
 

          :مالحظات هامه لتطبيق االجراءات االحترازيه أثناء فتره االمتحانات 

 حاله وفي جان ، ممنوع أصطحاب التليفون المحمول او اى متعلقات مرتبطه بماده االمتحان داخل الل
 مخالفه ذلك يتم احاله الطالب الى الشئون القانونيه للتحقيق 

  ضروره االلتزام بإرتداء الكمامه الواقيه 

   عدم تبادل االدوات الكتابيه بين الطالب 

 مساعد عميد الكليه            مسئول الفرقه         مدير شئون طالب       
       لشئون التعليم والطالب                                                                   

                                                                                                
 عميد الكليه      شئون التعليم والطالب    ليه لوكيل الك           مصطفي ربيع كاسبد/                                                               

                    

        .د/ محمد حلمي خفاجيا                خفاجي حلمي محمد /د.ا                                                              

 2022/2023للعام الجامعي  للمستوي االول  الحوسبه والمعلوماتيه الحيويهللفصل الدراسي االول لبرنامج  االمتحانات النهائيهجدول 

 اعداد الخاصهاسماء الحاالت  المكان التوقيت استاذ الماده المواد الكود اليوم
 االحد

1/1/2023 
BCS141 

Programming I 
(1برمجه )  

خفاجي محمد /د.ا 2:30الي  12:30من   (1قاعه )    10 

 االربعاء

4/1/2023 
BCS101 

Basics of Computer science 

الحاسب علوم اساسيات  

اسماعيل مسعود /د.م.ا  
ربيع مصطفي /د  

2:30الي  12:30من  (1قاعه )    9 

 االحد
8/1/2023 

BIO111 
Biology 

(1احياء )  
2:30الي  12:30من  د/ نهي ابراهيم (1قاعه )    10 

 االربعاء
11/1/2023 

BBS111 
Math 1 

(1رياضيات )  
 د/ مصطفي ربيع
 د/ هبه نجاتي

2:30الي  12:30من  (1قاعه )    10 

 االحد
15/1/2023 

BBS121 
Physics)1( 

(1فيزياء )  
2:30 الي 12:30من  د/ انجي رجائي (1قاعه )   

 احمد محمد المهدي
 لؤي محمود احمد

 يمني خالد محمد محمد
13 

 االربعاء
18/1/2023 

UNI014E 
Artificial Intelligence 

 الذكاء االصطناعي
الحريري اسراء /د 2:30الي  12:30من   (1قاعه )    9 

 االحد
22/1/2023 

UNI002 
Professional Ethics 

 اخالقيات المهنه
فراج حسن محمد /د 2:30الي  12:30من   (1قاعه )   

 محمود احمد رجب
 عمر مصطفي ادريس

11 

 الثالثاء
24/1/20223 

BHU111 
English-1 

(1لغه انجليزيه )  
فاروق احمد /د 2:30الي  12:30من   (1قاعه )    9 



 

          :مالحظات هامه لتطبيق االجراءات االحترازيه أثناء فتره االمتحانات 

 حاله وفي جان ، ممنوع أصطحاب التليفون المحمول او اى متعلقات مرتبطه بماده االمتحان داخل الل
 مخالفه ذلك يتم احاله الطالب الى الشئون القانونيه للتحقيق 

  ضروره االلتزام بإرتداء الكمامه الواقيه 

   عدم تبادل االدوات الكتابيه بين الطالب 

 مساعد عميد الكليه            مسئول الفرقه         مدير شئون طالب       
       لشئون التعليم والطالب                                                                   

                                                                                                
 عميد الكليه      شئون التعليم والطالب    ليه لوكيل الك           مصطفي ربيع كاسبد/                                                               

                    

        .د/ محمد حلمي خفاجيا                خفاجي حلمي محمد /د.ا                                                              

 

 2022/2023للمستوي االول للعام الجامعي  الذكاء االصطناعي  للفصل الدراسي االول لبرنامج النهائيه االمتحانات جدول 

