
  
امعة طنطاج                                                                                                 الحاسبات والمعلومات                                                                                                          كلية   

 
 بيان توزيع الخطه الدراسية على السادة أعضاء هيئة التدريس

 (فردياالسبوع ال)( CS+IT) 2021/2022للعام الجامعى  لثانياالفصل الدراسى  الثالث المستوى

3-5  1-3  11-1  9-11      اليوم الوقت 

  

على األنماطالتعرف   

IT325 

 د/ عايدة نصر

 معالجة الصور

IT443 
 د/ عايدة نصر              

 السبت   محاضرات                  (1مدرج)

 التعرف على األنماط
9-10                         

 م/ أمل غنيم                   

 التعرف على األنماط
11-12 

 م/ أمل غنيم

 التعرف على األنماط
13-14 

 م/ أمل غنيم

 التعرف على األنماط
15-16 

 م/ أمل غنيم

 Gمعمل 

   اإلثنين سكشن
 تعلم اآللة

1-2 

 م/ نجالء علي

 تعلم اآللة
7-8 

 م/ نجالء علي

 تعلم اآللة
5-6 

 م/ نجالء علي

 تعلم اآللة
3-4 

 م/ نجالء علي

 Cمعمل 

 نظرية المعلومات وضغط البيانات
7-8 

 م/ أمل غنيم

المعلومات وضغط البياناتنظرية   
5-6 

 م/ أمل غنيم

 نظرية المعلومات وضغط البيانات
3-4 

 م/ أمل غنيم

 نظرية المعلومات وضغط البيانات
1-2 

 م/ أمل غنيم

 Fمعمل 

 الثالثاء سكشن

 نظم التشغيل متقدم
15-16 

 م/ رانا حامد

 نظم التشغيل متقدم
13-14 

 م/ رانا حامد

 نظم التشغيل متقدم
11-12 

رانا حامدم/   

 نظم التشغيل متقدم
9-10 

 م/ رانا حامد

 Hمعمل 

 هندسة البرمجيات متقدم
1-2 

 م/ بسمة الشرقاوي

 هندسة البرمجيات متقدم
3-4 

 م/ بسمة الشرقاوي

 هندسة البرمجيات متقدم
5-6 

 م/ بسمة الشرقاوي

 هندسة البرمجيات متقدم
7-8 

 م/ بسمة الشرقاوي

 G معمل

 معالجة الصور

9-10 

 م/ إيمان السيد

 معالجة الصور

11-12 

 م/ إيمان السيد

 معالجة الصور

13-14 
 م/ إيمان السيد

 معالجة الصور

15-16 

 م/ إيمان السيد

 Eمعمل 

 هندسة البرمجيات متقدم

CS352 
   د/ محمد ملهط                 

 نظرية الحاسبات

CS432 

 د/أسامة غنيم

  

 األربعاء محاضرات (1)مدرج

التشغيل متقدمنظم   
7-8 

 م/ رانا حامد

 نظم التشغيل متقدم
5-6 

 م/ رانا حامد

 نظم التشغيل متقدم
3-4 

 م/ رانا حامد

 نظم التشغيل متقدم
1-2 

 م/ رانا حامد

 Hمعمل 

 الخميس سكشن

وضغط البيانات اتعلومالمنظرية   

15-16 

 م/ نهال طارق

وضغط البيانات اتعلومالمنظرية   

13-14 

 م/ نهال طارق

وضغط البيانات اتعلومالمنظرية   

11-12 

 م/ نهال طارق

وضغط البيانات اتعلومالمنظرية   

9-10 

 م/ نهال طارق

 F معمل

 شبكات متقدمة
9-10 

 م/ هاني شعله

 شبكات متقدمة
11-12 

 م/ هاني شعله

 شبكات متقدمة
13-14 

 م/ هاني شعله

 شبكات متقدمة
15-16 

 م/ هاني شعله

 Gمعمل 

الحاسباتنظرية   
1-2 

 م/ أماني زلط

 نظرية الحاسبات
3-4 

 م/ أماني زلط

 نظرية الحاسبات
5-6 

 م/ أماني زلط

 نظرية الحاسبات
7-8 

 م/ أماني زلط

 Eمعمل 

 

 لقائم بعمل عميد الكليةا                                                                    لشئون التعليم والطالبالمشرف على وكالة الكلية شئون التعليم والطالب                                                                             

 
 .د/ نانسى عباس الحفناوىأ                                                                              أ.د/ محمد حسين محمود                                                                                                                          
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 شبكات متقدمة

