
 كليـــة العلـــوم      
 مكتب الوكيل      

 الطالبالتعليم و لشئون

 

 جدول امتحانات الفرقة األولى-
 7102/7102 الفصل الدراسي األول لمعام

 عدد الساعات التاريخ اليوم
 الزمن

 عموم االرض العموم  البيولوجية العموم الفيزيائية
 الى من

 4 1 3 28/12 الخميس
 (1ف تحليل رياضي ) 111ر

 (1ف ميكانيكا ) 112ر

 ب شكل ظاهري111ن
 ريح النباتب الخمية وتش 112ن 

 ج جيولوجيا طبيعية 111ج
 ج  جيولوجيا عامة 112ج

 4 1 3 31/12 االحد
 ( + جبر عالي1هندسة تحليلية )ف  113ر

 

 ب فسيولوجي 111ح
 ب أنسجة وخمية وأجنة 112ح

ج مممكة نباتية) طحالب +  111ن
 ارشيجونيات  + حبوب المقاح (

 4 1 3 3/1 االربعاء

 (1ف كيمياء غير عضوية ) 111ك
 ف كيمياء فيزيائية عامة ) أ ( 112ك

 

 ب كيمياء غير عضوية 111ك
 وفيزيائية عامة ) أ (

 ج كيمياء فيزيائية عامة )أ( 111ك
 (1ج كيمياء غير عضوية) 112ك

 ج لغة أجنبية 111ل ب لغة أجنبية 111ل ف لغة أجنبية 111ل 3 1 2 10/1 االربعاء

 14/1 االحد

3 1 4 
 ةف خواص مادة وحرار  111ف

 ف صوت وموجات 112ف
  

 ج حرارة وخواص مادة111ف  ب حرارة وخواص مادة 111ف  3 1 2

 (1ج تحميل رياضي ) 110ر (1ب تحميل رياضي ) 110ر  3  1 2 17/1 االربعاء

 
 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات             وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب  
 
ماهر حلمى هالل  د/ .ا                     شحاتة السباعى حسند/ .ا



 

 كليـــة العلـــوم      
 مكتب الوكيل      

 الطالبالتعليم و لشئون

 

 الثانيةجدول امتحانات الفرقة                                                                                            
 7102/7102 ول لمعامالفصل الدراسي األ                                                                               

                                                                          

 الْ٘م
 الحبرٗخ

عذد 

السبعب

 ت
 الجْ٘ف٘سٗبء علْم األرض )الجْ٘لْج٘ب( العلْم الجْ٘لْج٘ة الف٘سٗبء الذْ٘ٗة الطج٘ة الف٘سٗبء ّالى٘و٘بء الرٗبض٘بت ّالف٘سٗبء ّالفله السهي

 1/1 ٘ياالثٌ
3 1-4 

 ف ر ثصرٗبت إلىحرًّ٘ة211ف

 ف ر ف٘سٗبء ررٗة212ف
  

 ة الفمبرٗبت211ح

 ة دشرات 212ح 
 

 جف علن الصخْر 213ج

 جف علن الطجمبت 214ج

  ج دفرٗبت 211ج  ف ح دٌٗبه٘ىب درارٗة213ف ف ن ف٘سٗبء ررٗة211ف  1-3 2

 4-1 3 4/1 الخو٘س

 (3ف ر جذل٘ل رٗبضٖ)211ر

 ججر هجردف ر هٌطك ّ 212ر

 (3) ف ن جذل٘ل رٗبض211ٖر

 (1ججر هجرد ) ف ن 212ر

 (3ف ح جذل٘ل رٗبضٖ) 211ر

 (1ف ح ججر هجرد ) 212ر

ة ه٘ىرّثْ٘لْج٘ب 211ى

(1) 

 ة طذبلــت 212ى

 (3ج جذل٘ل رٗبضٖ)211ر

ج علْم الذبست لعلْم  212ج

 األرض

 (2جف جذل٘ل رٗبضٖ)211ر

 جف ه٘ىبً٘ىب 213ر

 8/1 االثٌ٘ي

3 1-4     
 ج همذهة فٖ الجرهجة210ر

 ج ادحوبالت ّإدصبء212ر
 

 ج ف همذهة فٖ الجرهجة220ر  ة همذهة فٖ الجرهجة210ر ف ج همذهة فٖ الجرهجة220ر ف ن همذهة فٖ الجرهجة220ر ف ر همذهة فٖ الجرهجة210ر 1-3 2

