المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
جدول الفرقة الثالثة 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

1000 : 915

1045 : 1000

1140 : 1055

1225 : 1140

االربعاء

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

شبكــات الحاسبات

سكشن  1ثالثة حاسب

هندســــة البرمجيات1

م م/مها طلعت

م م/امل ابراهيم

---

1000 : 915

1045 : 1000

1140 : 1055

1225 : 1140

---

---

---

معمل 008

---

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

الرســم بالحاسب

إختيارى تحليل وتصميم الخوارزميات

م/سمر

م/تسنيم عبد الرحمن

303د

م/سارة حسن

أ/علياء

م/سمر

م/تسنيم عبد الرحمن

م م/مها طلعت

302

211

معمل 009

308

معمل 009

سكشن  3ثالثة حاسب 4 ,ثالثة حاسب

الرســم بالحاسب

دورة لغة انجليزية

م/سمر

أ/محمد عادل

401

سكشن  2ثالثة حاسب
سكشن  4ثالثة حاسب

البرمجة المنطقية
د/محمد مصطفي
هــ 2

هندســــة البرمجيات1
أد/محمد الزويدي
هــ 2

الرســم بالحاسب
د/عبداللطيف حسين
هــ 2

سكشن  3ثالثة حاسب 4 ,ثالثة حاسب

البرمجة المنطقية

دورة لغة انجليزية

م/داليا وليد

--أ/محمد عادل

303

202

هــ 2

م/ايناس مصطفي

---

شبكــات الحاسبات
د/فاروق شعبان
هــ 2

الرســم بالحاسب

410

409

308

م م/امل ابراهيم

---

---

---

--302

معمل 009

شبكــات الحاسبات

م/احمد علي
---

---

معمل 008

م/سارة حسن م م/مها طلعت

---

302

---

البرمجة المنطقية شبكــات الحاسبات

حقوق االنسان
د/احمد عطية

---

---

أ/رحمة

م/سارة حسن

هندســــة البرمجيات1

---

---

دورة لغة انجليزية البرمجة المنطقية

---

---

---

202

إختيارى تحليل وتصميم الخوارزميات
د/صالح عليوة
هــ 2

سكشن  3ثالثة حاسب

الرســم بالحاسب

إختيارى تحليل وتصميم الخوارزميات

شبكــات الحاسبات

---

1000 : 915

1045 : 1000

1140 : 1055

1225 : 1140

---

معمل 009

البرمجة المنطقية دورة لغة انجليزية

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

إختيارى تحليل وتصميم الخوارزميات

هندســــة البرمجيات1

م/تسنيم عبد الرحمن

م م/امل ابراهيم

308

معمل 008

إختيارى تحليل وتصميم الخوارزميات

هندســــة البرمجيات1

م/مروة

م/دعاء اسامة

402

303

410
إختيارى تحليل وتصميم الخوارزميات

سكشن  5ثالثة حاسب

الرســم بالحاسب

البرمجة المنطقية

دورة لغة انجليزية م/ايناس مصطفي

م/داليا وليد

سكشن  5ثالثة حاسب 6 ,ثالثة حاسب

م/مروة
---

---

--أ/نوران

402

معمل 008

شبكــات الحاسبات

هندســــة البرمجيات1

م/احمد علي

م/دعاء اسامة

---

--403د

202

---

303

هـ2

سكشن  6ثالثة حاسب

---

---

---

سكشن  5ثالثة حاسب 6 ,ثالثة حاسب

هندســــة البرمجيات1

شبكــات الحاسبات الرســم بالحاسب البرمجة المنطقية

دورة لغة انجليزية

م/دعاء اسامة

م/داليا وليد

أ/نوران

303

م/احمد علي

م/ايناس مصطفي

---

إختيارى تحليل وتصميم الخوارزميات

م/مروة
---

هـ2

معمل  008معمل 011

202

--402

