
 

 

 

 

 

 

 

 6102/6102الفصل الدراسي األول للعام  جدول امتحانات الفرقة األولى

 عدد الساعات التاريخ اليوم
 الزمن

 علوم االرض العلوم  البيولوجية العلوم الفيزيائية
 الى من

 4 0 3 0/0 األحد
 (0ف تحليل رياضي ) 000ر

 (0ف ميكانيكا ) 006ر
 ب فسيولوجي 000ح

 نةب أنسجة وخلية وأج 006ح
 ج جيولوجيا طبيعية 000ج
 ج  جيولوجيا عامة 006ج

 4 0 3 4/0 األربعاء
( + جبر 0ف هندسة تحليلية ) 003ر

 عالي
 

 ب شكل ظاهري000ن
 ب الخلية وتشريح النبات 006ن 

ج مملكة نباتية) طحالب +  000ن
 ارشيجونيات  + حبوب اللقاح (

 4 0 3 00/0 األربعاء
 (0ف كيمياء غير عضوية ) 000ك
 ف كيمياء فيزيائية عامة ) أ ( 006ك

 

 ب كيمياء غير عضوية 000ك
 وفيزيائية عامة ) أ (

 ج كيمياء فيزيائية عامة )أ( 000ك
 (0ج كيمياء غير عضوية) 006ك

 ج لغة أجنبية 000ل ب لغة أجنبية 000ل ف لغة أجنبية 000ل 3 0 6 01/0 األحد

 01/0 األربعاء
3 0 4 

 ف خواص مادة وحرارة 000ف
   ف صوت وموجات 006ف

 ج حرارة وخواص مادة000ف  ب حرارة وخواص مادة 000ف  3 0 6

 (0ج تحليل رياضي ) 001ر (0ب تحليل رياضي ) 001ر  3 0 6 66/0 األحد

 
 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب   

هالل  حلميماهر د/ .ا                    حسن  السباعيشحاتة د/ .ا



 

 

 
 
 

 6102/6102الفصل الدراسي األول للعام  الحيوية الجزيئية ااألول التكنولوجي المستوىجدول امتحانات        
 

 الزمن عدد الساعات التاريخ اليوم
 

 التكنولوجي الحيوية الجزيئية

 كيمياء عضوية  C101A 00 9 6 61/06 األحد

 لغةانجليزية L10A 00 9 6 61/06 األربعاء

 علم الحيوان Z101A 3 0 6 4/0 األربعاء

00/0 األربعاء  6 0 3 P101A فيزياء 

 حقوق االنسان ETH101A 3 0 6 01/0 األحد

 رياضة M101A 3 0 6 01/0 األربعاء

 حاسب الى Cs101A 3 0 6 66/0 األحد

 
 لية ورئيس عام االمتحاناتعميد الك          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب   

 
 هالل حلميماهر ا.د/                   حسن السباعيا.د/ شحاتة 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 6102/6102الفصل الدراسي األول للعام  جدول امتحانات الفرقة الثانية

 التاريخ اليوم
عدد 
السا 
 عات

 الجيوفيزياء علوم األرض )الجيولوجيا( العلوم البيولوجية يةالفيزياء الحيوية الطب الفيزياء والكيمياء الرياضيات والفيزياء والفلك الزمن

 6/0 اإلثنين
3 0-4 

 ف ر بصريات إلكترونية600ف
 ف ر فيزياء ذرية606ف

 
 ف ح فيزياء ذرية600ف

 ف ح كهرومغناطيسية606ف
 ب الفقاريات600ح
 ب حشرات 606ح 

 
 جف علم الصخور 603ج
 جف علم الطبقات 604ج

  ج حفريات 600ج   (6ياء عضوية )ف ك كيم600ك   0-3 6

 4-0 3 1/0 الخميس
 (3ف ر تحليل رياضي)600ر
 ف ر منطق وجبر مجرد 606ر

 (3) ف ك تحليل رياضي600ر
 (0جبر مجرد ) ف ك 606ر

ف ح تحليل رياضي) 600ر
3) 

 (0ف ح جبر مجرد ) 606ر

ب ميكروبيولوجيا 600ن
(0) 

