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23 قاعةامن البرمجياتابانوب عفت فاروق فهمى11410120156001
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتابانوب عفت فاروق فهمى11410120156001
23 قاعةهندسة المعرفةابانوب عفت فاروق فهمى11410120156001
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتابانوب عفت فاروق فهمى11410120156001
23 قاعة1– هندسة البرمجيات ابتسام  جمال  عبد للطيف  محمد11410120166054
15 قاعةعمارة الحاسباتابتسام  جمال  عبد للطيف  محمد11410120166054
23 قاعة1-تأمين شبكات الحاسبات والمعلوماتابتسام  جمال  عبد للطيف  محمد11410120166054
23 قاعةالشبكات الموزعةابتسام  جمال  عبد للطيف  محمد11410120166054
23 قاعةالتوجيه والتبديل في الشبكاتابتسام  جمال  عبد للطيف  محمد11410120166054
23 قاعةامن البرمجياتاحمد  اسامه  عبد هللا  جمعه11410120156017
23 قاعةهندسة المعرفةاحمد  اسامه  عبد هللا  جمعه11410120156017
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتاحمد  اسامه  عبد هللا  جمعه11410120156017
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتاحمد  اسامه  عبد هللا  جمعه11410120156017
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختباراحمد  اسامه  عبد هللا  جمعه11410120156017
32 قاعةنظرية الحاسباتاحمد  محمد  احمد  احمد دعبس11410120166048
23 قاعةالذكاء االصطناعياحمد  محمد  احمد  احمد دعبس11410120166048
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسباحمد  محمد  احمد  احمد دعبس11410120166048
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختباراحمد  محمد  احمد  احمد دعبس11410120166048
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتاحمد  محمد  احمد  احمد دعبس11410120166048
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختباراحمد ابراهيم محمد حسين11410120156002
23 قاعةامن البرمجياتاحمد ابراهيم محمد حسين11410120156002
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتاحمد ابراهيم محمد حسين11410120156002
23 قاعةهندسة المعرفةاحمد ابراهيم محمد حسين11410120156002
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتاحمد ابراهيم محمد حسين11410120156002
23 قاعةامن البرمجياتاحمد اشرف حمزه محمد خليفه11410120166001
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتاحمد اشرف حمزه محمد خليفه11410120166001
23 قاعةهندسة المعرفةاحمد اشرف حمزه محمد خليفه11410120166001
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتاحمد اشرف حمزه محمد خليفه11410120166001
23 قاعة1– هندسة البرمجيات احمد رضا صالح درار11410120166002
15 قاعةعمارة الحاسباتاحمد رضا صالح درار11410120166002
23 قاعة1-تأمين شبكات الحاسبات والمعلوماتاحمد رضا صالح درار11410120166002
23 قاعةالشبكات الموزعةاحمد رضا صالح درار11410120166002
23 قاعةالتوجيه والتبديل في الشبكاتاحمد رضا صالح درار11410120166002
23 قاعةالشبكات الموزعةاحمد سمير  عبدالعزيز ضاحى11410120135001
15 قاعةالشبكات الضوئيةاحمد سمير  عبدالعزيز ضاحى11410120135001
15 قاعةشبكات االستشعار الالسلكيةاحمد سمير  عبدالعزيز ضاحى11410120135001
35 قاعةنظم التشغيلاحمد سمير  عبدالعزيز ضاحى11410120135001
42 قاعةأساسيات االدارةاحمد شريف اسعد سرحان11410120175001
23 قاعةهياكل البياناتاحمد شريف اسعد سرحان11410120175001
32 قاعة1-شبكات الحاسباحمد شريف اسعد سرحان11410120175001
15 قاعةاشارات ونظماحمد شريف اسعد سرحان11410120175001
23 قاعةنظم قواعد البياناتاحمد شريف اسعد سرحان11410120175001
15 قاعةأساسيات الشبكةاحمد شريف اسعد سرحان11410120175001
23 قاعةامن البرمجياتاحمد على عبد الوهاب ابراهيم يوسف نجا11410120156026
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتاحمد على عبد الوهاب ابراهيم يوسف نجا11410120156026
23 قاعةهندسة المعرفةاحمد على عبد الوهاب ابراهيم يوسف نجا11410120156026
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتاحمد على عبد الوهاب ابراهيم يوسف نجا11410120156026
23 قاعةهياكل البياناتاحمد عيسوى عبد المنعم عيسوى النويهى11410120176002
15 قاعةعمارة الحاسباتاحمد عيسوى عبد المنعم عيسوى النويهى11410120176002
23 قاعةنظم قواعد البياناتاحمد عيسوى عبد المنعم عيسوى النويهى11410120176002
32 قاعةشبكات الحاسباتاحمد عيسوى عبد المنعم عيسوى النويهى11410120176002
23 قاعة1– هندسة البرمجيات احمد عيسوى عبد المنعم عيسوى النويهى11410120176002
15 قاعةالشبكات الضوئيةاحمد فؤاد محمد فريد لطفي11410120155001
15 قاعةاداء وتقييم الشبكةاحمد فؤاد محمد فريد لطفي11410120155001
15 قاعةشبكات االستشعار الالسلكيةاحمد فؤاد محمد فريد لطفي11410120155001
23 قاعة2-موضوعات مختارةاحمد فؤاد محمد فريد لطفي11410120155001
23 قاعة2-معامل مختارة في تكنولوجيا الشبكات واالنترنت احمد فؤاد محمد فريد لطفي11410120155001
42 قاعةأساسيات االدارةاحمد محمد ابو الفتوح محمد السيد11410120175024
23 قاعةهياكل البياناتاحمد محمد ابو الفتوح محمد السيد11410120175024
32 قاعة1-شبكات الحاسباحمد محمد ابو الفتوح محمد السيد11410120175024
15 قاعةاشارات ونظماحمد محمد ابو الفتوح محمد السيد11410120175024
23 قاعةنظم قواعد البياناتاحمد محمد ابو الفتوح محمد السيد11410120175024
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15 قاعةأساسيات الشبكةاحمد محمد ابو الفتوح محمد السيد11410120175024
23 قاعةهياكل البياناتاحمد محمد ادريس على11410120176003
15 قاعةعمارة الحاسباتاحمد محمد ادريس على11410120176003
23 قاعةنظم قواعد البياناتاحمد محمد ادريس على11410120176003
32 قاعةشبكات الحاسباتاحمد محمد ادريس على11410120176003
23 قاعة1– هندسة البرمجيات احمد محمد ادريس على11410120176003
32 قاعةنظرية الحاسباتاحمد معوض إبراهيم معوض إبراهيم11410120166003
23 قاعةالذكاء االصطناعياحمد معوض إبراهيم معوض إبراهيم11410120166003
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسباحمد معوض إبراهيم معوض إبراهيم11410120166003
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختباراحمد معوض إبراهيم معوض إبراهيم11410120166003
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتاحمد معوض إبراهيم معوض إبراهيم11410120166003
23 قاعةهياكل البياناتاحمد نبيه جابر عبد الحميد عريان11410120175002
15 قاعةعمارة الحاسباتاحمد نبيه جابر عبد الحميد عريان11410120175002
23 قاعةنظم قواعد البياناتاحمد نبيه جابر عبد الحميد عريان11410120175002
32 قاعةشبكات الحاسباتاحمد نبيه جابر عبد الحميد عريان11410120175002
23 قاعة1– هندسة البرمجيات احمد نبيه جابر عبد الحميد عريان11410120175002
32 قاعةنظرية الحاسباتاروى نشات سرى عبدالبر11410120166004
23 قاعةالذكاء االصطناعياروى نشات سرى عبدالبر11410120166004
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسباروى نشات سرى عبدالبر11410120166004
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختباراروى نشات سرى عبدالبر11410120166004
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتاروى نشات سرى عبدالبر11410120166004
23 قاعةهياكل البياناتاسامه احمد يوسف محمد11410120175003
15 قاعةعمارة الحاسباتاسامه احمد يوسف محمد11410120175003
23 قاعةنظم قواعد البياناتاسامه احمد يوسف محمد11410120175003
32 قاعةشبكات الحاسباتاسامه احمد يوسف محمد11410120175003
23 قاعة1– هندسة البرمجيات اسامه احمد يوسف محمد11410120175003
32 قاعةنظرية الحاسباتاسامه ايمن السيد محفوظ11410120165001
23 قاعةالذكاء االصطناعياسامه ايمن السيد محفوظ11410120165001
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسباسامه ايمن السيد محفوظ11410120165001
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختباراسامه ايمن السيد محفوظ11410120165001
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتاسامه ايمن السيد محفوظ11410120165001
32 قاعةنظرية الحاسباتاسراء  سعيد  سعد  رجب11410120166055
23 قاعةالذكاء االصطناعياسراء  سعيد  سعد  رجب11410120166055