 االعداد المكان التوقيت استاذ الماده المواد الكود اليوم

 االحد

1/1/2023 
ACS 141 

Programming I 

 (1برمجه )
2:30الي  12:30من  ا.د/ محمد خفاجي (1قاعه )   17 

 االربعاء

4/1/2023 
ACS101 

Basics of Computer science 

حاسباساسيات علوم   

اسماعيل مسعود /د.م.ا  
ربيع مصطفي /د  

2:30الي  12:30من  (1قاعه )   17 

 االربعاء
11/1/2023 

ABS111 
Math 1 

(1رياضيات )  
2:30الي  12:30من  د/ هبه نجاتي (1قاعه )   17 

 االحد

15/1/2023 
ABS 121 

Physics 1 

(1فيزياء )  
2:30الي  12:30من  د/ انجي رجائي (1قاعه )   17 

 االربعاء
18/1/2023 

UNI014E 
Artificial Intelligence 

 الذكاء االصطناعي
الحريري اسراء /د 2:30الي  12:30من   (1قاعه )   17 

 االحد

22/1/2023 
ABS105 

Electronics 

 الكترونيات
رجائي انجي /د 2:30الي  12:30من   (1قاعه )   17 

 الثالثاء
24/1/2022 

AHU111 
English-1 

(1)لغه انجليزيه   
فاروق احمد /د 2:30الي  12:30من   (1قاعه )   17 

 



 

          :مالحظات هامه لتطبيق االجراءات االحترازيه أثناء فتره االمتحانات 

 حاله وفي جان ، ممنوع أصطحاب التليفون المحمول او اى متعلقات مرتبطه بماده االمتحان داخل الل
 مخالفه ذلك يتم احاله الطالب الى الشئون القانونيه للتحقيق 

  ضروره االلتزام بإرتداء الكمامه الواقيه 

   عدم تبادل االدوات الكتابيه بين الطالب 

 مساعد عميد الكليه            مسئول الفرقه         مدير شئون طالب       
       لشئون التعليم والطالب                                                                   

                                                                                                
 عميد الكليه      شئون التعليم والطالب    ليه لوكيل الك           مصطفي ربيع كاسبد/                                                               

                    

        .د/ محمد حلمي خفاجيا                خفاجي حلمي محمد /د.ا                                                              

 2022/2023للعام الجامعي  الثانيللمستوي الذكاء االصطناعي للفصل الدراسي االول لبرنامج االمتحانات النهائيه جدول 

 

 

 

 االعداد اسماء الحاالت الخاصه المكان التوقيت استاذ الماده المواد الكود اليوم

 االثنين
2/1/2023 

AI351 
Computer Architecture 

 بناء الحاسب
يسرى د/ هويدا 2:30الي  12:30من   (3مدرج )   15 محمد عبد العزيز 

 الخميس
5/1/2023 

ABS214 
Probabilities and Statistics 

 واالحصاء االحتماالت
2:30الي  12:30من  د/ هبه نجاتي (3مدرج )   15 محمد عبد العزيز 

 االثنين
9/1/2023 

ABS215 
math3 
(3رياضه )  

نجاتي هبه /د 2:30الي  12:30من   (3مدرج )   16 محمد عبد العزيز 

 الخميس

12/1/2023 
ACS211 

Object-Oriented Programming 

الشيئية البرمجة  
رمضان فوزيه /د 2:30الي  12:30من   (3مدرج )   16 محمد عبد العزيز 

 االثنين
16/1/2023 

ABS213 
Discrete Math 

 تراكيب محدده
2:30الي  12:30من  عيد د/ اسالم (3مدرج )    14 

 االثنين
23/1/2023 

AIS212 
System Analysis and Design 

 تحليل وتصميم النظم
2:30الي  12:30من  د/ مصطفي علي (3مدرج )    14 



 

          :مالحظات هامه لتطبيق االجراءات االحترازيه أثناء فتره االمتحانات 

 حاله وفي جان ، ممنوع أصطحاب التليفون المحمول او اى متعلقات مرتبطه بماده االمتحان داخل الل
 مخالفه ذلك يتم احاله الطالب الى الشئون القانونيه للتحقيق 

  ضروره االلتزام بإرتداء الكمامه الواقيه 

   عدم تبادل االدوات الكتابيه بين الطالب 

 مساعد عميد الكليه            مسئول الفرقه         مدير شئون طالب       
       لشئون التعليم والطالب                                                                   

                                                                                                
 عميد الكليه      شئون التعليم والطالب    ليه لوكيل الك           مصطفي ربيع كاسبد/                                                               

                    

        .د/ محمد حلمي خفاجيا                خفاجي حلمي محمد /د.ا                                                              

 2022/2023للعام الجامعي  الثانيللمستوي الحوسبه والمعلوماتيه الحيويه للفصل الدراسي االول لبرنامج  لنهائيهاالمتحانات اجدول 

 

