
 ( 2021/ 30/5)بتاريخ                 2021/ 2020ي الثاني للعام الجامعي س جدول امتحانات الفصل الدرا                                             جامعة اسيوط   

 كلية الحاسبات والمعلومات                                                                         

 
 
 
 

 على جميع الطالب ضرورة تفعيل االيميل االكاديمي *        على جميع الطالب االلتزام بالمواعيد المحددة بالجدولتعقد جميع االمتحانات بمبنى المعامل بالكلية             *  •
                 ر بالمجموعة المحددة وال يجوز باي حال من األحوال حضور الطالب بمجموعة أخرى غير المجموعة المسجل بهاعلى طالب المستوى األول  ضرورة االلتزام بالحضو   •
   2الى  12جميع تخلفات المستوى االول من الساعة *              على جميع الطالب االطالع على لوحة االعالنات الخاصة بشئون الطالب لمعرفة ما يطرا من تغيير •
 القائم  باعمال عميد الكلية       وكيل الكلية لشئون الطالب  

 أ.د تيسير حسن عبد الحميد              أ.د/ خالد فتحي حسين        

 

 

 المستوى الثاني  المستوى االول  
 2الى   12من 

 11الى  9المستوى الرابع   من الساعة  المستوى الثالث 

 المجموعة االولى 
 0762الى   0338رقم من 

 11الى   9من الساعة 

 المجموعة الثانية  
 0337الى   001 رقم من

 2الى   12من الساعة 

 2الى   12الساعة من  11الى  9من الساعة  

     اليوم / التاريخ 

 6/6االحد 

  
 

 172مفاهيم قواعد البيانات 
  + 59  الشبكات يرمجة +121  المعلومات نظم تطبيقات تطوير  

 2  الهندسية والمعالجة االبعاد ثالثى التصوير
   108 العنكبوتية + البرمجة 8االبعاد   ثالثية والحركة النمذجة    7/6االثنين 

 1+11معمارية تكنولوجيه للشركات        دوائر رقميه 524   دوائر رقميه  8/6الثالثاء 
    170الحاسبات واالخالقيات    6/ 9االربعاء 

 1+ 128 اليكترونية تجارة+ 38 الذكية النظم     1الرسم باليد   10/6الخميس 

    218 المهنية والممارسة البرمجيات تطوير    6/ 12السبت  

 +  2قواعد بيانات متقدمة    كتابة تقنية   اساسيات البرمجة 512  اساسيات البرمجة  13/6االحد 

    177معماريات الحاسب    14/6االثنين 

 2+الحركة بالحاسب  1االنظمه المدمجة         75شبكات الحاسب       15/6الثالثاء 
 116  وحمايتها المعلومات ضمان  +37 الحاسب امن مقدمة  14 الشبكات امن    16/6االربعاء 

 23والمحمولة   الالسلكية +الحوسبة 2استخالص البيانات       2لغة انجليزية 507   2 لغة انجليزية 17/6الخميس 

 6/ 19السبت  
 

  193 هياكل بيانات وخوارزميات 

 1+ ادارة المشروعات 

   

 20/6االحد 
 

 
 

   1+1+ الرسم بالحاسب    2ادارة مشروعات متقدمة 

 2 االلعاب برمجة +123  االجتماعية المعلومات نظم +بالحاسب الرؤية  رابعة(  20+ ) 64 بالحاسب الرؤية    21/6االثنين 
        2رياضيات  494  2رياضيات  22/6الثالثاء 

    180 احتماالت واحصاء بكلية العلوم  3الى  1(  من الساعة 4) 1فيزياء  23/6االربعاء 

  176 نظم التشغيل     24/6الخميس 

 1  الرقمى الصوت +  207    الشيئية الموزعة البيانات قواعد      6/ 26السبت  

       2فيزياء  530   2فيزياء  27/6االحد 

    1+ تراسل البيانات194 3رياضيات   28/6االثنين 

   29/6الثالثاء 
 

 61 الخوارزميات وتحليل تصميم  

 75 نظم دعم اتخاذ  القرار+

  

     تواصل شخصي 514    تواصل شخصي 30/6االربعاء 

   7+ برمجه مرئيه  81  الجغرافية  المعلومات   نظم + 78الصور   معالجة     3/7السبت  
     اقتصاديات الحوسبة  520اقتصاديات الحوسبة 4/7االحد 

    182تحليل وتصميم النظم     5/7االثنين 

 1+ تحليل وتصميم الشبكات    39 المتوازية الحسابات      6/7الثالثاء 
       السياق االجتماعي  527 السياق االجتماعي  7/ 7االربعاء 

 7/ 8الخميس 
 

 
 

