
المحاضراتالتوقيت

المعامل/ التماريناليوم

1-احصاء1-احصاءاسم المقرر

23قاعة 23قاعة القاعة

السيد الشربينى. د. االسيد الشربينى. د. االمحاضر

برمجة شيئيةبرمجة شيئيةاسم المقرر

32قاعة 32قاعة القاعة

زينب عبد الحليم. دزينب عبد الحليم. دالمحاضر

2-رياضة 2-رياضة اسم المقرر

23قاعة 23قاعة القاعة

احمد مرسى. داحمد مرسى. دالمحاضر

2-احصاء2-احصاءاسم المقرر

32قاعة 32قاعة القاعة

إيهاب الخضرى. د. اإيهاب الخضرى. د. االمحاضر

1-الكترونيات1-الكترونياتاسم المقرر

35قاعة 35قاعة القاعة

منى سليمان. دمنى سليمان. دالمحاضر

نمذجة البرمجياتنمذجة البرمجياتاسم المقرر

42قاعة 42قاعة القاعة

منار القاضي. دمنار القاضي. دالمحاضر

3-رياضة 3-رياضة 1-احصاء1-احصاءاسم المقرر

23قاعة 23قاعة 23قاعة 23قاعة القاعة

مصطفى رضا. دمصطفى رضا. دالسيد الشربينى. د. االسيد الشربينى. د. االمحاضر

تصميم منطقىتصميم منطقى2-احصاء2-احصاءاسم المقرر

32قاعة 32قاعة 32قاعة 32قاعة القاعة

ايمان احمد. د+ دينا طارق . دايمان احمد. د+ دينا طارق . دإيهاب الخضرى. د. اإيهاب الخضرى. د. االمحاضر

تصميم وعمارة البرمجياتتصميم وعمارة البرمجياتاسم المقرر

35قاعة 35قاعة القاعة

لمياء أبو زيد. دلمياء أبو زيد. دالمحاضر

3-رياضة 3-رياضة 2-رياضة 2-رياضة اسم المقرر

23قاعة 23قاعة 23قاعة 23قاعة القاعة

مصطفى رضا. دمصطفى رضا. داحمد مرسى. داحمد مرسى. دالمحاضر

تصميم منطقىتصميم منطقى1-الكترونيات1-الكترونياتاسم المقرر

32قاعة 32قاعة 35قاعة 35قاعة القاعة

ايمان احمد. د+ دينا طارق . دايمان احمد. د+ دينا طارق . دمنى سليمان. دمنى سليمان. دالمحاضر

تصميم وعمارة البرمجياتتصميم وعمارة البرمجياتبرمجة شيئيةبرمجة شيئيةاسم المقرر

35قاعة 35قاعة 32قاعة 32قاعة القاعة

لمياء أبو زيد. دلمياء أبو زيد. دزينب عبد الحليم. دزينب عبد الحليم. دالمحاضر

1-رياضة 1-رياضة اسم المقرر

42قاعة 42قاعة القاعة

هالة سالمان. دهالة سالمان. دالمحاضر

برمجة هيكليةبرمجة هيكليةاسم المقرر

32قاعة 32قاعة القاعة

صباح سيد.دصباح سيد.دالمحاضر

هياكل البياناتهياكل البياناتاسم المقرر

35قاعة 35قاعة القاعة

هناء بيومى. دهناء بيومى. دالمحاضر

1-رياضة 1-رياضة اسم المقرر

42قاعة 42قاعة القاعة

هالة سالمان. دهالة سالمان. دالمحاضر

برمجة هيكليةبرمجة هيكليةاسم المقرر

32قاعة 32قاعة القاعة

صباح سيد.دصباح سيد.دالمحاضر

هياكل البياناتهياكل البياناتاسم المقرر

35قاعة 35قاعة القاعة

هناء بيومى. دهناء بيومى. دالمحاضر

نمذجة البرمجياتنمذجة البرمجياتاسم المقرر

42قاعة 42قاعة القاعة
منار القاضي. دمنار القاضي. دالمحاضر

ايمن الكيالنى/  الدكتور هناء بيومى مبارز/  الدكتور 
منسق برنامج علوم البياناتمنسق برنامج المعلوماتية الحيوية

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبمنسق برنامج االمن السيبرانىمنسق برنامج هندسة البرمجيات

(                             )التوقيع (                             )التوقيع 

  (                       )التوقيع (                       )  التوقيع (                             )التوقيع (                             )التوقيع 
رضا عبد الوهاب/ األستاذ الدكتور إيهاب الخضرى/ األستاذ الدكتور شيماء مسعد/  الدكتور خالد توفيق واصف/ األستاذ الدكتور 

السبت

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس
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