
جدول الفصل الدراسي الثاني للفرقة األولى (ساعات معتمدة) للعام الجامعي   2023/2022

25/2/2023
10:00 - 09:0011:00 - 10:0012:00 - 11:0001:00 - 12:0002:00 - 01:0003:00 - 02:0004:00 - 03:0005:00 - 04:00

السبت

Lab Physics-2 (G7)
معمل الفیزیاء 
م/ محمد ھاني

Lab Physics-2 (G8)
معمل الفیزیاء 
م/ محمد ھاني

Lab Physics-2 (G9)
معمل الفیزیاء 
م/ محمد ھاني

Lab Logic Design (G8)
 معمل التصمیم المنطقي 

م/ معتز

Lab Logic Design (G9)
 معمل التصمیم المنطقي 

م/ معتز

Lab Logic Design (G7)
 معمل التصمیم المنطقي 

م/ معتز
Lab Programming-2 (G9)

معمل 3
م/ رحاب فاروق

Lab Programming-2 (G7)
معمل 3

م/ عبد اللھ

Lab Programming-2 (G8)
معمل 3

م/ عبد الرحمن سالم

االحد
Mathematics II

BS102
د/ ھبھ نجاتي - د/ مصطفي ربیع

مدرج 1 مركزي

English Language II
BS112

د/ امل جالل
مدرج 1 مركزي

Programing II
CS142

د/ اسراء الحریري
مدرج 1 مركزي

االثنین
Section Math II (G1-G4)

م/ سھیر
مدرج 6 مركزي

Section Math II (G5-G9)
م/ سھیر

مدرج 6 مركزي

Thinking skills 
and problem 

solving
UNI003

د/ ماري منیر
مدرج 6 مركزي

Future Science
UNI006
د/ ھبھ نبیل

الثالثاء

Lab Physics-2 (G1)
معمل الفیزیاء 
م/ محمد ھاني

Lab Physics-2 (G2)
معمل الفیزیاء 
م/ محمد ھاني

Lab Physics-2 (G3)
معمل الفیزیاء 
م/ محمد ھاني

Lab Logic Design (G2)
 معمل التصمیم المنطقي 

م/ عبد اللھ

Lab Logic Design (G3)
 معمل التصمیم المنطقي 

م/ عبد اللھ

Lab Logic Design (G1)
 معمل التصمیم المنطقي 

م/ عبد اللھ
Lab Programming-2 (G3)

معمل 3
م/ رحاب فاروق

Lab Programming-2 (G1)
معمل 3

م/ رحاب فاروق

Lab Programming-2 (G2)
معمل 3

م/ رحاب فاروق

االربعاء
Digital Logic and Design

CS102
د/ مصطفي ربیع
مدرج 1 مركزي

Physics II 
BS104

د/ انجي رجائي
مدرج 1 مركزي

Computing Economics
BS133

د/ مصطفي المصري
مدرج 1 مركزي

الخمیس

Lab Physics-2 (G4)
معمل الفیزیاء 

م/ محمد رمضان

Lab Physics-2 (G5)
معمل الفیزیاء 

م/ محمد رمضان

Lab Physics-2 (G6)
معمل الفیزیاء 

م/ محمد رمضان
Lab Logic Design (G6)

 معمل التصمیم المنطقي 
م/ عبد اللھ

Lab Logic Design (G5)
 معمل التصمیم المنطقي 

م/ عبد اللھ

Lab Logic Design (G4)
 معمل التصمیم المنطقي 

م/ عبد اللھ
Lab Programming-2 (G6)

معمل 3
م/ رحاب فاروق

Lab Programming-2 (G4)
معمل 3

م/ عبد الرحمن سالم

Lab Programming-2 (G5)
معمل 3

م/ عبد الرحمن سالم

عمید الكلیةمساعد عمید الكلیة لشئون التعلیم و الطالب
ا.د/ محمد خفاجيد/ مصطفى ربیع كاسب



جدول الفصل الدراسي الثاني للفرقة الثانیة (ساعات معتمدة) للعام الجامعي 2023/2022 

25/2/2023

10:00 - 09:0011:00 - 10:0012:00 - 11:0001:00 - 12:0002:00 - 01:0003:00 - 02:0004:00 - 03:0005:00 - 04:00

