
  
  معة الزقازيقاج      

  والمعلوماتكلية الحاسبات 
   قسم التخطيط والمتابعة  

          2018/  2017 جدول الفصل الدراسي األول للعام الجامعي
  أ )( الفرقـــــــــــــــة االولى  مجموعة   

   4:00 – 2:30    1:30ــ    12:00   11:45ــ  10:15  10:00ــ  8:30  السكشن  اليوم

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

  أ.د/ عميد الكلية                                       رئيس قسم التخطيط والمتابعة                                                       أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
  
  
  

         حسين رياض .د /  عبدالناصرأ                                          درندلي  أ. د / خالد ال                                                                                                                               

  



  
  معة الزقازيقاج      

  والمعلوماتكلية الحاسبات 
   قسم التخطيط والمتابعة  

          2018/  2017 الجامعي جدول الفصل الدراسي األول للعام
  أ )( الفرقـــــــــــــــة االولى  مجموعة   

   4:00 – 2:30    1:30ــ    12:00   11:45ــ  10:15  10:00ــ  8:30  السكشن  اليوم

  احصاء  1
 4م.رحاب عرجاوى   م

  فيزياء
 10م.أمير السيد   م

  مقدمة فى الحاسب  2
  1م.اسالم سامى   م

  مقدمة فى الحاسب
 1م.اسالم سامى   م

  احصاء  3
  9م.ليلي عبدالفتاح   م

4   
  احصاء

 9م.ليلي عبدالفتاح   م

5    

  فيزياء  6
 10م   م.أمير السيد

 

7    

8    

  مقدمة فى الحاسب  9
 6م.مصطفى الباز   م

  مقدمة فى الحاسب
 6م.مصطفى الباز   م

10      

  أ.د/ عميد الكلية                                       رئيس قسم التخطيط والمتابعة                                                       أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
  
  
  

         حسين رياض .د /  عبدالناصرأ                                          درندلي  أ. د / خالد ال                                                                                                                               

  



  
  معة الزقازيقاج      

  والمعلوماتكلية الحاسبات 
   قسم التخطيط والمتابعة  

  

  2018/  2017 م الجامعيجدول الفصل الدراسي األول للعا
  أ )( الفرقـــــــــــــــة االولى  مجموعة  

   4:00 – 2:30    1:30ــ    12:00   11:45ــ  10:15  10:00ــ  8:30  السكشن  اليوم

  مقدمة فى الحاسب  1
 10المهدى   مم.محمود 

  مقدمة فى الحاسب
 10م.محمود المهدى   م

  سلوك تنظيمى  2
 6م.مى عبدالستار   ق

  احصاء
 1م.رحاب عرجاوى   م

  مقدمة فى الحاسب  3
 7م.مصطفى الباز   م

  مقدمة فى الحاسب
 7م.مصطفى الباز   م

  رياضيات  4
 4م.ريهام مدحت   ق

  فيزياء
 5iم.أمير السيد   م

  فيزياء  5
 5iم.أمير السيد   م

  رياضيات
 4م.ريهام مدحت   ق

  احصاء  6
 9م.ليلي عبدالفتاح   م

 

  سلوك تنظيمى  7
 3م.رحاب عرجاوى   ق

  احصاء
 5م.عبدهللا جمال   م

  احصاء  8
 11م.عبدهللا جمال   م

  سلوك تنظيمى
 7م.سلوى السيد   ق

  احصاء   9
  8م.سلوى السيد   م

  فيزياء  10
 5م.أحمد داود   م

  احصاء
 9م.ليلي عبدالفتاح   م

  
  أ.د/ عميد الكلية                                       رئيس قسم التخطيط والمتابعة                                                       أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

  
  
  



  
  معة الزقازيقاج      

  والمعلوماتكلية الحاسبات 
   قسم التخطيط والمتابعة  

     سين رياض.د /  عبدالناصر حأ                                        ندلي    أ. د / خالد الدر                                                                                                                             

  

  2018/  2017 الجامعيجدول الفصل الدراسي األول للعام 
  أ )( الفرقـــــــــــــــة االولى  مجموعة  

