
(Bio) جدول الفصل الدراسي الثاني (المستوي األول)  لبرنامج المعلوماتیة الحیویة
 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

األحد
Probabilities and Statistics

د/ ھبھ نجاتي
قاعة 2

Introduction to Chemistry
أ.د/ محمد الربیعي

قاعة 2

Lab Biology II
 معمل 

 /م

االثنین
Programing II
أ.د/ محمد خفاجي

قاعة 2
Free Slot

Thinking 
Skills and 
Problem 
Solving

د/ ماري منیر
قاعة 2

Foundations of Information 
Systems

د/ اسماء ھاشم
قاعة 2

الثالثاء
Math II

د/ ھبھ نجاتي - د/ مصطفي ربیع
قاعة 2

Section Probabilities and 
Statistics
م/ حمدي حافظ

قاعة 2

Biology II
أ.د/ نھي ابراھیم

قاعة 2

Lab Intro. to Chemistry
معمل الكیمیاء الغیر عضویة

علوم
د/ احمد عطیة البحراوي

االربعاء
English Language II

د/ امل جالل
قاعة 2

الخمیس
Lab FIS
معمل 5

م/ عبد اللھ

Lab Programming II
معمل 8

م/ رحاب فاروق

Section Math II
م/ حمدي حافظ

قاعة 2

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



(AI) جدول الفصل الدراسي الثاني (المستوي األول)  لبرنامج الذكاء اإلصطناعي
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
األحد

االثنین
Programing II
أ.د/ محمد خفاجي

قاعة 2
Free Slot

Thinking Skills 
and Problem 

Solving
د/ ماري منیر

قاعة 2

Foundations of Information 
Systems

د/ اسماء ھاشم
قاعة 2

الثالثاء
Math II

د/ ھبھ نجاتي - د/ مصطفي ربیع
قاعة 2

Lab Logic Design
 معمل التصمیم المنطقي 

م/ عبد اللھ

Lab Physics II
معمل الفیزیاء 
م/ محمد ھاني

االربعاء
English Language II

د/ امل جالل
قاعة 2

Digital Logic Design
د/ مصطفي ربیع

قاعة 2

Physics II
د/ انجي
قاعة 2

الخمیس
Lab FIS
معمل 5

م/ عبد اللھ

Lab Programming II
معمل 8

م/ رحاب فاروق

Section Math II
م/ حمدي حافظ

قاعة 2

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



(Bio) جدول الفصل الدراسي الثاني (المستوي الثاني) لبرنامج المعلوماتیة الحیویة
 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

األحد
Molecular and Cell Biology

د/ سماح
قاعة 3

Genomics
د/ سماح
قاعة 3

Lab Molecular and Cell Biology
د/ ریم أشرف

قاعة 3

Lab Data Structures
معمل 1
م/ عمار

االثنین

Human 
Rights and 
corruption
أ.م.د/ مسعود

مدرج 3

Biochemistry
د/ عال
قاعة 3

 Lab 
Biochemistry

د/ میرفت السید
معمل الكیمیاء الحیویة

علوم
الثالثاء

االربعاء
Section SAD

م/ عزه
قاعة 3

Data Structure
د/ شیرین احمد

قاعة 3

Operating Systems
د/ شیرین احمد

قاعة 3

الخمیس
Lab File Organization

معمل 6
م/ احمد رمضان

File Organization
د/ مصطفي المصري

قاعة 3

Lab OS
معمل 1

م/ رحاب فاروق

System Analysis and Deign
د/ إسالم عید

قاعة 3

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



(AI) جدول الفصل الدراسي الثاني (المستوي الثاني) لبرنامج الذكاء اإلصطناعي
 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

األحد
Statistical Applications

د/ احمد الروبي
مدرج 3

Section Statistical Applications
مدرج 3
م/ سھیر

Lab Data Structures
معمل 1
م/ عمار

االثنین
Human Rights and 

corruption
أ.م.د/ مسعود

مدرج 3

Professional Ethics
د/ مسعود
مدرج 3

Database Management
د/ رشا بدري

مدرج 3

Lab Database Management
معمل التقویم

م/ ھناء

الثالثاء

االربعاء
Software Engineering

د/ احمد سالمة
قاعة 1

Data Structure
د/ شیرین احمد

قاعة 3

Operating Systems
د/ شیرین احمد

قاعة 3

الخمیس
Lab Software Engineering

معمل التقویم
م/ فاطمة

Lab OS
معمل 1

م/ رحاب فاروق

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



(Bio) جدول الفصل الدراسي الثاني (المستوي الثالث)  لبرنامج المعلوماتیة الحیویة
 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

األحد
Lab Human-Computer 

Interaction
معمل 2

م/ اسماء سعودي

Computer Networks
د/ ھویدا
قاعة 1

Lab Genetic algorithms
معمل 1
م/ عمار

االثنین
Bioinformatics

أ.د/ شیرین طایع
قاعة 1

Genetic algorithms
د/ إسراء الحریري

قاعة 1

Healthcare Information System
د/ محمد فراج

قاعة 1

الثالثاء
Lab Healthcare

معمل 1
م/ رحمھ

Lab Network
معمل 1
م/ نداء

Lab Software Engineering
معمل 1
م/ فاطمة

Bioinformatics
معمل 1
م/ فاطمة

االربعاء
Software Engineering

د/ احمد سالمة
قاعة 1

Human Computer Interaction
د/ فوزیة رمضان

قاعة 1

Entrepreneurship
د/ ثناء ھارون

الخمیس

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



(AI) جدول الفصل الدراسي الثاني (المستوي الثالث)  لبرنامج الذكاء اإلصطناعي
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

األحد
Lab Human-Computer 

Interaction
معمل 2

م/ اسماء سعودي

Lab Special Topic in AI
معمل 3
م/ رحمھ

االثنین
Reasoning and Agents

د/ اسماء ھاشم
قاعة 3

Special Topic in Artificial 
Intelligence
أ.د/ شیرین طایع

مدرج 1

Machine Learning
د/ إسراء الحریري

مدرج 1

الثالثاء

االربعاء
Introduction to Computer 

Vision
د/ ماري منیر

مدرج 2

Human-Computer Interaction
د/ فوزیة رمضان

قاعة 1

الخمیس
Lab Computer Vision

معمل 1
م/ ھدیر

Lab Machine Learning
معمل 1
م/ ھدیر

Lab Reasoning and Agents
معمل 2

م/ عبد الرحمن سالم

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



 (Bio) جدول الفصل الدراسي الثاني (المستوي الرابع)  لبرنامج المعلوماتیة الحیویة
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
Genomic Bioinformatics

د/ محمد علي
(Online)

Selected Topics in 
Computational Biology 1

د/ محمد علي
(Online)

األحد
Statistical Applications

د/ احمد الروبي
مدرج 3

Section Statistical Applications
مدرج 3
م/ سھیر

االثنین
Organic Chemistry

د/ ایمن صالح
علوم

Machine Learning
د/ إسراء الحریري

مدرج 1

Lab Organic Chemistry
علوم

Applications of Biotechnologyالثالثاء
د/ ثناء ھارون

Lab Applications of 
Biotechnology

د/ ثناء ھارون
Graduation Projectاالربعاء

الخمیس
Lab Machine Learning

معمل 1
م/ ھدیر

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