 11/1 الخو٘س

3 1-4 

 ف ر دٌٗبه٘ىب درارٗة213ف

 ف ر وِرّهغٌبط٘س٘ة 214ف

 ٘ىب درارٗةف ن دٌٗبه212ف

 ف ن وِرّهغٌبط٘س٘ة 213ف

 ف ح ف٘سٗبء ررٗة211ف

 ف ح وِرّهغٌبط٘س٘ة212ف
 

 ج ثصرٗبت الوعبدى212ج

 ج علن الجلْرات213ج

 جف دٌٗبه٘ىب درارٗة211ف

 جف وِرّهغٌبط٘س٘ة 212ف

   ة جشرٗخ ًجبت 213ى    1-3 2

   (2ج و٘و٘بء عضْٗة ) 211ن  ْلْجٔف ح ه٘ىرّث211٘ى (2ف ن و٘و٘بء عضْٗة )211ن   3-1 2 15/1 االثٌ٘ي

 4-1 3 18/1 الخو٘س

 (3ف ر ه٘ىبً٘ىب )213ر

ف رهمذهة فٖ الذبست  214ر

 ًظوَّ

 ف ن212ن

ف ن و٘و٘بء  213(ن1ن جذل٘ل٘ة )

 أ(1ف٘سٗبئ٘ة )

 ف ح فسْ٘لْج211ٖح

 ف ح أًسجة ّخل٘ة212ح

ة و٘و٘بء ف٘سٗبئ٘ة 211ن

 أ(1)

غ٘ر عضْٗة 0ة ن212ن

3) 

 أ(1ة )ف٘سٗبئ٘ 0ج ن 211ن

 (3غ٘ر عضْٗة )0ج ن212ن

جف جْ٘ف٘سٗبء ًظرٗة  211ج

(1) 

جف جطج٘مبت الذبست  212ج

 فٖ الجْ٘ف٘سٗبء اٙلٖ

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات             وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب  
      ماهر حلمى هاللد/ .ا                  شحاتة السباعى حسن  د/ .ا   

 



 كليـــة العلـــوم      
 مكتب الوكيل      

 الطالبالتعليم و لشئون

 

 الثالثهل امتحانات الفرقة جدو
 7102/7102 الفصل الدراسي األول لمعام

 التاريخ اليوم
عدد 
الساعا

 ت
 الفيزياء الحيوية الطبية عموم الفضاء الفيزياء فيزياء وعموم الحاسب اإلحصاء وعموم الحاسب الرياضيات وعموم الحاسب الرياضيات الزمن

 12-9 3 1/1 االثٌ٘ي

ر ه٘ىبً٘ىب 317ر

 جذل٘ل٘ة

 ر همرر خبص318

  

دب ف ف٘سٗبء 311ف

 (1جْاهذ)

دب ف ف٘سٗبء 312ف

 (1ًّْٗة)

ف ف٘سٗبء 311ف

 (1جْاهذ)

 (1ف ف٘سٗبء ًّْٗة)312ف

ف٘سٗبء  311ف

 (1جْاهذ)

(1ف٘سٗبء ًّْٗة) 312ف  

فخ ف٘سٗبء جْاهذ 311ف

(1) 

فخ ف٘سٗبء ًّْٗة 312ف

(2) 

 12-9 3 4/1 الخو٘س
 ر  جذل٘ل دم٘مٖ 311ر

 تور جذل٘ل هر 312ر

 ر دب جذل٘ل دم٘مٖ 311ر

 توهرردب جذل٘ل  312ر

ص دب سالسل 311ر

 زهٌ٘ة

 ص دب جذل٘ل هروت 312ر

 
 ف جذل٘ل دم٘مٖ 311ر

 توهرف جذل٘ل  312ر

 جذل٘ل دم٘مٖ 311ر

توهرجذل٘ل  312ر  

 فخ جذل٘ل دم٘مٖ 311ر 

 توهرفخ جذل٘ل  312ر

لغبت ثرهجة 310ر ف لغبت ثرهجة310ر دب ف لغبت ثرهجة 310ر ص دب لغبت ثرهجة310ر ر دب لغبت ثرهجة310ر ر لغبت ثرهجة310ر 11-9 2 8/1 االثٌ٘ي  فخ لغبت ثرهجة310ر 