 االعداد اسماء الحاالت الخاصه المكان التوقيت استاذ الماده المواد الكود اليوم

 االثنين

2/1/2023 
BIO225 

Bio Information Scripting & Programming 
 برمجه المعلومات الحيويه

2:30الي  12:30من  د/ شيرين احمد (3مدرج )    12 

 الخميس
5/1/2023 

BBS231 
Logic Design 

المنطقي التصميم  
2:30الي  12:30من  د/ مصطفي ربيع (3مدرج )   13 لؤي محمود احمد 

 االثنين

9/1/2023 
BBS215 

Statistical Applications 
 تطبيقات احصائيه

2:30الي  12:30من  د/ هبه نجاتي (3مدرج )   12 لؤي محمود احمد 

 الخميس
12/1/2023 

BCS241 
Object-Oriented Programming 

الشيئية البرمجة  
2:30الي  12:30من  د/ فوزيه رمضان (3مدرج )    11  

 االثنين

16/1/2023 
BBS213 

Discrete Math 
 تراكيب محدده

2:30الي  12:30من  عيد د/ اسالم (3مدرج )   14 زياد احمد عيد 

 الخميس
19/1/2023 

BBS223 
Biophysics 
 الفيزياء الحيويه

2:30الي  12:30من  ا.د/ ياسر عبيد (3مدرج )    13 

 االثنين
23/1/2023 

BBS216 
Operation Research 

 بحوث عمليات
2:30الي  12:30من  نجاتي د/ هبه (3مدرج )   13 لؤي محمود احمد 

 الثالثاء
24/1/2023 

UNI0013E 
Entrepreneurs 

 رياده االعمال
2:30الي  12:30من  د/ ثناء هارون (3مدرج )    13 



 

          :مالحظات هامه لتطبيق االجراءات االحترازيه أثناء فتره االمتحانات 

 حاله وفي جان ، ممنوع أصطحاب التليفون المحمول او اى متعلقات مرتبطه بماده االمتحان داخل الل
 مخالفه ذلك يتم احاله الطالب الى الشئون القانونيه للتحقيق 

  ضروره االلتزام بإرتداء الكمامه الواقيه 

   عدم تبادل االدوات الكتابيه بين الطالب 

 مساعد عميد الكليه            مسئول الفرقه         مدير شئون طالب       
       لشئون التعليم والطالب                                                                   

                                                                                                
 عميد الكليه      شئون التعليم والطالب    ليه لوكيل الك           مصطفي ربيع كاسبد/                                                               

                    

        .د/ محمد حلمي خفاجيا                خفاجي حلمي محمد /د.ا                                                              

 2022/2023للعام الجامعي  الثالث للمستوي الحوسبه والمعلوماتيه الحيويه للفصل الدراسي االول لبرنامج  النهائيهاالمتحانات جدول 

 االعداد اسماء الحاالت الخاصه المكان التوقيت  استاذ الماده المواد الكود اليوم

 االحد

1/1/2023 
BCS311 

Algorithms Analysis and Design 

 الخوازمياتتحليل وتصميم 
3011:الي  309:من  رسالن اسراء /د  (1قاعه ) 

 سلمي سيد اسماعيل 
 ايه عبد التواب 

 مصطفي عالء مصطفي
44 

 االربعاء
4/1/2023 

BIS323 
Databases Management Systems 

 نظم اداره قواعد البيانات
11:30الي  9:30من  د/ اسماء هاشم  42 يارا ايمن سيد (1قاعه ) 

 االربعاء
11/1/2023 

BIO354 
Neural Networks 

 الشبكات العصبيه
2:30الي  12:30من  د/ ماري منير  

 
 
 (6معمل )
 (7ومعمل )

في الدور 
 الرابع

 41 

 االحد

15/1/2023 
BIO261 

Organic Chemistry 

 الكيمياء العضويه
2:30الي  12:30من  ا.د/ ايمن محمد صالح  

 يارا ايمن سيد
 زياد عزت

42 

 االربعاء

18/1/2023 
BIS343 

Data Modeling 

 نمذجه البيانات
2:30الي  12:30من  د/ محمد حسن فراج  43 زياد عزت 

 االحد

22/1/2023 
BIO353 

Genetics 

 الهندسه الوراثيه
2:30الي  12:30من  د/ سماح شحاته  

 يارا ايمن سيد
 زياد عزت

43 

 الثالثاء
24/1/2023 

UNI0011E 
Project Management 

 اداره المشروعات
2:30الي  12:30من  د/ اسماء هاشم  41 زياد عزت 

 



 