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسباسراء  سعيد  سعد  رجب11410120166055
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختباراسراء  سعيد  سعد  رجب11410120166055
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتاسراء  سعيد  سعد  رجب11410120166055
42 قاعةتسويق ومبيعاتاسالم عصام محمد زكى11410120176004
32 قاعةنظرية الحاسباتاسالم عصام محمد زكى11410120176004
23 قاعةالذكاء االصطناعياسالم عصام محمد زكى11410120176004
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسباسالم عصام محمد زكى11410120176004
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختباراسالم عصام محمد زكى11410120176004
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتاسالم عصام محمد زكى11410120176004
23 قاعةهياكل البياناتاشرقت طارق خليل محمود11410120156027
23 قاعة1– هندسة البرمجيات اشرقت طارق خليل محمود11410120156027
15 قاعةعمارة الحاسباتاشرقت طارق خليل محمود11410120156027
23 قاعة1-تأمين شبكات الحاسبات والمعلوماتاشرقت طارق خليل محمود11410120156027
23 قاعةالشبكات الموزعةاشرقت طارق خليل محمود11410120156027
23 قاعةالتوجيه والتبديل في الشبكاتاشرقت طارق خليل محمود11410120156027
42 قاعةأساسيات االدارةالنعمان ابو بكر على عبد هللا11410120175004
23 قاعةهياكل البياناتالنعمان ابو بكر على عبد هللا11410120175004
32 قاعة1-شبكات الحاسبالنعمان ابو بكر على عبد هللا11410120175004
15 قاعةاشارات ونظمالنعمان ابو بكر على عبد هللا11410120175004
23 قاعةنظم قواعد البياناتالنعمان ابو بكر على عبد هللا11410120175004
15 قاعةأساسيات الشبكةالنعمان ابو بكر على عبد هللا11410120175004
23 قاعةهياكل البياناتامجد ايمن عبد الخالق مراد11410120176005
15 قاعةعمارة الحاسباتامجد ايمن عبد الخالق مراد11410120176005
23 قاعةنظم قواعد البياناتامجد ايمن عبد الخالق مراد11410120176005
32 قاعةشبكات الحاسباتامجد ايمن عبد الخالق مراد11410120176005
23 قاعة1– هندسة البرمجيات امجد ايمن عبد الخالق مراد11410120176005
32 قاعةنظرية الحاسباتامنيه مصطفى خلف عبدالجواد11410120166005
23 قاعةالذكاء االصطناعيامنيه مصطفى خلف عبدالجواد11410120166005
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسبامنيه مصطفى خلف عبدالجواد11410120166005
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23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختبارامنيه مصطفى خلف عبدالجواد11410120166005
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتامنيه مصطفى خلف عبدالجواد11410120166005
32 قاعةنظرية الحاسباتاندرو البرت عدلى عطيه فلتس11410120176006
23 قاعةالذكاء االصطناعياندرو البرت عدلى عطيه فلتس11410120176006
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسباندرو البرت عدلى عطيه فلتس11410120176006
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختباراندرو البرت عدلى عطيه فلتس11410120176006
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتاندرو البرت عدلى عطيه فلتس11410120176006
23 قاعةهياكل البياناتاياد حسام الدين محمد على المتولى11410120176007
15 قاعةعمارة الحاسباتاياد حسام الدين محمد على المتولى11410120176007
23 قاعةنظم قواعد البياناتاياد حسام الدين محمد على المتولى11410120176007
32 قاعةشبكات الحاسباتاياد حسام الدين محمد على المتولى11410120176007
23 قاعة1– هندسة البرمجيات اياد حسام الدين محمد على المتولى11410120176007
42 قاعةأساسيات اإلدارةايثار صالح محمد نجيب سليمان نصار11410120166006
23 قاعةامن البرمجياتايثار صالح محمد نجيب سليمان نصار11410120166006
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتايثار صالح محمد نجيب سليمان نصار11410120166006
23 قاعةهندسة المعرفةايثار صالح محمد نجيب سليمان نصار11410120166006
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتايثار صالح محمد نجيب سليمان نصار11410120166006
23 قاعةهياكل البياناتأيتن خالد عز الدين عبد الحميد11410120176008
15 قاعةعمارة الحاسباتأيتن خالد عز الدين عبد الحميد11410120176008
23 قاعةنظم قواعد البياناتأيتن خالد عز الدين عبد الحميد11410120176008
32 قاعةشبكات الحاسباتأيتن خالد عز الدين عبد الحميد11410120176008
23 قاعة1– هندسة البرمجيات أيتن خالد عز الدين عبد الحميد11410120176008
42 قاعةتسويق ومبيعاتباسل ياسر محمد فكرى األشرم11410120176042
42 قاعة2– رياضة باسل ياسر محمد فكرى األشرم11410120176042
42 قاعةاحصاء واحتماالتباسل ياسر محمد فكرى األشرم11410120176042
42 قاعة1- لغات برمجة باسل ياسر محمد فكرى األشرم11410120176042
42 قاعةتصميم منطقيباسل ياسر محمد فكرى األشرم11410120176042
15 قاعةالشبكات الضوئيةباسم احمد عبد الرحمن احمد11410120155003
15 قاعةاداء وتقييم الشبكةباسم احمد عبد الرحمن احمد11410120155003
15 قاعةشبكات االستشعار الالسلكيةباسم احمد عبد الرحمن احمد11410120155003
23 قاعة2-موضوعات مختارةباسم احمد عبد الرحمن احمد11410120155003
23 قاعة2-معامل مختارة في تكنولوجيا الشبكات واالنترنت باسم احمد عبد الرحمن احمد11410120155003
42 قاعةأساسيات االدارةتسنيم ضياء محمد عبد المؤمن شلتوت11410120175005
23 قاعةهياكل البياناتتسنيم ضياء محمد عبد المؤمن شلتوت11410120175005
32 قاعة1-شبكات الحاسبتسنيم ضياء محمد عبد المؤمن شلتوت11410120175005
15 قاعةاشارات ونظمتسنيم ضياء محمد عبد المؤمن شلتوت11410120175005
23 قاعةنظم قواعد البياناتتسنيم ضياء محمد عبد المؤمن شلتوت11410120175005
15 قاعةأساسيات الشبكةتسنيم ضياء محمد عبد المؤمن شلتوت11410120175005
32 قاعةنظرية الحاسباتتقى  مجدى  رجب  على محمد11410120166052
23 قاعةالذكاء االصطناعيتقى  مجدى  رجب  على محمد11410120166052
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسبتقى  مجدى  رجب  على محمد11410120166052
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختبارتقى  مجدى  رجب  على محمد11410120166052
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتتقى  مجدى  رجب  على محمد11410120166052
32 قاعةنظرية الحاسباتحاتم طارق محمد رضوان11410120166009
23 قاعةالذكاء االصطناعيحاتم طارق محمد رضوان11410120166009
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسبحاتم طارق محمد رضوان11410120166009
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختبارحاتم طارق محمد رضوان11410120166009
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتحاتم طارق محمد رضوان11410120166009
15 قاعةعمارة الحاسباتحبيبه بهاء الدين ابراهيم محمد11410120146017
23 قاعةالذكاء االصطناعيحبيبه بهاء الدين ابراهيم محمد11410120146017
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختبارحبيبه بهاء الدين ابراهيم محمد11410120146017
35 قاعة1- رياضة حبيبه بهاء الدين ابراهيم محمد11410120146017
23 قاعةهياكل البياناتحبيبه مجدى محمد امين11410120176009
15 قاعةعمارة الحاسباتحبيبه مجدى محمد امين11410120176009
23 قاعةنظم قواعد البياناتحبيبه مجدى محمد امين11410120176009
32 قاعةشبكات الحاسباتحبيبه مجدى محمد امين11410120176009
23 قاعة1– هندسة البرمجيات حبيبه مجدى محمد امين11410120176009
23 قاعةهياكل البياناتحسن خالد محمد احمد عبد هللا11410120176010
23 قاعةنظم قواعد البياناتحسن خالد محمد احمد عبد هللا11410120176010
32 قاعةشبكات الحاسباتحسن خالد محمد احمد عبد هللا11410120176010
23 قاعة1– هندسة البرمجيات حسن خالد محمد احمد عبد هللا11410120176010
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتحسن خالد محمد احمد عبد هللا11410120176010
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23 قاعةهياكل البياناتحسين محمد حامد قطب االبيدى11410120176011
32 قاعةعمارة الحاسباتحسين محمد حامد قطب االبيدى11410120176011
23 قاعةنظم قواعد البياناتحسين محمد حامد قطب االبيدى11410120176011
32 قاعةشبكات الحاسباتحسين محمد حامد قطب االبيدى11410120176011
23 قاعة1– هندسة البرمجيات حسين محمد حامد قطب االبيدى11410120176011
