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 لبرنامج المعلوماتية الطبية جدول الفصل الدراسى االول 

 المستوى االول  2021/2022للعام الجامعى 
 اليوم

الوقت               8 9 10 11 12 1 2 3 

  االحد 
    

 االثنين 
 لغة انجليزية 

 سيد د. فاطمة   
 6 مدرج

 الكمياء الحيوية الطبية 
 د. داليا و د. اماني 

 9مدرج 

التشريح وعلم االنسجة  اساسيات   
   المكتبه 

 )تشريح(  5الى  2من األسبوع 
 )هيستولوجي( 12الى  9ومن 

 الكمياء الحيوية الطبية 
 10مدرج 
11الى  4من األسبوع   

 الثالثاء 
 اإلحصاء اساسيات 

 د. محمد يوسف  
 6مدرج 

 مقدمة فى الحوسبة المرنة  
 د. وسام البهيدي 

 6مدرج 
 

 الكترونيات
 م. فهر 
Lab M 

  االربعاء
 اساسيات التشريح وعلم االنسجة  
 مجموعة من أساتذة كلية الطب 

 المكتبة مدرج 

 د. ايمان فاروق  1-الكترونيات
 9مدرج 

 مقدمة فى الحوسبة المرنة  
 حسام حسن  .م

Lab 1 
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  لبرنامج المعلوماتية الطبية جدول الفصل الدراسى االول 

  الثانىالمستوى  2021/2022للعام الجامعى 
  

 اليوم
الوقت               

8 9 10 11 12 1 2 3 

  االحد 
 التحليل الحيوى  

 د. ايمان فاروق     
 6مدرج   

2-لغات الحاسب  
  د.سهى  احمد

  مدرج 6
 

 االثنين 
 طب العيون   

مجموعة من أساتذة كلية الطب       
9 مدرج  

 الرياضيات لعلوم الحاسب  
 أ.م.د مرفت الشافعي 

 6مدرج 
 

 طب العيون 
 5مدرج 

 سيكشن   2عدد 

 الثالثاء 
 قواعد البيانات لنظم الرعاية الصحية   

 هالل  .م
Lab M 

 الصيدلة الطبية 
     د احمد طه   

 مدرج  5

 الصيدلة الطبية 
 5مدرج 
 5وال   3األسبوع ال 

 

 األربعاء
2-لغات الحاسب  

 صوار م. احمد  
Lab M 

 
 لنظم الرعاية الصحية   البياناتقواعد 

 حنان فهمي ا.م.د  
 10مدرج 

 تحليل حيوي 
 م. فهر 
Lab 7 
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  لبرنامج المعلوماتية الطبية جدول الفصل الدراسى االول 

 ( 1مجموعه   (الثالثالمستوى  1202/2202للعام الجامعى  
 
 

  

 اليوم
الوقت               8 9 10 11 12 1 2 3 

 معمل   -الصحة العامة االحد 
 األسبوع العاشر 

 الصحة العامة 
 9مدرج 

 معالجة اإلشارات الرقمية 
 د. ايمان الفاروق  

 9مدرج 
 

 االثنين 
 نظم التشغيل 

 ميشيل م.  
Lab 1 

 نظم التشغيل 
 د. سلوى اسامه 

 7مدرج 

 الذكاء االصطناعي 
 د. عمرو غنيم 

 11مدرج 
 

 الثالثاء 
 نمذجه و محاكاه 

 مي الدفراوي د. 
 10مدرج 

 نمذجه ومحاكاه 
 سماء   م. 

 11 مدرج  

 الذكاء االصطناعي 
 محمد خير للا 

Lab 1 

 الذكاء االصطناعي 
 محمد خير للا 

Lab 1 
 معالجة اإلشارات الرقمية 

 شيماء محمد  م.م  
Lab 7 

 معالجة اإلشارات الرقمية 
 شيماء محمد  م.م  

Lab 7 

 األربعاء
 نظم التشغيل 

 ميشيل م.  
Lab 1 

 البيولوجيا الجزيئية 
 د. داليا و د. اماني 

 11مدرج 
 

 معمل -البيولوجيا الجزيئية
 8الى  3من األسبوع  

 10مدرج 
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  لبرنامج المعلوماتية الطبية جدول الفصل الدراسى االول 

 (  2  مجموعة  (الثالثالمستوى  1202/2202 يللعام الجامع
 اليوم

الوقت               8 9 10 11 12 1 2 3 

 الصحة العامة  االحد 
 9مدرج 

 نمذجه ومحاكاه 
 مجديد. صفاء  
 11مدرج 

 نظم التشغيل 
 ميشيل م.  

Lab 1 

 نظم التشغيل 
 ميشيل م.  

