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 7107/7108جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول 

زمن  عدد الطالب المستوى اسم المقرر التاريخ اليوم
 االمتحان

 أستاذ المادة مكان االمتحان وقت االمتحان

 00099-0099 ساعتان 047 711 إهتزازات 08/07/7107 األثنين
ب  42مدرج 

+H212+H211+H404+H413 
 د/ أحمد جالل

 00099-0099 ساعتان 70 411 روبوتات متقدمة  09/07/7107 الثالثاء
ب+  42مدرج 

+H212+H211+H404+H413 
 د/ محمد صبرى

 71/07/7107 األربعاء
 د/ سارة البهلول صاالت الرسم 00099-0099 ساعتان 719 111 رسم هندسى 

 د/ فايز ونيس H310 00099-0099 ساعتان 5 711 قياسات وأجهزة قياس

 ساعتان 006 011 تصميم ميكانيكى 70/07/7107 الخمبس
ب 42مدرج  9011-00011

H212+H211+H404+H413+H310 
 د/ فاطمة العريان

 70/07/7107 السبت
ب 42مدرج                        00099-0099 ساعتان 719 111 0ميكانيكا

H212+H211+H404+H413+H310 د/ وليد البشبيشى -د / محمد سرور 

ب 42مدرج  7011-07011 ساعتان 095 411 المتحكمات المنطقية المبرمجة 

+H212+H211+H404+H413+H310 
 

 د/ محمودسعفان

 ساعتان 061 499 تحميل عددى 74/07/7107 األحد
 ب42مدرج                        9011-00011

H212+H211+H404+H413+H310  د/ جالل البغدادى -د/ مجدى العزب 

 75/07/7107 االثنين
 د/ ابراهيم القال   -H212+H211+H404-H413 ب42مدرج  00099-0099 ساعتان 094 011 0رياضيات 

 د/ مصطفى العجمى                             H 314 00099-0099 ساعتان 77 011 4رياضيات 

 0رياضيات  76/07/7107 الثالثاء
 ساعتان 404 999

   ب  42مدرج                        9011-00011
H212+H211+H404+H413+H310     د/ أيمن جمعة 

 77/07/7107 األربعاء
 د/ سامى البيار H211-H212 -ب42مدرج  00011-9011 ساعتان 075 711 ميكانيكا وديناميكا االالت

 BME BME 7011-07011 ساعتان 0 411 إدارة مشروعات
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 78/07/7107 الخميس
 د/ نهى فودة H212+H211+H310ب 42مدرج  00011-9011 ساعتان 714 011 مقاومة مواد

 د/ يحى فودة H404- H413 4099 -04099 ساعتان 3d 011 57نمذجة 

 01/07/7107 السبت
 -ب42مدرج  00011-9011 ساعتان 718 111 كيمياء

H212+H211+H404+H413+H310 

 د/ محمود حنفى

 -ب42مدرج  4099 -04099 ساعتان     059 011 أنظمة التشغيل والمتحكمات الدقيقة

H212+H211+H404+H413+H310 

 د/ محمود سعفان

 ساعتان 079 711 تحميل إجهادات 00/07/7107 األحد
-ب42مدرج  9011-00011

H212+H211+H404+H413+H310 

 د/ أحمد جالل

 00011-9011 ساعتان 499 011 تقارير فنية 0/0/7108 االثنين
ب 42مدرج 

H212+H211+H404+H413+H310 
 د/ محمد غصوب

 7/0/7108 الثالثاء
 ب 42مدرج                           00011-9011 ساعتان 717 111 0لغة 

H212+H211+H310                      

 

 أ/ سامح ثروت

 أ/ سامح ثروت                  H404-H413 – H314 00011-9011 ساعتان 57 111 7لغة 

 ساعتان 717 711 إنتقال حرارة 0/0/7108 األربعاء
ب 42مدرج  9011-00011

H212+H211+H404+H413+H310 

 د/ محمد غصوب

 00099-0099 ساعتان 402 099 تصميم رقمى 4/0/7108 الخميس
ب 42مدرج 

+H212+H211+H404+H413+H310 
 د/ أحمد صالح 

 9/0/7108 الثالثاء
 00099-0099 ساعتان 704 111 (0فيزياء )

ب 42مدرج 

H212+H211+H404+H413+H310 
 د هانى النطار

 محمود سعفاند/  ب 42مدرج  4099-04099 ساعتان 91 411 تحكم غير خطى

 01/0/7108 االربعاء
 د/ إيهاب هانى Self study ب / 42مدرج  00099-0099 ساعتان 057 711 7/إلكترونيات0إلكترونيات 

 4099-04099 ساعتان 075 011 معالجة إشارات
ب 42مدرج  

+H212+H211+H404+H413+H310 
 د/ محمد عاشور

 دوائر كهربية       00/0/7108 الخميس
011 
 

 00099-0099 ساعتان 714
ب 42مدرج  

+H212+H211+H404+H413+H310 

 د/ عبدالفتاح العدل
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 عميد الكلية                         المدير التنفيذى للبرنامج                                                وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                           لجنة اعداد الجدول                                          

 

 

 أ.د/ محمد ابراهيم السعيد   أ د / محمد غصوب سعفان                                            ا.د/ هشام عرفات خليفة                                                                                                            

 

 

 

 00/0/7108 السبت
 CIE CIEمع  00099-0099 ساعتان 0 111 مقدمة ألنظمة الحاسب

 4099-04099 ساعتان 029 411 هندسة مدنية
ب 42مدرج 

+H212+H211+H404+H413+H310 
 د/ محمد الشرباصى

 ساعتان 007 711 التشريعات فى مجال اإلدارة 04/0/7108 االحد

 
0099-00099 

ب 42مدرج 

H212+H211+H404+H413+H314 
 د/ طارق غلوش

 05/0/7108 األثنين
 00099-0099 ساعتان 076 011 نظم تحكم حديث

H212+H211+H404+H413+H314 
 ب42مدرج 

 د/ محمد معوض

 د/ جون فايز ب42مدرج  4099-04099 ساعتان 91 411 ذكاء إصطناعى

 د/ هشام عرفات على ب42مدرج  00099-0099 ساعتان 011 411 أنظمة قواعد بيانات 06/0/7108 الثالثاء

 

 الخميس
01/0/4901 

 00.99-0099 ساعتان 011 011 ميكانيكا الموائع
ب   42مدرج 

+H212+H211+H404+H413+H310 
 د/ محمد النجار

 

 4.99-04.99 ساعتان 001 011 مستشعرات ومؤثرات
ب 42مدرج

+H212+H211+H404+H413+H310 
  د محمود سعفان


