
  إدارة شئون الطالب 
 

 

 ي جامعة جنوب الواد

   العملية  والتمارين  المحاضرات  توزيع جدول

                     2020/2021 األول  الدراسي لفصل ا -للمستوى األول 

 

 

 كلية الحاسبات والمعلومات 

 
 6- 5 5- 4 4- 3 3- 2 2- 1 1-12 12-11 11-10 10- 9 9- 8 اليوم 
الكترونيات   السبت

EE101 

 د.هاني عطاهلل

 مدرج الفندق

 التفكير العلمي 

HU153 

 د. أمال راشد 

 مدرج الفندق

 أساسيات الحاسب 

CS121 

أ.م.د.محمود حسب  

 للا 

 مدرج الفندق

 1رياضيات 

MA111 

 د. هالة عبدالمجيد 

 مدرج الفندق

 تمارين رياضيات

 1سكشن 

 أ.عصام 

 مبنى الفصول

 404فصل 

 تمارين رياضيات

 2سكشن 

 أ.عصام 

 مبنى الفصول

 404فصل 

 

 لغة إنجليزية  األحد 

HU111 

د. محمود  

 عبدالفتاح 

 مدرج الفندق

الحاسب  

 واألخالقيات

HU141 

 د. نهلة فتحي 

 مدرج الفندق

 تاريخ الحوسبة

HU151 

 د. سامح مصطفى 

 مدرج الفندق

 تمارين رياضيات

 6سكشن 

 أ.مروة 

 البدروم -)ب(  مبنى معامل علوم

 تمارين رياضيات

 3سكشن 

 أ.عصام 

 203فصل  –الفصول مبنى 

 تمارين رياضيات

 4سكشن 

 أ.عصام 

 203فصل  –الفصول مبنى 

 عملي أساسيات الحاسب  اإلثنين

 أ.بسمة   1معمل حاسب   – 1سكشن 

 أ.رضا  2معمل حاسب   – 2سكشن 

 أ.عبدالرحمن  3معمل حاسب   – 3سكشن 

 

 عملي أساسيات الحاسب 

 أ.بسمة   1معمل حاسب   – 4سكشن 

 أ.رضا  2معمل حاسب   – 5سكشن 

 أ.عبدالرحمن  3معمل حاسب  –6سكشن 

 عملي أساسيات الحاسب 

 أ.رضا  1معمل حاسب  –7سكشن 

 أ.عبدالرحمن  2معمل حاسب  –8سكشن 

 تمارين رياضيات

 أ.مروة 202مبنى الفصول  –7سكشن 

 

  

 تمارين رياضيات

 أ.مروة – 203مبنى الفصول  –8سكشن 

 تمارين رياضيات

 أ.مروة 203مبنى الفصول  –5سكشن 

 معمل إلكترونيات الثالثاء

معمل إلكترونيات بكلية    – 1سكشن 

 م.رشا  –الهندسة  

معمل إلكترونيات بكلية    – 2سكشن 

 م.محمود –الهندسة  

 معمل إلكترونيات

معمل إلكترونيات بكلية    – 3سكشن 

 م.رشا  –الهندسة  

معمل إلكترونيات بكلية    – 4سكشن 

 م.محمود –الهندسة  

 إلكترونياتمعمل 

معمل إلكترونيات بكلية    – 5سكشن 

 م.رشا  –الهندسة  

معمل إلكترونيات بكلية    – 6سكشن 

 م.محمود –الهندسة  

 معمل إلكترونيات

معمل إلكترونيات بكلية    – 7سكشن 

 م.رشا  –الهندسة  

معمل إلكترونيات بكلية    – 8سكشن 

 م.محمود –الهندسة  

  

  األربعاء

 

 

         

 الخميس 

 )فصول افتراضية( 

 لغة إنجليزية  

HU111 

د. محمود  

 عبدالفتاح 

 أساسيات الحاسب 

CS121 

أ.م.د.محمود حسب  

 للا 

 التفكير العلمي 

HU153 

 د. أمال راشد 

 1رياضيات 

MA111 

 د. هالة عبدالمجيد 

الحاسب  

 واألخالقيات

HU141 

 د. نهلة فتحي 

 تاريخ الحوسبة

HU151 

 د. سامح مصطفى 

الكترونيات 

EE101 

 د.هاني عطاهلل

  

 
  

      

 

 عميد الكلية   الجدول رئيس لجنة 

 

 أ.د. عالء محمود صادق   نهلة فتحي أحمد 
 

                                                   