 ب طحالــب 606ن

 (3ج تحليل رياضي)600ر
لوم الحاسب لعلوم ج ع 606ج

 األرض

 (6جف تحليل رياضي)600ر
 جف ميكانيكا 603ر

 9/0 اإلثنين
3 0-4     

 ج مقدمة في البرمجة601ر
  ج احتماالت وإحصاء606ر

 ف ك مقدمة في البرمجة661ر ف ر مقدمة في البرمجة601ر 0-3 6
ف ج مقدمة في 661ر

 البرمجة
 البرمجةج ف مقدمة في 661ر  ب مقدمة في البرمجة601ر

 06/0 الخميس
3 0-4      

 (0جف جيوفيزياء نظرية ) 600ج
 جف تطبيقات الحاسب اآللي 606ج

 في الجيوفيزياء

  (6ج كيمياء عضوية ) 600ك ب تشريح نبات 603ن ف ح ميكروبيولوجى600ن ف ك فيزياء ذرية600ف  0-3 6

 02/0 اإلثنين
3 0-4 

 ف ر ديناميكا حرارية603ف
 غناطيسيةف ر كهروم 604ف

 ف ك ديناميكا حرارية606ف
 ف ك كهرومغناطيسية 603ف

  
 ج بصريات المعادن606ج

 ج علم البلورات603ج
 جف ديناميكا حرارية600ف
 جف كهرومغناطيسية 606ف

    ف ح ديناميكا حرارية603ف   0-3 6

 4-0 3 63/0 اإلثنين
 (3ف ر ميكانيكا )603ر

ف رمقدمة في الحاسب  604ر
 ونظمه

 ف ك606ك
ف ك كيمياء فيزيائية  603(ك0ك تحليلية )

 أ(0)

 ف ح فسيولوجي600ح
 ف ح أنسجة وخلية606ح

ب كيمياء فيزيائية 600ك
 أ(0)

غير عضوية 1ب ك606ك
3) 

 أ(0فيزيائية ) 1ج ك 600ك
  (3غير عضوية )1ج ك606ك

 اتعميد الكلية ورئيس عام االمتحان          الطالب   وكيل الكلية لشئون التعليم و 
 هالل حلميماهر ا.د/                   حسن  السباعيا.د/ شحاتة 



 

 

 
 

 6102/6102الفصل الدراسي األول للعام  يالثانجدول امتحانات المستوى 
 

 عدد الساعات التاريخ اليوم
 الزمن
 

 التكنولوجيا الحيوية الجزيئية

 Organic Spectroscopy (C201A)        كيمياء الطيف 00 9 6 66/06 الخميس

 Genetics  (BC201)                   مقدمة فى الجينات        00 9 6 62/06 اإلثنين

 Biotechnology ( BTC201 )     مقدمة فى البيوتكنولوجى   3 0 6 69/06 الخميس

 Microbiology (MB201A )                   ميكروبيولوجى  3 0 6 1/0 الخميس

بيوبرل                          Programming for biologist 3 0 6 9/0 اإلثنين  

 Man and environment (E200            االنسان والبيئة   3 0 6 06/0 الخميس

 Molecular Physiology (BC203            فسيولوجى     3 0 6 02/0 اإلثنين

 Biochemistry 1 (BC202A )                 كيمياء حيوية    3 0 6 63/0 اإلثنين

 
 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات                                                 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                                                                                           

 
 هالل حلميماهر ا.د/                                   ن                                                                                                                            حس السباعيا.د/ شحاتة 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 6102/6102الدراسي األول للعام  الفصل التكنولوجيا الحيوية الجزيئية المستوى الثالثجدول امتحانات           

 الزمن عدد الساعات التاريخ اليوم
 

 التكنولوجيا الحيوية الجزيئية

 00 9 6 61/06 الثالثاء
Industrial biotechnology and fermentation 
 تكنولوجي صناعى )تكنلوجيا التخمر(

 Physical chemistry 00 9 6 61/06 األحد
 كيمياء فيزيائيه

 00 9 6 69/06 الخميس
Radiation biology 

 اشعاعيهبيولوجيا 

 00 9 6 6/0 اإلثنين
Principles of immunology 
 علم المناعة

 Current topics of biotechnology 00 9 6 1/0 الخميس
 يمواضيع مختاره فى البيوتكنولوج

