
 

 

 

 م 2023 - 2022العام اجلامعى  -الفصل الدراسي األول  منتصف جدول امتحانات

 احملاضر كود املقرر املقرر الربنامج/املستوي الوقت التاريخ
عدد 

 الطالب
 املكان

 السبت
19-11-2022 

 
10-

10:30  

مستوي -الذكاء االصطناعي التطبيقي
 أول

 
 إلكرتونيات

 

IT101 

 
 د. إميان اجلمل

30 
 ب101

 10 مستوي أول-املعلوماتية الطبية

 مستوي أول -برنامج عام
 )الئحة جديدة + قدمية(

 240 أ.د/ ناصر الغماز
 ب104ب+103ب+102ب+ 101 20+ 

11-
11:30 

 ب105ب+104ب+103ب+102ب+ 101 290 الزيين صديق  د/ أمرية IS241 تصميم وحتليل نظم 2مستوي -برنامج عام

12-
12:30 

CS+IT+IS 
 املستوى الثالث + الرابع

 بنية وتنظيم احلاسبات
 + عمارة احلاسبات

CS321 

 
 ب105ب+104ب+103ب+102ب+ 101  أ.د/ وائل عبد القادر عوض

1-1:30 

 BS211 األخالق املهنية لعلوم احلاسب جديد  مستوي أول -برنامج عام

 
 أ.د/ وائل عبد القادر عوض

 ب104ب+103ب+102ب+ 101 240

 بHU334 25 104 أخالقيات املهنة مستوي أول قديم-برنامج عام

 2مستوي -الذكاء االصطناعي التطبيقي
الذكاء االصطناعي والتحول 

 UNV103 الرقمي يف اجملتمع
 

 أ.د/ وائل عبد القادر عوض

4 

 ب105
 6 2مستوي -املعلوماتية الطبية



 

 

 

 م 2023 - 2022العام اجلامعى  -الفصل الدراسي األول  منتصف جدول امتحانات

 احملاضر كود املقرر املقرر الربنامج/املستوي الوقت التاريخ
عدد 

 الطالب
 املكان

 األحد
 20-11-2022 

10-10:30 

مستوي -االصطناعي التطبيقيالذكاء 
  )الئحة جديدة( أول

 احلربي أمحد  أ.د/ أمحد BS212 التفكري العلمي واالبداعي
30 

  مستوي أول-املعلوماتية الطبية ب101
 10 )الئحة جديدة(

)الئحة  مستوي أول -برنامج عام
 ب104ب+103ب+102ب+ 101 240 احلديديحامد  د/هبه  CS102 الربجمة اهليكلية جديدة(

حتليل وتصميم صفحات  ة(قدمي)الئحة مستوي أول -برنامج عام
 الويب

CS 224 ب105 75 الزيين صديق  د/أمرية 

 
11-11:30 

 2مستوي -الذكاء االصطناعي التطبيقي
 )الئحة قدمية(

 
 تراسل البيانات

IT-202 

 الباروجيالسعيد د/ رضا 

4 
  2مستوي -املعلوماتية الطبية ب101

 IT--200 6 )الئحة قدمية(

 ب105ب+104ب+103ب+102ب+IT211 350 101 )الئحة قدمية( 2مستوي  -برنامج عام

12-12:30 
  2مستوي -املعلوماتية الطبية

 )الئحة قدمية(
Fundamentals of 

Information 
Technology 

IT--202  ب101 6 ربيعحممد  د/ أمحد 

 ب105ب+104ب+103ب+102ب+101 200 احلديديناجى  د/هبه  CS351 نظم الرسم باحلاسب قدمية()الئحة  CS+IT- 3مستوي 

 CS+IT+ISعا+  1-1:30
 ب105ب+104ب+103ب+102ب+101 300 الباروجي السعيد  د/رضا IT441 تأمني شبكات احلاسبات واملعلومات )الئحة قدمية(

2-2:30 

 ب105 10 أمرية صديق الزينى د. IS422 تصميم قواعد البيانات IS  4مستوي 

 ب103 100 د. نسمه إبراهيم حسانني CS421 املعاجلة علي التوازي CS  4مستوي 

 ب104 100 د. أمحد حممد ربيع IT341 شبكات احلاسبات متقدمة IT  4مستوي 



 