 12-9 3 11/1 الخو٘س

ر جذل٘ل اججبُٖ 315ر

 هوحذات

ر همذهة فٖ ًظن 317ر

 الحشغ٘ل

ردب همذهة فٖ ًظن 317ر

 الحشغ٘ل

ردب همذهة فٖ ثٌبء 318ر

 الذبست

ص دب همذهة فٖ 317ر

 ًظن الحشغ٘ل

دب همذهة فٖ ص 318ر

 ثٌبء الذبست

دب ف همذهة فٖ ًظن  317ر

 الحشغ٘ل

دب ف همذهة فٖ ثٌبء  318ر

 الذبست

ف ف٘سٗبء  313ف

 الوفبعالت

 ف ف٘سٗبء دْ٘ٗة 314ف

فله عبم 315ف  

طمس فضبئٖ 316ف  

فخ ف٘سٗبء  313ف

 الوفبعالت

 فخ ف٘سٗبء دْ٘ٗة 314ف

  12-9 3 15/1 االثٌ٘ي
 ر دب ُ٘بول ث٘بًبت 315ر

 دب خْارزه٘بتر  316ر

 ص دب ُ٘بول ث٘بًبت 315ر

 ص دب خْارزه٘بت 316ر

 دب ف ُ٘بول ث٘بًبت 315ر

 دب ف خْارزه٘بت 316ر
   

      12-9 3 18/1 الخو٘س

 (2هجرد)ر ججر 313ر

ر ادحوبالت  314ر

 (2ّإدصبء )

 (2ر دب ججر هجرد) 313ر

ر دبادحوبالت  314ر

 (2ّإدصبء )

ص دب إدصبء  313ر

 تجهر

حوبالت ص دب اد 314ر

 (2ّإدصبء )

دب ف ف٘سٗبء الىن  313ف

(1) 

دب ف ف٘سٗب  314ق

 (1رٗبض٘ة)

 (1ف ف٘سٗبء الىن )315ف

ف ف٘سٗبء 316ف

 (1رٗبض٘ة)

 (1ف٘سٗبء الىن ) 315ف

ف٘سٗبء  316ف

(1رٗبض٘ة)  

 فخ طف٘ل٘بت 311ح 

 فخ ّلبٗة إشعبع٘ة 315ف

 ية ورئيس عام االمتحاناتعميد الكل             وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب  
 ماهر حلمى هاللد/ .ا                  شحاتة السباعى حسن  د/ .ا   

 الثالثهجدول امتحانات الفرقة 
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 7102/7102 الفصل الدراسي األول لمعام                                                                                 

 علن الذْ٘اى
 الى٘و٘بء ّعلن

 الذْ٘اى

الى٘و٘بء ّالى٘و٘بء 

 الذْ٘ٗة
 السهي الٌجبت  الى٘و٘بء و٘و٘بء ّو٘و٘بء جطج٘م٘ة

عذد 

 السبعبت
 الْ٘م الحبرٗخ

 ح اّل٘بت ّطف٘ل٘بت311ح
 ن ح طف٘ل٘بت 311ح

 ن ح دشرات 312ح

 4ن وخ و٘و٘بء دْ٘ٗة  316ن

 5ن وخ و٘و٘بء دْ٘ٗة  317ن

 (1ن وث و٘و٘بء جطج٘م٘ة ) 315ن

 (2بء جطج٘م٘ة)ن وث و٘و٘ 316ن

ن و٘و٘بء غ٘ر 312ن 

 (4)عضْٗة

 (2ن و٘و٘بء جذل٘ل٘ة ) 312ن

 ف٘رّسبت ّهٌبعة   ى  311ى 

 ثىحرٗب عبهة ى  312ى 
9-12 3 1/1 

 االثٌ٘ي
 
 

 (1ح و٘و٘بء دْ٘ٗة )311ن

 (2) جذل٘ل٘ةح و٘و٘بء312ن

(ّ3) 

 غ٘ر عضْٗة ن ح و٘و٘بء312ن

(4) 