 00 9 6 9/0 اإلثنين
Current topics in molecular biology 

 ى البيولوجيا الجزيئيةمواضيع مختاره ف

 00 9 6 06/0 الخميس
Introduction to database structure & algorithm 
 مقدمه فى هياكل البيانات والخوارزميات

 00 9  02/0 اإلثنين
Introduction to bioinformatics 
(formerly computers in molecular biology) 
 المعلومانيه الحيويه

 00 9 6 63/0 اإلثنين
Tissue Culture 

 ةنسجأ ةزراع
 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب   

 هالل حلميماهر ا.د/                   حسن  السباعيا.د/ شحاتة 
 



 

 

 
 
 

 6102/6102الفصل الدراسي األول للعام  ةالثالثجدول امتحانات الفرقة 

 التاريخ اليوم
عدد 

 الفيزياء الحيوية الطبية علوم الفضاء الفيزياء فيزياء وعلوم الحاسب اإلحصاء وعلوم الحاسب الرياضيات وعلوم الحاسب الرياضيات الزمن الساعات

 06-9 3 69/06 الخميس
 ر ميكانيكا تحليلية302ر

 ر مقرر خاص301
  

 (0حا ف فيزياء جوامد)300ف
 (0حا ف فيزياء نووية)306ف

 (0ياء جوامد)ف فيز 300ف
 (0ف فيزياء نووية)306ف

 (0فيزياء جوامد) 300ف
(0فيزياء نووية) 306ف  

 (0فح فيزياء جوامد )300ف
 (6فح فيزياء نووية )306ف

 06-9 3 1/0 الخميس
 ر  تحليل حقيقي 300ر
 ر تحليل مركب 306ر

 ر حا تحليل حقيقي 300ر
 رحا تحليل مركب 306ر

 ص حا سالسل زمنية300ر
 حليل مركبص حا ت 306ر

 
 ف تحليل حقيقي 300ر
 ف تحليل مركب 306ر

 تحليل حقيقي 300ر
تحليل مركب 306ر  

 

 فح تحليل حقيقي 300ر 
 فح تحليل مركب 306ر

لغات برمجة 301ر ف لغات برمجة301ر حا ف لغات برمجة 301ر ص حا لغات برمجة301ر ر حا لغات برمجة301ر ر لغات برمجة301ر 00-9 6 9/0 اإلثنين  فح لغات برمجة301ر 

 06-9 3 06/0 الخميس

ر تحليل اتجاهي 301ر
 ممتدات

ر مقدمة في نظم 302ر
 التشغيل

رحا مقدمة في نظم 302ر
 التشغيل

رحا مقدمة في بناء 301ر
 الحاسب

ص حا مقدمة في نظم 302ر
 التشغيل

ص حا مقدمة في بناء 301ر
 الحاسب

حا ف مقدمة في نظم  302ر
 التشغيل

بناء حا ف مقدمة في  301ر
 الحاسب

   

  06-9 3 02/0 اإلثنين
 ر حا هياكل بيانات 301ر

 ر حا خوارزميات 302ر
 ص حا هياكل بيانات 301ر

 ص حا خوارزميات 302ر
 حا ف هياكل بيانات 301ر

 حا ف خوارزميات 302ر
 ف فيزياء المفاعالت 303ف

 ف فيزياء حيوية 304ف
فلك عام 301ف  

طقس فضائي 302ف  
 فاعالتفح فيزياء الم 303ف

 فح فيزياء حيوية 304ف

 06-9 3 63/0 اإلثنين
 (6ر جبرمجرد) 303ر

ر احتماالت  304ر
 (6وإحصاء )

 (6ر حا جبر مجرد) 303ر
ر حااحتماالت وإحصاء  304ر

(6) 

 بكص حا إحصاء مر  303ر
ص حا احتماالت  304ر

 (6وإحصاء )

 (0حا ف فيزياء الكم ) 303ف
 (0حا ف فيزيا رياضية) 304ق

 (0زياء الكم )ف في301ف
 (0ف فيزياء رياضية)302ف

 (0فيزياء الكم ) 301ف
(0فيزياء رياضية) 302ف  

 فح طفيليات 300ح 
 فح وقاية إشعاعية 301ف

 
 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب   

 هالل حلميماهر ا.د/                   حسن  السباعيا.د/ شحاتة 
 



 

 

 

 

 

 

 

