
                                                                                                                                                                                                            

 

   إمساعيل حممود أمحد/ د.أ          

 

   وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث          

  80 /80 /0802 

 ماجستير علوم الحاسبتمهيدى  جدول

 1024/1025الثانى للعام الجامعي دراسي الفصل ال

 

 الفترات      

 21 – 9 اليوم 
 
21 - 3 

 
4 - 7 

 
 السبت

 

Advanced Natural Language 

Processing 

(CS622)  معالجة اللغات الطبيعية متقدم 
 خديجة البدويهى .د

 (9مدرج )

 

 اإلثنين

High Performance Computing 

(CS617) الحوسبة عالية اآلداء 
 فاطمة عمارة. د.أ

(9مدرج )  

Research Methods and Skills 

(CS619) طرق البحث العلمى ومهارات بحثية 
 نوح صبرى . د&        سلوى الجمل. د.أ

(9مدرج  )  

 

   األربعاء

Advanced Artificial Intelligence 

(CS613) ذكاء اصطناعى متقدم 
 على فهمى. د.أ

 (إبراهيم فرج. د.أمدرج  )



                                                                                                                                                                                                            

 

   إمساعيل حممود أمحد/ د.أ          

 

   وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث          

  80 /80 /0802 

 تكنولوجيا المعلومات جدول تمهيدي ماجستيرتعديل 
 1024/1025الثانى للعام الجامعي دراسي الفصل ال

 الفترات

 اليوم
9 – 21 

 
21 - 3 

 

 
4  –   7 

 
 السبت

Wireless Sensor Networks 

(IT612) شبكات المجسات الالسلكية 
 (8مدرج )  أميرة دمحم قطب. د

 

Advanced Topics in Information Technology -1 

 (IT623) 1-فى تكنولوجيا المعلومات  تقدمةموضوعات م 
 هشام نبيه المهدى. د.أ

 (8 مدرج)   

 

 

Coding Theory 

(IT622) نظرية التشفير 
 (20 مدرج)سناء دمحم طه     .د

 األحد

 
  

Network Algorithms and Simulation 
Techniques 

(IT611) خوارزميات الشبكات وتقنيات المحاكاة 
 (3معمل )  هيثم صفوت حمزه. د



                                                                                                                                                                                                            

 

   إمساعيل حممود أمحد/ د.أ          

 

   وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث          

  80 /80 /0802 

 
 

 نظم المعلومات تمهيدي ماجستيرتعديل جدول 
 1024/1025الثانى للعام الجامعي دراسي الفصل ال

 الفترات

 اليوم

 

9330 – 21330 
 

21 -  3 
 

4  –   7 

 
  السبت

Advanced Distributed Databases 

(IS617) نظم قواعد البيانات الموزعة متقدم 

 (7مدرج )   حاتم القاضى. د
 

 
 األحد
 

 

 
Requirements Engineering 

(Is620)  هندسة اإلحتياجات 
 (6عمل م)  جالل حسن جالل الدين. د.أ

 اإلثنين

Advanced Topics in Information Retrieval 

(IS618)  موضوعات متقدمة فى إسترجاع المعلومات 
 (562مدرج )  أسامة إسماعيل. د

 Advanced Topics in Data Management 

(IS613) موضوعات متقدمة فى إدارة البيانات 
(6عمل م)  أيمن طه. د  

 الثالثاء

  
Advanced Information Systems 

Engineering 

 (IS612) هندسة نظم المعلومات المتقدمة 
 (6عمل م) شيرين غنيم  .د



                                                                                                                                                                                                            

 

   إمساعيل حممود أمحد/ د.أ          

 

   وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث          

  80 /80 /0802 

 بحوث العمليات و دعم القرار تمهيدي ماجستيرجدول 
 1024/1025الثانى للعام الجامعي دراسي لفصل الا

 

 
 الفترات

 
  اليوم

 
22,30  –   1,30 

 
1,30 – 5,30 

 
5,30 –  8,30 

 اإلثنين

 

 

Advanced Application in Modeling and 

Simulation 

Ds622) )قدمة فى أساليب تطبيقات مت 
 النمذجة والمحاكاة

 دمحم مصطفى صالح /د.أ –معتز حسنى خورشيد / د.أ
 (قاعة مجلس الكلية)

 الثالثاء

  Advanced Topics in Operations Research and 

Decision Support-1 

 (DS 633)  2- موضوعات متقدمة فى بحوث العمليات ودعم القرار 
 دمحم مصطفى صالح/ د.أ

 ليفيا مراد سامىأو/ د
 (مكتب أستاذ المقرر)

Service Science, Management and 

Engineering 
 (DS 632)   علوم وهندسة وإدارة الخدمات 
 هشام عبد السالم/ د
 نداء عزت الهجمى/ د

(4معمل )  

 اآلربعاء

Advanced Optimization 

(Ds612) أمثلية متقدمة 
 طارق حنفى أبو العينين/ د

     الفقى إيهاب زكى/د
 (9 مدرج) 

 

Advanced Decision and Game Theory 

(Ds614)  نظريات القرار والمباريات المتقدمة 
 دمحم عادل البلتاجى/ د
 أيمن صبرى غنيم/ د

 (4معمل )


