
 لبرنامج الهندسة الطبية و الحيوية Fall 2018 االولجدول امتحانات منتصف الفصل الدراسى 

 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

 الخميس

22-11-2112 
 ادراك انماط مهارات العرض   

   308, 412 308 

 د. جون فايز د. جون فايز   

 السبت

22-11-2112 
 تصوير طبي معالجة اشارات تناظرية و رقمية تحليل اجهادات مقاومة مواد أساسيات كيمياء هندسة

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

 المشرف: د. أيمن جمعة المشرف: د. أيمن جمعة المشرف: د. أحمد النقيب المشرف: د. أحمد النقيب المشرف: د. أحمد النقيب

 األحد

 22-11-2112 
 مدخل هندسة مدنية ميكروبيولوجي و علم المناعة 1الكترونيات  تصميم رقمي 1رياضيات 

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

 د. أحمد جالل المشرف: د. عبدالمنعم فودة المشرف: د. عبدالمنعم فودة المشرف: د. عبدالمنعم فودة المشرف: د. أيمن جمعة

 اإلثنين

 22-11-2112 
 سميات و صحة عامة نمذجة ثالثية االبعاد التشريعات في مجال االدارة والمحاسبة 3رياضة  2لغة    -  1لغة 

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

 د. تامر فوزي د. تامر فوزي المشرف: د. فاطمة العريان المشرف: د. فاطمة العريان المشرف: د. فاطمة العريان

 الثالثاء

22-11-2112 
 انظمة قواعد البيانات مستشعرات و مؤثرات تحليل عددي كتابة تقارير فنية 1فيزياء 

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

 د. أحمد جالل المشرف: د. محمود سعفان المشرف: د. محمود سعفان المشرف: د. محمود سعفان المشرف: د. عبدالفتاح العدل

 األربعاء 

22-11-2112 
 ادارة مشروعات أجهزة قياس طبية و حيوية مدخل للتشريح البشري ميكانيكا موائع 1ميكانيكا 

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

 د. أحمد جالل د. نيفين عبد الفتاح نيفين عبد الفتاحد.  د. نيفين عبد الفتاح   المشرف: د. عبدالفتاح العدل

 الخميس

22-11-2112 
 معلوماتية حيوية 1تدريب  انتقال حرارة و كتلة دوائر كهربية رسم هندسي 

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

 د. جون فايز د. اسالم اسماعيل د. اسالم اسماعيل  د. اسالم اسماعيل المشرف: د. عبدالفتاح العدل

 امتحان اي طالب ال يلتزم بالمكان المحدد لهم ويلغي يمكن للطالب الحصول علي جدوله الفردي و رقم جلوسه و مكان اللجنة للمواد المسجلة داخل البرنامج من حسابه الشخصي علي نظام ابن الهيث 

 (و كيمياء هندسية 1و احصاء و فيزياء 2و رياضة 3و رياضة 2و رياضة 2المواد المسجلة خارج البرنامج يتم االمتحان وفقا لجدول البرنامج المسجل به المقرر  )ميكانيكا 

  يتم امتحان مواد الstudy-self  بالتنسيق مع أساتذة المقررات الكيمياء الحيويةو مادة 

 نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع                       وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                    مدير البرنامج                               لجنة الجدول                    
 الكلية و تنمية البيئة و المشرف علي                                                                                                                                                                     

                         مهدي                 هيمابرا أ.د. محمد جمال       أم.د. حسام الدين مصطفي                        عبدالحي     هاني د. ايهاب 

 أ.د / محمود محمد المليجى                                                                                                                                                                          


