
 كليـــة العلـــوم      
 مكتب الوكيل      

 الطالبالتعليم و لشئون

 

 الثالثهل امتحانات الفرقة جدو
 2018/2019 الفصل الدراسي األول للعام

 التاريخ اليوم
عدد 
الساعا

 ت
 الفيزياء الحيوية الطبية علوم الفضاء الفيزياء اإلحصاء وعلوم الحاسب الرياضيات وعلوم الحاسب الرياضيات الزمن

 12-9 3 3/1 الخميس

ر ميكانيكا 317ر

 تحليلية

 ر مقرر خاص318

 حا هياكل بياناتر  315ر

 ر حا خوارزميات 316ر

 ص حا هياكل بيانات 315ر

 ص حا خوارزميات 316ر

ف فيزياء 311ف

 (1جوامد)

 ف فيزياء نووية312ف

(1) 

فيزياء  311ف

 (1جوامد)

 فيزياء نووية 312ف

(2)  

فح فيزياء جوامد 311ف

(1) 

فح فيزياء نووية 312ف

(2) 

 12-9 3 10/1 الخميس
 ر  تحليل حقيقي 311ر

 بكر تحليل مر 312ر

 ر حا تحليل حقيقي 311ر

 بكرحا تحليل مر 312ر

ص حا سالسل 311ر

 زمنية

 ص حا تحليل مركب 312ر

 ف تحليل حقيقي 311ر

 بكف تحليل مر 312ر

 تحليل حقيقي 311ر

بكتحليل مر 312ر  

 فح تحليل حقيقي 311ر 

 بكفح تحليل مر 312ر

لغات برمجة 310ر ف لغات برمجة310ر ص حا لغات برمجة310ر ا لغات برمجةر ح310ر ر لغات برمجة310ر 11-9 2 14/1 االثنين  فح لغات برمجة310ر 

 12-9 3 17/1 الخميس

ر تحليل اتجاهي 315ر

 ممتدات

ر مقدمة في نظم 317ر

 التشغيل

رحا مقدمة في نظم 317ر

 التشغيل

رحا مقدمة في بناء 318ر

 الحاسب

ص حا مقدمة في 317ر

 نظم التشغيل

دمة في ص حا مق318ر

 بناء الحاسب

ف فيزياء  313ف

 المفاعالت

 ف فيزياء حيوية 314ف

فلك عام 315ف  

طقس فضائي 316ف  

فح فيزياء  313ف

 المفاعالت

 فح فيزياء حيوية 314ف

      12-9 3 24/1 الخميس

 (2مجرد)ر جبر 313ر

ر احتماالت  314ر

 (2وإحصاء )

 (2ر حا جبر مجرد) 313ر

ر حااحتماالت  314ر

 (2وإحصاء )

ص حا إحصاء  313ر

 بتمر

ص حا احتماالت  314ر

 (2وإحصاء )

 (1ف فيزياء الكم )315ف

ف فيزياء 316ف

 (1رياضية)

 (1فيزياء الكم ) 315ف

فيزياء  316ف

(1رياضية)  

 فح طفيليات 311ح 

 فح وقاية إشعاعية 315ف

 تحاناتعميد الكلية ورئيس عام االم              وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب  
 ماهر حلمى هاللد/ .ا                   شحاتة السباعى حسن  د/ .ا   
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 علم الحيوان
الكيمياء وعلم 

 الحيوان

ياء والكيمياء الكيم

 الحيوية
 الزمن الكيمياء كيمياء وكيمياء تطبيقية

عدد 

 الساعات
 اليوم التاريخ

 ح اوليات وطفيليات311ح
 ك ح طفيليات 311ح

 ك ح حشرات 312ح

 4ك كح كيمياء حيوية  316ك

 5ك كح كيمياء حيوية  317ك

 (1ك كت كيمياء تطبيقية ) 315ك

 (2ك كت كيمياء تطبيقية) 316ك

يمياء غير ك ك312ك 

 (4)عضوية

 (2ك كيمياء تحليلية ) 312ك

 الخميس 3/1 3 9-12

 (1ح كيمياء حيوية )311ك

 (2) تحليليةح كيمياء312ك

 (3و)

 غير عضوية ك ح كيمياء312ك

(4) 

 (2فيزيائية) ك ح كيمياء 311ك

 (4ك كح كيمياء غير عضوية )313ك

 (2) ك كح كيمياء فيزيائية314ك

 (4) ةك كت كيمياء غير عضوي313ك

 (2ك كت كيمياء فيزيائية)314ك

 (4ك كيمياء فيزيائية)314ك 

 (2ك كيمياء فيزيائية )315ك
 الخميس 10/1 3 9-12

 االثنين 14/1 2 11-9 ك لغات برمجة310ر ك كت لغات برمجة310ر ك كح لغات برمجة310ر ك ح لغات برمجة310ر لغات برمجة ح 310ر