 (2ف٘سٗبئ٘ة) ن ح و٘و٘بء 311ن

 (4و٘بء غ٘ر عضْٗة )ن وخ و313٘ن

 (2) ن وخ و٘و٘بء ف٘سٗبئ٘ة314ن

 (4) ن وث و٘و٘بء غ٘ر عضْٗة313ن

 (2ن وث و٘و٘بء ف٘سٗبئ٘ة)314ن

 (4ن و٘و٘بء ف٘سٗبئ٘ة)314ن 

 (2ن و٘و٘بء ف٘سٗبئ٘ة )315ن

 (1و٘و٘بء دْ٘ٗة )  ى  311ن 

( ّ 2و٘و٘بء جذل٘ل٘ة )  ى  312ن 

(3) 

 الخو٘س 4/1 3 9-12

 لغبت ثرهجة ى  320ر  ن لغبت ثرهجة310ر ن وث لغبت ثرهجة310ر ن وخ لغبت ثرهجة310ر ن ح لغبت ثرهجة310ر لغبت ثرهجة ح 310ر

 

9-11 2 8/1 
 االثٌ٘ي

 

 ح اد٘بء هبئ٘ة312ح

 ح ث٘ئة ّفًْب313ح
 ن ح ث٘ئة 313ح

 ن ح جمٌ٘ة ّأًسجة 314ح 
    9-12 3 

 الخو٘س 11/1

 2 11-9  (1ن و٘و٘بء دْ٘ٗة ) 316ن (3٘و٘بء جطج٘م٘ة)ن وث و 317ن  (3)ن وخ و٘و٘بء دْ٘ٗة  315ن  

 االثٌ٘ي 15/1 2 11-9 ى ادصبء دْ٘ٓ 319ر     ن ح إدصبء دْٕ٘ 319ر     ح إدصبء دْٕ٘ 319ر

 ح و٘و٘بء عضْٗة  313ن

(5,4) 
 (5,4ن ح و٘و٘بءعضْٗة) 313ن

 (5، 4ن وخ و٘و٘بء عضْٗة )311ن

 (2)ن وخ و٘و٘بء جذل٘ل٘ة 312ن 

 (5,4) عضْٗة و٘و٘بء ن وث311ن

 (2)ن وث و٘و٘بء جذل٘ل٘ة  312ن 

 ن 311ن

 (5.4و٘و٘بء عضْٗة)

 جمس٘ن فطرٗبت   ى  313ى 

 الج٘ئة ّالحلْخ  ى  314ى 
 الخو٘س 18/1 3 9-12

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات             وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب  
 
ماهر حلمى هالل  د/ .ا                  شحاتة السباعى حسن  د/ .ا



 كليـــة العلـــوم      
 مكتب الوكيل      

 الطالبالتعليم و لشئون

 

 الثالثهجدول امتحانات الفرقة                                                                                   
 7102/7102 الفصل الدراسي األول لمعام                                                                              

الميكروبيولوجي والكيمياء  الكيمياء والجيولوجيا الجيولوجيا الجيوفيزياء
 الحيوية

 اليوم التاريخ س الزمن كيمياء والنبات الميكروبيولوجي

 جف فيزياء نووية311ف

جف فيزياء اإللكترونيات 312ف
(1) 

 ج جيومورفولوجيا 313ج

 ج جيولوجيا تصويرية 314ج 

 (2كج كيمياء فيزيائية ) 312ك 

كج كيمياء غير عضوية  313ك 
(4) 

 
 الدقيقة م فسيولوجيا الكائنات 313ن 

 م ميكربيولوجا تطبيقية314ن

 ك ن عالقات مائية 311ن

 ك ن نمو ومنظمات نمو 312ن 
9-12 3 

1/1 

 االثٌ٘ي
 
 

م كح فسيولوجيا الكائنات  313   
 الدقيقة

  9-11 2 

 جف تحميل حقيقي311ر 
 جف تحميل مركب 312ر

 

 (1ج جيوفيزياء عامة ) 315ج
 ج  جيوكيمياء 316ج 

جيومورفولوجيا   كج 313ج 
 وتصويرية 

عمم الصخور  كج 314ج 
 النارية

 
 (1م كيمياء حيوية )311ك
 (3(و)2م كيمياء تحميمية)312ك

 (2ك ن كيمياء فيزيائية) 311ك

 (4عضوية ) رك ن كيمياء غي 312ك
9-12 3 

4/1 

 

