قسم هندسة الحاسبات والتحكم االلي

جدول توزيع المحاضرات و التمارين للعام الجامعى ( )2018-2017
الفصل الدراسي األول
الفرقة

الفصل

رياضة
م.كاميليا
معمل البحوث

معالجات دقيقه
م.شهاب معمل
البرمجيات 1

نظم رقمية
م.مؤمن
معمل
البرمجيات 2

رياضة
م.كاميليا
معمل البحوث
هياكل
البيانات
م.محمد
سالمة معمل

نظم رقمية
م.مؤمن
معمل
البرمجيات 2

نظم رقمية
م.مؤمن
معمل
الحاسب 2

رياضيات هندسية د  /محمد
شكري مدرج 4

نظم رقمية د.محمود الشويمى
مدرج 4

رياضيات هندسية د /أشرف
المحالوي مدرج 4

معالجات دقيقه
م.شهاب معمل
البرمجيات 1

هياكل
البيانات
م.محمد
سالمة معمل

نظم رقمية
م.مؤمن
معمل
البرمجيات 2

هياكل
البيانات م.
محمد سالمة
معمل
معالجات دقيقه
م.شهاب معمل
البرمجيات 1

دوائر م.هبة
داوود معمل
الحاسب 2

المعالجات الدقيقة
د.رضا البسيونى مدرج 4

هياكل البيانات و الخوارزمات
د.محمد عيطه مدرج 4

دوائر و قياسات إلكترونية د.
سامح نابليون مدرج 4

تحويل الطاقة
د.عبدالوهاب حسن مدرج 4

تحويل
م.محمود
معمل
البرمجيات2

دوائر م.هبة
داوود معمل
د.هشام

رياضة
م.كاميليا
معمل
البرمجيات 1

لغات م.مي
معمل البحوث

قواعد البيانات
م.سارة معمل
الحاسب 2

هندسه التحكم
م.أحمد عطية
معمل
الحاسب1

الثانية

أسس العمليات العشوائية
د.تهانى عالم ق8

معالجة اإلشارات الرقمية
د.محمد عرفه ق8

معالجه م.محمد
سالمه معمل
البرمجيات1

نظم تشغيل
م.مؤمن
معمل
د.الحاسب 2
تحكم مبهم
م.هبه معمل
البرمجيات 2

االنماط م.مروة
رضا معمل
البحوث

الثالثة

شبكات
الحاسب
م.ايمان معمل
د.هشام
شبكات عصبية
م.محمد عبدهللا
معمل الحاسب 2

شبكات عصبية شبكات الحاسب
م.محمد عبدهللا
م.ايمان معمل
معمل الحاسب 2
د.هشام

الحاكمات الدقيقة
أ.د.محمد طلعت
معمل البحوث

عمليات
عشوائية
م.شهاب معمل
د.هشام

نظم تشغيل
م.مؤمن معمل
الحاسب 2

عمليات
عشوائية
م.شهاب معمل
د.هشام

معالجه
م.محمد
سالمه معمل
البرمجيات1
االنماط م.مروة
رضا معمل
البحوث

التحكم المبهم
د.محمد عرفه
معمل البحوث

النظم الموزعة
ا.د.أمانى سرحان
معمل البحوث

التعرف علي
االنماط
د.محمود الشويمي
معمل البحوث

شبكات الحاسب
د.ندا الشناوى
مدرج 4

الشبكات العصبية
أ.د.محمود فهمي
مدرج4

تحكم مبهم
م.هبه معمل
الحاسب 1

معالجه م.محمد
سالمه معمل
البرمجيات1
نظم تشغيل
م.مؤمن معمل
الحاسب 2

عمليات
عشوائية
م.شهاب
معمل د.هشام

نظم التشغيل
د.رضا البسيونى ق8

هندسة التحكم
د.محمد عيطه ق8

تحويل
م.محمود
معمل
البرمجيات2

رياضة
م.كاميليا
معمل
البرمجيات 1

دوائر م.هبة
داوود معمل
د.هشام

تحويل
م.هاني معمل
البرمجيات2

تحويل
م.هاني معمل
البرمجيات2

هندسه التحكم
م.أحمد عطية
معمل الحاسب1

لغات م.مي
معمل البحوث

قواعد
البيانات
م.سارة معمل
الحاسب 2

دوائر م.هبة
داوود معمل
د .هشام

هياكل
البيانات م.
محمد سالمة
معمل

شبكات الحاسب
د.ندا الشناوى
معمل البحوث

حاكمات دقيقة
م.احمد عطية
معمل د .هشام

نظم موزعة
م.سارة معمل
البحوث

الرابعة

أ.د .أماني محمود سرحان

د .وفاء أحمد حماد

أ.د .محمد محمود حسين

نظم موزعة
م.سارة معمل
البحوث

2

أ.د .محمد محمود حسين
د .محمد عرفه البدرى
م .محمد عبدهللا
م .حسان الديب  ،م .محمد سالمه

معالجات دقيقه
م .شهاب معمل
البرمجيات2

3

القائم باعمال عميد الكلية
لجنة جدول القسم

حاكمات دقيقة
م.احمد عطية
معمل د .هشام

1

رئيس مجلس القسم

نظم قواعد البيانات
د.رضا البسيونى
مدرج4

2

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

اللغات و المترجمات
د.تهانى عالم
مدرج4

1

رئيس لجنة جداول الكلية

قواعد البيانات
م.سارة معمل
الحاسب 2

4

الفترة األولي الفترة الثانية الفترة الثالثة

هندسه التحكم
م.أحمد عطية
معمل الحاسب1

3

الفترة الثانية الفترة الثالثة الفترة الرابعة الفترة األولي الفترة الثانية الفترة الثالثة الفترة الرابعة الفترة األولي الفترة الثانية الفترة الثالثة

الفترة الرابعة

لغات م.مي
معمل البحوث

2

السبت

الفترة األولي

1

االحد

الفترة األولي
الفترة الرابعة

الثالثاء

الفترة الثانية الفترة الثالثة الفترة الرابعة

الفترة األولي

االربعاء
االثنين

الفترة الثانية الفترة الثالثة الفترة الرابعة

الخميس

LEGEND
الفترة

من

األولى 8:30

إلى

المده

راحة

1:45 10:15

0:15

الثانية 1:45 12:15 10:30

0:15

الثالثة 1:45 14:30 12:45

0:15

الرابعة 1:45 16:30 14:45