          :مالحظات هامه لتطبيق االجراءات االحترازيه أثناء فتره االمتحانات 

 حاله وفي جان ، ممنوع أصطحاب التليفون المحمول او اى متعلقات مرتبطه بماده االمتحان داخل الل
 مخالفه ذلك يتم احاله الطالب الى الشئون القانونيه للتحقيق 

  ضروره االلتزام بإرتداء الكمامه الواقيه 

   عدم تبادل االدوات الكتابيه بين الطالب 

 مساعد عميد الكليه            مسئول الفرقه         مدير شئون طالب       
       لشئون التعليم والطالب                                                                   

                                                                                                
 عميد الكليه      شئون التعليم والطالب    ليه لوكيل الك           مصطفي ربيع كاسبد/                                                               

                    

        .د/ محمد حلمي خفاجيا                خفاجي حلمي محمد /د.ا                                                              

 

 2022/2023للعام الجامعي  الثالثللمستوي الذكاء االصطناعي للفصل الدراسي االول لبرنامج النهائيه االمتحانات اجدول 

  

 االعداد اسماء الحاالت الخاصه المكان التوقيت استاذ الماده المواد الكود اليوم

 االحد
1/1/2023 

AI340 
Algorithms Analysis and Design 

 تحليل وتصميم الخوازميات
11:30الي  9:30من  رسالن اسراء /د  

 معمل التقويم
 في الدور الثالث

 12 محمد حلمي علي

 الخميس
5/1/2023 

ACS352 
Image Processing 

 معالجه الصور
11:30الي  9:30من  ا.د/شيرين طايع (8معمل )   12 محمد حلمي علي 

 االثنين

9/1/2023 
AIT322 

Computers Networks 
 شبكات الحاسب

11:30الي  9:30من  د/ احمد صادق (8معمل )   
 محمد حلمي علي

 عبد هللا ايمن
13 

 الخميس

12/1/2023 
AI310 

Introduction to Artificial Intelligence 
 الذكاء االصطناعيمقدمه في 

11:30الي  9:30من  د/ اسراء الحريري (8معمل )   12 محمد حلمي علي 

 االثنين
16/1/2023 

ACS233 
Computer Graphics 

 الرسم بالحاسب
11:30الي  9:30من  ا.د/شيرين طايع (8معمل )   

 محمد حلمي علي
 عبد هللا ايمن

13 

 االثنين
23/1/2023 

ACS214 
Software Engineering 

 هندسه البرمجيات
11:30الي  9:30من  د/ احمد سالمه (8معمل )   12 محمد حلمي علي 



 

          :مالحظات هامه لتطبيق االجراءات االحترازيه أثناء فتره االمتحانات 

 حاله وفي جان ، ممنوع أصطحاب التليفون المحمول او اى متعلقات مرتبطه بماده االمتحان داخل الل
 مخالفه ذلك يتم احاله الطالب الى الشئون القانونيه للتحقيق 

  ضروره االلتزام بإرتداء الكمامه الواقيه 

   عدم تبادل االدوات الكتابيه بين الطالب 

 مساعد عميد الكليه            مسئول الفرقه         مدير شئون طالب       
       لشئون التعليم والطالب                                                                   

                                                                                                
 عميد الكليه      شئون التعليم والطالب    ليه لوكيل الك           مصطفي ربيع كاسبد/                                                               

                    

        .د/ محمد حلمي خفاجيا                خفاجي حلمي محمد /د.ا                                                              

 

 2022/2023للعام الجامعي  الرابعللمستوي  الحوسبه والمعلوماتيه الحيويهللفصل الدراسي االول لبرنامج  االمتحانات النهائيهجدول 

 

 االعداد المكان التوقيت استاذ الماده المواد الكود اليوم

 االثنين
2/1/2023 

BIO355 
Bio-Computing 

 الحوسبه الحيويه
11:30الي  9:30من  د/ فوزيه رمضان (3مدرج )   38 

 الخميس
5/1/2023 

BCS452 
Image Processing 

 معالجه الصور
11:30الي  9:30من  ا.د/شيرين طايع (3مدرج )   38 

 االثنين

9/1/2023 
BIO457 

Computational Biology 

 الحسابات البيولوجيه
11:30الي  9:30من  د/ اسراء الحريري (3مدرج )   38 

 الخميس

12/1/2023 
BCS461 

Introduction to Artificial Intelligence 
 الذكاء االصطناعيمقدمه في 

11:30الي  9:30من  د/ اسراء الحريري (3مدرج )   38 

 االثنين
16/1/2023 

BCS333 
Computer Graphics 

 الرسم بالحاسب
11:30الي  9:30من  ا.د/شيرين طايع (3مدرج )   38 