السبت

Lab Data Structures (G1)
معمل 5
م/ عمار

Lab Data Structures (G2)
معمل 5
م/ عمار

Lab Data Structures (G3)
معمل 5
م/ عمار

Lab File Organization (G2)
معمل 6

م/ احمد رمضان

Lab File Organization (G3)
معمل 6

م/ احمد رمضان

Lab File Organization (G1)
معمل 6

م/ احمد رمضان

األحد

Lab Data Structures (G4)
معمل 6
م/ عمار

Lab Data Structures (G5-G6)
معمل 1
م/ عمار

Lab File Organization (G5-G6)
معمل 1

م/ احمد رمضان

Lab File Organization (G4)
معمل 6

م/ احمد رمضان

االثنین
Project Management

د/ محمد حسن ابراھیم
مدرج 5 مركزي

Systems Analysis and Design
د/ رشا بدري

مدرج 5 مركزي

الثالثاء
Section Probability and 

Statistics
م/ حمدي حافظ

مدرج 1

Probability and Statistics
د/ ھبھ نجاتي

مدرج 1

Operation Research
د/ ھبھ نجاتي

مدرج 1
Future Science

د/ ھبھ نبیل
Entrepreneurship

د/ ھبھ نبیل

االربعاء
Data Structures

د/ شیرین احمد
مدرج 1

File Organization
د/ مصطفي المصري

مدرج 1

Section SAD (G1,G2,G3)
م/ عزه
مدرج 1

Section SAD (G4,G5,G6)
م/ عزه
مدرج 1

الخمیس
Project Management

د/ محمد حسن ابراھیم
مدرج 1

عمید الكلیةمساعد عمید الكلیة لشئون التعلیم و الطالب
ا.د/ محمد خفاجيد/ مصطفى ربیع كاسب



جدول الفصل الدراسي الثاني للفرقة الثالثة (علوم حاسب)
 للعام الجامعي  2023/2022

25/2/2023

10:00 - 09:0011:00 - 10:0012:00 - 11:0001:00 - 12:0002:00 - 01:0003:00 - 02:0004:00 - 03:0005:00 - 04:00

السبت

Lab Network (G1)
معمل 2
م/ رحمھ

Lab Network (G2)
معمل 2
م/ رحمھ

Lab Network (G3)
معمل 2
م/ رحمھ

Lab Network (G4)
معمل 2
م/ رحمھ

Lab Image Processing (G2)
معمل 1
م/ ھدیر

Lab Image Processing (G3)
معمل 1
م/ ھدیر

Lab Image Processing (G4)
معمل 1

م/ كیرلس

Lab Image Processing (G1)
معمل 1

م/ كیرلس
Lab Data Mining (G3)

معمل التقویم
م/ محمد صوفي

Lab Data Mining (G4)
معمل التقویم

م/ محمد صوفي

Lab Data Mining (G1)
معمل التقویم

م/ محمد صوفي

Lab Data Mining (G2)
معمل التقویم

م/ محمد صوفي
Lab Embedded Systems (G4)

معمل 8
م/ نداء

Lab Embedded Systems (G1)
معمل 8
م/ نداء

Lab Embedded Systems (G2)
معمل 8
م/ نداء

Lab Embedded Systems (G3)
معمل 8

م/ عبد الرحمن سالم

االحد
Computer Networks

د/ ھویدا
مدرج 2 مركزي

Artificial Intelligence
د/ اسراء الحریري - د/ اسماء ھاشم

مدرج 2 مركزي

Embedded Systems
د/ احمد صادق

مدرج 2 مركزي

Lab Data Mining (G6)
معمل التقویم

م / محمد صوفي

االثنین

Lab Network (G5)
معمل 2
م/ نداء

Lab Network (G6)
معمل 2
م/ نداء

Lab Artificial Intelligence (G6)
معمل 2

م/ اسماء سعودي

Lab Artificial Intelligence (G8)
معمل 2

م/ اسماء سعودي
Lab Image Processing (G6)

معمل 1
م/ ھدیر

Lab Artificial Intelligence (G7)
معمل التقویم

م/ اسماء سعودي

Lab Image Processing (G8)
معمل 1
م/ ھدیر

Lab Image Processing (G5)
معمل 1
م/ ھدیر

Lab Data Mining (G7)
معمل التقویم

م/ ھناء

Lab Data Mining (G8)
معمل التقویم

م/ ھناء

Lab Data Mining (G5)
معمل التقویم

م/ ھناء
Lab Embedded Systems (G8)

