جدول امتحان منتصف الفصل الدراسى الثانى  -العام الجامعى  2022 - 2021م
اليوم

10-11

أولى

االحد
10/4/2022

االثنين
11/4/2022

11-12

12-1

أولى حاسبات ()301
حقوق أنسان ()HU113
أ.د /الرفاعى محمد
(كل المدرجات)

أولى حاسبات ()309
جبر خطى ()MA113
أ.م .د/على الباز
(كل المدرجات)

ثانية

ثالثة

ثالثة ))45+64( (CS+IT
هندسة برمجيات متقدم ()CS391
ا.م.د /اية الزغبى
مدرج ()105+104

أولى

اولى حاسبات ()302
تصميم مقرر الكترونى ()CS181
أ.م .د/ايه الزغبى
(كل المدرجات)

علوم 2
هياكل بيانات علوم
مدرج ١٠٢ب

ثالثة ))67( (IT
الشبكات السلكية واالسلكية ()IT443
د /احمد ربيع
مدرج ()102
أولى
تحليل وتصميم صفحات الويب CS224
عدد ()4

أولى
علوم
برمجة متقدمة +
تصميم كومبايلر علوم
مدرج ١٠١ب

ثانية

الخميس
14/4/2022

أولى علوم مجموعة )220( 1#
مدخل حاسب
أ.م.د/رضا الباروجى
مدرج ()105+104+103

أولى علوم مجموعة )220( 2#
مدخل حاسب
أ.م.د/رضا الباروجى
مدرج ()105+104+103

ثالثة ))48( (CS
مفاهيم لغات الحاسب ()CS341
د/هبة الحديدى
مدرج ()103

تانية حاسبات ()212
نظم قواعد بيانات ()IS221
د/اميرة صديق
(مدرج )105+104+103
علوم 2
شبكات الحاسبات
مدرج 102

ثالثة

االربعاء
13/4/2022

ثالثة ))42( (CS
خورزميات جينية ()CS482
د/هبه الحديدى
مدرج ()102

ثالثة ))9( (IS
تحليل وتصميم نظم متثدم ()IS342
د/أحمد اسماعيل
معمل ()412

تانية حاسبات ()217
نظم تشغيل ()CS223
أ.د/وائل عوض
(مدرج )105+104+103

ثانية

أولى

تانية حاسبات ()199
النمذجة والمحاكاه ()IS242
أ.م.د/على الباز
(مدرج )105+104+103

تانية حاسبات ()209
تنظيم ومعالجة الملفات
أ.د/احمد الحربى
(مدرج )105+104+103

أولى حاسبات ()313
أحصاء واحتماالت ()ST121
د /منى البدويهى
(كل المدرجات)

ثالثة

الثالثاء
12/4/2022

1-2

2-3

ثالثة ))67( (IT
تكنولوجيا االتصاالت
د/احمد ربيع
مدرج ()102

ثالثة ))8((IS
تطبيقات االنترنت ()IT381
د/احمد ربيع
معمل ()412
أولى حاسبات ()318
وسائط متعددة ()CS171
أ.م.د/أحمد الحربى
(كل المدرجات)

برمجة  ١علوم مدرج ١٠٢ب

تانية حاسبات ()203
هندسة البرمجيات ()CS291
ا.م.د /اية الزغبى
(مدرج )105+104+103

ثانية

ثالثة

ثالثة (كل الشعب)()137
طرق عددية ()MA315
ا.م.د/احمد الحربى
مدرج ()102+101

ثالثة ))10((IS
نظم المعلومات الجغرافية ()IS451
ابتسام عادل
معمل ()412

أولى

أولى حاسبات ()306
برمجة الحاسبات ()CS142
أ.د/جمال بحيرى
(كل المدرجات)

أولى حاسبات ()325
تراكيب محددة ()CS111
أ.م .د/رضا الباروجى
(كل المدرجات)

ثالثة ))42+52( (IT
التعرف على االنماط ()CS382
د/منى البدويهى
مدرج ()102+101

ثانية

تانية حاسبات ()168
التفكير االبداعى()HU332
ا.د/وائل عوض
(مدرج )105+104

تانية حاسبات ()188
شبكات الحاسبات ()IT241
ا.م.د/رضا الباروجى
(مدرج )105+104+103

ثالثة

ثالثة ))46+67( (CS+IT
معالجة اشارات رقمية
د/محمد قاسم
مدرج ()103+102

ثالثة ))10( (IS
مستودعات البيانات ()IS424
د /اميرة صديق
معمل ()412

ثالثة ))8((IS
تخزين واسترجاع الملفات ()IS322
ابتسام عادل
معمل ()412

عميد الكلية
أ.د .وائل عبد القادر عوض

3-4

4-5