32 قاعةنظرية الحاسباتخالد اسماعيل عبدالمنعم غريب11410120166010
23 قاعةالذكاء االصطناعيخالد اسماعيل عبدالمنعم غريب11410120166010
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسبخالد اسماعيل عبدالمنعم غريب11410120166010
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختبارخالد اسماعيل عبدالمنعم غريب11410120166010
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتخالد اسماعيل عبدالمنعم غريب11410120166010
23 قاعة1– هندسة البرمجيات خالد محمد إبراهيم محمد شاهين11410120166011
32 قاعةعمارة الحاسباتخالد محمد إبراهيم محمد شاهين11410120166011
23 قاعة1-تأمين شبكات الحاسبات والمعلوماتخالد محمد إبراهيم محمد شاهين11410120166011
23 قاعةالشبكات الموزعةخالد محمد إبراهيم محمد شاهين11410120166011
23 قاعةالتوجيه والتبديل في الشبكاتخالد محمد إبراهيم محمد شاهين11410120166011
42 قاعةأساسيات اإلدارةداليا عبدالرحمن الدمرداش حسن سالم11410120166012
23 قاعةامن البرمجياتداليا عبدالرحمن الدمرداش حسن سالم11410120166012
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتداليا عبدالرحمن الدمرداش حسن سالم11410120166012
23 قاعةهندسة المعرفةداليا عبدالرحمن الدمرداش حسن سالم11410120166012
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتداليا عبدالرحمن الدمرداش حسن سالم11410120166012
23 قاعةهياكل البياناتدنيا محمود السيد محمد ابراهيم11410120176038
32 قاعةعمارة الحاسباتدنيا محمود السيد محمد ابراهيم11410120176038
23 قاعةنظم قواعد البياناتدنيا محمود السيد محمد ابراهيم11410120176038
32 قاعةشبكات الحاسباتدنيا محمود السيد محمد ابراهيم11410120176038
23 قاعة1– هندسة البرمجيات دنيا محمود السيد محمد ابراهيم11410120176038
23 قاعةامن البرمجياتروان خالد السيد سيد احمد11410120156003
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتروان خالد السيد سيد احمد11410120156003
23 قاعةهندسة المعرفةروان خالد السيد سيد احمد11410120156003
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتروان خالد السيد سيد احمد11410120156003
15 قاعةالشبكات الضوئيةريم مجدى توفيق عجمى11410120156004
15 قاعةاداء وتقييم الشبكةريم مجدى توفيق عجمى11410120156004
15 قاعةشبكات االستشعار الالسلكيةريم مجدى توفيق عجمى11410120156004
23 قاعة2-موضوعات مختارةريم مجدى توفيق عجمى11410120156004
23 قاعة2-معامل مختارة في تكنولوجيا الشبكات واالنترنت ريم مجدى توفيق عجمى11410120156004
23 قاعةهياكل البياناتريم مجدى توفيق عجمى11410120156004
23 قاعةهياكل البياناتزياد وائل مصطفى ذكى11410120176012
32 قاعةعمارة الحاسباتزياد وائل مصطفى ذكى11410120176012
23 قاعةنظم قواعد البياناتزياد وائل مصطفى ذكى11410120176012
32 قاعةشبكات الحاسباتزياد وائل مصطفى ذكى11410120176012
23 قاعة1– هندسة البرمجيات زياد وائل مصطفى ذكى11410120176012
23 قاعةهياكل البياناتزياد ياسر فتحى جوده11410120176013
32 قاعةعمارة الحاسباتزياد ياسر فتحى جوده11410120176013
23 قاعةنظم قواعد البياناتزياد ياسر فتحى جوده11410120176013
32 قاعةشبكات الحاسباتزياد ياسر فتحى جوده11410120176013
23 قاعة1– هندسة البرمجيات زياد ياسر فتحى جوده11410120176013
23 قاعةهياكل البياناتساره اسامه السيد حسين ابو سنه11410120175006
32 قاعةعمارة الحاسباتساره اسامه السيد حسين ابو سنه11410120175006
23 قاعةنظم قواعد البياناتساره اسامه السيد حسين ابو سنه11410120175006
32 قاعةشبكات الحاسباتساره اسامه السيد حسين ابو سنه11410120175006
23 قاعة1– هندسة البرمجيات ساره اسامه السيد حسين ابو سنه11410120175006
23 قاعة1– هندسة البرمجيات ساره حسام حامد عبدالعظيم11410120166014
32 قاعةعمارة الحاسباتساره حسام حامد عبدالعظيم11410120166014
23 قاعة1-تأمين شبكات الحاسبات والمعلوماتساره حسام حامد عبدالعظيم11410120166014
23 قاعةالشبكات الموزعةساره حسام حامد عبدالعظيم11410120166014
23 قاعةالتوجيه والتبديل في الشبكاتساره حسام حامد عبدالعظيم11410120166014
32 قاعةنظرية الحاسباتساره على مهران هشام11410120166015
23 قاعةالذكاء االصطناعيساره على مهران هشام11410120166015
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسبساره على مهران هشام11410120166015
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختبارساره على مهران هشام11410120166015
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتساره على مهران هشام11410120166015
15 قاعةالشبكات الضوئيةسامي محمد سامي عبد العظيم احمد11410120155004
15 قاعةاداء وتقييم الشبكةسامي محمد سامي عبد العظيم احمد11410120155004
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15 قاعةشبكات االستشعار الالسلكيةسامي محمد سامي عبد العظيم احمد11410120155004
23 قاعة2-موضوعات مختارةسامي محمد سامي عبد العظيم احمد11410120155004
23 قاعة2-معامل مختارة في تكنولوجيا الشبكات واالنترنت سامي محمد سامي عبد العظيم احمد11410120155004
23 قاعةالشبكات الموزعةسلمى ايمن سعد دغش11410120135020
23 قاعة1-تأمين شبكات الحاسبات والمعلوماتسلمى ايمن سعد دغش11410120135020
23 قاعة1– هندسة البرمجيات سلمى ايمن سعد دغش11410120135020
32 قاعةعمارة الحاسباتسلمى ايمن سعد دغش11410120135020
الذكاء االصطناعيسماح حسن عبداللطيف عبدالمقصود11410120166016
تصميم وعمارة البرمجياتسماح حسن عبداللطيف عبدالمقصود11410120166016
اسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسبسماح حسن عبداللطيف عبدالمقصود11410120166016
ضمان جودة البرمجيات وطرق االختبارسماح حسن عبداللطيف عبدالمقصود11410120166016
نظرية الحاسباتسماح حسن عبداللطيف عبدالمقصود11410120166016
23 قاعةامن البرمجياتسهى  احمد  عبد الوهاب احمد سند11410120156005
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتسهى  احمد  عبد الوهاب احمد سند11410120156005
23 قاعةهندسة المعرفةسهى  احمد  عبد الوهاب احمد سند11410120156005
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتسهى  احمد  عبد الوهاب احمد سند11410120156005
23 قاعةهياكل البياناتسيف الدين محمد حامد الدسوقى11410120175007
32 قاعةعمارة الحاسباتسيف الدين محمد حامد الدسوقى11410120175007
23 قاعةنظم قواعد البياناتسيف الدين محمد حامد الدسوقى11410120175007
32 قاعةشبكات الحاسباتسيف الدين محمد حامد الدسوقى11410120175007
23 قاعة1– هندسة البرمجيات سيف الدين محمد حامد الدسوقى11410120175007
42 قاعةتسويق ومبيعاتشروق مصطفى محمود عبد القادر11410120175008
32 قاعةنظرية الحاسباتشروق مصطفى محمود عبد القادر11410120175008
23 قاعةالذكاء االصطناعيشروق مصطفى محمود عبد القادر11410120175008
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسبشروق مصطفى محمود عبد القادر11410120175008
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختبارشروق مصطفى محمود عبد القادر11410120175008
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتشروق مصطفى محمود عبد القادر11410120175008
32 قاعةنظرية الحاسباتشريف محمد السيد مصطفى الصعيدى11410120166017
23 قاعةالذكاء االصطناعيشريف محمد السيد مصطفى الصعيدى11410120166017
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسبشريف محمد السيد مصطفى الصعيدى11410120166017
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختبارشريف محمد السيد مصطفى الصعيدى11410120166017
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتشريف محمد السيد مصطفى الصعيدى11410120166017
15 قاعةالشبكات الضوئيةشريف محمد قطب قطب حسنين11410120156016
15 قاعةاداء وتقييم الشبكةشريف محمد قطب قطب حسنين11410120156016
15 قاعةشبكات االستشعار الالسلكيةشريف محمد قطب قطب حسنين11410120156016
23 قاعة2-موضوعات مختارةشريف محمد قطب قطب حسنين11410120156016
23 قاعة2-معامل مختارة في تكنولوجيا الشبكات واالنترنت شريف محمد قطب قطب حسنين11410120156016
23 قاعةامن البرمجياتشيماء  سعيد  فريد  ابراهيم11410120156023
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتشيماء  سعيد  فريد  ابراهيم11410120156023
23 قاعةهندسة المعرفةشيماء  سعيد  فريد  ابراهيم11410120156023
