
  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم تكنولوجيا المعلومات     

   قائمة الجداول الدراسية للمقررات العامة   
   الخريف  - ٢٠٢٢/٢٠٢١  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

السبت
15:30-17:30

Technical Writing
الكتابة العلمية
1404780

أ.د. عادل عبد المنعم محمد الزغبى
أ.د. سعد محمد سعد درويش

  ،،، يعتمد ،،،  
القائم بأعمال عميد المعهد وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث رئيس مجلس القسم

   
أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين أ.د. عادل عبد المنعم محمد الزغبى
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  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم تكنولوجيا المعلومات     

   قائمة الجداول الدراسية في برنامج الماجستير   
   الخريف  - ٢٠٢٢/٢٠٢١  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

السبت
09:00-11:00

Data Structures
هياكل البيانات
1404711

أ.د. عادل عبد المنعم محمد الزغبى

السبت
11:00-13:00

Communication Systems and Computer Networks
نظم االتصاالت وشبكات الحاسبات

1404703

أ.د. شوكت كمال جرجس

السبت
13:00-15:00

Web Technologies
تكنولوجيا اإلنترنت

1404701

أ.د. سعد محمد سعد درويش

اإلثنين
11:00-13:00

Data Mining and Data Warehousing
مخازن البيانات والتنقيب عن البيانات

1404721

د. ماجدة محمد مدبولي

اإلثنين
13:00-15:00

E-Commerce Systems 2
نظم التجارة اإللكترونية ٢

1404707

د. إيمان عبد الرحيم عبد الرؤوف السيد

  ،،، يعتمد ،،،  
القائم بأعمال عميد المعهد وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث رئيس مجلس القسم

   
أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين أ.د. عادل عبد المنعم محمد الزغبى
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معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم تكنولوجيا المعلومات     

   قائمة الجداول الدراسية في برنامج الدكتوراه   
   الخريف  - ٢٠٢٢/٢٠٢١  

 أسماء المحاضرين  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

السبت
11:00-13:00

Advances in Software Engineering
موضوعات متقدمة فى هندسة البرمجيات

1404804

أ.د. سعد محمد سعد درويش

اإلثنين
09:00-11:00

AI-Based Decision Making
النظم المساعدة فى اتخاذ القرار المبنية على الذكاء االصطناعي

1404801

أ.د. عادل عبد المنعم محمد الزغبى

اإلثنين
11:00-13:00

Research Methods in Information Technology
أساليب بحثية فى تكنولوجيا المعلومات

1404809

د. إيمان عبد الرحيم عبد الرؤوف السيد

  ،،، يعتمد ،،،  
القائم بأعمال عميد المعهد وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث رئيس مجلس القسم

   
أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين أ.د. أحمد عبد الرحيم حسين أ.د. عادل عبد المنعم محمد الزغبى
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  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم تكنولوجيا المعلومات     

   قائمة الجداول العملية للمقررات العامة   
   الخريف  - ٢٠٢٢/٢٠٢١  

 المعيد / المدرس المساعد  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

Technical Writing
الكتابة العلمية
1404780

محمد مدحت كمال حافظ أحمد

    ،،، يعتمد ،،،    
رئيس مجلس القسم     

      
أ.د. عادل عبد المنعم محمد الزغبى     
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  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم تكنولوجيا المعلومات     

   قائمة الجداول العملية في برنامج الماجستير   
   الخريف  - ٢٠٢٢/٢٠٢١  

 المعيد / المدرس المساعد  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

األحد
10:00-12:00

Communication Systems and Computer Networks
نظم االتصاالت وشبكات الحاسبات

1404703

مصطفى السيد ابراهيم الزنقلي
بسنت احمد عبدالفتاح عبدالعزيز

الثالثاء
10:00-12:00

Web Technologies
تكنولوجيا اإلنترنت

1404701

بسنت احمد عبدالفتاح عبدالعزيز
آية محمد كمال

األربعاء
10:00-12:00

Data Mining and Data Warehousing
مخازن البيانات والتنقيب عن البيانات

1404721

ريم عصام الدين إبراهيم محمد
دعاء بدوي بدوي عبيد

األربعاء
12:00-14:00

Data Structures
هياكل البيانات
1404711

دعاء بدوي بدوي عبيد
مصطفى السيد ابراهيم الزنقلي

الخميس
10:00-12:00

E-Commerce Systems 2
نظم التجارة اإللكترونية ٢

1404707

محمد مدحت كمال حافظ أحمد

    ،،، يعتمد ،،،    
رئيس مجلس القسم     

      
أ.د. عادل عبد المنعم محمد الزغبى     
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  Institute of Graduate Studies & Research   
معهد الدراسات العليا والبحوث     
قسم تكنولوجيا المعلومات     

   قائمة الجداول العملية في برنامج الدكتوراه   
   الخريف  - ٢٠٢٢/٢٠٢١  

 المدرس المساعد  إسم ورقم المقرر  اليوم والوقت 

األحد
12:00-14:00

Advances in Software Engineering
موضوعات متقدمة فى هندسة البرمجيات

1404804

محمد مدحت كمال حافظ أحمد
ريم عصام الدين إبراهيم محمد

الثالثاء
12:00-14:00

Research Methods in Information Technology
أساليب بحثية فى تكنولوجيا المعلومات

1404809

دعاء بدوي بدوي عبيد
ريم عصام الدين إبراهيم محمد

األربعاء
12:00-14:00

AI-Based Decision Making
النظم المساعدة فى اتخاذ القرار المبنية على الذكاء االصطناعي

1404801

محمد مدحت كمال حافظ أحمد

    ،،، يعتمد ،،،    
رئيس مجلس القسم     

      
أ.د. عادل عبد المنعم محمد الزغبى     
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