جامعة قناة السويس  -كلية العلوم
مكتب وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

جدول الفصل الدراسى االول للمستوى االول لبرنامج علوم الحاسب للعام الجامعى 2017 -2016
اليوم

11-9

1-11

االحد

كيمياءعامة (( CH-101 )1أجباري الكلية)
نظرى (مدرج )1
كيمياءعامة (( CH-102 )2أجباري الكلية)
نظرى (قاعات القسم)

كيمياءعامة (( CH-101 )1أجباري الكلية)

االثنين

فيزياء (موجات)PH-201
(اختيارى الكلية)
نظري (قاعات القسم)

الثالثاء

تمارين (معامل القسم)
رياضة عامة (( MT-104 )2أجباري الكلية)
نظري (قاعات القسم)

عملى (معامل القسم)
كيمياءعامة (( CH-102 )2أجباري الكلية)

عملى (معامل القسم)
فيزياء عامه (( PH-101 )1أجباري الكلية)

عملى (معامل القسم)
فيزياء عامه (( PH-102 )2أجباري الكلية)
عملي (معامل القسم)
رياضة عامة (( MT-103 )1أجباري الكلية)
نظرى (مدرج )1
رياضة عامة (( MT-104 )2أجباري الكلية)
تمارين (قاعات القسم)

احصاء رياضى MT-131
(اختيارى الكلية)
نظرى (مدرج )1

احصاء رياضى MT-131
(اختيارى الكلية)
تمارين (قاعات القسم)

لغة انجليزية UN01
(متطلب جامعة)
مدرج 1
حاسب آلى UN03
(متطلب جامعة)
مدرج 1

االربعاء

الخميس

4-2
مقدمة فى علم الجودة
(متطلب جامعة)
مدرج 1

نشاط طالبى

رياضة عامة (( MT-103 )1أجباري الكلية)

2-1

6-4

فيزياء عامه (( PH-101 )1أجباري الكلية)
نظرى (مدرج )1
فيزياء عامه (( PH-102 )2أجباري الكلية)
نظرى (قاعات القسم)

فيزياء (موجات)PH-201
(اختيارى الكلية)
عملى (معامل القسم)

عدد الساعات المعتمدة  19ساعة  +مقرر مقدمه في علم الجودة
عميد الكليــــــــــــــة

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د مها فريد سليمان
تليفون  /فاكـس( 064/3230416 :داخلي )1755

أ.د /العربى هندى شندى
email: vd.stud@science.suez.edu.eg

موقع اليكترونيhttp://www.fsc.scuegypt.edu.eg/ :

جامعة قناة السويس  -كلية العلوم
مكتب وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

جدول الفصل الدراسى االول للمستوى الثاني لبرنامج علوم الحاسب للعام الجامعى 2017 -2016
اليوم

11-9

2-1

1-11

6-4

4-2

االحد
االثنين

االربعاء

الخميس

التحليل الرياضى (MT-206)1
(أجباري تخصص)

د  /نشوي محمد م5

د /محمد عوض

تنظيم الحاسب MT265
(أجباري تخصص)

تنظيم الحاسب MT265
(أجباري تخصص)

د /سميرة مرسال

معمل دراسات1

مقدمة نظرية االحتماالت MT-201
(أجباري تخصص)

محمود حربي معمل دراسات1
جبر خطى وهندسة (MT-201 )1
(أجباري تخصص)

د /اسامه الطنطاوي

م5

م1

م /حنين عدلي معمل 5
المعادالت التفاضلية العادية MT-210
(أجباري تخصص)
د  /زينب عبد الهادي م3

م /هبة سري م3

نشاط طالبى

الثالثاء

مقدمة نظرية االحتماالت MT-201
(أجباري تخصص)

التحليل الرياضى (MT-206)1
(أجباري تخصص)

لغه برمجه (MT261 )1
(أجباري تخصص)

د /عصام راشد
م5

المعادالت التفاضلية العادية MT-
210
(أجباري تخصص)

م م /سوزان علي

م4

جبر خطى وهندسة (MT-201 )1

(أجباري تخصص)

م /رضوي محمد م4
لغه برمجه (MT261 )1
(أجباري تخصص)

م /دينا أحمد معمل دراسات2

عدد الساعات المعتمدة =  18ساعة
عميد الكليــــــــــــــة

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د مها فريد سليمان

تليفون  /فاكـس( 064/3230416 :داخلي )1755

أ.د /العربى هندى شندى

email: vd.stud@science.suez.edu.eg

موقع اليكترونيhttp://www.fsc.scuegypt.edu.eg/ :