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتشيماء  سعيد  فريد  ابراهيم11410120156023
15 قاعةاشارات ونظمطه عبدالنبى محمد عبده11410120135006
23 قاعة1– هندسة البرمجيات عبد الرحمن  ايهاب  كمال  محمد حلمى11410120166051
32 قاعةعمارة الحاسباتعبد الرحمن  ايهاب  كمال  محمد حلمى11410120166051
23 قاعة1-تأمين شبكات الحاسبات والمعلوماتعبد الرحمن  ايهاب  كمال  محمد حلمى11410120166051
23 قاعةالشبكات الموزعةعبد الرحمن  ايهاب  كمال  محمد حلمى11410120166051
23 قاعةالتوجيه والتبديل في الشبكاتعبد الرحمن  ايهاب  كمال  محمد حلمى11410120166051
35 قاعة3- رياضة عبد الرحمن  ايهاب  كمال  محمد حلمى11410120166051
23 قاعةهياكل البياناتعبد الرحمن جمال حسين عبد الرحمن11410120175009
32 قاعةعمارة الحاسباتعبد الرحمن جمال حسين عبد الرحمن11410120175009
23 قاعةنظم قواعد البياناتعبد الرحمن جمال حسين عبد الرحمن11410120175009
32 قاعةشبكات الحاسباتعبد الرحمن جمال حسين عبد الرحمن11410120175009
23 قاعة1– هندسة البرمجيات عبد الرحمن جمال حسين عبد الرحمن11410120175009
42 قاعةأساسيات االدارةعبد الرحمن محمد صبرى محمد11410120175010
23 قاعةهياكل البياناتعبد الرحمن محمد صبرى محمد11410120175010
32 قاعة1-شبكات الحاسبعبد الرحمن محمد صبرى محمد11410120175010
15 قاعةاشارات ونظمعبد الرحمن محمد صبرى محمد11410120175010
23 قاعةنظم قواعد البياناتعبد الرحمن محمد صبرى محمد11410120175010
15 قاعةأساسيات الشبكةعبد الرحمن محمد صبرى محمد11410120175010
23 قاعةهندسة المعرفةعبد العزيز عبد الفتاح جمال11410120156028
23 قاعةامن البرمجياتعبد العزيز عبد الفتاح جمال11410120156028
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتعبد العزيز عبد الفتاح جمال11410120156028
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23 قاعةالذكاء االصطناعيعبد العزيز عبد الفتاح جمال11410120156028
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتعبد العزيز عبد الفتاح جمال11410120156028
23 قاعةامن البرمجياتعبد هللا محمود عبد الكريم عبد الحميد11410120156007
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتعبد هللا محمود عبد الكريم عبد الحميد11410120156007
23 قاعةهندسة المعرفةعبد هللا محمود عبد الكريم عبد الحميد11410120156007
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتعبد هللا محمود عبد الكريم عبد الحميد11410120156007
23 قاعةامن البرمجياتعبد هللا هانئ احمد صادق مغربى11410120156008
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتعبد هللا هانئ احمد صادق مغربى11410120156008
23 قاعةهندسة المعرفةعبد هللا هانئ احمد صادق مغربى11410120156008
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتعبد هللا هانئ احمد صادق مغربى11410120156008
23 قاعةنظم قواعد البياناتعبدالرحمن  محمد  حامد  العزازي11410120165002
23 قاعة1– هندسة البرمجيات عبدالرحمن  محمد  حامد  العزازي11410120165002
32 قاعةعمارة الحاسباتعبدالرحمن  محمد  حامد  العزازي11410120165002
23 قاعة1-تأمين شبكات الحاسبات والمعلوماتعبدالرحمن  محمد  حامد  العزازي11410120165002
23 قاعةالشبكات الموزعةعبدالرحمن  محمد  حامد  العزازي11410120165002
23 قاعةالتوجيه والتبديل في الشبكاتعبدالرحمن  محمد  حامد  العزازي11410120165002
23 قاعة1– هندسة البرمجيات عبدالرحمن الحاج سعيد عبدالحميد عبدالصمد11410120166018
32 قاعةعمارة الحاسباتعبدالرحمن الحاج سعيد عبدالحميد عبدالصمد11410120166018
23 قاعة1-تأمين شبكات الحاسبات والمعلوماتعبدالرحمن الحاج سعيد عبدالحميد عبدالصمد11410120166018
23 قاعةالشبكات الموزعةعبدالرحمن الحاج سعيد عبدالحميد عبدالصمد11410120166018
23 قاعةالتوجيه والتبديل في الشبكاتعبدالرحمن الحاج سعيد عبدالحميد عبدالصمد11410120166018
32 قاعةنظرية الحاسباتعبدالرحمن السيد احمد الخولى11410120166019
23 قاعةالذكاء االصطناعيعبدالرحمن السيد احمد الخولى11410120166019
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسبعبدالرحمن السيد احمد الخولى11410120166019
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختبارعبدالرحمن السيد احمد الخولى11410120166019
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتعبدالرحمن السيد احمد الخولى11410120166019
23 قاعة1– هندسة البرمجيات عبدالرحمن السيد احمد الخولى11410120166019
23 قاعةهياكل البياناتعالء بسام محمد اسماعيل11410120176040
32 قاعةعمارة الحاسباتعالء بسام محمد اسماعيل11410120176040
23 قاعةنظم قواعد البياناتعالء بسام محمد اسماعيل11410120176040
32 قاعةشبكات الحاسباتعالء بسام محمد اسماعيل11410120176040
23 قاعة1– هندسة البرمجيات عالء بسام محمد اسماعيل11410120176040
23 قاعةهياكل البياناتعالء طارق عكاشه احمد11410120176014
32 قاعةعمارة الحاسباتعالء طارق عكاشه احمد11410120176014
23 قاعةنظم قواعد البياناتعالء طارق عكاشه احمد11410120176014
32 قاعةشبكات الحاسباتعالء طارق عكاشه احمد11410120176014
23 قاعة1– هندسة البرمجيات عالء طارق عكاشه احمد11410120176014
23 قاعةهياكل البياناتعلى احمد على مروان11410120175021
32 قاعةعمارة الحاسباتعلى احمد على مروان11410120175021
23 قاعةنظم قواعد البياناتعلى احمد على مروان11410120175021
32 قاعةشبكات الحاسباتعلى احمد على مروان11410120175021
23 قاعة1– هندسة البرمجيات على احمد على مروان11410120175021
42 قاعةأساسيات االدارةعلى محمد سامى شافعى11410120175023
23 قاعةهياكل البياناتعلى محمد سامى شافعى11410120175023
32 قاعة1-شبكات الحاسبعلى محمد سامى شافعى11410120175023
15 قاعةاشارات ونظمعلى محمد سامى شافعى11410120175023
23 قاعةنظم قواعد البياناتعلى محمد سامى شافعى11410120175023
15 قاعةأساسيات الشبكةعلى محمد سامى شافعى11410120175023
23 قاعةهياكل البياناتعلى محمد عبد الرءوف محمد المصرى11410120176015
32 قاعةعمارة الحاسباتعلى محمد عبد الرءوف محمد المصرى11410120176015
23 قاعةنظم قواعد البياناتعلى محمد عبد الرءوف محمد المصرى11410120176015
32 قاعةشبكات الحاسباتعلى محمد عبد الرءوف محمد المصرى11410120176015
23 قاعة1– هندسة البرمجيات على محمد عبد الرءوف محمد المصرى11410120176015
23 قاعةهياكل البياناتعلى هشام على ابراهيم زهره11410120176016
32 قاعةعمارة الحاسباتعلى هشام على ابراهيم زهره11410120176016
23 قاعةنظم قواعد البياناتعلى هشام على ابراهيم زهره11410120176016
32 قاعةشبكات الحاسباتعلى هشام على ابراهيم زهره11410120176016
23 قاعة1– هندسة البرمجيات على هشام على ابراهيم زهره11410120176016
23 قاعةامن البرمجياتعمار اشرف خضر موسى حمدى11410120166020
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتعمار اشرف خضر موسى حمدى11410120166020
23 قاعةهندسة المعرفةعمار اشرف خضر موسى حمدى11410120166020
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتعمار اشرف خضر موسى حمدى11410120166020
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15 قاعةالشبكات الضوئيةعمر احمد محمد السعيد11410120155005
15 قاعةاداء وتقييم الشبكةعمر احمد محمد السعيد11410120155005
15 قاعةشبكات االستشعار الالسلكيةعمر احمد محمد السعيد11410120155005
23 قاعة2-موضوعات مختارةعمر احمد محمد السعيد11410120155005
23 قاعة2-معامل مختارة في تكنولوجيا الشبكات واالنترنت عمر احمد محمد السعيد11410120155005
15 قاعةاشارات ونظمعمر احمد محمد السعيد11410120155005
23 قاعةامن البرمجياتعمر اسامه عبد العزيز العوامرى11410120156010
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتعمر اسامه عبد العزيز العوامرى11410120156010
23 قاعةهندسة المعرفةعمر اسامه عبد العزيز العوامرى11410120156010
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتعمر اسامه عبد العزيز العوامرى11410120156010
32 قاعةنظرية الحاسباتعمر سيد محمود محمد11410120166021
23 قاعةالذكاء االصطناعيعمر سيد محمود محمد11410120166021
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسبعمر سيد محمود محمد11410120166021
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختبارعمر سيد محمود محمد11410120166021
