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  2016/2017ج�ول ام��انات نها�ة الف�ل ال�راسي األول  

 

زم�   ع�د ال�الب  ال�����   اس� ال�ق�ر  ال�ار�خ  ال��م

  االم��ان

  أس�اذ ال�ادة  م�ان االم��ان  وق� االم��ان

  24/12/2016  ال���
  د/ نبیل شلبى  3308 11:00-9:00  ساعتان  28  200  مهارات الع�ض

  د/ م��فى ع�ض  3308 2:00-12:00  ساعتان  40  300  ت���� وت���ف

  د/ محمد السعید   3308 11:00-9:00  ساعتان 40  100  ق�� �ه���ة  25/12/2016  األح�

  د/ م��� مع�ض   2216-أ  24مدرج  11:00-9:00 ساعتان  118  300 م����ات دق�قة  26/12/2016  االث���

  د/ رانیا مصطفى  2216-1222- 1221  11:00-9:00 ساعتان  92  200  تمیكانیكا ودینامیكا اال  27/12/2016  ال�الثاء

  د/ محمد مھدى  1222- 1221  2:00-12:00 ساعتان  74  400  م�خل لله��سة ال��ن�ة  28/12/2016  األر�عاء

  د/ م��� ال��ار  1222-1221-أ  24مدرج   P00:11-9:00 ساعتان  188  100  م��ان��ا م�ائع  29/12/2016  ال����

  31/12/2016  ال���
  د/ ماه� ع�� ال�زاق  CIE  11:00-9:00 ساعتان  3 200 م�االت �ه�ومغ�ا����ة

  د/ فا��ة الع��ان + د/ ایهاب هانى  3309-3308  11:00-9:00 ساعتان  49 200  ق�اسات وأجه�ة ق�اس

  1/1/2017  األح�

  �اند/ ج�ال سل  صاالت عمارة  11:00-9:00 ساعتان  172  000 رس� ه��سي

  د/ فا��ة الع��ان  أ  24مدرج   2:00-12:00 ساعتان  101  300  ت���� م��ان��ى

  د/ أث� ال��خ  1221  2:00-12:00 ساعتان  46  400  إدارة م��وعات

  د/ ھشام عرفات  3308  11:00-9:00 ساعتان  31  100  ه��لة ب�اناتخ�ارزم�ات و   2/1/2017  االث���

  د/ م��� م��ار  1221-أ  24مدرج   2:00-12:00 ساعتان  133  200  فى م�ال اإلدارة والع�ل ت���عات  3/1/2016  ال�الثاء

  4/1/2017  األر�عاء
  د/ أ��� عاش�ر  1222-1221-أ  24مدرج   11:00-9:00 ساعتان  177  000  )1م��ان��ا (

  د/ محمد صبرى سرایا  أ  24مدرج   2:00-12:00 ساعتان  62  400 الذكاء االصطناعى

  5/1/2017  ل����ا
  د/ عبد الفتاح العدل  1222-أ  24مدرج  11:00-9:00  ساعتان 137  100 ةدوائ� �ه���

  د/ م��� م�سي  أ  24مدرج  2:00-12:00  ساعتان  109  300  ت�ا���ة معال�ة إشارات

  8/1/2017  األح�

  1222-1221-أ  24مدرج  11:00-9:00  ساعتان  179  000 )1ف���اء (
  معاطىد/ محب أبو ال

  د/ عابد نصر

  د/ عابد نصر  3308 11:00-9:00  ساعتان  27  000  )2ف���اء (

  د/ إیھاب ھانى  1221-أ  24مدرج   2:00-12:00 ساعتان  126  200  1إل���ون�ات 
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  د/ ح�ام صالح  3308 2:00-12:00 ساعتان  26  400  معال�ة ال��ر  9/1/2017  االث���

  د/ م��� مع�ض  أ  24مدرج  2:00-12:00  ساعتان  72  300  �� ال��ی�ةن�� ال��  10/1/2017  ال�الثاء

  11/1/2017  االر�عاء

  د/ سامح ث�وت  1222-1221-أ  24مدرج  11:00-9:00  ساعتان  167  000 1لغة إن�ل���ة 

  د/ ش��اء م���  2216 11:00-9:00  ساعتان  16  000  2لغة إن�ل���ة 

  د/ م��فى ع�ض  أ  24مدرج  2:00-12:00  ساعتان  108  200  إن�قال ح�ارة و��لة

  د/ نهى ف�دة  1222-1221-أ  24مدرج  11:00-9:00  ساعتان  170  100  مقاومة م�اد  12/1/2017  ال����

  ال���

  
14/1/2017  

  د/ ش��اء هالل  CIE 11:00-9:00  ساعتان  11  100 اح��ال واح�اء

  د/ ھشام عرفات  3309- 3308 2:00-12:00  ساعتان  62  400 ق�اع� ب�اناتأن��ة 

  15/1/2017  االح�
  د/ م���د ح�فى  1222-1221-أ  24مدرج  11:00-9:00  ساعتان  168  000  ك���اء

  د/ توكل عنب  1222-1221-أ  24مدرج  2:00-12:00  ساعتان  140  200  ت�ل�ل إجهادات

  د/ محمد صبرى سرایا  1222-1221-أ  24مدرج  11:00-9:00  ساعتان  167  100 ال����� ال�ق�ى ال���قى  16/1/2017  االث���

  د/ مصطفى الحسینى  أ  24مدرج  2:00-12:00  ساعتان  88  300  م���ع�ات وم�ث�ات  17/1/2017  ال�الثاء

  السبت
  

21/1/2017  

  د/ أیمن جمعة  1222-1221-أ  24مدرج  11:00-9:00  ساعتان  166  000  1ر�اض�ات 

  د/ مجدى العزب  3308 11:00-9:00  ساعتان  30  000  2ر�اض�ات 

  د/ إبراھیم القال  1222-أ  24مدرج  2:00-12:00  ساعتان  146  100  3ر�اض�ات 

  د/ محمد معوض  3309- 3308 2:00-12:00  ساعتان  65  400  ال�����ات ال���ق�ة ال���م�ة

  د/ محمد غصوب  3309- 3308 2:00-12:00  ساعتان  59  300  ن��جة وم�ابهة ثالث�ة األ�عاد  22/1/2017  االحد

  د/ أحمد عبد هللا  1222-1221-أ  24مدرج  2:00-12:00  ساعتان  119  200  ت�ل�ل ع�د�  23/1/2017  االثنین

  24/1/2017  الثالثاء

  د/ م��� غ��ب  1222-1221-أ  24مدرج  11:00-9:00  ساعتان  176  100 تقار�� ف��ة

م�ض�عات م�ق�مة ال����� 

  ال���ان��ى
  3309 2:00-12:00  ساعتان  16  400

  د/ م��� غ��ب + د/ أح�� جالل
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