 

 

 م 2023 - 2022العام اجلامعى  -الفصل الدراسي األول  منتصف جدول امتحانات

 احملاضر كود املقرر املقرر الربنامج/املستوي الوقت التاريخ
عدد 

 الطالب
 املكان

 اإلثنني
 21-11-2022 

 
10-10:30 

مستوي -الذكاء االصطناعي التطبيقي
 أول

  )الئحة جديدة(
 أساسيات علوم احلاسب

 
CS101 

 
 احلديدي حامد  د/هبه

30 
 ب101

 مستوي أول-املعلوماتية الطبية
 )الئحة جديدة(

10 

 مستوي أول -برنامج عام
 )الئحة جديدة + الئحة قدمية(

240+
5 

 ب104ب+103ب+102ب+ 101

 
11-11:30 

 2مستوي -الذكاء االصطناعي التطبيقي
 )الئحة قدمية(

 
 هياكل البيانات

CS-205 

 احلديدي حامد  د/هبه

4 
 ب101

 2مستوي -املعلوماتية الطبية
 )الئحة قدمية(

CS-200 6 

 2مستوي  -برنامج عام
 الئحة قدمية( -)الئحة جديدة 

CS211 330 101+ب105ب+104ب+103ب+102ب 

12-12:30 
 CS+IT+ISمستوي عام+ 

 )الئحة قدمية(

 تكنولوجيا االنرتنت
 IT281  ب105ب+104ب+103ب+102ب+101 300 ربيعحممد  د/أمحد 

1-1:30 
 ISعام + 

 )الئحة قدمية(
 ب101 30 د. أمرية صديق الزينى IS321 نظم قواعد البيانات املتقدمة

2-2:30 
 CS+IT+ISعام + 

 )الئحة قدمية(

 تعليم احلاسبات+
 +ITموضوعات خمتارة 

 ISموضوعات خمتارة 

CS484 
IT463 
IS463 

 ب105ب+104ب+103ب+102ب+101 200 الزغيبحممد  د/اية 



 

 

 

 م 2023 - 2022العام اجلامعى  -الفصل الدراسي األول  منتصف جدول امتحانات

 احملاضر كود املقرر املقرر الربنامج/املستوي الوقت التاريخ
عدد 

 الطالب
 املكان

 الثالثاء
 22-11-2022 

 
 
10-10:30  

 1مستوي -الذكاء االصطناعي التطبيقي

 )الئحة جديدة(
 

 الرياضيات يف علوم احلاسب
 

BS101 
 البازحسن  د/ علي 

30 
 
 مستوي أول-املعلوماتية الطبية ب101

 )الئحة جديدة(

 

10 

مستوي أول )الئحة  -برنامج عام
 جديدة(

 ب105ب+104ب+103ب+102ب+ 101 270

 مستوي أول  -برنامج عام
 )الئحة قدمية(

 بMA 111 25 101 حساب التفاضل والتكامل

 
 
11-11:30 

 2مستوي -الذكاء االصطناعي التطبيقي

 )الئحة قدمية(
 4 الزيين صديق د/أمرية IS-202 نظم قواعد البيانات

 
 2مستوي -املعلوماتية الطبية ب101

 )الئحة قدمية(
Advanced 

Mathematics in 

Computer Science 
CS--205 6 الباز حسن  د/ علي 

 2مستوي  -برنامج عام
 )الئحة قدمية(

 ب105ب+104ب+103ب+102 285 الباروجيالسعيد د/رضا  IT212 اشارات ونظم

12-12:30 

 IS   3مستوي 
 قدمية()الئحة 

حتليل وتصميم نظم 
 ب105 21 د. أمحد إمساعيل عباده IS341 املعلومات متقدم

 CS+IT+ISعام+ 

 )الئحة قدمية(
 ب105ب+104ب+103ب+102ب+101 200 احلربي أمحد أ.د/ أمحد CS471 الوسائط املتعددة املتقدمة



 

 

 