 ح احياء مائية312ح

 ح بيئة وفونا313ح
 ك ح بيئة 313ح

 ك ح تقنية وأنسجة 314ح 
   9-12 3 

 الخميس 17/1

 2 11-9 (1ك كيمياء حيوية ) 316ك (3ك كت كيمياء تطبيقية) 317ك  (3)ك كح كيمياء حيوية  315ك  

 االثنين 21/1 2 11-9    ك ح إحصاء حيوي 319ر     ح إحصاء حيوي 319ر

 ح كيمياء عضوية  313ك

(5,4) 
 (5,4مياءعضوية)ك ح كي 313ك

 (5، 4ك كح كيمياء عضوية )311ك

 (2)ك كح كيمياء تحليلية 312ك 

 (5,4) عضوية ك كت كيمياء311ك

 (2)ك كت كيمياء تحليلية  312ك 

 ك 311ك

 (5.4كيمياء عضوية)
 الخميس 24/1 3 9-12
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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

 ريةج جيولوجيا تصوي 314ج 

جيومورفولوجيا   كج 313ج 
 وتصويرية 

علم الصخور  كج 314ج 
 النارية

 
 الدقيقة م فسيولوجيا الكائنات 313ن 

 م ميكربيولوجا تطبيقية314ن

 ك ن عالقات مائية 311ن

 ك ن نمو ومنظمات نمو 312ن 
9-12 3 

 الخميس 3/1

م كح فسيولوجيا الكائنات  313   
 2 11-9   الدقيقة

 ليل حقيقيجف تح311ر 
 جف تحليل مركب 312ر

 

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

 (2كج كيمياء فيزيائية ) 312ك 

كج كيمياء غير عضوية  313ك 
(4) 

 
 (1م كيمياء حيوية )311ك

 (3(و)2م كيمياء تحليلية)312ك

 (2ك ن كيمياء فيزيائية) 311ك

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

 الخميس 10/1

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

 االثنين 14/1 2 11-9 ك ن لغات برمجة310ر م  لغات برمجة310ر م كح لغات برمجة310ر لغات برمجة كج 320ر  ج لغات برمجة310ر جف لغات برمجة310ر

 (1جف سيزمولوجيا ) 311ج

 جف قياسات آبار 312ج

 ج علم الصخور النارية317ج

الحاسب اآللي للعلوم  ج318ج
 الجيولوجية

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

 (3م كح كيمياء حيوى ) 311ك 

 (5م كح كيمياء حيوية ) 312ك 
  5،4ك ن كيمياء عضوية) 313ك  

 3 12-9 (1وتحليلية )

 الخميس 17/1

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

 االثنين 21/1 2 11-9  م  إحصاء حيوي  319ر م كح إحصاء حيوي  319ر   

جف تحليل بيانات  313ج
 (1جيوفيزيقية)

 جف جيولوجيا تكتونية 314ج

ج جيولوجيا بنائية  311ج
 وتكتونية

 (2ج علم الطبقات ) 312ج

 كج بنائية وتكتونية  311ج 

 (2علم الطبقات ) كج 312ج 

 م كح تقسيم فطريات 311

 تربةم كح ميكروبيولوجيا ال 312ن

 م  تقسيم فطريات 311

 م ميكروبيولوجيا التربة 312ن

 ك ن فسيولوجيا الطحالب 313ن 

 ك ن فيروسات بكتريا 314ن 
 الخميس 24/1 3 9-12

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

 
 التكنولوجيا الحيوية الجزيئية

 Principes of immunology 11 9 2 24/12 االثنين
  علم المناعة

 11 9 2 27/12 الخميس
Introduction to database structure & algorithm 

 مقدمه فى هياكل البيانات والخوارزميات

 11 9 2 31/12 االثنين
Physical chemistry   
 كيمياء فيزيائيه

 11 9 2 3/1 الخميس
Introduction to bioinformatics(formerly computers in 

molecular biology)  
 المعلومانيه الحيويه

 11 9 2 10/1 الخميس
Industrial biotechnology and fermentation  
 تكنولوجي صناعى )تكنلوجيا التخمر(

 11 9 2 14/1 االثنين
Tissue Culture 
 زراعه انسجه

 11 9 2 17/1 الخميس
Medicinal Natural Products 

 المنتجات الطبية الطبيعية

 11 9 2 21/1 االثنين
Current topics in molecular biology  
 لجزيئية مواضيع مختاره فى البيولوجيا ا

 11 9 2 24/1 الخميس
Current topics of biotechnology 

 مواضيع مختاره فى البيوتكنولوجى

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