 6102/6102الفصل الدراسي األول للعام  ةالثالثجدول امتحانات الفرقة 

 الزمن النبات الكيمياء كيمياء وكيمياء تطبيقية الكيمياء والكيمياء الحيوية الكيمياء وعلم الحيوان علم الحيوان
عدد 

 الساعات
 اليوم التاريخ

 ح اوليات وطفيليات300ح
 ك ح طفيليات 300ح
 اتك ح حشر  306ح

 
 (0ك كت كيمياء تطبيقية ) 301ك
 (6ك كت كيمياء تطبيقية) 302ك

 (4)ك كيمياء غير عضوية306ك 
 (6)ك كيمياء تحليلية 306ك

 فيروسات ومناعة  ن  300ن 
 بكتريا عامة ن  306ن 

9-06 3  
69/06 

س 
خمي

 ال

 6 00-9    (3ك كح كيمياء حيوية ) 301ك  

 (0ح كيمياء حيوية )300ك
( 6ياءتحليلية )ح كيم306ك

 (3و)

 (4غير عضوية ) ك ح كيمياء306ك
 (6ك ح كيمياء فيزيائية) 300ك

 (4) ك كح كيمياء غير عضوية303ك
 (6) ك كح كيمياء فيزيائية304ك

 (4ك كت كيمياء غير عضوية )303ك
 (6ك كت كيمياء فيزيائية)304ك

 (4ك كيمياء فيزيائية)304ك 
 (6ك كيمياء فيزيائية )301ك

 (0كيمياء حيوية )  ن  300ك 
 (3( و )6كيمياء تحليلية )   ن  306ك 

9-06 3 1/0 

س
خمي

 ال

نين 9/0 6 00-9 لغات برمجة ن  361ر  ك لغات برمجة301ر ك كت لغات برمجة301ر ك كح لغات برمجة301ر ك ح لغات برمجة301ر لغات برمجة ح 301ر
اإلث

 

 06/0 6 00-9 ن احصاء حيوى 309ر     ك ح إحصاء حيوي 309ر ح إحصاء حيوي 309ر

س
خمي

 ال

 ح احياء مائية306ح
 ح بيئة وفونا303ح

 ك ح بيئة 303ح
 ك ح تقنية وأنسجة 304ح 

 4ك كح كيمياء حيوية  302ك
 1ك كح كيمياء حيوية  302ك

   9-06 3 
نين 02/0

اإلث
 

 6 00-9  (0ك كيمياء حيوية ) 302ك (3ك كت كيمياء تطبيقية) 302ك    

ح كيمياء عضوية   303ك
(1,4) 

 (1,4ك ح كيمياءعضوية) 303ك
 (1, 4ك كح كيمياء عضوية )300ك

 (6ك كح كيمياء تحليلية) 306ك 
 (1,4عضوية ) ك كت كيمياء300ك

 (6ك كت كيمياء تحليلية ) 306ك 
 ك 300ك

 (1.4كيمياء عضوية)
 تقسيم فطريات  ن  303ن 
 البيئة والتلوث  ن  304ن 

إلثني 63/0 3 9-06
ا

ن
 

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب   
هالل  حلميماهر ا.د/                   حسن  السباعيا.د/ شحاتة 



 

 

 
 

 6102/6102الفصل الدراسي األول للعام  ةالثالثجدول امتحانات الفرقة  

الميكروبيولوجي والكيمياء  الكيمياء والجيولوجيا الجيولوجيا الجيوفيزياء
 الحيوية

 اليوم التاريخ الساعات الزمن كيمياء والنبات الميكروبيولوجي

 جف فيزياء نووية300ف
جف فيزياء 306ف

 (0اإللكترونيات )

ج جيولوجيا بنائية  300ج
 وتكتونية

 (6ج علم الطبقات ) 306ج

 كج بنائية وتكتونية  300ج 
كج علم الطبقات   306ج 

(6) 
 

 م فسيولوجيا الكائنات 303ن 
 الدقيقة

 م ميكربيولوجا تطبيقية304ن

 ك ن عالقات مائية 300ن
 ك ن نمو ومنظمات نمو 306ن 

9-06 3  
69/06 

يس 
خم

 ال

   
م كح فسيولوجيا  303

 6 00-9   الكائنات الدقيقة

 جف تحليل حقيقي300ر 
 جف تحليل مركب 306ر

 