 م 2023 - 2022العام اجلامعى  -الفصل الدراسي األول  منتصف جدول امتحانات

 احملاضر كود املقرر املقرر الربنامج/املستوي الوقت التاريخ
عدد 

 الطالب
 املكان

 األربعاء
 23-11-2022 

 

10-
10:30 

 1مستوي -الذكاء االصطناعي التطبيقي
 )الئحة جديدة(

 
 مهارات التواصل والعرض الفعال

 

UNV105 

 
 احلربيأمحد  أ.د/ أمحد 

30 
 ب101

 مستوي أول-املعلوماتية الطبية
 10 )الئحة جديدة(

 مستوي أول -برنامج عام
 ب104ب+103ب+102ب+ 101 240 )الئحة جديدة(

 
11-

11:30 

 2مستوي -الذكاء االصطناعي التطبيقي
 CS-204 تصميم منطقي قدمية( )الئحة

 
 البدويهي ناجى د/مين

4 

 ب101
 2مستوي -املعلوماتية الطبية

 Digital Logic Design CS-202 6 )الئحة قدمية(

 2مستوي  -برنامج عام
 ب105ب+104ب+103ب+102ب+CS222 280 101 تصميم منطقي )الئحة قدمية(

12-
12:30 

 قدمية()الئحة  2مستوي  -برنامج عام
 البدويهي ناجى د/مين CS311 خوارزميات

 ب101 40

 ب105ب+104ب+103ب+102ب+CS-IT-IS 250 101   3مستوي 

1-1:30 

 ISعام + 
 )الئحة قدمية(

 ب101 50 د. أمحدامساعيل عباده IS331 نظم املعلومات االدارية

CS+IT 
 املستوى الرابع

 )الئحة قدمية(
 ب105ب+104 130 احلربيأمحد أ.د/ أمحد  CS452 الرؤية باحلاسب



 

 

 

 م 2023 - 2022العام اجلامعى  -الفصل الدراسي األول  منتصف جدول امتحانات

 احملاضر كود املقرر املقرر الربنامج/املستوي الوقت التاريخ
عدد 

 الطالب
 املكان

 اخلميس
24-11-2022 

10-10:30 

 1مستوي -الذكاء االصطناعي التطبيقي
 لزغيبحممد اد. اية ا CS102 الربجمة اهليكلية )الئحة جديدة(

30 
 ب101

 مستوي أول-املعلوماتية الطبية
 10 )الئحة جديدة(

 2مستوي -برنامج عام 11-11:30
 ب105ب+104ب+103ب+102ب+101 340 حبريي حممد أ.د/مجال CS241 برجمة حاسبات متقدمة قدمية()الئحة 

 

12-12:30 

 1مستوي -الذكاء االصطناعي التطبيقي
 )الئحة جديدة(

 

 القضايا اجملتمعية
 

UNV101 

 

 أ.د/ وائل عبد القادر عوض

30 
 ب101

 1مستوي -املعلوماتية الطبية
 10 )الئحة جديدة(

 1مستوي  -برنامج عام
 )الئحة جديدة + الئحة قدمية(

240 
 ب105+ب104ب+103ب+102ب+ 101 11+ 

 
 

1-1:30 

 2مستوي -املعلوماتية الطبية
 )الئحة قدمية(

Advanced 

Programming 
CS--203  6 الزغيبحممد د. اية 

 ب101
 2مستوي -الذكاء االصطناعي التطبيقي

 CS-206 الذكاء االصطناعيمقدمة يف  )الئحة قدمية(

 
 البازحسن د/علي 

4 

 )الئحة قدمية( 2مستوي  -برنامج عام
 CS381 الذكاء االصطناعي

 ب101 41

 ب105ب+104ب+103ب+102 150 )الئحة قدمية( CS-IT-IS   -3مستوي 

CS+IT )معاجلة الصور )الئحة قدمية CS451 ب105ب+104ب+103ب+102 120 حبريي حممد  أ.د/مجال 

IS )التنقيب يف البيانات )الئحة قدمية IS441 ب105 10 د. نسمه إبراهيم حسانني 

 عميد الكلية

 

 أ.د. وائل عبد القادر عوض


