المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
جدول الفرقة الثانية شعبة علوم الحاسب
االحد
10.00 : 9.15

10.45 : 10.00

مستوي لغة e

11.40 : 10.55

12.25 : 11.40

1.40 : 12.55

االثنين
3.55 : 3.10 3.10 : 2.30 2.25 : 1.40

10.00 : 9.15

10.45 : 10.00

11.40 : 10.55

12.25 : 11.40

1.40 : 12.55

الثالثاء
3.55 : 3.10 3.10 : 2.30 2.25 : 1.40

احصاء

سكشن 1

أ/أية هللا الحريري م م/محمود عيد

10.00 : 9.15

10.45 : 10.00

11.40 : 10.55

12.25 : 11.40

االربعاء

1.40 : 12.55

3.55 : 3.10 3.10 : 2.30 2.25 : 1.40

10.00 : 9.15

10.45 : 10.00

11.40 : 10.55

تنظيم الحاسب تحليل التظم

التعرف علي االنماط

تنظيم الحاسب

مبادئ ادارة

م م/شيماء عثمان م/مصطفي حامد

م/داليا وليد

م م/شيماء عثمان

م/داليا رجائي

202

معمل 002

405د

12.25 : 11.40

1.40 : 12.55

الخميس
3.10 : 2.30 2.25 : 1.40

3.55 : 3.10

10.00 : 9.15

10.45 : 10.00

11.40 : 10.55

تنظيم ملفات
م م/امل ابراهيم

--409

202

معمل 002

403د

تنظيم ملفات

احصاء

التعرف علي االنماط

سكشن 2

م م/امل ابراهيم

---

---

--معمل 008

مستوي لغة  eتحليل التظم

تنظيم الحاسب

م/مصطفي حامد

م م/شيماء عثمان

403د

معمل 002

م م/محمود عيد م/داليا وليد أ/محمد عادل

12.25 : 11.40

1.40 : 12.55

3.55 : 3.10 3.10 : 2.30 2.25 : 1.40

---

مبادئ ادارة

تنظيم الحاسب

م/داليا رجائي

م م/شيماء عثمان

--202

معمل 008

سكشن 4

عل االنماط
التعرف ي
د /نجم
هـ 6

تنظيم الملفات ومعالجتها
ن
د /محمد
حسي
هـ 2

تحليل التظم تنظيم ملفات

احصاء

---

معمل 003

202

التعرف علي االنماط

تنظيم الحاسب

م/اسماء حسن م/هدير مراد

م/مروة ابو زيد

--303

تحليل التظم تنظيم ملفات

سكشن  6ثانية حاسب 5 ,ثانية حاسب

سكشن 5

م م/مي عاكف م/اسماء حسن م م/محمود عيد

د /احمد حامد

معمل  002معمل 002

معمل  003معمل  002معمل 002

302

د3 /

م م/شيماء عثمان م م/شيماء عثمان

تنظيم الحاسب ولغة التجميع
أد /محمد الزويدي
هـ 5

تنظيم الحاسب تنظيم الحاسب

م/اسماء حسن

مستوي لغة e

م/مصطفي حامد

---

مستوي لغة e

م/داليا رجائي

تحليل التظم
م/مصطفي حامد

--أ/رحمة أحمد

211
سكشن  3ثانية حاسب 4 ,ثانية حاسب

مستوي لغة e

تحليل النظم
أد /مجدي الحناوي
هـ 7

202

م م/شيماء عثمان م م/شيماء عثمان

م/داليا وليد

سكشن  3ثانية حاسب 4 ,ثانية حاسب

مبادئ ادارة

احصاء واحتماالت
د /محمد
هـ 6

سكشن 3

م م/محمود عيد

---

---

تنظيم ملفات تنظيم الحاسب تنظيم الحاسب

التعرف علي االنماط

اختياري علوم انسانية (مبادئ ادارة)

احصاء

معمل 009

د3 /

405د معمل 002

403د

405د

التعرف علي االنماط

مبادئ ادارة

م/هدير مراد

م/داليا رجائي

--أ/رحمة أحمد

203

405د

211
احصاء

تنظيم الحاسب

مبادئ ادارة

م م/محمود عيد

م/مروة ابو زيد

م/داليا رجائي

---

--403د

أ/محمد عادل

معمل 003

203

301

202

301

405د

211
سكشن  6ثانية حاسب 5 ,ثانية حاسب

التعرف علي االنماط

سكشن 6

مستوي لغة  eم/هدير مراد

تحليل التظم

احصاء

تنظيم الحاسب تنظيم ملفات

مبادئ ادارة

م م/مي عاكف م م/محمود عيد م/مروة ابو زيد م/اسماء حسن

أ/محمد عادل

211

203

303

202

301

م/مروة ابو زيد

م/داليا رجائي

--معمل 003

تنظيم الحاسب

--405د

--301