 الخو٘س
 

 2 11-9   (4حيوية )م كح كيمياء  313ك   

 8/1 2 11-9 ك ن لغات برمجة310ر م  لغات برمجة310ر م كح لغات برمجة310ر لغات برمجة كج 320ر  ج لغات برمجة310ر جف لغات برمجة310ر
 االثٌ٘ي

 

 (1جف سيزمولوجيا ) 311ج

 جف قياسات آبار 312ج

 ج عمم الصخور النارية317ج

ج الحاسب اآللي لمعموم 318ج
 جيةالجيولو 

, 4كيمياء عضوية ) كج 311ك 
 (2( و تحميمية )5

 (3م كح كيمياء حيوى ) 311ك 

 (5م كح كيمياء حيوية ) 312ك 
 

  5،4ك ن كيمياء عضوية) 313ك 

 3 12-9 (1وتحميمية )

 الخو٘س 11/1

 2 11-9  (5,4م كيمياء عضوية)  313ك    

 االثٌ٘ي 15/1 2 11-9  م  إحصاء حيوي 319ر م كح إحصاء حيوي 319ر   

جف تحميل بيانات  313ج
 (1جيوفيزيقية)

 جف جيولوجيا تكتونية 314ج

ج جيولوجيا بنائية  311ج
 وتكتونية

 (2ج عمم الطبقات ) 312ج

 كج بنائية وتكتونية  311ج 

 (2عمم الطبقات ) كج 312ج 

 م كح تقسيم فطريات 311

 م كح ميكروبيولوجيا التربة 312ن

 م  تقسيم فطريات 311

 م ميكروبيولوجيا التربة 312ن

 ك ن فسيولوجيا الطحالب 313ن 

 ك ن فيروسات بكتريا 314ن 
9-12 3 

 
18/1  

 الخو٘س

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات             وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب  
 ماهر حلمى هاللد/ .ا                        شحاتة السباعى حسن  د/ .ا       
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 الرابعهجدول امتحانات الفرقة                                                                                    
 7102/7102 الفصل الدراسي األول لمعام                                                                              

 اإلحصاء وعموم الحاسب الفيزياء و حاسب ياضة وحاسبر  الرياضات الزمن س التاريخ اليوم
 الفيزياء

 
 الفيزياء الحيوية الطبية

 12-9 3 3/1 االربعاء

 ر ميكانيكا الكم416ر
 ر حا نظرية الحسابات 416ر

 

ر حا شبكات الحاسب418ر   

 ر حا الرؤيا بالحاسب 419ر 

ف حا شبكات الحاسب418ر   

 ف حا الرؤيا بالحاسب 419ر 

شبكات الحاسب ص حا418ر   
 ص حا الرؤيا بالحاسب 419ر 

 (2ف فيزياء الكم )415ف
ف فيزياء رياضية 416ف

(2) 

 (2فح فيزياء الكم )417ف
 (2فح فيزياء رياضية )418ف

 10/1 االربعاء
3 

 
9-12 

 ر نظرية المعادالت التفاضمية 413ر
 ر تحميل عددي414ر

رحا نظرية المعادالت  413ر
 التفاضمية

 رحا تحميل عددي414ر

 (2ف حا فيزياء إلكترونيات) 413ف 
ف حافيزياء درجات الحرارة 414ف

 المنخفضة

 ص حا تحميل انحدار 413ر
 ص حا تحميل عددي 414ر

ف فيزياء  413ف 
 (2إلكترونيات)

ف فيزياء درجات 414ف
 الحرارة المنخفضة

فح فيزياء  413ف
 (2إلكترونيات)

فح فيزياء درجات 414ف
 لمنخفضةالحرارة ا

 12-9 3 14/1 االحد
 ر موائع 417ر

 ر مقرر خاص 418ر

 ر حا نظرية الحسابات 416ر
 ر حا المترجم417ر

 (2ف حا فيزياء الجوامد)411ف 
 (2ف فيزياء نووية )412ف 

 ص حا نظرية الحسابات 416ر
ص حا المترجم417ر  

ف فيزياء 411ف 
 (2الجوامد)

