جبهعت هدينت السبداث
كليت الحبسببث والذكبء االصطنبعي
شئوى التعلين و الطالة

جدول االمتحانات المقترح لنهاية الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  0202/0202برنامج الذكاء االصطناعي ( المستوي األول )

السبت
0202/0/02



الوبدة

التوقيج

Semiconductors

 1-11م

د/ساره عبد الباسط

Human Rights

3331-1331م

د /انجي عبد المعبود

Computer
Introduction
Discrete
Mathematics
Technical& Scientific
Report Writing
Fundamentals of
management

1-11م

Mathematics-1

1-11م
1-11م
1-11م
1-11م

قـــــــــاعـــــــة تــدريس ()1
لــــجنــة ()1

اإلثنين
0202/3/2
األربعاء
0202/3/3
السبت
0202/3/6
اإلثنين
0202/3/8
األربعاء
0202/3/22

الوكبى

د/هبه عسكر
د /انجي عبد المعبود
د /احمد جمال
د /هبه عسكر
د/ساره عبد الباسط

م/نسمه ابراهيم
أ/هاني الهواري
م /ديفيد كمال
أ/سهام الشحات
م/محمد توني
أ/وليد علي
م /جمعه مختار
أ /محمود الشاهد
م /أحمد عبد السالم
أ/وليد علي
م /ابراهيم عبد هللا
أ /هدي سعد
م /احمد لمعي
أ /وليد علي

احمد عبد الفتاح

اليوم

الوراقت

الوالحظيي

العوبل

علما بأن جميع االمتحانات تعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحا .

المختص

( أ/مها محمد )

رئيس القسم

( أ /زينات السيد )

أمين الكلية

المشرف علي الكلية

(أ /محمد الجندى )

( د /ماجدة محمد رفعت ابو الصفا )

جبهعت هدينت السبداث
كليت الحبسببث والذكبء االصطنبعي
شئوى التعلين و الطالة

جدول االمتحانات المقترح لنهاية الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  0202/0202برنامج المعلوماتية الحيوية ( المستوي األول )

السبت
0202/0/02

Semiconductors

 1-11م

Human Rights

اإلثنين
0202/3/8
األربعاء
0202/3/22

Fundamentals of
management
Mathematics-1

د /ساره عبد الباسط

 3331-1331م

د /انجي عبد المعبود

 1-11م
1-11م
1-11م

قاعة تدريس ()2
لجنة ()2

اإلثنين
0202/3/2
األربعاء
0202/3/3
السبت
0202/3/6

Computer
Introduction
Discrete
Mathematics
Technical& Scientific
Report Writing

الوكبى

د/هبه عسكر
د/انجي عبد المعبود
د /احمد جمال

1-11م
1-11م

د /هبه عسكر
د /ساره عبد الباسط

م /محمد مصطفي
أ/وليد علي
م/نسمه ابراهيم
أ/هاني الهواري
م /امل سامي
أ /الهام عالم
م /أحمد عبد السالم
أ/نجوي ابو الفتوح
م/اسماء سعد
أ/اسعاد محمد
م /احمد لمعي
أ /وليد علي
م /ايمان عبد الباسط
أ /عمرو عامر

احمد عبد الفتاح

اليوم

الوبدة

التوقيج

الوراقت

الوالحظيي

العوبل

*علما بأن جميع االمتحانات تعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحا .

المختص

رئيس القسم

( أ/مها محمد )

( أ /زينات السيد )

أمين الكلية

(أ /محمد الجندى )

المشرف علي الكلية

( د /ماجدة محمد رفعت ابو الصفا )

جبهعت هدينت السبداث
كليت الحبسببث والذكبء االصطنبعي
شئوى التعلين و الطالة

جدول االمتحانات المقترح لنهاية الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  0202/0202برنامج علوم الحاسب ( المستوي األول )
اليوم

السبت
0202/0/02

الوبدة

التوقيج

Semiconductors

 1-11م

األربعاء
0202/3/3

Discrete
Mathematics

1-11م

السبت
0202/3/6

&Technical
Scientific
Report Writing

1-11م

من معمل (  ) 5 : 1بالبالزا

اإلثنين
0202/3/2

Computer
Introduction

 1-11م

د/انجي عبد
المعبود

د /ساره عبد
الباسط

د/احمد جمال

د /هبه عسكر

د /احمد جمال

م /ايمان عبد الباسط  ،أ/عمرو عامر
م/احمد لمعي  ،أ /الهام عالم
م/امل سامي  ،أ /نجوي ابو الفتوح
م /اسماء سعد  ،أ /اسعاد محمد
م /ديفيد كمال  ،أ /ماجد الديب
م/احمد لمعي  ،أ /حنان حداد
م/ابراهيم عبد هللا  ،أ /اسعاد محمد
م/امل سامي  ،أ /نجوي ابو الفتوح
م /اسماء سعد  ،أ /ماجد الديب
م /محمد مصطفي ،أ /محمود الشاهد
م /ايمان عبد الباسط  ،أ/عمرو عامر
م/احمد لمعي  ،أ /محمود الشاهد
م/نسمه ابراهيم  ،أ /نجوي ابو الفتوح
م /اسماء سعد  ،أ /هدي سعد
م /ديفيد كمال  ،أ /ماجد الديب
م/احمد لمعي  ،أ /حنان حداد
م/ابراهيم عبد هللا  ،أ /اسعاد محمد
م/امل سامي  ،أ /الهام عالم
م /اسماء سعد  ،أ /ماجد الديب
م /محمد مصطفي ،أ /عمرو عامر
م /ايمان عبد الباسط  ،أ/عمرو عامر
م/احمد لمعي  ،أ /محمود الشاهد
م/نسمه ابراهيم  ،أ /سهام الشحات
م /محمد توني  ،أ /هدي سعد
م /ديفيد كمال  ،أ /ماجد الديب