 ج جيومورفولوجيا 303ج
 صويريةج جيولوجيا ت 304ج 

كج كيمياء فيزيائية   306ك 
(6) 

كج كيمياء غير   303ك 
 (4عضوية )

م كح كيمياء حيوى  300ك 
(3) 

م كح كيمياء حيوية  306ك 
(1) 

 (0م كيمياء حيوية )300ك
 (3(و)6م كيمياء تحليلية)306ك

 (6ك ن كيمياء فيزيائية) 300ك
 1/0 3 06-9 (4ك ن كيمياء غير عضوية ) 306ك

يس
خم

 ال

نين 9/0 6 00-9 ك ن لغات برمجة301ر م  لغات برمجة301ر م كح لغات برمجة301ر كج لغات برمجة  361ر  ج لغات برمجة301ر لغات برمجةجف 301ر
اإلث

 

الخ 06/0 6 00-9  م  إحصاء حيوي309ر م كح إحصاء حيوي 309ر    س
 مي

 (0جف سيزمولوجيا ) 300ج
 جف قياسات آبار 306ج

 (0ج جيوفيزياء عامة ) 301ج
 ج  جيوكيمياء 302ج 

 كج  303ج 
 جيومورفولوجيا وتصويرية

 كج  304ج 
 علم الصخور النارية

  
 ك ن فسيولوجيا الطحالب 303ن 

 3 06-9 بكتريا ك ن فيروسات 304ن 
نين 0/ 02

اإلث
 

م كح كيمياء حيوية  303ك   
(4) 

 6 00-9  (1,4م كيمياء عضوية)  303ك

جف تحليل بيانات  303ج
 (0جيوفيزيقية)

 جف جيولوجيا تكتونية 304ج

 ج علم الصخور النارية302ج
ج الحاسب اآللي للعلوم 301ج

 الجيولوجية

كج كيمياء عضوية   300ك 
 (6( و تحليلية )1. 4)

 م كح تقسيم فطريات 300
م كح ميكروبيولوجيا  306ن

 التربة

 م  تقسيم فطريات 300
 م ميكروبيولوجيا التربة 306ن

 (1,4)ك ن كيمياء عضوية 303ك 
نين 63/0 3 06-9 (0وتحليلية )

اإلث
 

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب   
 هالل حلميماهر ا.د/                   حسن  السباعيا.د/ شحاتة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 6102/6102ول للعام الفصل الدراسي األ التكنولوجيا الحيوية الجزيئية الرابع لمستوىجدول امتحانات ا
 

 
 التكنولوجيا الحيوية الجزيئية الزمن عدد الساعات التاريخ اليوم

 Genomics & Proteomics(BLN401) 00 9 6 61/06 األربعاء
 بروتيومات أو علم الجينوم

 Elective course from list (B) Food biotechnology 00 9 6 0/0 األحد
 مقرر اختيارى

 Bio Ethics 06 9 3 4/0 األربعاء
 اخالقيات البحث البيولوجى

 Stem cell Biology & tissue Engineering(BTC 401) 00 9 6 00/0 األربعاء
 بيولوجيا الخاليا الجزعية وهندسة الخلية

 Biomaterials(BTC402 00 9 6 01/0 األحد
 المواد الحيوية

 Elective course from list (B) 00 9 6 66/0 األحد
 رر اختيارىمق

(HIV and AIDS  BIDS OF) 
 

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب   
 

 هالل حلميماهر ا.د/                   حسن  السباعيا.د/ شحاتة 



 

 

 6102/6102الفصل الدراسي األول للعام  ةالرابعجدول امتحانات الفرقة  
 

 عدد اريخالت اليوم
 الفيزياء اإلحصاء وعلوم الحاسب الفيزياء و حاسب رياضة وحاسب الرياضات الزمن الساعات

 الفيزياء الحيوية الطبية 

 06-9 3 61/06 األربعاء
 ر ميكانيكا الكم402ر

 ر حا نظرية الحسابات 402ر
 

ر حا شبكات 401ر 
 الحاسب

ر حا الرؤيا  409ر 
 بالحاسب

ف حا شبكات الحاسب401ر   
 ف حا الرؤيا بالحاسب 409ر 

ص حا شبكات 401ر 
 الحاسب

ص حا الرؤيا  409ر 
 بالحاسب

ف فيزياء الكم 401ف
(6) 