   4:00 – 2:30    1:30ــ    12:00   11:45ــ  10:15  10:00ــ  8:30  السكشن  اليوم

  رياضيات  1
 8م.محمود المهدى   ق

  فيزياء  2
 10م.أحمد داود   م

3   

4   

  احصاء  5
 4م.رحاب عرجاوى    م

  سلوك تنظيمى   6
 7م.سلوى السيد   ق

7   

8   

9   

10   

  أ.د/ عميد الكلية                                       رئيس قسم التخطيط والمتابعة                                                       أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
  
  

  حسين رياض .د /  عبدالناصرأ                                          درندلي  أ. د / خالد ال                                                                                                                               



  
  معة الزقازيقاج      

  والمعلوماتكلية الحاسبات 
   قسم التخطيط والمتابعة  

  2018/  2017 جدول الفصل الدراسي األول للعام الجامعي
  أ )( الفرقـــــــــــــــة االولى  مجموعة  

   4:00 – 2:30    1:30ــ    12:00   11:45ــ  10:15  10:00ــ  8:30  السكشن  اليوم

  سلوك تنظيمى  1
  7م.مى عبدالستار   ق

  رياضيات  2
  2محمد ماهر   ق

3    

4    

5    

6    

7    

  مقدمة فى الحاسب  8
 7م.جواهر   م

  مقدمة فى الحاسب
 7م.جواهر   م

9   
  رياضيات

 2م.محمد ماهر   ق

10    

  
  أ.د/ عميد الكلية                                       رئيس قسم التخطيط والمتابعة                                                       أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

  
  

  حسين رياض .د /  عبدالناصرأ                                          درندلي  أ. د / خالد ال                                                                                                                               

  



  
  معة الزقازيقاج      

  والمعلوماتكلية الحاسبات 
   قسم التخطيط والمتابعة  

  2018/  2017 يالفصل الدراسي األول للعام الجامعجدول 
  أ )( الفرقـــــــــــــــة االولى  مجموعة  

   4:00 – 2:30    1:30ــ    12:00   11:45ــ  10:15  10:00ــ  8:30  السكشن  اليوم

1      

2      

3   
  سلوك تنظيمى

 6م.مى عبدالستار   ق
  فيزياء

 8مم.والء الهادى   
  رياضيات

 7م.محمود المهدى   ق

  مقدمة فى الحاسب  4
 7م.سارة عبدالرازق   م

  مقدمة فى الحاسب
  7م.سارة عبدالرازق   م

  سلوك تنظيمى
 4م.ميرنا    ق

  مقدمة فى الحاسب  5
 8م.جواهر سليمان   م

  مقدمة فى الحاسب
 8م.دواهر سليمان   م

  سلوك تنظيمى
  4م.ميرنا    ق

  الحاسب مقدمة فى  6
 6م.هناء حمزة   م

  مقدمة فى الحاسب
 6م.هناء حمزة   م

  رياضيات
 7م.محمود المهدى   ق

 

  رياضيات  7
 7م.محمود المهدى   ق

  فيزياء
 3م.والء الهادى   ق

  مقدمة فى الحاسب
 7iم.محمود مهدى   م

  مقدمة فى الحاسب
 7iم.محمود مهدى   م

8   
  فيزياء

 2م.أمل مجدى   ق
  رياضيات

  2م.محمد ماهر   ق

  فيزياء  9
 10م.والء الهادى   م

  سلوك تنظيمى
   4م.ميرنا   ق

  سلوك تنظيمى  10
 4م.ميرنا   ق

  مقدمة فى الحاسب
 10م.محمود النامولى   م

  مقدمة فى الحاسب
 10م.محمود النامولى   م

  رياضيات
 2م.محمد ماهر   ق

  
  أ.د/ عميد الكلية                                       رئيس قسم التخطيط والمتابعة                                                       أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

  
  
  

  سين رياض.د /  عبدالناصر حأ                                        ندلي    أ. د / خالد الدر                                                                                                                             



  
  معة الزقازيقاج      

  كلية الحاسبات والمعلومات
   قسم التخطيط والمتابعة  

           2018/  2017 الجامعيللعام  األولجدول الفصل الدراسي 
  ) ب( االولى  مجموعة   ةـــــــــــــــالفرق