 8 الرقمى    الفيديو فى مقدمة 66االصطناعى    الذكاء

 81 المعلومات نظم وادارة + استراتيجة11 الشبكات ادارة +
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         اصةخجدول البرامج ال 

المستوى االول  من   
11الى  9  

2الى  12المستوى االول  من  11الى  9المستوى الرابع من الساعة   المستوى الثالث  و نظم معلومات حيوية (  -المستوى الثاني )هندسة البرمجيات  
  

 هندسة برمجيات  نظم معلومات حيويه  2الى   12من الساعة  11الى   9من  5الى   3من الساعة  2الى   12من الساعة  11الى   9من الساعة  هندسة + نظم حيوية    هندسة برمجيات  اليوم / التاريخ 

6/6االحد      
 

 
 

مفاهيم قواعد البيانات  
275 +15           

86 المعلوماتتطوير تطبيقات نظم      

7/6االثنين     130 المعلومات   نظم فى الخوارزميات        

8/6الثالثاء  37+ 36   دوائر رقميه           

6/ 9االربعاء         276+ 15حاسبات واخالقيات    

10/6الخميس      
 

تقدير تكاليف تطوير وصيانة      85ة  المعلومات الحيوية الهيكلي   
 47   البرمجياتمشاريع  

6/ 12السبت      المعلومات  لنظم  النصية  البرمجة لغات        
130 

  

13/6االحد            30  اساسيات البرمجة 31اساسيات البرمجة 

14/6االثنين         251+17 معماريات الحاسب    

15/6الثالثاء  لتصميم  األنظمة المدمجة  77 2 التقنيات الحسابية لالحياء        
 49البرمجيات 

16/6االربعاء     +  123تدريب ميداني         

17/6الخميس  35+26    2 لغة انجليزية             

6/ 19السبت     هياكل البيانات والخوارزميات   
18+285 

 
     

20/6االحد   49   هندسة تطبيقات الويب  85  الهندسة الوراثية        

21/6االثنين  مقدمة هندسة        
 5البرمجيات   

تحليل متطلبات  
 2البرمجيات   

   

22/6الثالثاء  30+27     2رياضيات             

23/6االربعاء     االحتماالت واالحصاء   
26+278 

      

24/6الخميس     تخلفات  1+  130 التشغيل نظم       

6/ 26السبت   84 قواعد البيانات الموزعة والشيئية           

27/6االحد   49   تنقيب بيانات هندسة البرمجيات          31    2+ فيزياء  30فيزياء حيوية   

28/6االثنين        14  ٣رياضيات   279تراسل بيانات     

30/6االربعاء               6شبكات الحاسب     31+ 24  تواصل شخصي  

3/7السبت     2  الحيوية   البيانات قواعد 129 النظم وتصميم  تحليل   14  تحليل وتصميم النظم    

4/7االحد    33اقتصاديات الحوسبة +   

 26    مقدمة في األحياء
       

5/7االثنين         279مقدمه لعلم الخلية الجزيئي      

6/7الثالثاء   43  تحليل وتصميم الشبكات     4   1 التقنيات الحسابية لالحياء        

7/ 7االربعاء      السياق االجتماعي للحوسبة   
30+36 

  
     

   133    االصطناعى الذكاء     30هياكل متقطعة      8/7الخميس  
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 الفرقة الرابعة الئحة قديمة  2021جدول امتحانات دور يونيو 

 

 الزمن نظم المعلوماتقسم  علوم حاسبقسم  اليوم / التاريخ 

 12الى  9من  2االدارات  ميكنة   10/6الخميس 

 12الى  9من  1 امن المعلومات   16/6االربعاء 

 12الى  9من  1)نظم معلومات اجتماعية(   2مقرر اختياري  21/7االثنين 

 12الى  9من  1نظم دعم اتخاذ القرار     29/6الثالثاء 

 12الى  9من   2البرمجة على التوازي   6/7 الثالثاء

 12الى  9من  1معلومات جغرافية   نظم   3/7السبت 
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 جدول االمتحانات  االستثنائي للطالب المتخلفين بسبب مرض الكورونا وحادث قطار سوهاج 

  للمستويين االول والرابع

 المستوى االول  اليوم / التاريخ 

 11الى  9من الساعة 

 المستوى الرابع 

 11الى  9من الساعة 

 مالحظات 

    6/6االحد 

  معمارية تكنولوجيه للشركات    8/6الثالثاء 

  اليكترونية تجارة  10/6الخميس 

  الرسم بالحاسب   20/6االحد 

     3الى  1يعقد االمتحان بكلية العلوم من الساعة     1فيزياء    23/6االربعاء 

    
 

 