IT322 
مصطفى العشريد/   

 (1مدرج)  

   السبت  محاضرات

 نظرية المعلومات وضغط البيانات
IT351 

 د/امنية البربري

 نظم التشغيل متقدم

CS342 

 د/ هناء عبدالهادي
 (1مدرج مركزي)

 

 تعلم اآللة

CS462 
 د/أسامة غنيم

 (2)مدرج مركزي  

الحاسبات نظرية  

CS432 

 د/أسامة غنيم

 معالجة الصور

IT443 

د/ عايدة نصر                

 شبكات متقدمة

IT322 

 د/ مصطفى العشري

 التعرف على األنماط

IT325 

 د/ عايدة نصر
online   األحد 

 التعرف على األنماط

9-10                         

م/ أمل غنيم                     

األنماطالتعرف على   

11-12 

 م/ أمل غنيم

 التعرف على األنماط

13-14 
 م/ أمل غنيم

 التعرف على األنماط

15-16 

 م/ أمل غنيم
 Gمعمل 

  اإلثنين سكشن
 تعلم اآللة

1-2 

 م/ نجالء علي

 تعلم اآللة

7-8 

 م/ نجالء علي

 تعلم اآللة

5-6 
 م/ نجالء علي

 تعلم اآللة

3-4 

 م/ نجالء علي
 Cمعمل 

المعلومات وضغط البياناتنظرية   
7-8 

 م/ أمل غنيم

 نظرية المعلومات وضغط البيانات
5-6 

 م/ أمل غنيم

 نظرية المعلومات وضغط البيانات
3-4 

 م/ أمل غنيم

 نظرية المعلومات وضغط البيانات
1-2 

 م/ أمل غنيم
 Fمعمل 

  الثالثاء سكشن

 نظم التشغيل متقدم

15-16 

 م/ رانا حامد

 نظم التشغيل متقدم

13-14 

 م/ رانا حامد

 نظم التشغيل متقدم

11-12 

 م/ رانا حامد

 نظم التشغيل متقدم

9-10 

 م/ رانا حامد
 Hمعمل 

 هندسة البرمجيات متقدم

1-2 

 م/ بسمة الشرقاوي

 هندسة البرمجيات متقدم

3-4 

 م/ بسمة الشرقاوي

 هندسة البرمجيات متقدم

5-6 

 م/ بسمة الشرقاوي

 هندسة البرمجيات متقدم

7-8 

 م/ بسمة الشرقاوي
 G معمل

 معالجة الصور

9-10 

 م/ إيمان السيد

 معالجة الصور

11-12 

 م/ إيمان السيد

 معالجة الصور

13-14 
 م/ إيمان السيد

 معالجة الصور

15-16 

 م/ إيمان السيد

 Eمعمل 

 نظرية المعلومات وضغط البيانات
IT351 

 د/امنية البربري

 هندسة البرمجيات متقدم

CS352 

   د/ محمد ملهط                 

 نظم التشغيل متقدم

CS342 

 د/ هناء عبدالهادي

 تعلم اآللة

CS462 
 د/أسامة غنيم

online  األربعاء 

 نظم التشغيل متقدم

7-8 

 م/ رانا حامد

 نظم التشغيل متقدم

5-6 

 م/ رانا حامد

 نظم التشغيل متقدم

3-4 

 م/ رانا حامد

 نظم التشغيل متقدم

1-2 

حامد م/ رانا  
 Hمعمل 

 الخميس سكشن

 نظرية المعلومات وضغط البيانات

15-16 

 م/ نهال طارق

 نظرية المعلومات وضغط البيانات

13-14 

 م/ نهال طارق

 نظرية المعلومات وضغط البيانات

11-12 

 م/ نهال طارق

 نظرية المعلومات وضغط البيانات

9-10 

 م/ نهال طارق

 F معمل

 شبكات متقدمة

9-10 

شعله م/ هاني  

 شبكات متقدمة

11-12 

 م/ هاني شعله

 شبكات متقدمة

13-14 

 م/ هاني شعله

 شبكات متقدمة

15-16 

 م/ هاني شعله
 Gمعمل 

 نظرية الحاسبات

1-2 

 م/ أماني زلط

 نظرية الحاسبات

3-4 

 م/ أماني زلط

 نظرية الحاسبات

5-6 

 م/ أماني زلط

 نظرية الحاسبات

7-8 

 م/ أماني زلط
 Eمعمل 

 

 لقائم بعمل عميد الكليةا                                                                    المشرف على وكالة الكلية لشئون التعليم والطالبشئون التعليم والطالب                                                                             
 

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


