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     جامعة حموان 

                                                                                     ابعة                                                                                                                         جامعة حموان                                                                                          جدول امتحانات الفرقة الر 
 9102/9191 كمية العموم                                                                                        الفصل الدراسي الثاني لمعام

 س التاريخ اليوم
 

 اسبرياضة وح الرياضيات الزمن
االحصاء وعموم 

 الحاسب
 عموم الفضاء الفيزياء

 الفيزياء الحيوية الطبية

 9-00 3 11/7 تبسلا 

 األعدادر نظرية  190ر 
رحا هندسة 199ر

 تحويالت ومسممات
 

 األعدادرحا نظرية  190ر 
 رحا نظرية القياس 191ر 

ص حا نظرية  191ر 
ص حا 194القياس ر

مقدمة في قواعد 
 البيانات

ف جسيمات  194ف 
 أولية

 إحصائيةف فيزياء 194ف
 

جسيمات اولية 191ف  
غالف ايوني  194ف

 ومغناطيسي

فح الكهربية في  194ف
 االنظمة البيولوجية

االتصال  بيوفيزياءفح 194ف
 والتحكم

 9-00 3 15/7 االربعاء

 ر 194ر
 هندسة تفاضمية

 نظرية القياس ر  191ر 

 رحا هندسة تفاضمية 194ر
هندسة تحويالت رحا 199ر

 ومسممات

ص حا حزم  190ر
 احصائية

ص حا نظرية  199ر
 طوابير ونظرية التخزين

 ف ليزر وتطبيقاته 194ف
 ف مقرر خاص 191ف

 ليزر وتطبيقاته 199ف
 فمك فيزيائي 194ف

 

 فح ليزر وتطبيقاته 194ف
 فح مقرر خاص 191ف

 

 تبسلا
18/7 3 00-9 

 ر نسبية197ر
 ر مقرر خاص194ر

تحميل وتصميم ر حا 194ر 
 نظم

 ر حا مقرر خاص 194ر 

ص حا النمذجة 197ر
 والمحاكه

ص حا مقرر  194ر 
 خاص

ف النمذجة  197ر
 والمحاكه

 ف هندسة تفاضمية 194ر

 فيزياء احصائية192ف
 النمذجة المحاكه 197ر

 مناعة فح 197ح

 فارماكولوجي فح 194ح

 9-00 3 22/7 االربعاء

 تحميل  ر194ر
 وتصميم نظم

 ميكانيكا احصائيةر 194ر

 رحا هندسةالبرمجيات194ر
ر حا مقدمة في قواعد 194ر

 البيانات

ص حا هندسة 194ر
 البرمجيات

 ص حا تحميل  194ر
 وتصميم نظم

 ف فيزياء الفمزات190ف 
 ف طاقة شمسية199ف 

 فيزياء الفمزات 191ف 
 طاقة شمسية 190ف 

 فح فيزياء الفمزات190ف 
بيوفيزياء    فح199ف 

البروتينات                   
     

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب     
 

 عماد دمحم ابو الدهبا.د/                    ا.د/ شحاتة السباعى حسن  
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 جدول امتحانات الفرقة الرابعة                                              جامعة حموان                                               
 9102/9191الجامعي  كمية العموم                                                                                        الفصل الدراسي الثاني لمعام 

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب     
 

 عماد دمحم ابو الدهبا.د/                    ا.د/ شحاتة السباعى حسن         

 
 
 

 اليوم
 الكيمياء والنبات عمم الحيوان الكيمياء وعمم الحيوان الكيمياء والكيمياء التطبيقية الكيمياء الزمن س التاريخ

 00/7 تبسلا
3 00-9 

 ك كيمياء191ك
 (4فيزيائية )

ك كت كيمياء غير عضوية 194ك
 (4(كيمياء فيزيائية)4(وتحميمية )7)

 ح ك غير عضويةك190ك
 (4( وتحميمية )7)

 (4ك ح كيمياء فيزيائية )199ك

 
 (4كيمياء فيزيائية ) ك ن190ك

ك ن ك غير عضوية  199ك

 (4(و تحليلية )7)

  ح فسيولوجي190ح       00-0 2

 االربعاء
15/7 3 00-9 

ك كيمياء غير 199ك
 (7عضوية)

 (4ك تحميمية ) 194ك

 09ك كت كيمياء تطبيقية 191ك
04ك كت كيمياء تطبيقية 194ك  

ك ح اجنة تجريبي 190ح
 وتشريح مقارن 

 مقارن ح تشريح 199ح

ك ن فسيولوجي الكائنات 191ن
 الدقيقة

 ك ن وراثة وهندسة وراثية199ن

 9-00 3 18/7 تبسلا
ك كيمياء 190ك

 (00،01عضوية)

 (01ك كت كيمياء تطبيقية ) 194ك  
(04 )ك كت كيمياء تطبيقية  197ك  

ك ح كيمياء 194ك
 (01،00عضوية)

ك ح كيمياء حيوية 191ك
(0(،)9) 

 ح سموك194ح 
بيولوجيا ح 191ح

 اشعاعية

 ك ك ن كيمياء عضوية191ك

(00،01 ) 

ح سموم ومناعة 194ح    0-00 2 20/7 نينثالا
 متقدم

 

