
  االعمال الفصلية اتجدول امتحان

 8102/8102للعام الجامعي  نيالثا الدراسيللفصل 

 الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى اليوم

 الفرقة الرابعة

 نظم المعلومات
تكنولوجيا 

 المعلومات
 دعم القرار علوم الحاسب

 8001 – 0001 8001 – 0001 8001 – 0001 8001 – 0001 0011 – 08011 00001 – 01001 01011 – 2011 الفترة الزمنية

 السبت

10/10/8102 

كتابة التقارير 

 ومهارات العرض

 د/ الشيماء طنطاوي

حقوق االنسان 

 واخالقيات المهنة

 د/ احمد عبدالمعطي

 وسائط متعددة

 د/ نبيل الشين
    

 األحد

10/10/8102 

رياضيات غير 

 متصلة

 د/ محمد عبدالباسط

سماح إبراهيمد/   

تحليل وتصميم 

 خوارزميات

 د/ عمرو زامل

 محاكاة بالحاسب

 د/ إسراء عبد الغفار

تكنولوجيا األعمال 

 اإللكترونية

 د/ جواهر سليمان

 معالجة الصورة

 د/ نبيل الشين

التفاعل بين االنسان 

 والكومبيوتر

 د/ عمرو عبداللطيف

موضوعات مختارة 

 في بحوث العمليات

 أ.د/ أمل فاروق

 د/ هبة رشاد

 اإلثنين

12/10/8102 

 تصميم منطقي

 أ.د/ خالد حسني

 البرمجة الشيئية

 د/ هناء حمزة

 تحليل وتصميم النظم

 د/ سماح إبراهيم

نظم معلومات 

 الوسائط المتعددة

 د/ أسماء حنفي

 اإلنسان اآللي

 د/ أسامة الكومي

المعالجة على 

 التوازي

 د/ احمد رأفت

اإلدارة اإلستراتيجية 

 وإدارة االزمات

 د/ إسراء عبدالغفار

 الثالثاء

12/10/8102 

 برمجة هيكلية

 د/ عمرو زامل

 نظم تشغيل

 د/ عالء الغمري

 تكنولوجيا االنترنت

 أ.د/ وليد خضر

 د/ هناء حمزة

موضوعات مختارة 

 في نظم المعلومات

 د/ جواهر سليمان

موضوعات مختارة 

في تكنولوجيا 

 المعلومات

 أ.د/ إيهاب رشدي

 إبراهيم الحناوي أ.د/

موضوعات مختارة 

 في علوم الحاسب

 أ.د/ إبراهيم الحناوي

 أ.د/ إيهاب رشدي

القرار وإدارة 

 المخاطر

 د/ محمود إسماعيل

 د/ محمد عبدالباسط

 األربعاء

01/10/8102 

 مهارات كمبيوتر

 د/ نبيل مصطفي

 إدارة مشروعات

 د/ محمود إسماعيل

 د/ هبة رشاد

النظم الخبيرة ونظم 

القرار دعم  

 د/ الشيماء طنطاوي

 أ.د/ خالد الدرندلي

قواعد البيانات 

 الموجهة

 د/ أسماء حنفي

 أ.د/ محمد منير

 مواجهات الحاسب

 د/ أسامة الكومي

 نظم أمان الكومبيوتر

 د/ احمد رأفت

الذكاء الحسابي في 

 بحوث العمليات

 د/ محمود إسماعيل

 الخميس

00/10/8102 

 اساسيات االدارة

عبدالباسطد/محمد   

 د/ محمود إسماعيل

مفاهيم قواعد 

 البيانات

 د/ نبيل مصطفى

اللغات الصورية 

 ونظرية االليات

 د/ عمرو عبداللطيف

استخالص البيانات 

 واكتشاف المعرفة

 د/ احمد عبدالمعطي

 أمان الشبكات

 أ.د/ وليد خضر

 نظرية الحسابات

 د/ عمرو عبداللطيف

البرمجة متعددة 

 األهداف

 عبدالغفارد/ إسراء 

 عميد الكلية              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                

 

 د/ خالد على الدرندلىأ.          أ.د/ امل فاروق عبدالجواد 