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتعمر سيد محمود محمد11410120166021
23 قاعةهياكل البياناتعمر على جمال الدين مهران سليمان11410120176036
32 قاعةعمارة الحاسباتعمر على جمال الدين مهران سليمان11410120176036
23 قاعةنظم قواعد البياناتعمر على جمال الدين مهران سليمان11410120176036
32 قاعةشبكات الحاسباتعمر على جمال الدين مهران سليمان11410120176036
23 قاعة1– هندسة البرمجيات عمر على جمال الدين مهران سليمان11410120176036
23 قاعةهياكل البياناتعمر محمد عبد هللا احمد رضوان11410120175011
32 قاعةعمارة الحاسباتعمر محمد عبد هللا احمد رضوان11410120175011
23 قاعةنظم قواعد البياناتعمر محمد عبد هللا احمد رضوان11410120175011
32 قاعةشبكات الحاسباتعمر محمد عبد هللا احمد رضوان11410120175011
23 قاعة1– هندسة البرمجيات عمر محمد عبد هللا احمد رضوان11410120175011
32 قاعةنظرية الحاسباتعمر محمد عبدالحميد على11410120166022
23 قاعةالذكاء االصطناعيعمر محمد عبدالحميد على11410120166022
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسبعمر محمد عبدالحميد على11410120166022
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختبارعمر محمد عبدالحميد على11410120166022
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتعمر محمد عبدالحميد على11410120166022
42 قاعة1-احصاء واحتماالتعمر وليد محمود محمد الحديدي11410120165004
23 قاعة1– هندسة البرمجيات عمر وليد محمود محمد الحديدي11410120165004
32 قاعةعمارة الحاسباتعمر وليد محمود محمد الحديدي11410120165004
23 قاعة1-تأمين شبكات الحاسبات والمعلوماتعمر وليد محمود محمد الحديدي11410120165004
23 قاعةالشبكات الموزعةعمر وليد محمود محمد الحديدي11410120165004
23 قاعةالتوجيه والتبديل في الشبكاتعمر وليد محمود محمد الحديدي11410120165004
32 قاعةنظرية الحاسباتعمر يسرى احمد حسين11410120166023
23 قاعةالذكاء االصطناعيعمر يسرى احمد حسين11410120166023
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسبعمر يسرى احمد حسين11410120166023
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختبارعمر يسرى احمد حسين11410120166023
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتعمر يسرى احمد حسين11410120166023
23 قاعةهياكل البياناتعمرو اسامه محمد حسن11410120176017
32 قاعةعمارة الحاسباتعمرو اسامه محمد حسن11410120176017
23 قاعةنظم قواعد البياناتعمرو اسامه محمد حسن11410120176017
32 قاعةشبكات الحاسباتعمرو اسامه محمد حسن11410120176017
23 قاعة1– هندسة البرمجيات عمرو اسامه محمد حسن11410120176017
23 قاعةهياكل البياناتعمرو حسن عبد العظيم بشير11410120176037
32 قاعةعمارة الحاسباتعمرو حسن عبد العظيم بشير11410120176037
23 قاعةنظم قواعد البياناتعمرو حسن عبد العظيم بشير11410120176037
32 قاعةشبكات الحاسباتعمرو حسن عبد العظيم بشير11410120176037
23 قاعة1– هندسة البرمجيات عمرو حسن عبد العظيم بشير11410120176037
42 قاعةأساسيات االدارةعنان اشرف محمد سامي السيد العلمى11410120175012
42 قاعةهياكل البياناتعنان اشرف محمد سامي السيد العلمى11410120175012
35 قاعة1-شبكات الحاسبعنان اشرف محمد سامي السيد العلمى11410120175012
15 قاعةاشارات ونظمعنان اشرف محمد سامي السيد العلمى11410120175012
23 قاعةنظم قواعد البياناتعنان اشرف محمد سامي السيد العلمى11410120175012
15 قاعةأساسيات الشبكةعنان اشرف محمد سامي السيد العلمى11410120175012
42 قاعةهياكل البياناتفادى ماجد موسى وديد الزند11410120176018
32 قاعةعمارة الحاسباتفادى ماجد موسى وديد الزند11410120176018
23 قاعةنظم قواعد البياناتفادى ماجد موسى وديد الزند11410120176018
35 قاعةشبكات الحاسباتفادى ماجد موسى وديد الزند11410120176018
23 قاعة1– هندسة البرمجيات فادى ماجد موسى وديد الزند11410120176018
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42 قاعةهياكل البياناتفاطمة هشام احمد وفقي محمد11410120176019
32 قاعةعمارة الحاسباتفاطمة هشام احمد وفقي محمد11410120176019
23 قاعةنظم قواعد البياناتفاطمة هشام احمد وفقي محمد11410120176019
35 قاعةشبكات الحاسباتفاطمة هشام احمد وفقي محمد11410120176019
42 قاعة1– هندسة البرمجيات فاطمة هشام احمد وفقي محمد11410120176019
15 قاعةالشبكات الضوئيةفاطمه  عامر  خميس   امين11410120156029
15 قاعةاداء وتقييم الشبكةفاطمه  عامر  خميس   امين11410120156029
15 قاعةشبكات االستشعار الالسلكيةفاطمه  عامر  خميس   امين11410120156029
23 قاعة2-موضوعات مختارةفاطمه  عامر  خميس   امين11410120156029
23 قاعة2-معامل مختارة في تكنولوجيا الشبكات واالنترنت فاطمه  عامر  خميس   امين11410120156029
42 قاعةنظم قواعد البياناتفاطمه محمد كيالنى محمد11410120166024
42 قاعة1– هندسة البرمجيات فاطمه محمد كيالنى محمد11410120166024
32 قاعةعمارة الحاسباتفاطمه محمد كيالنى محمد11410120166024
23 قاعة1-تأمين شبكات الحاسبات والمعلوماتفاطمه محمد كيالنى محمد11410120166024
23 قاعةالشبكات الموزعةفاطمه محمد كيالنى محمد11410120166024
23 قاعةالتوجيه والتبديل في الشبكاتفاطمه محمد كيالنى محمد11410120166024
امن البرمجياتفرح عصام الدين فهمى بيومى11410120156019
هندسة المعرفةفرح عصام الدين فهمى بيومى11410120156019
مواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتفرح عصام الدين فهمى بيومى11410120156019
ادارة تطوير البرمجياتفرح عصام الدين فهمى بيومى11410120156019
42 قاعةهياكل البياناتكريم ايهاب احمد عبد الحفيظ عبد العاطى11410120176020
32 قاعةعمارة الحاسباتكريم ايهاب احمد عبد الحفيظ عبد العاطى11410120176020
42 قاعةنظم قواعد البياناتكريم ايهاب احمد عبد الحفيظ عبد العاطى11410120176020
35 قاعةشبكات الحاسباتكريم ايهاب احمد عبد الحفيظ عبد العاطى11410120176020
42 قاعة1– هندسة البرمجيات كريم ايهاب احمد عبد الحفيظ عبد العاطى11410120176020
42 قاعةهياكل البياناتكريم عماد الدين السيد حسن األسكندرانى11410120176021
32 قاعةعمارة الحاسباتكريم عماد الدين السيد حسن األسكندرانى11410120176021
42 قاعةنظم قواعد البياناتكريم عماد الدين السيد حسن األسكندرانى11410120176021
35 قاعةشبكات الحاسباتكريم عماد الدين السيد حسن األسكندرانى11410120176021
42 قاعة1– هندسة البرمجيات كريم عماد الدين السيد حسن األسكندرانى11410120176021
32 قاعةنظرية الحاسباتكيرلس بشرى فوزى بباوى عوض11410120166025
23 قاعةالذكاء االصطناعيكيرلس بشرى فوزى بباوى عوض11410120166025
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسبكيرلس بشرى فوزى بباوى عوض11410120166025
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختباركيرلس بشرى فوزى بباوى عوض11410120166025
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتكيرلس بشرى فوزى بباوى عوض11410120166025
42 قاعة1– هندسة البرمجيات كيرلس بشرى فوزى بباوى عوض11410120166025
42 قاعةأساسيات اإلدارةكيرلس داود صموئيل فهيم11410120176022
42 قاعةتسويق ومبيعاتكيرلس داود صموئيل فهيم11410120176022
42 قاعةاحصاء واحتماالتكيرلس داود صموئيل فهيم11410120176022
42 قاعة1- لغات برمجة كيرلس داود صموئيل فهيم11410120176022
23 قاعةامن البرمجياتمازن عمرو احمد عاطف عبد هللا11410120156011
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتمازن عمرو احمد عاطف عبد هللا11410120156011
23 قاعةهندسة المعرفةمازن عمرو احمد عاطف عبد هللا11410120156011
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتمازن عمرو احمد عاطف عبد هللا11410120156011
23 قاعةامن البرمجياتماكرينا أشرف شفيق فهيم11410120156012
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتماكرينا أشرف شفيق فهيم11410120156012
23 قاعةهندسة المعرفةماكرينا أشرف شفيق فهيم11410120156012
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتماكرينا أشرف شفيق فهيم11410120156012
42 قاعة1– هندسة البرمجيات محمد  ابراهيم   محمد عبده  القاضى11410120165005
32 قاعةعمارة الحاسباتمحمد  ابراهيم   محمد عبده  القاضى11410120165005
23 قاعة1-تأمين شبكات الحاسبات والمعلوماتمحمد  ابراهيم   محمد عبده  القاضى11410120165005