Lab 1 

 االثنين 
 نظم التشغيل 

 د. سلوى اسامه 
 7مدرج 

 الذكاء االصطناعي 
 د. عمرو غنيم 

  11مدرج 

 معمل -الجزيئيةالبيولوجيا 
 8الى  3من األسبوع 
 8مدرج 

 

 الثالثاء 

 الذكاء االصطناعي 
 محمد خير للا 

Lab 1 

 الذكاء االصطناعي 
 محمد خير للا 

Lab 1  نمذجه ومحاكاه 
 م. سماء 

 11 مدرج  

 معمل   -الصحة العامة
 معالجة اإلشارات الرقمية  األسبوع العاشر 

 شيماء محمد م.م  
Lab 7 

 اإلشارات الرقمية معالجة 
 شيماء محمد م.م  

Lab 7 

  األربعاء
 معالجة اإلشارات الرقمية 

 د. ايمان الفاروق  
 9مدرج 

 
 البيولوجيا الجزيئية 
 د. داليا و د. اماني 

 11مدرج 
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   لبرنامج المعلوماتية الطبيةجدول الفصل الدراسى االول  

 ( 3مجموعة  (الثالثالمستوى  2021/2022 الجامعيللعام 
 اليوم

الوقت               8 9 10 11 12 1 2 3 

 االحد 
 نظم التشغيل 

 ميشيل م.  
Lab 1 

 نظم التشغيل 
 ميشيل م.  

Lab 1 
 

 نمذجه ومحاكاه 
 م. خلود 

    11مدرج 

 االثنين 

 الذكاء االصطناعي 
 سلمى 

Lab 7 

 الذكاء االصطناعي 
 سلمى 
Lab7  نظم التشغيل 

 د. سلوى اسامه 
 مدرج  10

   البيولوجيا الجزيئية
 د. داليا و د. اماني 

9مدرج   معالجة اإلشارات الرقمية  
 فهر حسن م. 

Lab M 

 معالجة اإلشارات الرقمية 
 فهر حسن م. 

Lab M 

 الثالثاء 
 الصحة العامة 

 مدرج  9

 نمذجه و محاكاه 
 د. مي الدفراوي 

10مدرج   
 

 معمل   -الصحة العامة
 األسبوع العاشر 

 األربعاء
 معمل -البيولوجيه الجزئيه

 8الى  3من األسبوع 
 7مدرج 

 
 الذكاء االصطناعي 
 د. عمرو غنيم 

 6مدرج 

 معالجة اإلشارات الرقمية 
 د. ايمان الفاروق  

 9مدرج 
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  لبرنامج المعلوماتية الطبية جدول الفصل الدراسى االول 

 (  4مجموعة  (الثالثالمستوى  2021/2022 الجامعيللعام 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اليوم
الوقت               8 9 10 11 12 1 2 3 

 االحد 

 الذكاء االصطناعي 
 ايمان إسماعيل 

Lab M 

 الذكاء االصطناعي 
 ايمان إسماعيل 

Lab M 

 نمذجه ومحاكاه 
 م. خلود 

 11مدرج 
 

 معالجه اإلشارات الرقمية 
 معوض   فاطمةم.م 

Lab 7 

 معالجه اإلشارات الرقمية 
 معوض   فاطمةم.م 

Lab 7 

 االثنين 
 نظم التشغيل 

 ميشيل م.  
Lab 1 

 نظم التشغيل 
 د. سلوى اسامه  

   7مدرج 

   البيولوجيا الجزيئية
 د. داليا و د. اماني 

 9مدرج 

 معمل -البيولوجيه الجزئيه
 8الى  3من األسبوع 
6مدرج   

  الثالثاء 
 معالجة اإلشارات الرقمية 

   د. ايمان الفاروق  
 7مدرج 

 الصحة العامة 
 9مدرج 

 معمل   -الصحة العامة
 األسبوع العاشر 

 االربعاء
 نظم التشغيل 

 ميشيل م.  
Lab 1 

 الذكاء االصطناعي 
 د. عمرو غنيم 

 6مدرج 

 نمذجه ومحاكاه 
   د. صفاء مجدي

 المكتبه  
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 المعلوماتية الطبية  لبرنامججدول الفصل الدراسى االول 

 (  5مجموعة (الثالثالمستوى  2021/2022 الجامعيللعام 
 اليوم

الوقت               8 9 10 11 12 1 2 3 

 معمل   -الصحة العامة االحد 
  األسبوع العاشر 

 نظم التشغيل 
 ميشيل م.  

Lab 1 

 نظم التشغيل 
 ميشيل م.  

Lab 1 
 معالجه اإلشارات الرقمية 

 معوض   فاطمةم.م 
Lab 7 

 معالجه اإلشارات الرقمية 
 معوض   فاطمةم.م 

Lab 7 

 االثنين 
 نظم التشغيل 

 د. سلوى اسامه 
    7مدرج 

 معمل -البيولوجيه الجزئيه
 8الى  3من األسبوع 
 8مدرج 

 نمذجه ومحاكاه 
الدفراوي  يد. م   

6مدرج    

 معمل   -الصحة العامة
 األسبوع الخامس 

  الثالثاء 
 الصحة العامة 

 9مدرج 

 معالجة اإلشارات الرقمية 
 د. ايمان الفاروق  

 7مدرج 

 ومحاكاه  نمذجه
 م. سما 

 11مدرج 

 األربعاء
 الذكاء االصطناعي 

 مي مختار 
Lab 7 

 الذكاء االصطناعي 
 مي مختار 
Lab 7 

   البيولوجيا الجزيئية
 د. داليا و د. اماني 

11مدرج   

 الذكاء االصطناعي 
 د. عمرو غنيم 

6مدرج   
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