معمل 8
م/ عبد الرحمن سالم

Lab Embedded Systems (G5)
معمل 8

م/ عبد الرحمن سالم

Lab Embedded Systems (G7)
معمل 8

م/ عبد الرحمن سالم

Lab Embedded Systems (G6)
معمل 8

م/ عبد الرحمن سالم
الثالثاء

االربعاء
Data Mining

د/ محمد فراج
مدرج 2 مركزي

Image Processing
د/ ماري منیر

مدرج 2 مركزي

Automata and Language 
Theory

د/ فوزیة رمضان
مدرج 2 مركزي

الخمیس

Lab Artificial Intelligence (G1)
معمل التقویم

م/ اسماء سعودي

Lab Artificial Intelligence (G3)
معمل 8
م/ فاطمة

Lab Artificial Intelligence (G4)
معمل 8
م/ فاطمة

Lab Network (G7)
معمل 2
م/ نداء

Lab Network (G8)
معمل 2
م/ نداء

Lab Artificial Intelligence (G5)
معمل 3

م/ اسماء سعودي

Lab Artificial Intelligence (G2)
معمل 8
م/ فاطمة

Section Automata (G1,G3,G6,
G7)

مدرج 6 مركزي
م/ اسماء سعودي

Section Automata (G2,G4,G5,
G8)

مدرج 6 مركزي
م/ اسماء سعودي

Lab Image Processing (G7)
معمل 1
م/ ھدیر

عمید الكلیةمساعد عمید الكلیة لشئون التعلیم و الطالب
ا.د/ محمد خفاجيد/ مصطفى ربیع كاسب



جدول الفصل الدراسي الثاني للفرقة الثالثة (نظم معلومات)
 للعام الجامعي  2023/2022

25/2/2023

10:00 - 09:0011:00 - 10:0012:00 - 11:0001:00 - 12:0002:00 - 01:0003:00 - 02:0004:00 - 03:0005:00 - 04:00

السبت

االحد
Computer Networks

د/ ھویدا
مدرج 2 مركزي

Artificial Intelligence
د/ اسراء الحریري - د/ اسماء ھاشم

مدرج 2 مركزي

IS Strategy, Management and 
Acquisition
د/  اسماء ھاشم

مدرج 1

االثنین

Lab Artificial Intelligence (G1)
معمل 3

م/ اسماء سعودي

Lab Artificial Intelligence (G2)
معمل 3
م/ فاطمة

Lab Artificial Intelligence (G3)
معمل 3
م/ فاطمة

Lab Artificial Intelligence (G4)
معمل 3
م/ فاطمة

Lab IS Strategy (G2)
معمل 5
م/ عزة

Lab IS Strategy (G3)
معمل 5
م/ عزة

Lab IS Strategy (G4)
معمل 5
م/ عزة

Lab IS Strategy (G1)
معمل 5
م/ عزة

Lab DSS (G3)
معمل 6

م/ رحاب محمود

Lab DSS (G4)
معمل 6

م/ رحاب محمود

Lab DSS (G1)
معمل 6

م/ رحاب محمود

Lab DSS (G2)
معمل 6

م/ رحاب محمود

الثالثاء

Lab Network (G1)
معمل 2
م/ نداء

Lab Network (G2)
معمل 2
م/ رحمھ

Lab Network (G3)
معمل 2
م/ رحمھ

Lab Network (G4)
معمل 2
م/ رحمھ

Lab GIS (G3)
معمل 6

م/ رحاب محمود

Lab GIS (G4)
معمل 6

م/ رحاب محمود

Lab GIS (G1)
معمل 6

م/ رحاب محمود

Lab GIS (G2)
معمل 6

م/ رحاب محمود
Lab Data Mining (G2)

معمل التقویم
م/ ھناء

Lab Data Mining (G3)
معمل التقویم

م/ ھناء

Lab Data Mining (G4)
معمل التقویم

م/ ھناء

Lab Data Mining (G1)
معمل التقویم

م/ ھناء

االربعاء
Data Mining

د/ محمد فراج
مدرج 2 مركزي

Geographical Information 
Systems
د/ اسالم عید

مدرج 3

Decision Support Systems
د/ مصطفي ثابت

مدرج 3

الخمیس

عمید الكلیةمساعد عمید الكلیة لشئون التعلیم و الطالب
ا.د/ محمد خفاجيد/ مصطفى ربیع كاسب



جدول الفصل الدراسي الثاني للفرقة الرابعة (علوم حاسب) للعام الجامعي   2023/2022

25/2/2023

10:00 - 09:0011:00 - 10:0012:00 - 11:0001:00 - 12:0002:00 - 01:0003:00 - 02:0004:00 - 03:0005:00 - 04:00

Graduation Projectالسبت
مدرج 5 مركزي

االحد
Advanced OS

د/ شیرین احمد
مدرج 1

Lab Advanced OS
معمل 2

 /م

االثنین
Software Quality and Testing

د/ فوزیة رمضان - د/ اسراء رسالن
مدرج 2

Parallel Computation
أ.م.د/ مسعود

مدرج 2

الثالثاء
Selected topics in CS

د/ ایمن عنتر
مدرج 2

Mobile Computing
د/ ایمن عنتر

مدرج 2

االربعاء

Lab IoT (G2)
معمل التصمیم المنطقي

م/ معتز

Lab IoT (G1)
معمل التصمیم المنطقي

م/ معتز
Lab Selected Topics (G2)