جامعة قناة السويس  -كلية العلوم
مكتب وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

جدول الفصل الدراسى االول للمستوى الثالث لبرنامج علوم الحاسب للعام الجامعى 2017 -2016
اليوم

11-9

2-1

1-11

6-4

4-2

السبت
االحد
االثنين

معالجة الصور نظرى MT-375
(أختياري تخصص)

د /سميرة مرسال

معمل دراسات 2

الطرق الرياضيه (MT319 )1
(أختياري تخصص)

د /مجدي احمد م1

بناء الحاسب MT-362
(أجباري تخصص)

د /منتدب

معالجة الصور نظرى MT-375
(أختياري تخصص)

م /اسراء احمد معمل 4

م2

تحليل وتصميم الخوارزيمات MT-369
(أجباري تخصص)

د /منتدب

م.م /نجوي رضا

الطرق الرياضيه (MT319 )1
(أختياري تخصص)

م م  /امل سيد

معمل دراسات 2

بناء الحاسب MT-362
(أجباري تخصص)

م2

تحليل وتصميم الخوارزيمات MT-369
(أجباري تخصص)

م م /أحمد فتح هللا معمل 4

الثالثاء

الخميس

د /احمد الشامي

معمل دراسات 2

تحليل عددى (MT-313 )1
(أجباري تخصص)
م م /نورا سامي م6

د /منتدب

معمل دراسات 2

تحليل عددى (MT-313 )1
(أختياري تخصص)

نشاط طالبى

االربعاء

رسومات الحاسب MT-363
(أجباري تخصص)

نظم وقواعد البيانات MT-366
(أجباري تخصص)

د /مجدي احمد م1

نظم وقواعد البيانات MT-366
(أجباري تخصص)
م /ريهام محرم معمل 4
رسومات الحاسب MT-363
(أجباري تخصص)
م م /الشيماء مصطفي معمل دراسات 1

عدد الساعات المعتمدة =  18ساعة
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكليــــــــــــــة

أ.د مها فريد سليمان
تليفون  /فاكـس( 064/3230416 :داخلي )1755

أ.د /العربى هندى شندى
email: vd.stud@science.suez.edu.eg

معمل 4

موقع اليكترونيhttp://www.fsc.scuegypt.edu.eg/ :

جامعة قناة السويس  -كلية العلوم
مكتب وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب

جدول الفصل الدراسى االول للمستوى الرابع لبرنامج علوم الحاسب للعام الجامعى 2017 -2016
اليوم

1-11

11-9

2-1

6-4

4-2

السبت
االتوماتيكية واللغات الشكلية MT-462
(أختياري تخصص)

االحد

د /محمد فتحي

الثالثاء

االربعاء

تصميم صفحات ويب MT-477
(أختياري تخصص)

د /احمد الشامي

معمل دراسات 2

االتوماتيكية واللغات الشكلية MT-462
(أختياري تخصص)

م  /نجوي رضا

معمل دراسات 2

النظم الموزعة MT- 433
(أختياري تخصص)
د  /منتدب

معمل دراسات 1

الذكاء االصطناعى MT-404
(أجباري تخصص)

د /توفيق عطية

معمل دراسات 2

تصميم صفحات ويب MT-477
(أختياري تخصص)
م /حنين عدلي معمل 5
رسومات الحاسب المتقدمة MT-469
(أختياري تخصص)

د /توفيق عطية

معمل دراسات 2

نشاط طالبى

االثنين

م2

النظم الموزعة MT- 433
(أختياري تخصص)

رسومات الحاسب المتقدمة MT-469
(أختياري تخصص)

م م /الشيماء مصطفي
معمل 5

نظرية التحكم االمثل MT215

م م /ريهام معمل دراسات 2

(أختياري تخصص)

نظرية االعداد MT-401
(أجباري تخصص)
د /محمد عوض م1

نظرية االعداد MT-401
(أجباري تخصص)

م /هبة سري م4

الذكاء االصطناعى MT-404
(أجباري تخصص)

م /نشوي ناجح

نظرية التحكم االمثل MT215

معمل دراسات 2

(أختياري تخصص)

الخميس

عدد الساعات المعتمدة =  18ساعة
عميد الكليــــــــــــــة

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د مها فريد سليمان

تليفون  /فاكـس( 064/3230416 :داخلي )1755

أ.د /العربى هندى شندى

email: vd.stud@science.suez.edu.eg

موقع اليكترونيhttp://www.fsc.scuegypt.edu.eg/ :