 (2ف فيزياء نووية )412ف 

 (2الجوامد )فح فيزياء 411ف 
 (2فح فيزياء نووية )412ف 

 17/1 االربعاء
3 

 
9-12 

 ر التحميل الدالي 411ر 
متقطعة يةر رياض 412ر   

 رحا التحميل الدالي 411ر 
متقطعة ياترحا رياض 412ر   

 ر حا نظرية الحسابات 416ر
ف حا المترجم417ر  

 ص حا أساسيات عينات 411ر 
ص حا تصميم تجارب 412ر   

 حميل الداليف الت 411ر 
 متقطعة تف رياضيا 412ر 

 فح األغشية والخمية415ف
 فح مواد حيويةوبديمة 416ف

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات             وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب  
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 الربعهجدول امتحانات الفرقة                                                                                  
 7102/7102 ل لمعامالفصل الدراسي األو                                                                            

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات             وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب  
 
 ماهر حلمى هاللد/ .ا                  شحاتة السباعى حسن  د/ .ا     

 

 

 الكيمياء وعمم الحيوان الكيمياء والكيمياء التطبيقية الكيمياء والكيمياء الحيوية الكيمياء عموم الفضاء الزمن س التاريخ اليوم

 12-9 3 3/1 االربعاء
 (2فيزياء إلكترونيات) 413ف 
 (2)فيزياء رياضية 416ف

 (9،8ك كيمياءعضوية )411ك
 ك كح كيمياء414ك

 (9،8عضوية )

 ك كت كيمياء416ك
 (9،8عضوية )

 (9،8عضوية ) ح كيمياءك 413ك

 10/1 عاءباالر 

3 9-12 
 فمك راديوي 414ف

 بالزما الفضاء 415

 أ(6ك كيمياء غير عضوية)412ك
 (5ك تحميمية ) 413ك

 (ب6وغير عضوية )

 
 
 

 (10)ك كت كيمياء تطبيقية 417ك
 (11ك كت كيمياء تطبيقية )418ك

 ك ح فسيولوجي411ح
 ك ح سموك412ح

   (11ك كح كيمياء حيوية)413ك   9-11 2

 14/1 االحد

3 9-12 
 اقمار صناعية 416ف
  معالجة صور 417ف

 (9ك كح كيمياء حيوية)411ك
 (10ك كح كيمياء حيوية )412ك

 (8ك كت كيمياء تطبيقية ) 415ك
 (9ك كت كيمياء تطبيقية ) 416ك

 ك ح بيولوجيا الخمية413ح
 وجزيئية ك ح إشعاعية414ح

    (1ك كيمياء بيئية )415ك   9-11 2

 فيزياء الكواكب 411ف 12-9 3 17/1 االربعاء
  تطور نجمي 412ف

 (3ك كيمياء فيزيائية )414ك

 ك كح كيمياء غير415ك
 (5(و تحميمية )6عضوية )

 (3كح كيمياء فيزيائية )416ك

ك كت كيمياء غير عضوية 415ك
 (5وتحميمية )

 (3)كيمياء فيزيائية 

 ك ك ح ك غير عضوية411ك
 (5( وتحميمية )6)

 (3) ح كيمياء فيزيائية ك412ك
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 الرابعةجدول امتحانات الفرقة 
 7102/7102 الدراسي األول لمعام الفصل

 بيولوجىو الميكر  بيولوجى والكيمياء الحيويةو الميكر  عمم الحيوان الكيمياء والنبات نبات الزمن س التاريخ اليوم

 31/12 االحد

3 

 

9-11 

 
 

ك ن ميكروبيولوجيا  411ن
 تطبيقية

 ك ن ميكروبيولوجيا التربة412

 ك ح فسيولوجي411ح
 ح اجنة تجريبي 412ح

 م كح وراثة الكائنات الدقيقة411ن
 م كح فيروسات412ن

 م وراثة الكائنات الدقيقة411ن
 م عالقة العائل بالطفيل412ن

1 9-11 
تكنولوجيا حيوية وزراعة ن  415ن 

 االنسجة
    

 11-9 3 3/1 االربعاء

فسيولوجيا الطحالب ن  413ن 
 وبيئتها

 عالقة العائل بالطفيلن  414ن 

ضوية ك ن كيمياء ع 413ك
(9.8) 