معمل 6
م/ كیرلس

Lab Selected Topics (G1)
معمل 6

م/ كیرلس

الخمیس
Introduction Internet of Things

د/ احمد سالمة
مدرج 5 مركزي

Lab Parallel Computation (G1)
معمل 6

م/ احمد رمضان

Lab Software Quality (G1)
معمل التقویم

م/ عزة

Lab Software Quality (G2)
معمل التقویم

م/ عزة

Lab Mobile Computing (G2)
معمل 5

م/ كیرلس

Lab Parallel Computation 
(G2)

معمل 6
م/ احمد رمضان

Lab Mobile Computing (G1)
معمل 6

م/ كیرلس

عمید الكلیةمساعد عمید الكلیة لشئون التعلیم و الطالب
ا.د/ محمد خفاجيد/ مصطفى ربیع كاسب



جدول الفصل الدراسي الثاني للفرقة الرابعة (نظم معلومات) للعام الجامعي  2023/2022

25/2/2023

10:00 - 09:0011:00 - 10:0012:00 - 11:0001:00 - 12:0002:00 - 01:0003:00 - 02:0004:00 - 03:0005:00 - 04:00

Graduation Projectالسبت
مدرج 6 مركزي

األحد
Lab IS Application (G1)

معمل 8
م/ محمد صوفي

Lab IS Application (G2)
معمل 8

م/ محمد صوفي

االثنین
E-commerce Technology

د/ إسراء رسالن
مدرج 2

Lab IoT (G1)
معمل التصمیم المنطقي

م/ معتز

Lab IoT (G2)
معمل التصمیم المنطقي

م/ معتز

الثالثاء
Selected topics in CS

د/ ایمن عنتر
مدرج 2

Mobile Computing
د/ ایمن عنتر

مدرج 2

Database Administration
د/ مصطفي ثابت

مدرج 2

االربعاء
Lab Database (G1)

معمل 3
م/ ھناء

Lab Database (G2)
معمل 3
م/ ھناء

Lab Selected Topics (G1)
معمل 6

م/ كیرلس

Lab Selected Topics (G2)
معمل 6

م/ كیرلس

الخمیس
Introduction Internet of 

Things
د/ احمد سالمة
مدرج 5 مركزي

IS Application 
Development

د/ احمد سالمة
مدرج 5 مركزي

Lab E-commerce (G2)
معمل 2

م/ محمد صوفي

Lab E-commerce (G1)
معمل 2

م/ محمد صوفي

عمید الكلیةمساعد عمید الكلیة لشئون التعلیم و الطالب
ا.د/ محمد خفاجيد/ مصطفى ربیع كاسب



جدول الفصل الدراسي الثاني للفرقة الثالثة للعام الجامعي  2023/2022
 (سنوات دراسیة) 

25/2/2023
السبت

االحد
Fundamental of Computer 

Networks
د/ ھویدا

مدرج 2 مركزي

Artificial Intelligence
د/ اسراء الحریري - د/ اسماء ھاشم

مدرج 2 مركزي
Computer Graphics

د/ فوزیة رمضان

االثنین
Databases Mangement 

Systems
د/ محمد حسن

الثالثاء

Software Engineeringاالربعاء
د/ مصطفي ثابت

Operating Systems
د/ شیرین احمد

قاعة 3
الخمیس

عمید الكلیةمساعد عمید الكلیة لشئون التعلیم و الطالب
ا.د/ محمد خفاجيد/ مصطفى ربیع كاسب

 



جدول الفصل الدراسي الثاني للفرقة الرابعة (نظم معلومات) للعام الجامعي  2023/2022
 (سنوات دراسیة) 

25/2/2023
10:00 - 09:0011:00 - 10:0012:00 - 11:0001:00 - 12:0002:00 - 01:0003:00 - 02:0004:00 - 03:0005:00 - 04:00

السبت

االحد
Crisis Management Disaster 

Recovery
د/ اسماء ھاشم

Office Automation Systems
د/ ھبھ اللھ نبیل

Graduation Projectاالثنین
الثالثاء

االربعاء
Decision Support Systems

د/ مصطفي ثابت
مدرج 3

Geographical Information 
Systems
د/ اسالم عید

مدرج 3

Semantic Webالخمیس
د/ احمد سالمة

عمید الكلیةمساعد عمید الكلیة لشئون التعلیم و الطالب
ا.د/ محمد خفاجيد/ مصطفى ربیع كاسب