ف فيزياء رياضية 402ف
(6) 

 (6فح فيزياء الكم )402ف
فح فيزياء رياضية 401ف

(6) 

 3 4/0 األربعاء
 9-06 

ر نظرية المعادالت  403ر
 التفاضلية

 ر تحليل عددي404ر

رحا نظرية  403ر
 المعادالت التفاضلية

 رحا تحليل عددي404ر

 (6ف حا فيزياء الجوامد)400ف 
 (6ف فيزياء نووية )406ف 

 ص حا تحليل انحدار 403ر
 ص حا تحليل عددي 404ر

ف فيزياء 400ف 
 (6الجوامد)

ف فيزياء نووية 406ف 
(6) 

فح فيزياء الجوامد 400ف 
(6) 

فح فيزياء نووية 406ف 
(6) 

 ر موائع 402ر 06-9 3 00/0 األربعاء
 ر مقرر خاص 401ر

ر حا نظرية  402ر
 الحسابات

 ر حا المترجم402ر

ف حا فيزياء  403ف 
 (6إلكترونيات)

ف حافيزياء درجات 404ف
 الحرارة المنخفضة

ص حا نظرية  402ر
 الحسابات

ص حا المترجم402ر  

ف فيزياء  403ف 
 (6إلكترونيات)

ف فيزياء درجات 404ف
 الحرارة المنخفضة

ح فيزياء ف 403ف
 (6إلكترونيات)

فح فيزياء درجات 404ف
 الحرارة المنخفضة

 01/0 األربعاء
3 

 9-06 
 ر التحليل الدالي 400ر 
متقطعة يةر رياض 406ر   

 رحا التحليل الدالي 400ر 
 ياترحا رياض 406ر 

 متقطعة

 ر حا نظرية الحسابات 402ر
ف حا المترجم402ر  

ص حا أساسيات  400ر 
 عينات

تصميم ص حا  406ر 
 تجارب

 ف التحليل الدالي 400ر 
ف رياضيات  406ر 

 متقطعة

 فح األغشية والخلية401ف
فح مواد  402ف

 حيويةوبديلة

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب   
 هالل حلميماهر ا.د/                   حسن  السباعيا.د/ شحاتة 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 6102/6102الفصل الدراسي األول للعام  ةبعاامتحانات الفرقة الر جدول 

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب   
 هالل حلميماهر ا.د/                   حسن  السباعيا.د/ شحاتة 

 التاريخ اليوم
عدد 
الساعا

 ت
 الكيمياء وعلم الحيوان الكيمياء والكيمياء التطبيقية الكيمياء والكيمياء الحيوية الكيمياء علوم الفضاء الزمن

 06-9 3 61/06 األربعاء
فيزياء  403ف 

 (6إلكترونيات)
 (6ضية)فيزياء ريا 402ف

 ك كح كيمياء404ك (9,1ك كيمياءعضوية )400ك
 (9,1عضوية )

 ك كت كيمياء402ك
 (9,1عضوية )

عضوية  ح كيمياءك 403ك
(9,1) 

 األربعاء
 

4/0 
 

 فيزياء الكواكب 400ف 9-06 3
 تطور نجمي 406ف

 (3ك كيمياء فيزيائية )404ك
 
 
 

ك كت كيمياء  402ك
 (01)تطبيقية

ك كت كيمياء تطبيقية 401ك
(00) 

 ك ح فسيولوجي400ح
 ك ح سلوك406ح

   (00ك كح كيمياء حيوية)403ك   9-00 6

 األربعاء
00/0 

 

3 9-06 
 فلك راديوي 404ف

 بالزما الفضاء 401
 

 (9ك كح كيمياء حيوية)400ك
 (01ك كح كيمياء حيوية )406ك

 (1ك كت كيمياء تطبيقية ) 401ك
 (9ك كت كيمياء تطبيقية ) 402ك

 ا الخليةك ح بيولوجي403ح
 ك ح إشعاعية وجزيئية404ح

    (0ك كيمياء بيئية )401ك   9-00 6

 06-9 3 01/0 األربعاء
 اقمار صناعية 402ف
 معالجة صور 402ف

 أ(2ك كيمياء غير عضوية)406ك
 (1ك تحليلية ) 403ك

 (ب2وغير عضوية )

