
  كلية الحاسبات والمعلومات                                                                                                                                     جامعة أسيوط             

             

2019/2020جدول المتحانات اعمال السنة بالفصل الدراسي االول للعام الجامعي   

 المستوى الرابع   المستوى الثالث المستوى الثاني  اولى 

 1 - 11من  3 - 1من  11 - 9من  1 - 11من  

السبت 

16/11 

 اساسيات تكنولوجيا

185+8 
 196 تراسل بيانات

 (232)شبكات الحاسب  
تحليل وتصميم شبكات  

 26الحاسب  

 

االحد 
17/11 

  تفكير علمي
 179  +2 

 158  برمجة شيئية
  

 قواعد بيانات متقدمة 
180 

قواعد بيانات 
 6   وسائط

االثنين 
18/11 

 اساسيات نظم معلومات 10+185 1فيزياء
162 

 IT+CS+MM 83الرسم بالحاسب   
 CS  46االنظمة المدمجة 

 
 

الثالثاء 
19/11 

الكترونيات 
185+15 

  الواقع االفتراضي   IS+MM 150مقدمه تكنولوجيا وسائط   151  هياكل متقطعة
11 

االربعاء 
20/11 

  لغة انجليزية
185 +5 

هياكل بيانات كتابة تقنية +
 IT+ IS 129ادارة مشروعات متقدمة  18وخوارزميات  

 ISاستخالص بيانات  

CS129 

السيناريو والقصة 
 4   المصورة

الخميس 

21/11 
+ 185 1 رياضيات

10 

ضمان جودة المعلومات    (223)  هندسة البرمجيات 

IS  148 
الحركة بالحاسب  

CS+IT   52 

الجمعة 
22/11 

 5+   الرسم باليد

 (11 - 9)من 

تحليل عددي  191  ادارة مشروعات
177  

   CSنظرية االليات 

42 

   

/23السبت

11 

 ثقافة اسالمية
179 +5 

معمارية تكنولوجية  CS   22بناء المترجمات  IS+IT+CS (86)برمجة مرئية   188  ادارة اعمال
 IS+IT  141  للشركات

 ةاساسيات الحرك
 7  ثنائية االبعاد

 

 11 - 9من الساعة  3  -1المستوى الثاني بمدرجات من     ظهرا1 – 11من الساعة   االمتحاناتتعقد امتحانات المستوى االول بصاالت  

  1 – 11من الساعة    5 – 1المستوى الرابع بمدرجات من       3 -1من الساعة  5 - 1المستوى الثالث  بمدرجات من 

 باعمال عميد الكليةالقائم                                وكيل الكلية لشئون التعليم

  أ.د/ تيسير حسن عبد الحميد                                          أ.د/ مرغني حسن محمد      
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 2019/2020المتحانات اعمال السنة بالفصل الدراسي االول للعام الجامعي  البرامج الخاصة جدول

نظم  المستوى االول 
+ هندسة  معلومات حيوية

 برمجيات

 المستوى الثالث   ي)هندسة برمجيات(المستوى الثان
 3 - 1من 

 هندسة برمجيات نظم معلومات حيوية 11 - 9من  1 - 11من  

 تحليل وتصميم خوارزميات اساسيات الوراثة اساسيات نظم معلومات اساسيات تكنولوجيا  16/11السبت 

  معلومات حيويةمقدمه في نظم  برمجة شيئية   تفكير علمي   17/11االحد 

 ادارة االعمال   الرسم بالحاسب    حيويةالكيمياء في المقدمة  + 1فيزياء 18/11االثنين 

   هياكل متقطعة   الكترونيات 19/11الثالثاء 

 شبكات الحاسب هياكل بيانات وخوارزميات   لغة انجليزية  + 20/11االربعاء 

   هندسة البرمجيات      مقدمة في هندسة البرمجيات  كتابة تقنية       1رياضيات  21/11الخميس 

 نظرية االليات  ادارة مشروعات 11 - 9من  الرسم باليد 22/11الجمعة 

 برمجة مرئية   ادارة اعمال ثقافة اسالمية + 23/11السبت
 

 11 - 9و من الساعة  5و  4المستوى الثاني بمدرجات من      ظهرا 1 – 11تعقد امتحانات المستوى االول بصاالت االمتحانات  من الساعة             

     3 -1من الساعة  8و 7و  6  المستوى الثالث  بمدرجات من  

 القائم بأعمال عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم

  أ.د/ تيسير حسن عبد الحميد                                          أ.د/ مرغني حسن محمد      
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 جدول امتحانات اعمال السنه

 ج1فصل  أ4مدرج  أ3مدرج  أ2مدرج  أ1مدرج  8مدرج 6مدرج 5مدرج 4مدرج 3مدرج 2مدرج 1مدرج اليوم والوقت

 

9-10 
 د/ نجوى شبكات الحاسب + 

تحليل وتصميم 
شبكات 

 الحاسب  

معماريات 

 20الحاسب 
      

10-11 
             

1-2 
       ادارة مشروعات متقدمة  الرسم بالحاسب

2-3 
 

 ج1فصل   أ3مدرج   أ1مدرج  8مدرج 7مدرج 5مدرج 4مدرج 3مدرج 2مدرج 1مدرج اليوم والوقت

 

