
  
 
 
 

جامعة طنطا                                                                                                     لية الحاسبات والمعلومات                                                                                                      ك  
 

 توزيع الخطه الدراسية على السادة أعضاء هيئة التدريس بيان 

 ( الفردىاألسبوع  ) 2021/2022للعام الجامعى  ثانيالفصل الدراسى ال الثانىالمستوى 
 

   اليوم الوقــت 11-9 1-11 3-1 5-3

2احتماالت إحصاء و   

G1 

م/ نهال طارق    

2إحصاء و احتماالت   

G2 

م/ نهال طارق    

2إحصاء و احتماالت   

G4 

م/ نهال طارق    

2إحصاء و احتماالت   

G3 

م/ نهال طارق    

 

1مدرج   

 

 

 

 

 

 

 السكشـن   

 

 

 

 

 

 األحد

 

 مقدمة في هندسة البرمجيات

G2 

 م/ بسمة الشرقاوي

 مقدمة في هندسة البرمجيات

G1 

بسمة الشرقاويم/   

 مقدمة في هندسة البرمجيات

G3 

م/ بسمة الشرقاوي   

 مقدمة في هندسة البرمجيات

G4 

 م/ بسمة الشرقاوي
2مدرج   

 مقدمة في نظم و قواعد البيانات

Sec  11-12 

 م/ نجالء علي

 مقدمة في نظم و قواعد البيانات

Sec  9-10 

 م/ نجالء علي

 مقدمة في نظم و قواعد البيانات

Sec 3-4 

 م/ نجالء علي

 مقدمة في نظم و قواعد البيانات

Sec  1-2 

 م/ نجالء علي
H   معمل

 تحليل تصميم الخوارزميات

Sec  9-10 

 م/ أحمد صابر

 تحليل تصميم الخوارزميات

Sec  11-12 

 م/ أحمد صابر

 تحليل تصميم الخوارزميات

Sec  1-2 

 م/ أحمد صابر

 تحليل و تصميم الخوارزميات

Sec  3-4 

 م/ أحمد صابر
D   معمل

 تكنولوجيا الويب

Sec  15-16 

 م/ أماني زلط

 تكنولوجيا الويب

Sec  13-14 

 م/ أماني زلط

 تكنولوجيا الويب

Sec  7-8 

م/ أماني زلط   

 تكنولوجيا الويب

Sec  5-6 

 م/ أماني زلط
E   معمل

 تكنولوجيا شبكات الحاسب

Sec  13-14 

 م/ زينب مسعود

الحاسبتكنولوجيا شبكات   

Sec  15-16 

م/ زينب مسعود   

 تكنولوجيا شبكات الحاسب

Sec  5-6 

م/ زينب مسعود   

 تكنولوجيا شبكات الحاسب

Sec  7-8 

 م/ زينب مسعود
F   معمل

 مقدمة في نظم و قواعد البيانات

Sec  7-8 

 م/ زينب مسعود

 مقدمة في نظم و قواعد البيانات

Sec  5-6 

م/ زينب مسعود    

و قواعد البيانات مقدمة في نظم  

Sec  15-16 

 م/ زينب مسعود

 مقدمة في نظم و قواعد البيانات

Sec  13-14 

م/ زينب مسعود   
H معمل 

 

 

 

 السكشـن   

 

 

 

 

 اإلثنين

 تحليل تصميم الخوارزميات

Sec  5-6 

 م/ محمد صفوت

 تحليل تصميم الخوارزميات

Sec  7-8 

م/ محمد صفوت    

 تحليل تصميم الخوارزميات

Sec  13-14 

 م/ محمد صفوت

 تحليل تصميم الخوارزميات

Sec  15-16 

م/ محمد صفوت   
D معمل 

 تكنولوجيا الويب

Sec  3-4 

م/ أماني زلط   

 تكنولوجيا الويب

Sec  1-2 

 م/ أماني زلط

 تكنولوجيا الويب

Sec  11-12 

 م/ أماني زلط

 تكنولوجيا الويب

Sec  9-10 

 م/ أماني زلط
E   معمل

شبكات الحاسبتكنولوجيا   

Sec  1-2 

 م/ فدوى قطب

 تكنولوجيا شبكات الحاسب

Sec  3-4 

 م/ فدوى قطب

 تكنولوجيا شبكات الحاسب

Sec  9-10 

 م/ فدوى قطب

 تكنولوجيا شبكات الحاسب

Sec  11-12 

 م/ فدوى قطب
F   معمل

 

 تكنولوجيا شبكات الحاسب

IT221 

 د/ عايدة نصر

 تكنولوجيا الويب

IS231 

مصلحيد/ إيمان   

 تحليل و تصميم الخوارزميات

CS221 

 د/ أسامة غنيم
Online               الثالثاء 

 

 مقدمة في هندسة البرمجيات

CS251 

 د/ رضا البسيوني

2إحصاء و احتماالت   

ST222 

 أ.د/ نانسي الحفناوي

 مقدمة في نظم و قواعد البيانات

IS211 

 د/ محمد ملهط
Online               الخميس 

      

 القائم بعمل عميد الكلية                                                                  المشرف على وكالة الكلية لشئون التعليم والطالبشئون التعليم والطالب                                                                               
 

 
  أ.د/ نانسى عباس الحفناوى                                          أ.د/ محمد حسين محمود                                                                                                                                                                