 
 م كح ميكربيولوجيا تطبيقية413ن
 م كح ميكربيولوجيا صناعية414ن

 م فيروسات413ن
 م ميكربيولوجيا صناعية414ن

 10/1 االربعاء

3 

 

9-11 

 

 انزيماتن  411ن 

 أيض ومسارات أيضيةن  412ن 

 ك ن أنزيمات413ن
ض ومسارات ك ن أي 414ن 

 أيضية

 ح انسجة خاصة  415ح
 وكيمياء انسجة

 

 م مقرر خاص 415ن
 م تكنولوجيا حيوية و416ن

 زراعة األنسجة

  (7،6م كح ك عضوية)415ك    9-11 1

 14/1 االحد

3 9-11 
 مناخ وجغرافيا نباتيةن  416ن 

 وراثة متقدمةن  417ن 
 

 ك ح بيولوجيا الخمية413ح
 ك ح بيولوجيا جزئية414ح

 (9م كح كيمياء حيوية)411ك
 (10م كح كيمياء حيوية )412ك

 (3)م كيمياء حيوية411ك

1 9-11      

 17/1 االربعاء

3 9-11  
 3 ك ن كيمياء فيزيائية 411ك
   6غير عضوية ك ن ك412ك

 (5وتحميمية ) 

 

  

 م كيمياء حيوية411ك  فيزياء حيوية واشعاعية ن 411ف  9-11 1
 (3م كح تحميمية ) 413ك
 (11م كح كيمياء حيوية)413ك

 

شعاعية م فيزياء حيوية411ف  وا 
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 كليـــة العلـــوم      
 مكتب الوكيل      

 الطالبالتعليم و لشئون
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 الرابعهجدول امتحانات الفرقة 
 7102/7102 الفصل الدراسي األول لمعام                                                                              

 التاريخ اليوم
عدد 

 الساعات
 جيوفيزياء الجيولوجيا الكيمياء و الجيولوجيا الزمن

   جيولوجيا البترول وتحت سطحية ك ج  413ج  11-9 2 31/12 االحد

 3/1 االربعاء

 هندسيةج جيولوجيا حقمية و  411ج (9, 8كيمياء عضوية ) ك ج 411ك  9-12 3
 ج جيولوجيا تحت سطحية412ج

 

 جف جيولوجيا البترول وتحت السطحية 413ج   9-11 2

 12-9 3 10/1 االربعاء
 جيو كيمياء ك ج  411ج 

 هيدروجيولوجيا ك ج  412ج 
 ج رسوبيات حديثة 413ج
 ج جيولوجيا بيئية 414ج

 جف رياضيات الجيوفيزياء 411ج

 14/1 االحد

3 9-12  
 يا منجميةج جيولوج 415ج
 ج جيولوجيا النظائر 416ج

 جف جيوفيزياء هندسية 414ج
 جف استشعار عن بعد 415ج

   البترول وبتروكيماويات ك ج 412ك  9-11 2

 17/1 االربعاء
3 9-12 

 (3كيمياء فيزيائية ) ك ج 413ك 

  (5( وتحميمية)6كيمياء غير عضوية) ك ج 414ك 
 جف تحميل طيفي جيوفيزيقى 412ج
 النظرية العكسية والتحميل جف413ج

  (1ج جيولوجيا مائية ) 417ج  9-11 2

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات             وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب  
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 يوية الجزيئيةالح ااألولى التكنولوجي المستوىجدول امتحانات 
 7102/7102 الفصل الدراسي األول لمعام                                                                              

 عدد الساعات التاريخ اليوم 
 الزمن

 
 التكنولوجي الحيوية الجزيئية

 فيزياء P101A 3 1 2 24/12 االحد

 زيةلغةانجمي L10A 3 1 2 27/12 االربعاء

 رياضة M101A 3 1 2 31/12 االدذ

3/1 االرثعبء  2 1 3 ETH101A حقوق االنسان 

 عمم الحيوان Z101A 3 1 2 10/1 االرثعبء

 كيمياء عضوية C101A 3 1 2 14/1 االدذ

 حاسب الى Cs101A 3  1 2 17/1 االربعاء 

 
 ئيس عام االمتحاناتعميد الكلية ور              وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب  
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 الطالبالتعليم و لشئون