23 قاعةالشبكات الموزعةمحمد  ابراهيم   محمد عبده  القاضى11410120165005
23 قاعةالتوجيه والتبديل في الشبكاتمحمد  ابراهيم   محمد عبده  القاضى11410120165005
42 قاعةهياكل البياناتمحمد  طارق  طه  عبدالعظيم11410120166049
32 قاعةعمارة الحاسباتمحمد  طارق  طه  عبدالعظيم11410120166049
42 قاعةنظم قواعد البياناتمحمد  طارق  طه  عبدالعظيم11410120166049
35 قاعةشبكات الحاسباتمحمد  طارق  طه  عبدالعظيم11410120166049
42 قاعة1– هندسة البرمجيات محمد  طارق  طه  عبدالعظيم11410120166049
42 قاعةهياكل البياناتمحمد احمد عبد الوهاب رزق سليم11410120175013
32 قاعةعمارة الحاسباتمحمد احمد عبد الوهاب رزق سليم11410120175013
42 قاعةنظم قواعد البياناتمحمد احمد عبد الوهاب رزق سليم11410120175013
35 قاعةشبكات الحاسباتمحمد احمد عبد الوهاب رزق سليم11410120175013
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42 قاعة1– هندسة البرمجيات محمد احمد عبد الوهاب رزق سليم11410120175013
42 قاعةهياكل البياناتمحمد احمد محمد شوقى موسى11410120166028
42 قاعة1– هندسة البرمجيات محمد احمد محمد شوقى موسى11410120166028
32 قاعةعمارة الحاسباتمحمد احمد محمد شوقى موسى11410120166028
23 قاعة1-تأمين شبكات الحاسبات والمعلوماتمحمد احمد محمد شوقى موسى11410120166028
23 قاعةالشبكات الموزعةمحمد احمد محمد شوقى موسى11410120166028
23 قاعةالتوجيه والتبديل في الشبكاتمحمد احمد محمد شوقى موسى11410120166028
42 قاعةتسويق ومبيعاتمحمد اسامه محمد الصادق بيومى11410120176023
32 قاعةنظرية الحاسباتمحمد اسامه محمد الصادق بيومى11410120176023
23 قاعةالذكاء االصطناعيمحمد اسامه محمد الصادق بيومى11410120176023
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسبمحمد اسامه محمد الصادق بيومى11410120176023
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختبارمحمد اسامه محمد الصادق بيومى11410120176023
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتمحمد اسامه محمد الصادق بيومى11410120176023
42 قاعةهياكل البياناتمحمد اشرف عاطف احمد11410120176024
32 قاعةعمارة الحاسباتمحمد اشرف عاطف احمد11410120176024
42 قاعةنظم قواعد البياناتمحمد اشرف عاطف احمد11410120176024
35 قاعةشبكات الحاسباتمحمد اشرف عاطف احمد11410120176024
42 قاعة1– هندسة البرمجيات محمد اشرف عاطف احمد11410120176024
23 قاعةامن البرمجياتمحمد حاتم محمد أمين فؤاد11410120156013
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتمحمد حاتم محمد أمين فؤاد11410120156013
23 قاعةهندسة المعرفةمحمد حاتم محمد أمين فؤاد11410120156013
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتمحمد حاتم محمد أمين فؤاد11410120156013
42 قاعةهياكل البياناتمحمد حسين محمد محسب11410120176025
32 قاعةعمارة الحاسباتمحمد حسين محمد محسب11410120176025
42 قاعةنظم قواعد البياناتمحمد حسين محمد محسب11410120176025
35 قاعةشبكات الحاسباتمحمد حسين محمد محسب11410120176025
42 قاعة1– هندسة البرمجيات محمد حسين محمد محسب11410120176025
32 قاعةنظرية الحاسباتمحمد خالد محمد احمد مصطفى الذهبى11410120166031
23 قاعةالذكاء االصطناعيمحمد خالد محمد احمد مصطفى الذهبى11410120166031
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسبمحمد خالد محمد احمد مصطفى الذهبى11410120166031
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختبارمحمد خالد محمد احمد مصطفى الذهبى11410120166031
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتمحمد خالد محمد احمد مصطفى الذهبى11410120166031
42 قاعةأساسيات االدارةمحمد سامح احمد راغب خير الدين11410120175014
42 قاعةهياكل البياناتمحمد سامح احمد راغب خير الدين11410120175014
35 قاعة1-شبكات الحاسبمحمد سامح احمد راغب خير الدين11410120175014
15 قاعةاشارات ونظممحمد سامح احمد راغب خير الدين11410120175014
42 قاعةنظم قواعد البياناتمحمد سامح احمد راغب خير الدين11410120175014
15 قاعةأساسيات الشبكةمحمد سامح احمد راغب خير الدين11410120175014
23 قاعةامن البرمجياتمحمد عصام عبدالحميد رخا11410120166033
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتمحمد عصام عبدالحميد رخا11410120166033
23 قاعةهندسة المعرفةمحمد عصام عبدالحميد رخا11410120166033
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتمحمد عصام عبدالحميد رخا11410120166033
23 قاعةامن البرمجياتمحمد عمرو عبد العليم احمد سالم11410120156025
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتمحمد عمرو عبد العليم احمد سالم11410120156025
23 قاعةهندسة المعرفةمحمد عمرو عبد العليم احمد سالم11410120156025
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتمحمد عمرو عبد العليم احمد سالم11410120156025
35 قاعة3- رياضة محمد عمرو عبد العليم احمد سالم11410120156025
32 قاعةنظرية الحاسباتمحمود جمال عباس محمد11410120166035
23 قاعةالذكاء االصطناعيمحمود جمال عباس محمد11410120166035
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسبمحمود جمال عباس محمد11410120166035
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختبارمحمود جمال عباس محمد11410120166035
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتمحمود جمال عباس محمد11410120166035
23 قاعةامن البرمجياتمحمود خالد مصطفى سليمان سمره11410120166036
23 قاعةهندسة المعرفةمحمود خالد مصطفى سليمان سمره11410120166036
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتمحمود خالد مصطفى سليمان سمره11410120166036
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتمحمود خالد مصطفى سليمان سمره11410120166036
42 قاعةهياكل البياناتمحمود محمد عمرو محمود عبد الرحمن11410120176027
35 قاعةعمارة الحاسباتمحمود محمد عمرو محمود عبد الرحمن11410120176027
42 قاعةنظم قواعد البياناتمحمود محمد عمرو محمود عبد الرحمن11410120176027
35 قاعةشبكات الحاسباتمحمود محمد عمرو محمود عبد الرحمن11410120176027
42 قاعة1– هندسة البرمجيات محمود محمد عمرو محمود عبد الرحمن11410120176027
42 قاعةهياكل البياناتمختار حمزه مختار  حمزه محمد11410120186039
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35 قاعةعمارة الحاسباتمختار حمزه مختار  حمزه محمد11410120186039
42 قاعةنظم قواعد البياناتمختار حمزه مختار  حمزه محمد11410120186039
35 قاعةشبكات الحاسباتمختار حمزه مختار  حمزه محمد11410120186039
42 قاعة1– هندسة البرمجيات مختار حمزه مختار  حمزه محمد11410120186039
42 قاعةهياكل البياناتمرهان ادهم مصطفى محمد11410120175015
35 قاعةعمارة الحاسباتمرهان ادهم مصطفى محمد11410120175015
42 قاعةنظم قواعد البياناتمرهان ادهم مصطفى محمد11410120175015
35 قاعةشبكات الحاسباتمرهان ادهم مصطفى محمد11410120175015
42 قاعة1– هندسة البرمجيات مرهان ادهم مصطفى محمد11410120175015
35 قاعة3- رياضة مرهان ادهم مصطفى محمد11410120175015
42 قاعةهياكل البياناتمروان صالح الدين عبد الغنى راغب11410120176028
35 قاعةعمارة الحاسباتمروان صالح الدين عبد الغنى راغب11410120176028
42 قاعةنظم قواعد البياناتمروان صالح الدين عبد الغنى راغب11410120176028
35 قاعةشبكات الحاسباتمروان صالح الدين عبد الغنى راغب11410120176028
42 قاعة1– هندسة البرمجيات مروان صالح الدين عبد الغنى راغب11410120176028
35 قاعةشبكات الحاسباتمروه عثمان احمد احمد11410120165006
23 قاعةامن البرمجياتمروه عثمان احمد احمد11410120165006
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتمروه عثمان احمد احمد11410120165006
23 قاعةهندسة المعرفةمروه عثمان احمد احمد11410120165006
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتمروه عثمان احمد احمد11410120165006
42 قاعةهياكل البياناتمريم محمد مصطفى عبد الباقى الشبراوى11410120175016
35 قاعةعمارة الحاسباتمريم محمد مصطفى عبد الباقى الشبراوى11410120175016
42 قاعةنظم قواعد البياناتمريم محمد مصطفى عبد الباقى الشبراوى11410120175016
35 قاعةشبكات الحاسباتمريم محمد مصطفى عبد الباقى الشبراوى11410120175016
