد م/دعاء اسامة

م/سارة حسن

دورة لغة انجليزية

م/سمر

302

أ/علياء

403

303

211

308

أ/نوران
410

سكشن  5اولي حاسب

م م/اشرف عرفة م م/محمود عيد

السيمنار

403

هـــ 7

رياضيات  2بحوث عمليات

حزم برامج حزم برامج برمجة هيكلية الكترونيات
م/ايناس مصطفي م/ايناس مصطفي م م/ميران مجدي

معمل  011معمل 011

203

م/سمر
303

برمجة هيكلية لغة أنجليزية 2

سكشن  4اولي حاسب 5 ,اولي حاسب

م م/ميران مجدي م/مصطفي حامد

دورة لغة انجليزية

203

212

أ/نوران

برمجة هيكلية
م م/ميران مجدي

203

هــ 7

سكشن  4اولي حاسب

409د

203

403

السيمنار

---

---

الكترونيات
د/اسامة شفيق
د 4/

م/مصطفي حامد م م/ميران مجدي م م/محمود عيد م م/اشرف عرفة م/ايناس مصطفي

دورة لغة انجليزية

بحوث عمليات
د/فاروق شعبان
هــ 4

لغة أنجليزية  2برمجة هيكلية بحوث عمليات رياضيات  2حزم برامج

سكشن  4اولي حاسب 5 ,اولي حاسب

حزم برامج
د/احمد محمد

معمل  009معمل 008

السيمنار

301

معمل 009

303

301

---

---

410

سكشن  6اولي حاسب

رياضيات  2برمجة هيكلية حزم برامج بحوث عمليات برمجة هيكلية حزم برامج الكترونيات

سكشن  6اولي حاسب 7 ,اولي حاسب

م م/اشرف عرفة م/سارة حسن

دورة لغة انجليزية

أ/رحمة

---

---

السيمنار

302

م/ايناس مصطفي

402

م م/محمود عيد م/سارة حسن

403

302

م/ايناس مصطفي

م/سمر

معمل 011

302

لغة أنجليزية 2
م/مصطفي حامد

السيمنار

304

سكشن  7اولي حاسب

سكشن  6اولي حاسب 7 ,اولي حاسب

حزم برامج

دورة لغة انجليزية م/ايناس مصطفي

أ/رحمة

401

الكترونيات رياضيات  2برمجة هيكلية حزم برامج بحوث عمليات

م/سمر
معمل 003

م م/اشرف عرفة م/سارة حسن م/ايناس مصطفي م م/محمود عيد

السيمنار

--302

402

403

---

لغة أنجليزية 2

برمجة هيكلية

م/مصطفي حامد

م/سارة حسن

410د

302

رياضيات 2
د/محمد يونس
د 3/

م/ايناس مصطفي

م/سمر

م م/اشرف عرفة م/اسماء حسن

م/دعاء اسامة م/اسماء حسن

---

---

برمجة هيكلية
د/محمد حسين
مدرج أد /احمد جبر

حزم برامج الكترونيات

لغة أنجليزية 2
د/عمرو مغربي

بحوث عمليات حزم برامج

لغة أنجليزية 2

سكشن  2اولي حاسب 3 ,اولي حاسب

رياضيات  2برمجة هيكلية الكترونيات حزم برامج برمجة هيكلية

حاسب

304

