
  

 
امعة طنطاج                                                                                                                                                                                كلية الحاسبات والمعلومات                             

 بيان توزيع الخطه الدراسية على السادة أعضاء هيئة التدريس

 (األسبوع الفردي) 2021/2022للعام الجامعى  ثانيالفصل الدراسى ال األولالمستوى 

3-5  1-3  11-1  9-11 ماليو الوقت   

  

 برمجة هيكلية

CS112 

 أسامة غنيمد/ 

 (2رياضيات )

MA113 

 مصطفى العشريد/ 

(1مدرج مركزي)   تالسب محاضرات 

 (2)رياضيات               

Sec G5-G8 

 إلكترونيات                 

Sec G5-G8                        

 تسويق ومبيعات

HU120 

 هاجر علم الديند/ م.أ.

 مهارات اإلتصال

HU114 

 وليد العشريد/ م.أ.
Online   األحـد 

 
 تكنولوجيا المعلومات أساسيات

Sec G5-G8 

 برمجة هيكلية

Sec G5-G8 

 سياسات مقارنة

HU117 

سامي عبدالعالد/ أ.م.  
Online  اإلثنين 

 إلكترونيات                

G3 

 م/ نهال طارق

 إلكترونيات                

G2 

 م/ نهال طارق

 إلكترونيات                 

G4 

نهال طارق م/  

 إلكترونيات                 

G1 

 م/ نهال طارق
1مدرج   

 سكشن

 
 الثالثاء

 تكنولوجيا المعلومات أساسيات

3-4 

 م/ محمد صفوت

 تكنولوجيا المعلومات أساسيات

1-2 

 م/ محمد صفوت

 تكنولوجيا المعلومات أساسيات

9-10 

 م/ محمد صفوت

 تكنولوجيا المعلومات أساسيات

7-8 

صفوتم/ محمد   
  Cمعمل          

 برمجة هيكلية

1-2 

 م/ أحمد صابر

 برمجة هيكلية

3-4 

 م/ أحمد صابر

 برمجة هيكلية               

11-12 

 م/ أحمد صابر

 برمجة هيكلية

5-6 

 م/ أحمد صابر
 Dمعمل          

  

 تكنولوجيا المعلوماتأساسيات 

IT113 

 عايدة نصرد/ 

 إلكترونيات

IT111 

 نانسي الحفناويأ.د/ 

 األربعاء محاضرات (1مدرج مركزي)

 تكنولوجيا المعلومات أساسيات

11-12 

 م/ إيمان السيد

 تكنولوجيا المعلومات أساسيات

15-16 

 م/ إيمان السيد

 تكنولوجيا المعلومات أساسيات

5-6 

 م/ إيمان السيد

 تكنولوجيا المعلومات أساسيات

13-14 

 م/ إيمان السيد
 Dمعمل           

 سكشن

 
 الخميس

 برمجة هيكلية

13-14 

 م/ محمد صفوت

 برمجة هيكلية

9-10 

 م/ محمد صفوت

 برمجة هيكلية

                     7-8 

 م/ محمد صفوت

 برمجة هيكلية

15-16 

 م/ محمد صفوت
 Cمعمل          

 (2)رياضيات                 

G1 

 م/ سالي السبكي

 (2)رياضيات                 

G2 

 م/ سالي السبكي

 (2)رياضيات                  

G4 

 م/ سالي السبكي

 (2)رياضيات                 

G3 

 م/ سالي السبكي
1مدرج   

 

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

 

 عباس الحفناوي .د/ نانسىأ                                                               أ.د/ محمد حسين محمود                                                                                                                                           

 

 



  

 
امعة طنطاج                                                                                                                                                                                كلية الحاسبات والمعلومات                             

 توزيع الخطه الدراسية على السادة أعضاء هيئة التدريسبيان 

 (األسبوع الزوجي) 2021/2022للعام الجامعى  ثانيالالفصل الدراسى  األولالمستوى 

3-5  1-3  11-1  9-11    اليوم الوقت 

  
 إلكترونيات

Sec G1-G4 

 برمجة هيكلية

Sec G1-G4 Online  السبت 

 

 سياسات مقارنة

HU117 

عبدالعالسامي د/ أ.م.  

 إلكترونيات

IT111 

 أ.د/ نانسي الحفناوي

 ومبيعات تسويق

HU120 

 هاجر علم الديند/ م.أ.

 مهارات اإلتصال

HU114 

وليد العشريد/ م.أ.  
Online دــاألح   

 

 (2رياضيات )

MA113 

 مصطفى العشري د/

 برمجة هيكلية

CS112 

 أسامة غنيمد/ 

 تكنولوجيا المعلوماتأساسيات 

IT113 

نصر عايدةد/   
Online األثنين  

 إلكترونيات                

G7 

 م/ نهال طارق

 إلكترونيات                

G8 

 م/ نهال طارق

 إلكترونيات                 

G5 

 م/ نهال طارق

 إلكترونيات                 

G6 

 م/ نهال طارق
 1مدرج 

 الثالثاء سكشن
 تكنولوجيا المعلومات أساسيات

23-24 

محمد صفوتم/   

 تكنولوجيا المعلومات أساسيات

25-26 

 م/ محمد صفوت

 تكنولوجيا المعلومات أساسيات

21-22 

 م/ محمد صفوت

 تكنولوجيا المعلومات أساسيات

19-20 

 م/ محمد صفوت
 Cمعمل 

 برمجة هيكلية

29-30 

 م/ أحمد صابر

 برمجة هيكلية

17-18 

 م/ أحمد صابر

 برمجة هيكلية               

27-28 

 م/ أحمد صابر               

 برمجة هيكلية

31-32 

 م/ أحمد صابر
 Dمعمل 

 (2)رياضيات   

Sec G1-G4 

 تكنولوجيا المعلومات أساسيات

Sec G1-G4 Online األربعاء 

 تكنولوجيا المعلومات أساسيات

31-32 

 م/ إيمان السيد

 تكنولوجيا المعلومات أساسيات

29-30 

 م/ إيمان السيد

 تكنولوجيا المعلومات أساسيات

17-18 

 م/ إيمان السيد

 تكنولوجيا المعلومات أساسيات

27-28 

 م/ إيمان السيد
 Dمعمل 

 الخميس سكشن

 برمجة هيكلية

25-26 

 م/ محمد صفوت

 برمجة هيكلية

23-24 

 م/ محمد صفوت

 برمجة هيكلية               

19-20 

 م/ محمد صفوت             

 برمجة هيكلية

21-22 

 م/ محمد صفوت
 Cمعمل 

 (2)رياضيات                

G6 

 م/ سالي السبكي

 (2)رياضيات               

G5 

 م/ سالي السبكي

 (2)رياضيات                

G7 

 م/ سالي السبكي

 (2)رياضيات                

G8 

 م/ سالي السبكي
1مدرج              

 

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

 
 

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