 ك كح كيمياء غير401ك
 (1(و تحليلية )2عضوية )

 (3كح كيمياء فيزيائية )402ك

ك كت كيمياء غير عضوية 401ك
 (1وتحليلية )

 (3كيمياء فيزيائية )

ك ك ح ك غير 400ك
 عضوية

 (1( وتحليلية )2)
 ح كيمياء فيزيائية ك406ك

(3) 



 

 

 
 
 

 6102/6102الفصل الدراسي األول للعام  جدول امتحانات الفرقة الرابعة
 

 التاريخ اليوم
عدد 
الساعا

 ت
 بيولوجىو الميكر  بيولوجى والكيمياء الحيويةو الميكر  علم الحيوان الكيمياء والنبات نبات الزمن

 األربعاء
 61/06 

3 
 

9-06 
  

ك ن كيمياء عضوية  403ك
(9.1) 

 ح فسيولوجي ك400ح
 ح اجنة تجريبي 406ح

 م كح وراثة الكائنات الدقيقة400ن
 م كح فيروسات406ن

 م وراثة الكائنات الدقيقة400ن
 م عالقة العائل بالطفيل406ن

     فيزياء حيوية واشعاعية ن 400ف  9-00 6

 06-9 3 4/0 األربعاء
 ن انزيمات 400ن 

 ن أيض ومسارات أيضية 406ن 

 اتك ن أنزيم403ن
ك ن أيض ومسارات  404ن 

 أيضية

 ح انسجة خاصة 401ح
 وكيمياء انسجة

 م كح ميكربيولوجيا تطبيقية403ن
 م كح ميكربيولوجيا صناعية404ن

 م فيروسات403ن
 م ميكربيولوجيا صناعية404ن

 3 00/0 األربعاء
 

9-06 
 

ن فسيولوجيا الطحالب  403ن 
 وبيئتها

 ن عالقة العائل بالطفيل 404ن 

ن ميكروبيولوجيا ك  400ن
 تطبيقية

 ك ن ميكروبيولوجيا التربة406

 ك ح بيولوجيا الخلية403ح
 ك ح بيولوجيا جزئية404ح

 (9م كح كيمياء حيوية)400ك
 (01م كح كيمياء حيوية )406ك

 م مقرر خاص 401ن
 م تكنولوجيا حيوية و402ن

 زراعة األنسجة

 01/0 األربعاء
3 9-06 

 ن مناخ وجغرافيا نباتية 402ن 
 ن وراثة متقدمة 402ن 

 3ك ن كيمياء فيزيائية  400ك
   2ك ن ك غير عضوية406ك

 (1وتحليلية ) 
 (3م كيمياء حيوية)400ك  

  (2,2م كح ك عضوية)401ك م كيمياء حيوية400ك   9-00 6

 األحد
 

66/0 6 9-00 
ن تكنولوجيا حيوية وزراعة  401ن 

 االنسجة
 

 (3م كح تحليلية ) 403ك 
 (00يمياء حيوية)م كح ك403ك

 
 م فيزياء حيوية وإشعاعية400ف

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب   
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 6102/6102الفصل الدراسي األول للعام  ةالرابعة جدول امتحانات الفرق

 التاريخ اليوم
عدد 

 جيوفيزياء الجيولوجيا الزمن الساعات

 61/06 األربعاء
 ج جيولوجيا حقلية وهندسية 400ج 9-06 3

 ج جيولوجيا تحت سطحية406ج
 

 جف جيولوجيا البترول وتحت السطحية 403ج  9-00 6

 06-9 3 4/0 األربعاء
 سوبيات حديثةج ر  403ج
 ج جيولوجيا بيئية 404ج

 جف تحليل طيفي جيوفيزيقى 406ج
 جف النظرية العكسية والتحليل403ج

 00/0 األربعاء
 جف رياضيات الجيوفيزياء 400ج  9-06 3

  (0ج جيولوجيا مائية ) 402ج 9-00 6

 06-9 3 01/0 األربعاء
 ج جيولوجيا منجمية 401ج
 ج جيولوجيا النظائر 402ج

 جف جيوفيزياء هندسية 404ج
 جف استشعار عن بعد 401ج

 
 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب   
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