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 ماهر حلمي هالل د/0ا                                                                                                            د   / شحاته السباعي حسن         0ا                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التاريخ اليوم
عدد 

 الساعات

 الزمن
 فيزياء حيوية طبية الفيزياء احصاء وعلوم الحاسب الرياضيات وعلوم الحاسب

 إلى من

 01 9 3 01/9 االحد

ر حا جبر  313ر

 (2مجرد)

ر حااحتماالت  313ر

 (2وإحصاء )

 تخلف ثالثة

 ص حا تحليل انحدار 313ر

 ص حا تحليل عددي 313ر

 (2لكم )ف فيزياء ا314ف

 (2ف فيزياء رياضية )314ف

 فح ليزر وتطبيقاته 323ف

 فح مقرر خاص 323ف

 

 (2فح فيزياء إلكترونيات) 313ف

فح فيزياء درجات الحرارة 313ف

 المنخفضة

 01 9 3 01/9 الخميس

رحا هندسة 324ر

 البرمجيات

ر حا مقدمة في 324ر

 قواعد البيانات

 ياتص حا هندسة البرمج324ر

 ص حا تحليل 324ر

 وتصميم نظم

 ف التحليل الدالي 311ر 

 ف رياضيات متقطعة 312ر 

 (2فح فيزياء الكم )314ف

 (2فح فيزياء رياضية )314ف

 فح فيزياء الفلزات321ف 

 فح طاقة شمسية322ف 

فح الكهربية في االنظمة  324ف

 البيولوجية

 فح بيفيزياء االتصال والتحكم324ف
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 التاريخ اليوم
عدد 

 الساعات

 الزمن
 الجيولوجيا الجيوفيزياء الميكروبيولوجي الكيمياء الحيوية

 الى من

 االحد

 

 

01/9 3 9 21 

 ك ك ح ك غير عضوية321ك

 (4( وتحليلية )4)

 (3ك ح كيمياء فيزيائية )322ك

 

 م فيروسات313ن

م ميكربيولوجيا 313ن

 صناعية

 

 يثةج رسوبيات حد 313ج

 ج جيولوجيا بيئية 313ج

 ج علم الطبقات323ج

 ج بيئات قديمة323ج

  م البيئة والتلوث 324ن  21 9 3 01/9 الثالثاء
 (2ج جيولوجيا مائية ) 321ج

 ج جيولوجيا اقتصادية322ج

 الخميس
 01/9 

3 9 21  

 م وظائف حيوية324ك

م طرق فصل 324ك

 بيولوجية

 
 

 

  (13ك كح كيمياء حيوية)323ك 22 9 1
جف جيولوجيا البترول  313ج

 وتحت السطحية
 ج جيولوجيا البترول324ج
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 ماهر حلمي هالل د/0ا                                                                                                            د   / شحاته السباعي حسن         0ا                               
 

 

 
 

 التاريخ اليوم
عدد 

 الساعات

 الزمن
 الكيمياء والنبات الكيمياء وعلم الحيوان علم الحيوان الكيمياء

 الى من

 12 9 3 11/9 االحد

 (4ك كيمياء غير عضوية)322ك

 (4ك تحليلية ) 323ك
 (2ح كيمياء حيوية )321ك

ح كيمياء تحليلية 322ك

(3) 

 تخلف ثالثة

 (9،4ك ح كيمياء عضوية )313ك

 (3ك ن كيمياء فيزيائية )321ك

( 4ك ن ك غير عضوية ) 322ك

 (4تحليلية )و

 (9،4ك ح كيمياء عضوية )313ك

 ك ح بيئة 313ح

 قنية وأنسجةك ح ت 313ح 

 تخلف ثالثة

 (2ك ن كيمياء فيزيائية) 321ك

 (3ك ن كيمياء تحليلية ) 322ك

 تخلف ثالثة

 12/9 الثالثاء

3 9 12 

 ك كيمياء 323ك

 (3فيزيائية )

  
 

 ك ك ح ك غير عضوية321ك

 (4( وتحليلية )4)

 (3ك ح كيمياء فيزيائية )322ك

ك ن فسيولوجي الكائنات 323ن

 الدقيقة

 وهندسة وراثية ك ن وراثة322ن

 (4،4ك كيمياء عضوية) 321ك

 تخلف ثالثة

2 9 11  
ح كيمياء عضوية 324ك

(4،4) 

 13/9 الخميس
3 9 12 

 أ(4ك كيمياء غير عضوية)312ك

 (4ك تحليلية ) 313ك

 ب(4وغير عضوية )
 

 ك ح فسيولوجي311ح

 ك ح سلوك312ح

 ك ن فلورا جغرافيا نباتية323ن

 اتك ن امراض نب323ن
 (3ك كيمياء فيزيائية ) 313ك

 ك كيمياء تطبيقية324ك  11 9 2


