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(د. خالد بھنسى)

معمل ٨

معمل ٧
G2 - تنظیم ملفات

(أحمد جالل)

معمل ٥

معمل ٣
مبادىء اإلدارة

(ساره طارق على )

G2 - تصمیم منطقى
(محمد سمیر)

(د. عماد نبیل)
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(امیره احمد على)(محمد طلعت)

معمل ٦
- G1عمارة الحاسبات / تنظیم الحاسباتالوسائط المتعددة  برمجة-١
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