
 

 9102/9191للعام الجامعى   االولللمستوي  جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي االول

 الفترة  الزمن الممتحن المقرر تاريخ االمتحان

 مقدمة فى الحاسبات 12/21/1122السبت 
 عمرو صبرى . د

 دمحم السعيد. د
 3-2 ساعتان

 2-2 ثالث ساعات  على الغندور. د 2-لغة انجليزية 12/21/1122 الثالثاء

 2-رياضة 12/21/1122االحد 
 عمر سعد. د.أ

 امانى مصطفى. د
 2-2 ثالث ساعات

 3-2 ساعتان هانى دمحم هاشم. د فيزياء 32/21/1122الثالثاء 

 3-2 ساعتان ليلى عبد الحميد. د اساسيات نظم المعلومات 5/2/1111 االحد
 3-2 ساعتين احمد شاكر. د اتيالكترون 2/2/1111الخميس 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                         
 قائم بعمل عميد الكلية                                                               

 
 أسامة إمام. د.أ               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذكاء االصطناعىكلية الحاسبات وال

 



 

 9102/9191للعام الجامعى   الثانيللمستوي  جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي االول

 الفترة  الزمن الممتحن المقرر تاريخ االمتحان

 21331-2331 ثالث ساعات ميالد ابو الخير. د تصميم منطقى 11/21/1122االحد 

 2-2 ثالث ساعات نرمين عبد الحكيم. د عملياتالبحوث  12/21/1122 السبت

 2-نظم قواعد بيانات 2/2/1111االربعاء 
 امانى عبده. د.م.أ

 ليلى عبد الحميد. د
 3-2 ساعتان

 هياكل البيانات 2/2/1111السبت 

 مروة عبد الفتاح. د

 انصاف حسين. د

 مى حمد هللا. د

 22331-2331 ساعتان

 21331-2331 ثالث ساعات ندحسام شمر . د تراسل بيانات 21/2/1111االحد 

 22331-2331 ساعتان سهى احمد.د 1-برمجه الحاسبات  22/2/1111الثالثاء 
 21331-2331 ثالث ساعات امانى مصطفى. د 3-رياضيات 25/2/1111االربعاء 

 

 لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية                                                         
 قائم بعمل عميد الكلية                                                               

 
 أسامة إمام. د.أ               

 

 

 

 

 

  

 لذكاء االصطناعىكلية الحاسبات وا

 



 

 9102/9191للعام الجامعى   الثالث االول المستوي  جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي

 الفترة  الزمن الممتحن المقرر تاريخ االمتحان

 12/21/1122السبت 
 هاله عبد الجليل. د.م.أ الذكاء االصطناعى

 عمرو صبرى . د
 22331-2331 ساعتان

 3-2 ساعتان رويدا صادق. د.م.أ 1-شبكات الحاسبات 11/21/1122 االحد

12/21/1122الثالثاء   
 21331-2331 ثالث ساعات حسينانصاف . د مفاهيم لغات الحاسب

 21331-2331 ثالث ساعات مروة عبد الفتاح.د عمارة الحاسب

15/21/1122االربعاء   2-2 ثالث ساعات احمد السيد. د تخزين واسترجاع البيانات 
12/21/1122االحد   21331-2331 ثالث ساعات وسام البهيدى. د تنظيم الحاسبات 

2/2/1111االربعاء   22331-2331 ساعتان دعاء سعد. د.م.أ 1-البياناتنظم قواعد  
2/2/1111السبت   2-2 ثالث ساعات غادة احمد. د 2-موضوعات مختارة فى علوم الحاسب 

 22/2/1111السبت 
 21331-2331 ثالث ساعات مروة صالح. د.م.أ 2-تحليل وتصميم نظم المعلومات

 2-2 ساعاتثالث  منال عبد القادر. د.م.أ إدارة المشروعات

 2-2 ثالث ساعات حسام شمردن. د معالجة االشارات الرقمية
 2-2 ثالث ساعات نرمين عبد الحكيم. د اخالقيات المهنة 21/2/1111االحد 

22/2/1111الثالثاء   
 3-2 ساعتان احمد السيد. د حقوق االنسان

 2-2 ثالث ساعات رويدا صادق. د.م.أ 1-موضوعات مختارة فى تك
 22331-2331 ساعتان دمحم السعيد. د 1-نظم تشغيل 22/2/1111 السبت

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 قائم بعمل عميد الكلية                                                               

 
 أسامة إمام. د.أ               

 

 

 

 

  

 والذكاء االصطناعىكلية الحاسبات 

 



 

 

 9102/9191للعام الجامعى   الرابعللمستوي  جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي االول

 الفترة  الزمن الممتحن المقرر تاريخ االمتحان

 21331-2331 ثالث ساعات آيه صدقى. د 3-موضوعات مختارة فى علوم الحاسب 11/21/1122االحد 

 15/21/1122االربعاء 
 22331-2331 ساعتان دمحم مرعى. د.م.أ التنقيب فى البيانات
 22331-2331 ساعتان أمل ابو طبل. د.م.أ المعالجة على التوازى 

 21331-2331 ثالث ساعات حنان فهمى. د تامين نظم المعلومات  12/21/1122السبت 
 22331-2331 ساعتان منى نصر. د.م.أ التجارة االلكترونية 32/21/1122الثالثاء 

 3-2 ساعتان حسام شمردن. د 2-معالجة الصور 2/2/1111االربعاء 
 2-2 ثالث ساعات حنان فهمى. د تاكيد جودة البرمجيات 2/2/1111السبت 

 25/2/1111االربعاء 
 3-2 ساعتان مى الدفراوى . د الوسائط المتعددة

 2-2 ثالث ساعات رويدا صادق. د.م.أ 3-موضوعات مختارة فى تكنولوجيا المعلومات
 

 الكلية لشئون التعليم والطالب وكيل       
 قائم بعمل عميد الكلية                                                               

 
 أسامة إمام. د.أ               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والذكاء االصطناعىكلية الحاسبات 

 