 

 



 

 كليـــة العلـــوم      
 مكتب الوكيل      

 الطالبالتعليم و لشئون

 

 الثانى المستوىجدول امتحانات 
 7102/7102 الفصل الدراسي األول لمعام

 

 عدد الساعات التاريخ اليوم 
 الزمن

 
 التكنولوجيا الحيوية الجزيئية

 Organic Spectroscopy (C201A)        كيمياء الطيف 1 3 2 21/12 الخو٘س

 Genetics  (BC201)                           مقدمة فى الجينات      1 3 2 25/12 االثٌ٘ي

بيوبرل                        Programming for biologist 1 3 2 28/12 الخو٘س  

 Biochemistry 1 (BC202A ) كيمياء حيوية                  1 3 2 1/1 االثٌ٘ي

 Biotechnology ( BTC201 )      مقدمة فى البيوتكنولوجى 1 3 2 4/1 الخو٘س

 Microbiology (MB201A )                ميكروبيولوجى  1 3 2 11/1 الخو٘س

 Molecular Physiology (BC203               فسيولوجى 1 3 2 15/1 االثٌ٘ي

 Man and environment (E200)          ئةاالنسان والبي 1 3 2 18/1 الخو٘س

 
 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات                                                 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                                                                                           
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 الحيوية الجزيئية االتكنولوجي المستوى الثالثجدول امتحانات                                                                     
 7102/7102الفصل الدراسي األول لمعام                                                                             

 عدد الساعات التاريخ اليوم 
 الزمن

 
 التكنولوجيا الحيوية الجزيئية

 Tissue Culture 11 9 2 21/12 الخو٘س

 زراعه انسجه

 11 9 2 25/12 االثٌ٘ي
Physical chemistry   
 كيميبء فيزيبئيه

 11 9 2 28/12 الخو٘س
Introduction to database structure & algorithm 

 والخوارزميات البيانات هياكلمقدمه فى 

 11 9 2 1/1 االثٌ٘ي
Industrial biotechnology and fermentation  

 تكنولوجي صناعى )تكنلوجيا التخمر(

 11 9 2 4/1 الخو٘س
Quality control    

         ادارٍ الجْدٍ

 11 9 2 8/1 االثٌ٘ي
Current topics in molecular biology  

 مواضيع مختبره في البيولوجيب الجزيئية 

 11 9 2 11/1 الخو٘س
Introduction to bioinformatics(formerly computers in 

molecular biology)  
 المعلومبنيه الحيويه

 11 9 2 15/1 االثٌ٘ي
Principes of immunology 

  علم المناعة

 11 9 2 18/1 الخو٘س
Medical natural product 

 الوٌحجبت الطجَ٘ الطج٘ع٘ة

 
 حاناتعميد الكلية ورئيس عام االمت             وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب  
 
  ماهر حلمى هاللد/ .ا                  شحاتة السباعى حسن  د/ .ا   
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 الحيوية الجزيئية االتكنولوجيالرابع لمستوى جدول امتحانات ا                                                                
 7102/7102الفصل الدراسي األول لمعام                                                                          

 عدد الساعات التاريخ اليوم 
 الزمن

 
 التكنولوجيا الحيوية الجزيئية

 11 9 2 24/12 االدذ
Stem cell Biology & tissue Engineering(BTC 401) 

 بيولوجيا الخاليا الجزعية وهندسة الخلية

 11 9 2 27/12 االرثعبء
Current topics in bioinformatics 

  مواضيع مختبره في المعلومبنيه الحيويه        

 11 9 2 31/12 االدذ
Biomaterials(BTC402 

 المواد الحيوية

 11 9 2 3/1 االرثعبء
Bioe Ethics 

 اخالقيبت البحث 

 البيولوجي

 11 9 2 10/1 االرثعبء
Genomics & Proteomics(BLN401) 

 بروتيومات أو علم الجينوم

 11 9 2 14/1 دذاال

Elective course from list (B) 

Food biotecknolgy 
 مقرر اختيبرى 

Elective course from list (B) 
  مقرر اختيبرى 

(HIV and AIDS  BIDS OF) 
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