42 قاعة1– هندسة البرمجيات مريم محمد مصطفى عبد الباقى الشبراوى11410120175016
32 قاعةنظرية الحاسباتمصطفى  اشرف  احمد  فؤاد11410120166047
23 قاعةالذكاء االصطناعيمصطفى  اشرف  احمد  فؤاد11410120166047
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسبمصطفى  اشرف  احمد  فؤاد11410120166047
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختبارمصطفى  اشرف  احمد  فؤاد11410120166047
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتمصطفى  اشرف  احمد  فؤاد11410120166047
32 قاعةنظرية الحاسباتمصطفى احمد عبدالمنعم منصور الشولى11410120166037
23 قاعةالذكاء االصطناعيمصطفى احمد عبدالمنعم منصور الشولى11410120166037
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسبمصطفى احمد عبدالمنعم منصور الشولى11410120166037
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختبارمصطفى احمد عبدالمنعم منصور الشولى11410120166037
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتمصطفى احمد عبدالمنعم منصور الشولى11410120166037
42 قاعةهياكل البياناتمصطفى سعيد مصطفى قاسم خطاب11410120176035
35 قاعةعمارة الحاسباتمصطفى سعيد مصطفى قاسم خطاب11410120176035
42 قاعةنظم قواعد البياناتمصطفى سعيد مصطفى قاسم خطاب11410120176035
35 قاعةشبكات الحاسباتمصطفى سعيد مصطفى قاسم خطاب11410120176035
42 قاعة1– هندسة البرمجيات مصطفى سعيد مصطفى قاسم خطاب11410120176035
42 قاعةهياكل البياناتمصطفى عبد المتعال عبد المعطى نصر11410120176029
35 قاعةعمارة الحاسباتمصطفى عبد المتعال عبد المعطى نصر11410120176029
42 قاعةنظم قواعد البياناتمصطفى عبد المتعال عبد المعطى نصر11410120176029
35 قاعةشبكات الحاسباتمصطفى عبد المتعال عبد المعطى نصر11410120176029
42 قاعة1– هندسة البرمجيات مصطفى عبد المتعال عبد المعطى نصر11410120176029
42 قاعةهياكل البياناتمصطفى محمد عبد الفتاح محمد نادر11410120176030
35 قاعةعمارة الحاسباتمصطفى محمد عبد الفتاح محمد نادر11410120176030
42 قاعةنظم قواعد البياناتمصطفى محمد عبد الفتاح محمد نادر11410120176030
35 قاعةشبكات الحاسباتمصطفى محمد عبد الفتاح محمد نادر11410120176030
42 قاعة1– هندسة البرمجيات مصطفى محمد عبد الفتاح محمد نادر11410120176030
32 قاعةنظرية الحاسباتمصطفي عالء الدين  عبد هللا  على زهران11410120166053
23 قاعةالذكاء االصطناعيمصطفي عالء الدين  عبد هللا  على زهران11410120166053
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسبمصطفي عالء الدين  عبد هللا  على زهران11410120166053
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختبارمصطفي عالء الدين  عبد هللا  على زهران11410120166053
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتمصطفي عالء الدين  عبد هللا  على زهران11410120166053
32 قاعةنظرية الحاسباتمعتز رضا محمد  عبدالغنى الشوربجى11410120166046
23 قاعةالذكاء االصطناعيمعتز رضا محمد  عبدالغنى الشوربجى11410120166046
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسبمعتز رضا محمد  عبدالغنى الشوربجى11410120166046
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختبارمعتز رضا محمد  عبدالغنى الشوربجى11410120166046
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتمعتز رضا محمد  عبدالغنى الشوربجى11410120166046
32 قاعةنظرية الحاسباتملك شريف محمد حسين أبو فريخه11410120166038
23 قاعةالذكاء االصطناعيملك شريف محمد حسين أبو فريخه11410120166038
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32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسبملك شريف محمد حسين أبو فريخه11410120166038
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختبارملك شريف محمد حسين أبو فريخه11410120166038
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتملك شريف محمد حسين أبو فريخه11410120166038
42 قاعةنظم قواعد البياناتملك شريف محمد حسين أبو فريخه11410120166038
42 قاعةهياكل البياناتمنة هللا محمد انور راضى11410120175017
35 قاعةعمارة الحاسباتمنة هللا محمد انور راضى11410120175017
42 قاعةنظم قواعد البياناتمنة هللا محمد انور راضى11410120175017
35 قاعةشبكات الحاسباتمنة هللا محمد انور راضى11410120175017
42 قاعة1– هندسة البرمجيات منة هللا محمد انور راضى11410120175017
23 قاعةامن البرمجياتمنة هللا محمد حنفى محمود11410120156014
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتمنة هللا محمد حنفى محمود11410120156014
23 قاعةهندسة المعرفةمنة هللا محمد حنفى محمود11410120156014
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتمنة هللا محمد حنفى محمود11410120156014
42 قاعةنظم قواعد البياناتمنةهللا جمال عبدالفتاح سيد11410120166039
42 قاعة1– هندسة البرمجيات منةهللا جمال عبدالفتاح سيد11410120166039
35 قاعةعمارة الحاسباتمنةهللا جمال عبدالفتاح سيد11410120166039
23 قاعة1-تأمين شبكات الحاسبات والمعلوماتمنةهللا جمال عبدالفتاح سيد11410120166039
23 قاعةالشبكات الموزعةمنةهللا جمال عبدالفتاح سيد11410120166039
23 قاعةالتوجيه والتبديل في الشبكاتمنةهللا جمال عبدالفتاح سيد11410120166039
42 قاعةهياكل البياناتمنى صالح على السيد يونس11410120156024
15 قاعةالشبكات الضوئيةمنى صالح على السيد يونس11410120156024
15 قاعةاداء وتقييم الشبكةمنى صالح على السيد يونس11410120156024
15 قاعةشبكات االستشعار الالسلكيةمنى صالح على السيد يونس11410120156024
23 قاعة2-موضوعات مختارةمنى صالح على السيد يونس11410120156024
23 قاعة2-معامل مختارة في تكنولوجيا الشبكات واالنترنت منى صالح على السيد يونس11410120156024
23 قاعةامن البرمجياتمهاب محمود ابراهيم على11410120156020
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتمهاب محمود ابراهيم على11410120156020
23 قاعةهندسة المعرفةمهاب محمود ابراهيم على11410120156020
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتمهاب محمود ابراهيم على11410120156020
32 قاعةنظرية الحاسباتمهند محمد محمد علي11410120166040
23 قاعةالذكاء االصطناعيمهند محمد محمد علي11410120166040
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسبمهند محمد محمد علي11410120166040
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختبارمهند محمد محمد علي11410120166040
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتمهند محمد محمد علي11410120166040
15 قاعةاشارات ونظم.موريس  مدحت  عزمي 11410120165008
42 قاعة1– هندسة البرمجيات .موريس  مدحت  عزمي 11410120165008
35 قاعةعمارة الحاسبات.موريس  مدحت  عزمي 11410120165008
23 قاعة1-تأمين شبكات الحاسبات والمعلومات.موريس  مدحت  عزمي 11410120165008
23 قاعةالشبكات الموزعة.موريس  مدحت  عزمي 11410120165008
23 قاعةالتوجيه والتبديل في الشبكات.موريس  مدحت  عزمي 11410120165008
42 قاعةهياكل البياناتميريت نبيل جورج كامل11410120176031
35 قاعةعمارة الحاسباتميريت نبيل جورج كامل11410120176031
42 قاعةنظم قواعد البياناتميريت نبيل جورج كامل11410120176031
35 قاعةشبكات الحاسباتميريت نبيل جورج كامل11410120176031
42 قاعة1– هندسة البرمجيات ميريت نبيل جورج كامل11410120176031
32 قاعةنظرية الحاسباتمينا روجيه صادق توفيق بشاى11410120166041
23 قاعةالذكاء االصطناعيمينا روجيه صادق توفيق بشاى11410120166041
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسبمينا روجيه صادق توفيق بشاى11410120166041
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختبارمينا روجيه صادق توفيق بشاى11410120166041
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتمينا روجيه صادق توفيق بشاى11410120166041
32 قاعةنظرية الحاسباتندى جمال محمد عبدالرحمن11410120166042
23 قاعةالذكاء االصطناعيندى جمال محمد عبدالرحمن11410120166042
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسبندى جمال محمد عبدالرحمن11410120166042
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختبارندى جمال محمد عبدالرحمن11410120166042
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتندى جمال محمد عبدالرحمن11410120166042