   4:00 – 2:30    1:30ــ    12:00   11:45ــ  10:15  10:00ــ  8:30  السكشن  اليوم

11    
  سلوك تنظيمى
 4م.ميرنا    ق

  فيزياء
 3م.أحمد داود   م

  فيزياء   12
 10م.أمير السيد    م

  رياضيات
   9م.محمد ماهر   ق

  رياضيات  13
 9م.محمد ماهر   ق

  فيزياء
   3م.أحمد داود   ق

14    
  فيزياء

 3م.أحمد داود   ق
  رياضيات

 4م.ريهام مدحت   ق

15      

  مقدمة فى الحاسب  16
 6م.سارة عبدالرازق   م

  مقدمة فى الحاسب
 6م.سارة عبدالرازق   م

  

  فيزياء  17
  5م.أمل مجدى    م

  رياضيات
  9م.محمد ماهر   ق

  رياضيات  18
 5م.حسناء رأفت   ق

  فيزياء
    6م.أمل مجدى   ق

19   
  رياضيات

 5رأفت    ق م.حسناء
  فيزياء

  6م.أمل مجدى    م

  مقدمة فى الحاسب  20
 9م.محمود مهدى   م

  مقدمة فى الحاسب
   9م.محمود مهدى   م

  أ.د/ عميد الكلية                                       التعليم والطالب أ.د/ وكيل الكلية لشئون                                             رئيس قسم التخطيط والمتابعة           
  
  
  

       أ.د /  عبدالناصر حسين رياض                          درندلي                  أ. د / خالد ال                                                                                                                               

  



  
  معة الزقازيقاج      

  كلية الحاسبات والمعلومات
   قسم التخطيط والمتابعة  

           2018/  2017 الجامعيللعام  األولجدول الفصل الدراسي 
  ب )( االولى  مجموعة   ةـــــــــــــــالفرق

   4:00 – 2:30    1:30ــ    12:00   11:45ــ  10:15  10:00ــ  8:30  السكشن  اليوم

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

  

  أ.د/ عميد الكلية                                       التعليم والطالب أ.د/ وكيل الكلية لشئون                                             رئيس قسم التخطيط والمتابعة           
  
  
  

     أ.د /  عبدالناصر حسين رياض                          ندلي                  أ. د / خالد الدر                                                                                                                             

  



  
  معة الزقازيقاج      

  كلية الحاسبات والمعلومات
   قسم التخطيط والمتابعة  

  2018/  2017 عيجدول الفصل الدراسي األول للعام الجام
  )ب (  مجموعة االولى   ةـــــــــــــــالفرق

   4:00 – 2:30    1:30ــ    12:00   11:45ــ  10:15  10:00ــ  8:30  السكشن  اليوم

  مقدمة فى الحاسب  11
 6م.مروة خشبة   م

  مقدمة فى الحاسب
 6م.مروة خشبة   م

  مقدمة فى الحاسب  12
 7م.محمود المهدي   م

  مقدمة فى الحاسب
 7م. محمود المهدي   م

  مقدمة فى الحاسب  13
 8م.اسالم سامى   م

  مقدمة فى الحاسب
 8م.اسالم سامى   م

  احصاء  14
 4م.ليلي عبدالفتاح   م

  سلوك تنظيمى
 6م.مى عبدالستار   ق

  مقدمة فى الحاسب  15
 10م.أسماء حنفى   م

  مقدمة فى الحاسب
 10م.أسماء حنفى   م

  سلوك تنظيمى  16
 3م.رحاب عرجاوى   ق

  احصاء
 9م.ليلي عبدالفتاح   م

  احصاء  17
 11م.عبدهللا جمال   م

  سلوك تنظيمى
 4ق م.ميرنا  

18   
  احصاء

 11م.عبدهللا جمال   م

19   
  سلوك تنظيمى

 3م.رحاب عرجاوى   ق

  سلوك تنظيمى  20
 6م.مى عبدالستار   ق

  احصاء
 4م.سلوى السيد   م

  
  أ.د/ عميد الكلية                                       التعليم والطالب أ.د/ وكيل الكلية لشئون                                             رئيس قسم التخطيط والمتابعة           

