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 عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب المدير التنفيذي للبرنامج لجنة الجدول
  

 

  

 م. أمل السيد

 د. إيهاب هاني عبدالحي

 

 صالح مصطفي أم.د. حسام الدين

 

 محمد جمال ابراهيم مهديأ.د. 

 

 صبحي محمد عبد القادرأ.د. 

    

 مشرف الفترة أستاذ المادة مكان االمتحان وقت االمتحان عدد الطالب المستوى اسم المقرر التاريخ اليوم

42/2/4102 االربعاء ,24A,307,308,309 12:00-10:00 241 ----- حقوق انسان 
407,412 

 د. أيمن جمعة --------------

2/5/4102 الخميس  MTE د. عبدالمنعم فودة MTE 12:00-10:00 4   400 ادارة مشروعات 

 CIE CIE CIE 12:00-10:00 1 000 الرسم الهندسي

00/5/4102 السبت م.د. حسام الدين مصطفىا self 4 10:00-12:00 309 معالجة اشارات   د. محمود سعفان 

قياس حيويةاجهزة   self 3 10:00-12:00 309 د. أحمد النقيب 

0فيزياء   000 49 BME + 38 
CIE  +1 MTE 

 ا.د. محب ابو المعاطي 309,407,412, 307 10:00-12:00

4فيزياء   000 139 10:00-12:00 24A,308 ا.د. عابد نصر 

4فيزياء   000 3 10:00-12:00 BCE BCE BCE 

 د. محمود سعفان ا.م.د. حسام الدين مصطفى 24A,308 3:00-1:00 130 300 معالجة صور

04/5/4102 االحد  د. أيمن جمعة د. ايمن جمعة 24A,307,308 12:00-10:00 161 100 احتماالت واحصاء 

 د. أيمن جمعة ا.د. محمد عبد العظيم 307,308 3:00-1:00 42 400 معلوماتية حيوية

01/5/4102 االثنين كهرومغناطيسيةمجاالت    200 127 10:00-12:00 24A,308 م.د. حسام الدين مصطفىا  د. مني سميح 

 MTE MTE MTE 12:00-10:00 13 100 ميكانيكا موائع

 د. مني سميح د. مصطفي البوز self 1 10:00-12:00 309 انتقال حرارة وكتلة
 
 
 

 د. عال زاهر self 1 10:00-12:00 309 تشريعات

طبي تصوير  self 3 10:00-12:00 309 ا.م.د. حسام الدين مصطفى 

02/5/4102 الثالثاء 4لغة    000 165 10:00-12:00 24A,307,308 د. محمود سعفان د. سامح ثروت 

 د. محمود سعفان د. توكل عنب 24A ,308 3:00-1:00 130 300 خواص مواد

05/5/4102 االربعاء خوارزميات وهياكل  
 بيانات

100 143 10:00-12:00 24A,307,308 د. أيمن جمعة ا.د. هشام عرفات 

 د. عوني المهندس د. احمد هيكل 24A ,308 3:00-1:00 131 400 نانوتكنولوجي

01/5/4102 الخميس  د. مصطفي العجمي د. نبيل شلبي 24A 12:00-10:00 120 200 مهارات العرض 
 د. مني سميح

01/5/4102 السبت 0ميكانيكا    000 34 BME + 24 
CIE + 41 MTE 

حد. نيفين عبدالفتا د. منى سميح 307,309,407,412 10:00-12:00  

4ميكانيكا   000 141 10:00-12:00 24A,308 د. نيفين عبد الفتاح 

02/5/4102 االحد 0الكترونيات    100 15 10:00-12:00 CIE CIE CIE 

فاطمة العرياند.  د. هند مجدي 24A 3:00-1:00 102 400 سميات  

41/5/4102 االثنين  د. فاطمة العريان ا.د. فايز ونيس 24A,307,308 12:00-10:00 159 200 قياسات واجهزة قياس 

40/5/4102 الثالثاء حاسب مدخل نظم   000 175 +10BCE 10:00-12:00 24A,307,308,309,
407,412 

 د. مني سميح ا.د. احمد صالح

 د. عوني المهندس ا.د. احمد شعبان CIE 1:00-3:00 24A 1+ 118 300 الكترونيات ضوئية

44/5/4102 االربعاء حد. نيفين عبدالفتا د. خالد بشير 24A,307,308 12:00-10:00 167 100 كيمياء عضوية   

حد. نيفين عبدالفتا د. محمد اسعد 24A,307,308 3:00-1:00 154 400 اجراءات طبية وصيدالنية  

41/5/4102 الخميس  د. تامر فوزي د. جون فايز 24A,307,308 12:00-10:00 160 200 انظمة تحكم الي 

45/5/4102 السبت 4رياضيات    000 146 10:00-12:00 24A,307 د. مصطفي العجمي د. رضا عبده 

1رياضيات   100 16 10:00-12:00 CIE CIE CIE 

رشا سليماند.  24A,307 3:00-1:00 140 300 مقدمة لعلم وظائف االعضاء  د. مصطفي العجمي 

41/5/4102 االحد  د. تامر فوزي ا.م.د. ماهر بخيت 24A,307,308,412 12:00-10:00 178 100 ديناميكا حرارية 

4مناقشة تدريب   400 147 10:00-2:00 H407 فين صالحيد. ن  ------------- 

42/5/4102 االثنين 4الكترونيات    200 154 10:00-12:00 24A,307 د. فاطمة العريان د. ايهاب عبد الحي 

41/5/4102 الثالثاء د. محمد  –د. فاطمة العريان  24A,308 12:00-10:00 138 000 تكنولوجيا ورش 
 الجيار

 د. فاطمة العريان

,24A,307,308,309 3:00-1:00 189 300 التسويق
407,412 

 د. فاطمة العريان د. نبيل شلبي

42/5/4102 االربعاء 2رياضيات    100 137 10:00-12:00 24A,308 حد. نيفين عبدالفتا ا.د. مجدي العزب  

11/5/4102 الخميس  د. تامر فوزي د. مصطفي البوز self 1 10:00-12:00 309 نمذجة ثالثية االبعاد 

0رياضيات   000 32 BME + 48 
MTE + 36 CIE 

10:00-12:00 307,308,309,407,
412 

 د. سيهام

يئيةحيوية وبيولوجيا جز كيمياء  200 95 10:00-12:00 24A د. عوني المهندسي د. يارا عادل 

0/1/4102 السبت د. محمد السعيد – د. عيد 24A,307,308,309 12:00-10:00 164 100 قوى كهربية   د. تامر فوزي 

4/1/4102 االحد  CIE CIE CIE 12:00-10:00 25 100 دوائر كهربية 

 MTE MTE MTE 3:00-1:00 13 400 قواعد بيانات

1/1/4102 االثنين  د. فاطمة العريان د. أحمد جالل 112 12:00-10:00 32 200 تحليل اجهادات 



 برنامج الهندسة الطبية والحيوية -كلية الهندسة  

 8102/8102جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 
 