 22/7  ءاعبرالا
3 00-9   

 ك ح كبمياء انسجة199ح
 سجة خاصةنك ح ا 194ح

 
 ك ن فمورا جغرافيا نباتية194ن

 ك ن امراض نبات191ن

2 00-0 
ك كيمياء 194ك 

00،01كيمياء عضوية)ك كت 194ك تطبيقية كيمياء عضوية  ح194ك  
(7،4) 
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 جدول امتحانات الفرقة الرابعةجامعة حموان                                                                                             
 9102/9191عام الجامعي العموم                                                                                        الفصل الدراسي الثاني لم كمية 

 عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب     

 عماد دمحم ابو الدهبا.د/                    ا.د/ شحاتة السباعى حسن       

 

 

 

 جيوفيزياء الجيولوجيا كيمياء جيولوجيا الميكربيولوجى والكيمياء الحيوية الميكربيولوجى الكيمياء والكيمياء الحيوية الزمن س التاريخ اليوم

 00/7 تبسلا
3 00-9 

 ك كح كيمياء غير194ك
 (9( و تحميمية )7عضوية )

 (4كح كيمياء فيزيائية )194ك

 م ميكروبيولوجيا طبية 194ن
ةم تفاعالت تحصيني191ن  

 

 (4) كيمياءفيزيائية كج 199 ك

( 7)كيمياءغيرعضوية كج 194 ك
 (9)وتحميمية

 ج جيولوجيا الفانيروزوي 194ج
 ج جيولوجيا البريكامبري 194ج

 

 جف جيولوجيا مائية 194ج   (01م كح كيمياء حيوية ) 194ك   00-0 2

 االربعاء
15/7 

3 00-9 
 (09ك كح كيمياء حيوية)190ك
 (04ك كح كيمياء حيوية)199ك

 م امراض نبات 190ن
م هندسة وراثية 190ن  

 م كح امراض نبات 194ن
 م كح هندسة وراثية 191ن 

 مصر جيولوجية كج 194 ج

  جيولوجياالنظائر كج 191 ج
 جف جيوفيزياء بيئية 199ج

 جف جيوديسيا194ج

  البترولج جيولوجيا 197ج     00-0 2

18/7 تبسلا  
م وظائف حيوية194ك  00-9 3  

م طرق فصل بيولوجية724ك  

 (09م كح كيمياء حيوية )190ك
 (04م كح كيمياء حيوية )199ك

 ج عمم الطبقات194ج (00، 01) كيمياءعضوية كج 190 ك
 ج بيئات قديمة191ج

 ديمةقجف مغناطيسية  191ج
 جف بتروفيزياء 194ج

2 00-0 
كيمياء عضوية ك كح 191ك

(00،01) 
  

   

 20/7 نينثالا
  م البيئة والتموث 194ن  00-9 3

 
  

 م كح البيئة والتموث194ن   00-0 2
 

  

 22/7 ءاعبرالا
3 00-9   

 م كح ميكروبيولوجيا طبية 190ن
 م كح تفاعالت تحصينية199ن

 هيدروجيوكيمياء كج 190 ج

 اقتصادية جيولوجيا كج 199 ج
 (9مائية )ج جيولوجيا  190ج
 ج جيولوجيا اقتصادية199ج

جف رياضيات 190ج
 (9الجيوفيزياء)

(7،4م كيمياء عضوية )194ك (01ك كح كيمياء حيوية)194ك 00-0 2      
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 2020-2012نهفصم انذساسٙ انثبَٙ نهعبو انجبيعٙ  انتكُٕنٕجٛب انحٕٛٚة انجضٚئٛة بشَبيجب يقتشح جذٔل ايتحبَبت انًستٕ٘ انشابع

 

 استبر انًقشس انكٕد انًقشس انضيٍ انسبعة انتبسٚخ انٕٛو

 Food Biotechnology 1-11 2 11/7 السبت

 تكُٕنٕجٛب انغزاء

 
BTC406  انسالود/ يشِٔ سضب عبذ 

 1-11 2 13/7 االثنين
Drug targeting 

 انًستٓذفبت انذٔائّٛ
BTC404 د/ ٚبسًٍٛ دمحم عبذ هللا ابٕ صٚذ 

  1-11 2 11/7 االربعاء

Microfluidics & Biosensors 

 يستشعشات حٕٛٚة

 

BTC410 د/ يجذٖ دمحم خهٛم 

 1-11 2 11/7 السبت
Nanobiotechnology 

 َبَٕبٕٛتكُٕنٕجٗ
BTC403 

 عًشاٌ يصطفٗ دمحم/ د.و.أ

 سيضبٌد / فؤاد صْشاٌ أ.و.

 1-11 2 20/7 االثنين
Clinical and molecular diagnosis 

 انتشخٛص االكهُٛٗ ٔانجضٚئٙ
BTC405 /يصطفٗ عًشاٌدمحم  أ.و.د 

 Computational Biology 1-11 2 22/7 االربعاء

 عهى االحٛبء انحسببٗ

 
BIN403 د/ احًذ حسٍ ابشاْٛى 

 Molecular Evolution & Phylogenetics 1-11 2 21/7 السبت 

 انتطٕس انجضٚئٙ ٔعهى انٕساثة
BC403  /انٓبو سٚبض ساليّ د 

 

 ٔكٛم انكهٛة نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالةيُسق انبشَبيج                                                                                 

 أ.د/ شحبتـّ انسببعــٗ حســـٍ     د/ يُبس سهٛى فٕدِ                                                                           
 قائم بعمل

              ورئيس مجلس ادارة البرنامجالكليه  عميــد                                                             
                 