42 قاعةهياكل البياناتنسمه حاتم حسن عبد الحميد ثابت11410120176032
35 قاعةعمارة الحاسباتنسمه حاتم حسن عبد الحميد ثابت11410120176032
42 قاعةنظم قواعد البياناتنسمه حاتم حسن عبد الحميد ثابت11410120176032
35 قاعةشبكات الحاسباتنسمه حاتم حسن عبد الحميد ثابت11410120176032
42 قاعة1– هندسة البرمجيات نسمه حاتم حسن عبد الحميد ثابت11410120176032
42 قاعةهياكل البياناتنهى نادر عبد اللطيف احمد دسوقى11410120175018
35 قاعةعمارة الحاسباتنهى نادر عبد اللطيف احمد دسوقى11410120175018
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42 قاعةنظم قواعد البياناتنهى نادر عبد اللطيف احمد دسوقى11410120175018
35 قاعةشبكات الحاسباتنهى نادر عبد اللطيف احمد دسوقى11410120175018
42 قاعة1– هندسة البرمجيات نهى نادر عبد اللطيف احمد دسوقى11410120175018
42 قاعةهياكل البياناتنوران احمد السيد محمد الحمصانى11410120176034
35 قاعةعمارة الحاسباتنوران احمد السيد محمد الحمصانى11410120176034
42 قاعةنظم قواعد البياناتنوران احمد السيد محمد الحمصانى11410120176034
35 قاعةشبكات الحاسباتنوران احمد السيد محمد الحمصانى11410120176034
42 قاعة1– هندسة البرمجيات نوران احمد السيد محمد الحمصانى11410120176034
42 قاعةهياكل البياناتنوران محمد احمد صالح الدين11410120176041
35 قاعةعمارة الحاسباتنوران محمد احمد صالح الدين11410120176041
42 قاعةنظم قواعد البياناتنوران محمد احمد صالح الدين11410120176041
35 قاعةشبكات الحاسباتنوران محمد احمد صالح الدين11410120176041
42 قاعة1– هندسة البرمجيات نوران محمد احمد صالح الدين11410120176041
23 قاعةامن البرمجياتنورهان جمال احمد جبر11410120156018
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتنورهان جمال احمد جبر11410120156018
23 قاعةهندسة المعرفةنورهان جمال احمد جبر11410120156018
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتنورهان جمال احمد جبر11410120156018
32 قاعةنظرية الحاسباتنورهان محمود احمد محمد عطوه11410120166043
23 قاعةالذكاء االصطناعينورهان محمود احمد محمد عطوه11410120166043
32 قاعةاسلوب هندسة البرمجيات في طرق اتصال االنسان بالحاسبنورهان محمود احمد محمد عطوه11410120166043
23 قاعةضمان جودة البرمجيات وطرق االختبارنورهان محمود احمد محمد عطوه11410120166043
32 قاعةتصميم وعمارة البرمجياتنورهان محمود احمد محمد عطوه11410120166043
42 قاعة1– هندسة البرمجيات هاجر سامى أبو الفتح على الديب11410120166044
35 قاعةعمارة الحاسباتهاجر سامى أبو الفتح على الديب11410120166044
23 قاعة1-تأمين شبكات الحاسبات والمعلوماتهاجر سامى أبو الفتح على الديب11410120166044
23 قاعةالشبكات الموزعةهاجر سامى أبو الفتح على الديب11410120166044
23 قاعةالتوجيه والتبديل في الشبكاتهاجر سامى أبو الفتح على الديب11410120166044
42 قاعةهياكل البياناتهاجر هانى محمد عصمت زكى11410120186032
35 قاعةعمارة الحاسباتهاجر هانى محمد عصمت زكى11410120186032
42 قاعةنظم قواعد البياناتهاجر هانى محمد عصمت زكى11410120186032
35 قاعةشبكات الحاسباتهاجر هانى محمد عصمت زكى11410120186032
42 قاعة1– هندسة البرمجيات هاجر هانى محمد عصمت زكى11410120186032
42 قاعةتسويق ومبيعاتهاجر هانى محمد عصمت زكى11410120186032
42 قاعةهياكل البياناتهادى رائد محمود عيد السيد11410120175019
35 قاعةعمارة الحاسباتهادى رائد محمود عيد السيد11410120175019
42 قاعةنظم قواعد البياناتهادى رائد محمود عيد السيد11410120175019
35 قاعةشبكات الحاسباتهادى رائد محمود عيد السيد11410120175019
42 قاعة1– هندسة البرمجيات هادى رائد محمود عيد السيد11410120175019
42 قاعةهياكل البياناتهانم امجد حسن محمود11410120186035
35 قاعةعمارة الحاسباتهانم امجد حسن محمود11410120186035
42 قاعةنظم قواعد البياناتهانم امجد حسن محمود11410120186035
35 قاعةشبكات الحاسباتهانم امجد حسن محمود11410120186035
42 قاعة1– هندسة البرمجيات هانم امجد حسن محمود11410120186035
42 قاعةتسويق ومبيعاتهانم امجد حسن محمود11410120186035
23 قاعةامن البرمجياتهشام محمد صالح الدين تحسين محفوظ11410120156015
23 قاعةادارة تطوير البرمجياتهشام محمد صالح الدين تحسين محفوظ11410120156015
23 قاعةهندسة المعرفةهشام محمد صالح الدين تحسين محفوظ11410120156015
32 قاعةمواضيع متقدمه في هندسة البرمجياتهشام محمد صالح الدين تحسين محفوظ11410120156015
42 قاعةأساسيات االدارةوليد شريف لبيب مدبولى11410120185008
42 قاعةهياكل البياناتوليد شريف لبيب مدبولى11410120185008
35 قاعة1-شبكات الحاسبوليد شريف لبيب مدبولى11410120185008
42 قاعةنظم قواعد البياناتوليد شريف لبيب مدبولى11410120185008
15 قاعةأساسيات الشبكةوليد شريف لبيب مدبولى11410120185008
42 قاعةتسويق ومبيعاتيارا ربيع محمد صفان11410120185006
42 قاعةهياكل البياناتيارا ربيع محمد صفان11410120185006
35 قاعة1-شبكات الحاسبيارا ربيع محمد صفان11410120185006
15 قاعةاشارات ونظميارا ربيع محمد صفان11410120185006
42 قاعةنظم قواعد البياناتيارا ربيع محمد صفان11410120185006
15 قاعةأساسيات الشبكةيارا ربيع محمد صفان11410120185006
42 قاعةهياكل البياناتيسرا مصطفى يوسف عواض11410120176033
35 قاعةعمارة الحاسباتيسرا مصطفى يوسف عواض11410120176033
42 قاعةنظم قواعد البياناتيسرا مصطفى يوسف عواض11410120176033
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35 قاعةشبكات الحاسباتيسرا مصطفى يوسف عواض11410120176033
42 قاعة1– هندسة البرمجيات يسرا مصطفى يوسف عواض11410120176033
42 قاعةهياكل البياناتيمنى احمد عبد الفتاح اسماعيل تمام11410120175020
35 قاعةعمارة الحاسباتيمنى احمد عبد الفتاح اسماعيل تمام11410120175020
42 قاعةنظم قواعد البياناتيمنى احمد عبد الفتاح اسماعيل تمام11410120175020
32 قاعةشبكات الحاسباتيمنى احمد عبد الفتاح اسماعيل تمام11410120175020
42 قاعة1– هندسة البرمجيات يمنى احمد عبد الفتاح اسماعيل تمام11410120175020
42 قاعةنظم قواعد البياناتيوسف  امين  كمال  امين عبد الواحد11410120165009
42 قاعة1– هندسة البرمجيات يوسف  امين  كمال  امين عبد الواحد11410120165009
35 قاعةعمارة الحاسباتيوسف  امين  كمال  امين عبد الواحد11410120165009
23 قاعة1-تأمين شبكات الحاسبات والمعلوماتيوسف  امين  كمال  امين عبد الواحد11410120165009
23 قاعةالشبكات الموزعةيوسف  امين  كمال  امين عبد الواحد11410120165009
23 قاعةالتوجيه والتبديل في الشبكاتيوسف  امين  كمال  امين عبد الواحد11410120165009
42 قاعةهياكل البياناتيوسف احمد حسام احمد احمد ابو اسماعيل11410120175022
35 قاعةعمارة الحاسباتيوسف احمد حسام احمد احمد ابو اسماعيل11410120175022
42 قاعةنظم قواعد البياناتيوسف احمد حسام احمد احمد ابو اسماعيل11410120175022
32 قاعةشبكات الحاسباتيوسف احمد حسام احمد احمد ابو اسماعيل11410120175022
42 قاعة1– هندسة البرمجيات يوسف احمد حسام احمد احمد ابو اسماعيل11410120175022
23 قاعةهياكل البياناتيوسف احمد محمد على حماد11410120176039
35 قاعةعمارة الحاسباتيوسف احمد محمد على حماد11410120176039
42 قاعةنظم قواعد البياناتيوسف احمد محمد على حماد11410120176039
32 قاعةشبكات الحاسباتيوسف احمد محمد على حماد11410120176039
42 قاعة1– هندسة البرمجيات يوسف احمد محمد على حماد11410120176039
23 قاعةهياكل البياناتيوسف فتحى احمد شحاته إسماعيل11410120166045
35 قاعةعمارة الحاسباتيوسف فتحى احمد شحاته إسماعيل11410120166045
42 قاعةنظم قواعد البياناتيوسف فتحى احمد شحاته إسماعيل11410120166045
32 قاعةشبكات الحاسباتيوسف فتحى احمد شحاته إسماعيل11410120166045
42 قاعة1– هندسة البرمجيات يوسف فتحى احمد شحاته إسماعيل11410120166045
15 قاعةالشبكات الضوئيةيوسف محمد عبد الحميد القباني11410120155006
15 قاعةاداء وتقييم الشبكةيوسف محمد عبد الحميد القباني11410120155006
15 قاعةشبكات االستشعار الالسلكيةيوسف محمد عبد الحميد القباني11410120155006
23 قاعة2-موضوعات مختارةيوسف محمد عبد الحميد القباني11410120155006
23 قاعة2-معامل مختارة في تكنولوجيا الشبكات واالنترنت يوسف محمد عبد الحميد القباني11410120155006
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