  
  
  

  أ.د /  عبدالناصر حسين رياض                          ندلي                  أ. د / خالد الدر                                                                                                                             



  
  معة الزقازيقاج      

  كلية الحاسبات والمعلومات
   قسم التخطيط والمتابعة  

     

  2018/  2017 جدول الفصل الدراسي األول للعام الجامعي
  )ب (  مجموعة االولى   ةـــــــــــــــالفرق

   4:00 – 2:30    1:30ــ    12:00   11:45ــ  10:15  10:00ــ  8:30  السكشن  اليوم

  رياضيات  11
   7م.محمود المهدى   ق

  احصاء  12
 4م.رحاب عرجاوى   م

  سلوك تنظيمى 
  3م.سلوى السيد   ق

  احصاء   13
 9م.سلوى السيد    م

  سلوك تنظيمى 
  7م.رحاب عرجاوى   ق          

  مقدمة فى الحاسب  14
 1م.جواهر سليمان   م

  مقدمة فى الحاسب
 1م.جواهر سليمان   م

 

  فيزياء  15
 10م.أحمد داود   م

 
  سلوك تنظيمى

 4م.سلوى السيد   ق

  فيزياء  16
 3م.والء الهادى   م

  

  مقدمة فى الحاسب  17
 8م.محمود النامولى   م

  مقدمة فى الحاسب
 8م.محمود النامولى   م

 

  مقدمة فى الحاسب  18
 6م.سارة عبدالرازق   م

  مقدمة فى الحاسب
 6م.سارة عبدالرازق   م

  سلوك تنظيمى
 7م.رحاب عرجاوى    ق

  مقدمة فى الحاسب  19
 11م.أسماء حنفى    م

  مقدمة فى الحاسب
  11م.أسماء حنفى    م

  رياضيات  20
   5رأفت   ق م.حسناء

  أ.د/ عميد الكلية                                       التعليم والطالب أ.د/ وكيل الكلية لشئون                                             رئيس قسم التخطيط والمتابعة           
  
  
  

    أ.د /  عبدالناصر حسين رياض                          أ. د / خالد الدرندلي                                                                                                                                                 



  
  معة الزقازيقاج      

  كلية الحاسبات والمعلومات
   قسم التخطيط والمتابعة  

  

  

  2018/  2017 جدول الفصل الدراسي األول للعام الجامعي
  )ب (  مجموعة االولى   ةـــــــــــــــالفرق

   4:00 – 2:30    1:30ــ    12:00   11:45ــ  10:15  10:00ــ  8:30  السكشن  اليوم

  احصاء  11
  4م.عبدهللا جمال   م

12    

13    

14    

  احصاء  15
 9م.سلوى السيد   م

  رياضيات
 4م.ريهام مدحت   ق

  رياضيات  16
 4م.ريهام مدحت   ق

 

17    

18    

19   
  احصاء

 9م.سلوى السيد   م

20   
  فيزياء

 5م.أمل مجدى   م

  
  أ.د/ عميد الكلية                                       التعليم والطالب أ.د/ وكيل الكلية لشئون                                             رئيس قسم التخطيط والمتابعة           

  
  



  
  معة الزقازيقاج      

  كلية الحاسبات والمعلومات
   قسم التخطيط والمتابعة  

      أ.د /  عبدالناصر حسين رياض                          درندلي                  أ. د / خالد ال                                                                                                                               

  

  

  2018/  2017 الفصل الدراسي األول للعام الجامعيجدول 
  )ب (  مجموعة االولى   ةـــــــــــــــالفرق

   4:00 – 2:30    1:30ــ    12:00   11:45ــ  10:15  10:00ــ  8:30  السكشن  اليوم
11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  
  

  أ.د/ عميد الكلية                                       التعليم والطالب أ.د/ وكيل الكلية لشئون                                             رئيس قسم التخطيط والمتابعة           
  
  
  

  أ.د /  عبدالناصر حسين رياض                          ندلي                  أ. د / خالد الدر                                                                                                                             


	fci 2018
	fci tables 2018



