
 لبرنامج الهندسة الطبية و الحيويةSpring 2019 جدول امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى 
 

 Level 000 Level 100 Level 200 Level 300 Level 400 المستوى

 3:00 – 2:00 1:45 – 12:45 12:30 – 11:30 11:15 – 10:15 10:00 – 9:00 اليوم

 لسبتا

30-3-

8002 

 معلوماتية حيوية معالجة صور مجاالت كهرومغناطيسية وإحصاءنظرية احتماالت  0/ فيزياء  8فيزياء 

44/  048عدد الطالب المسجلين : 060عدد الطالب المسجلين :  081عدد الطالب المسجلين :   030عدد الطالب المسجلين :   48عدد الطالب المسجلين :    

307,308,309,407,412,314,507 307,308,309,407,412 307,308,309,407,412 307,308,309,407,412 301 

 المشرف: د.  تامر فوزي المشرف: د.  تامر فوزي المشرف: د. أيمن جمعة المشرف: د. أيمن جمعة المشرف: د. أيمن + د. نيفين

 األحد

30-3-

8002 

 تسويق مهارات عرض خوارزميات وهياكل بيانات 8لغة إنجليزية 

 
061:عدد الطالب المسجلين  043عدد الطالب المسجلين :   080عدد الطالب المسجلين :   024عدد الطالب المسجلين :    

307,308,309,407,412 307,308,309,407,412 307,308,309,407,412 307,308,309,407,412,314,507 

 فوزيالمشرف: د.  تامر  المشرف: د. مني سميح المشرف: د. مني سميح المشرف: د. مني سميح

 اإلثنين

0-4-8002 
 اجراءات طبية و و صيدالنية إلكترونيات ضوئية 8إلكترونيات  كيمياء عضوية 0/ ميكانيكا  8ميكانيكا 

34/  040عدد الطالب المسجلين : 061عدد الطالب المسجلين :   014عدد الطالب المسجلين :   002عدد الطالب المسجلين :   014عدد الطالب المسجلين :    

307,308,309 ,412,314,507,508 307,308,309 ,412,314,507,508 307,308,309 ,412,314,507,508 307,308,309 ,412,314 307,308,309 ,412,314,507,508 

 عبدالمنعم فودةالمشرف: د.  المشرف: د. عبدالمنعم فودة المشرف: د. فاطمة العريان المشرف: د. فاطمة العريان المشرف: د. فاطمة + د. نيفين

 الثالثاء

8-4-8002 
  مقدمة لعلم وظائف أعضاء أنظمة تحكم آلى ديناميكا حرارية مقدمة حاسب

طالب 011عدد الطالب المسجلين :  طالب 012عدد الطالب المسجلين :   طالب 060عدد الطالب المسجلين :   طالب 040عدد الطالب المسجلين :    

307,308,309,407,412 ,507,508 307,308,309,407,412 ,507,508 307,308,309,407,412 ,507,508 307,308,309,407,412 ,507 

 المشرف: د. عبدالمنعم فودة المشرف: د. محمود سعفان المشرف: د. محمود سعفان المشرف: د. محمود سعفان

 األربعاء

3-4-8002 
 نانو تكنولوجى كيمياء حيوية قوى كهربية 0/ رياضة  8رياضة 

38/  046عدد الطالب المسجلين : 064عدد الطالب المسجلين :   41عدد الطالب المسجلين :   030عدد الطالب المسجلين :    

307,308,309,407,412 ,507,508 307,308,309,407,412 ,507,508 307,308,309,407,412 307,308,309,407,412 

 المشرف: د. إسالم اسماعيل المشرف: د. إسالم اسماعيل المشرف: د. إسالم اسماعيل المشرف:  د. نيفين عبد الفتاح

 الخميس

4-4-8002 
 سميات خواص المواد قياسات وأجهزة قياس 4رياضة  تكنولوجيا ورش

طالب 032عدد الطالب المسجلين :  031عدد الطالب المسجلين :   014عدد الطالب المسجلين :   030:  عدد الطالب المسجلين  008عدد الطالب المسجلين :    

307,308,309,407 ,507,508 307,308,309,407 ,507,508 307,308,309,407 ,507,508 307,308,309,407 ,507,508 307,308,309,407 

 د. عوني المهندس المشرف: المشرف: د. عوني المهندس المشرف: د. مصطفي العجمي المشرف: د. مصطفي العجمي المشرف: د. مصطفي العجمي

  المواد المسجلة خارج البرنامج يتم االمتحان وفقا لجدول البرنامج المسجل به المقرر     -ظ         52.01األربعاء الساعة  مادة النانو :  ظ ماعدا2تبدا في جميع االيام الساعة  044امتحانات امستوي 

 ( :50: 143( و )50: طالب 143( و )50: طالب 750( و )73: طالب 052طالب( و )  73: 043( و )14: طالب 743( و )20: طالب 743طالب( و ) 10: 743سعة القاعات  )طالب 
 

 مدير البرنامج                                   لجنة الجدول                                                                                                                       

 د. إيهاب هاني عبدالحي

 ا.م.د/ حسام الدين مصطفى                                                                                                                                             م. أمل السيد    