(لجنه )3
( لجنه ) 4
( لجنه )5
(لجنه )6
(لجنه )2
(لجنه )3
( لجنه ) 4
( لجنه )5
(لجنه )6
(لجنه )2
(لجنه )3
( لجنه ) 4
( لجنه )5
(لجنه )6
(لجنه )2
(لجنه )3
( لجنه ) 4
( لجنه )5
(لجنه )6
(لجنه )2
(لجنه )3
( لجنه ) 4
( لجنه )5
(لجنه )6
(لجنه )2

شبل كمال
عثمان عبد المنعم

Human Rights

 3331-1331م

الوكبى

الوراقت

الوالحظيي

اللجنه

العوبل

جبهعت هدينت السبداث
كليت الحبسببث والذكبء االصطنبعي
شئوى التعلين و الطالة

تابع جدول االمتحانات المقترح لنهاية الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 0202/0202
برنامج علوم الحاسب ( المستوي األول )

اإلثنين
0202/3/8

Fundamentals of
management

1-11م

األربعاء
0202/3/22

Mathematics-1

1-11م

من معمل ( ) 5 : 1
بالبالزا

د /ساره عبد
الباسط

د/احمد جمال

الوالحظيي
م/امل سامي  ،أ /حنان حداد
م/جمعه مختار  ،أ /اسعاد محمد
م/احمد عبد السالم  ،أ /الهام عالم
م /اسماء سعد  ،أ /هاني الهواري
م /محمد مصطفي ،أ /عمرو عامر
م /اسماء سعد  ،أ/هاني الهواري
م/ابراهيم عبد هللا  ،أ /محمود الشاهد
م/نسمه ابراهيم  ،أ /سهام الشحات
م /محمد توني  ،أ /هدي سعد
م /ديفيد كمال  ،أ /حنان حداد

(لجنه )3
( لجنه ) 4
( لجنه )5
(لجنه )6
(لجنه )2
لجنه )3
( لجنه ) 4
( لجنه )5
(لجنه )6
(لجنه )2

شبل كمال
عثمان عبد المنعم

اليوم

الوبدة

التوقيج

الوكبى

الوراقت

اللجنه

العوبل

*علما بأن جميع االمتحانات تعقد في تمام الساعه الحادية عشر صباحا .

المختص

( أ/مها محمد )

رئيس القسم

( أ /زينات السيد )

أمين الكلية

المشرف علي الكلية

(أ /محمد الجندى )

( د /ماجدة محمد رفعت ابو الصفا )

جبهعت هدينت السبداث
كليت الحبسببث والذكبء االصطنبعي
شئوى التعلين و الطالة

جدول االمتحانات المقترح لنهاية الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  - 0202/0202برنامج نظم المعلومات ( المستوي األول )
العوبل
اللجنه
الوالحظيي
الوراقت
الوكبى
التوقيج
الوبدة
اليوم
Semiconductors

السبت
0202/0/02

Human Rights

 1-11م
 3331-1331م

األربعاء
0202/3/3

Discrete
Mathematics

1-11م

السبت
0202/3/6

&Technical
Scientific
Report Writing
Fundamentals of
management

األربعاء
0202/3/22


Mathematics-1

1-11م
1-11م
1-11م

معمل  - 6قاعة السيمينار

 1-11م

د /احمد جمال
د/ساره عبد
الباسط
د /احمد جمال
د /هبه عسكر
د /انجي عبد
المعبود
د/هبه عسكر

محمود كمال

اإلثنين
0202/3/2

Computer
Introduction

اإلثنين
0202/3/8

د /هبه عسكر

م /احمد سالم  ،أ /هدي سعد
م /هبه فتحي  ،م /حنان حداد
م/احمد عبد السالم  ،أ /سهام الشحات
م /احمد سالم  ،أ /عمرو عامر
م /هبه فتحي  ،أ /الهام عالم
م /محمد توني  ،أ /هدي سعد
م /هبه فتحي  ،أ/اسعاد محمد
م/احمد سالم  ،أ /حنان حداد
م /جمعه مختار  ،أ /سهام الشحات
م /يفيد كمال  ،أ /سهام الشحات
م /ايمان عبد الباسط  ،أ /هدي سعد
م /احمد سالم  ،أ /هاني الهواري
م /جمعه مختار  ،أ /نجوي ابو الفتوح
م /هبه فتحي  ،أ /هاني الهواري
م /امل سامي  ،أ  /الهام عالم
م /يفيد كمال  ،أ /نجوي ابو الفتوح
م /نسمه ابراهيم  ،أ /ماجد الديب
م/محمد توني  ،أ /محمود الشاهد
م/جمعه مختار ،أ /اسعاد محمد
م /هبه فتحي  ،أ /نجوي ابو الفتوح
م /احمد سالم  ،أ /الهام عالم

لجنه ()8
لجنه ()9
لجنه ()11
لجنه ()8
لجنه ()9
لجنه ()11
لجنه ()8
لجنه ()9
لجنه ()11
لجنه ()8
لجنه ()9
لجنه ()11
لجنه ()8
لجنه ()9
لجنه ()11
لجنه ()8
لجنه ()9
لجنه ()11
لجنه ()8
لجنه ()9
لجنه ()11

علما بأن جميع االمتحانات تعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحا .

المختص

رئيس القسم

أمين الكلية

( أ/مها محمد )

( أ /زينات السيد )

(أ /محمد الجندى )

المشرف علي الكلية
( د /ماجدة محمد رفعت ابو الصفا )