 

 

 

 



  
 
 
 

جامعة طنطا                                                                                                     لية الحاسبات والمعلومات                                                                                                      ك  
 

 توزيع الخطه الدراسية على السادة أعضاء هيئة التدريس بيان 

 ( زوجياألسبوع ال)  2021/2022الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى  الثانىالمستوى 
 

 اليوم الوقــت 11-9 1-11 3-1 5-3

 مقدمة في هندسة البرمجيات 

CS251 

 د/رضا البسيوني

 تكنولوجيا شبكات الحاسب

IT221 

نصرعايدة د/  

 محاضرات    (1)مدرج مركزي  

 

 السبت

 

2إحصاء و احتماالت   

G1 

م/ نهال طارق    

2إحصاء و احتماالت   

G2 

م/ نهال طارق    

2إحصاء و احتماالت   

G4 

م/ نهال طارق    

2إحصاء و احتماالت   

G3 

م/ نهال طارق    

 

1مدرج   

 

 

 

 

 السكشـن   

 

 

 

 

 األحد

 مقدمة في هندسة البرمجيات

G2 

بسمة الشرقاويم/   

 مقدمة في هندسة البرمجيات

G1 

 م/ بسمة الشرقاوي

 مقدمة في هندسة البرمجيات

G3 

م/ بسمة الشرقاوي   

 مقدمة في هندسة البرمجيات

G4 

 م/ بسمة الشرقاوي
2مدرج   

 مقدمة في نظم و قواعد البيانات

Sec  11-12 

 م/ نجالء علي

 مقدمة في نظم و قواعد البيانات

Sec  9-10 

نجالء علي م/  

 مقدمة في نظم و قواعد البيانات

Sec 3-4 

 م/ نجالء علي

 مقدمة في نظم و قواعد البيانات

Sec  1-2 

 م/ نجالء علي
H   معمل

 تحليل تصميم الخوارزميات

Sec  9-10 

 م/ أحمد صابر

 تحليل تصميم الخوارزميات

Sec  11-12 

 م/ أحمد صابر

 تحليل تصميم الخوارزميات

Sec  1-2 

أحمد صابرم/   

 تحليل و تصميم الخوارزميات

Sec  3-4 

 م/ أحمد صابر
D   معمل

 تكنولوجيا الويب

Sec  15-16 

 م/ أماني زلط

 تكنولوجيا الويب

Sec  13-14 

 م/ أماني زلط

 تكنولوجيا الويب

Sec  7-8 

م/ أماني زلط   

 تكنولوجيا الويب

Sec  5-6 

 م/ أماني زلط
E   معمل

الحاسبتكنولوجيا شبكات   

Sec  13-14 

 م/ زينب مسعود

 تكنولوجيا شبكات الحاسب

Sec  15-16 

م/ زينب مسعود   

 تكنولوجيا شبكات الحاسب

Sec  5-6 

م/ زينب مسعود   

 تكنولوجيا شبكات الحاسب

Sec  7-8 

 م/ زينب مسعود
F   معمل

 مقدمة في نظم و قواعد البيانات

Sec  7-8 

 م/ زينب مسعود

قواعد البياناتمقدمة في نظم و   

Sec  5-6 

م/ زينب مسعود    

 مقدمة في نظم و قواعد البيانات

Sec  15-16 

 م/ زينب مسعود

 مقدمة في نظم و قواعد البيانات

Sec  13-14 

م/ زينب مسعود   
H معمل 

 اإلثنين السكشن   

 تحليل تصميم الخوارزميات

Sec  5-6 

 م/ محمد صفوت

 تحليل تصميم الخوارزميات

Sec  7-8 

م/ محمد صفوت    

 تحليل تصميم الخوارزميات

Sec  13-14 

 م/ محمد صفوت

 تحليل تصميم الخوارزميات

Sec  15-16 

م/ محمد صفوت   
D معمل 

 تكنولوجيا الويب

Sec  3-4 

م/ أماني زلط   

 تكنولوجيا الويب

Sec  1-2 

 م/ أماني زلط

 تكنولوجيا الويب

Sec  11-12 

 م/ أماني زلط

 تكنولوجيا الويب

Sec  9-10 

 م/ أماني زلط
E   معمل

 تكنولوجيا شبكات الحاسب

Sec  1-2 

 م/ فدوى قطب

 تكنولوجيا شبكات الحاسب

Sec  3-4 

 م/ فدوى قطب

 تكنولوجيا شبكات الحاسب

Sec  9-10 

 م/ فدوى قطب

 تكنولوجيا شبكات الحاسب

Sec  11-12 

 م/ فدوى قطب
F   معمل

 مقدمة في نظم و قواعد البيانات

IS211 

محمد ملهط د/  

 تتصميم الخوارزمياوتحليل 

CS221 

 د/أسامة غنيم

 تكنولوجيا الويب

IS231 

                         د/إيمان مصلحي

2إحصاء واحتماالت  

ST222 

د/نانسي الحفناويأ.  
(1مدرج مركزي)      محاضرات 

 

 األربعاء

 
      

 القائم بعمل عميد الكلية                                                                  المشرف على وكالة الكلية لشئون التعليم والطالبشئون التعليم والطالب                                                                               
 

 
 وى أ.د/ محمد حسين محمود                                                                                   أ.د/ نانسى عباس الحفنا                                                                                                                       