 عام اولى  1فيزياء  9-10

 157أ.د محمد ابو العيون  

االنظمه المدمجه 
 أ.د/ مدحت

 فيزياء اولى خاص 
 أ.د/ 

      
10-11 

             

 هندسة البرمجيات  12-1
 

 
    برمجه شيئيه د/ 

 
      برمجه شيئيه نظم   

1-2 
 

 ج1فصل  أ4مدرج  أ3مدرج   أ1مدرج  8مدرج 7مدرج 5مدرج 4مدرج 3مدرج 2مدرج 1مدرج اليوم والوقت

 

 تراسل اليانات أ.د/  9-10
 

 مقدمه فى الكيمياء
الحيويه خاص 

 92د/حسنى د/ نجالء 

تراسل خاص 
 هندسه د/ 

  
نظم المعلومات 

الشبكيه د/ محمد 

 33فوزى 
 

اساسيات الحركه 
ثنائية د/ احمد 

 17نبيل 
  

10-11 

             

12-1 
  البرمجه العنكبوتيه د/ 

 اساسيات تكنولوجيا اولى عام 

 155د/ اسالم 

اساسيات 
تكنولجيا خاص د/ 

  140اسالم 
     

1-2 
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 جدول امتحانات اعمال السنه

 ج1فصل  أ4مدرج  أ3مدرج   أ1مدرج  8مدرج 7مدرج 5مدرج 4مدرج 3مدرج 2مدرج 1مدرج اليوم والوقت

  

 عام1لغه انجليزيه  9-10

 151د/ لبنى 
 

 خاص1لغه انجليزيه 

 143د/ لبنى  

المعماريه )ت+نظم( 
 التكنولوجيه د/ اسالم

قواعد البيانات 

 22للوسائط  
    

10-11 

             

 ادارة اعمال  12-1
 د/ زياد  اولى عام

 ادارة اعمال
د/ زياد 
 هندسه 

 ادارة اعمال 
د/ زياد نظم 

 خاص
   

نظم 
المعلومات 
 االجتماعيه

    
1-2 

 

 ج1فصل  أ4مدرج  أ3مدرج  أ2مدرج  أ1مدرج  8مدرج 7مدرج 5مدرج 4مدرج 3مدرج 2مدرج 1مدرج اليوم والوقت

 

9-10 
 157عام  1رياضه 

 د/  احمد عبد الرحمن

 157خاص  1رياضه 

 د/  احمد عبد الرحمن

هياكل متقطعه 
نظم 

 أد/مرغنى 88

هياكل متقطعه عام 

 166أد/مرغنى 

هياكل 
متقطعه 

 52هندسه 

 أد/مرغنى 

 2 رياضه
 17عام 

   
10-11 

             

تحليل عددى أد/طه الجندى  12-1
 ت+نظم+وسائط

نظرية االليات 

 أ.د/مرغنى 18
         

1-2 
 

 1مدرج اليوم والوقت
مدر

 2ج
 4مدرج 3مدرج

مدرج

5 
 ج1فصل  أ4مدرج  أ3مدرج  أ2مدرج  أ1مدرج  8مدرج 7مدرج

 

 قواعد البيانات المتقدمه  9-10

 222ت+ علوم 
         

10-11 

      الثقافة االسالميه خ الثقافه االسالميه ع    11-12
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اساسيات نظم المعلومات  12-1
 عام د/ محمد فوزى

اساسيات نظم 
 هندسه 

 د/ محمد فوزى

اساسيات نظم نظم 
 خاص 

 أد/ تيسير
   

معالجة 

 17الصور 
    

1-2 
 

 

 جدول امتحانات اعمال السنه

 ج1فصل  أ4مدرج  أ3مدرج  أ2مدرج   8مدرج 7مدرج 5مدرج 4مدرج 3مدرج 2مدرج 1مدرج اليوم والوقت

س 
مي

خ
ال 1
5

/
1
1

/
2
0
18

 

9-10 
 

هياكل البيانات 

  50والخوارزنميات 

السيناريو 
والقصه د/محمد 

 ثابت
        

10-11 

             

 كتابه تقنيه خاص هندسه +نظم 12-1
 د/ عبير موسى

 
 كتابه تقنيه عام
 د/ عبير موسى

       
1-2 

 

 3مدرج 2مدرج 1مدرج اليوم والوقت
مدر

 4ج
 8مدرج 7مدرج 5مدرج

مدرج 

 أ3مدرج  أ2مدرج  أ1
مدرج 

 أ4
 ج1فصل 

ه 
مع

ج
ال 1
6

/
1
1

/ 2
0
1
8

 

 ادارة المشروعات المتقدمه  9-10
 محمد فوزى ت+نظمد / 

ادارة مشروعات 
 نظم د/محمد

 ادارة مشروعات
 د/ احمد عبد المنعم

مشروعات 
 خاص هندسه 

   
 الواقع االفتراضى 

 29د/ احمد نبيل 
  

10-11 

             

1-2 
 اسنخالص البيانات وذكاء

 أد/ مرغنى 
         

 

 

 

 


