مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
Office of the Vice Dean for Education and Student Affairs

جدول اإلمتحان التحريري النهائى لطالب الفرقة الثانيـة
فصل دراسي ثان دور يونيه 1027م

 1027/ 1026وقت اإلمتحان (21 - 9صباحاً )
لمعام الجامعى1026
أيـــام اإلمتحـــان ( األثنيــــن والخميـــس )
****

اليوم والتاريخ

الشعبـة

رقم المقرر

األثنين

الرياضيــات

121ف

فيزيــاء ذريـة وضوئيـة

الفيزيــاء

105ف

ديناميكا حرارية وفيزياء حديثة

الكيميـاء

102ك

كيميــاء عضويــة

الفيزيـاء الحيوية

101كح  +م

الفيزياء والكيمياء

121ر

جبـر ورياضيـات تطبيقيـة

بيولوجـى

101ح

بيولوجيـا الالفقاريـات ووراثـة وحشـرات

الجيولوجيـا

102جـ

رسوبيـات وصخـور ناريـة

الجيوفيزيـاء

111جـ

ترسيـب وصخـور رسوبيـة

الجيولوجيا والجيوفيزياء

102جـ

رسوبيـات وصخـور ناريـة

الفيزيــاء

106ف

فيزياء رياضيــة

الفيزيـاء الحيوية

131ف

فيزيـــاء حديثـــة

الفيزياء والكيمياء

123ك

كيميـاء غيـر عضويـة

بيولوجـى

123ك

كيميـاء غيـر عضويـة

الجيولوجيـا

123ك

كيميـاء غيـر عضويـة

الجيوفيزيــاء

113جـ

صخـــور متحولـــة

( ساعتان )

الجيولوجيا والجيوفيزياء

181ر

رياضيـــات تطبيقيـــة

( ساعتان )

الرياضيــات

103ر

معـادالت تفاضميـة عاديـة

الكيميـاء

106ك

كيميـــاء فيزيائيـــة

الفيزيـاء الحيوية

111ك

كيميـاء فيزيائيـة وتحميميـة

البيولوجــى

152ف

فيزيـــاء عامـــة

الجيولوجيـا

162ف

فيزيـــــــــاء عامـــــــــــة

1027/5/19

الخميس
1027/6/2

األثنين
1027/6/5



المحتوى الدراسي

كيميـاء حيويـة  +ميكروبيولوجيــا

ممحوظة هامة  :عمى كل طالب مراجعة جدول أيام اإلمتحان بنفسه .

( ساعتان )

( ساعتان )
( ساعتان )

( ساعتان )
( ساعتان )

مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
Office of the Vice Dean for Education and Student Affairs

جدول اإلمتحان التحريري النهائى لطالب الفرقة الثانيـة
1027م
فصل دراسي ثان دور يونيه 1027

 1027وقت اإلمتحان ( 21 - 9صباحاً )
لمعام الجامعى1027/ 1026
أيـــام اإلمتحـــان ( األثنيــــن والخميـــس )
****

اليوم والتاريخ

الشعبـة

رقم المقرر

الخميس

الرياضيــات

102ر

هندسة تحميمية فراغية واحتماالت

الفيزيــاء

102ف

كهرومغناطيسية وموجات

الكيميـاء

111ر

جبر وتدريب حاسب

( ساعتان )

الفيزيـاء الحيوية

101فح

موجيـات وطيـف ذرى حيـوى

( ساعتان )

الفيزياء والكيمياء

123ف

ديناميكـا حراريـة وفيزيـاء حديثـة

الجيوفيزيـاء

103جف

طرق كهربائية وكهرومغناطيسية وحرارية

الجيولوجيا والجيوفيزياء

103جـ

حفريـــات كبيـــرة () 1

الرياضيــات

123ر

ديناميكـا الجسـم الجاسـىء والتحميميـة

الفيزيــاء

108ر

ميكانيكا تحميمية

الكيميـاء

105ك

كيميـاء غيـر عضويـة

الفيزيـاء الحيوية

133ف

ديناميكـــا حراريــــة

الفيزياء والكيمياء

101جـ

المبممـورات وبصريـات المعـادن

بيولوجـى

101ن

نبـــــــــــات عــــــام

الجيولوجيـا

103جـ

حفريـــات كبيـــرة () 1

الجيوفيزيـاء

171ر

رياضيـــــــات

الجيولوجيا والجيوفيزياء

121جف

1027/6/8

األثنين
1027/6/21

الخميس

1027/6/25



المحتوى الدراسي

( ساعتان )
( ساعتان )

طـرق تثاقميـة ومغناطيسيـة

الرياضيــات

122ر

كهرومغناطيسيــــــــة

( ساعتان )

الفيزياء

107ر

معادالت تفاضمية

( ساعتان)

الكيمياء

111ف

تحميل طيفى

( ساعتان )

الفيزيــاء الحيويـة

131ر

معـــادالت تفاضميــة

( ساعتان )

بيولوجـى

121ك

كيميـــاء فيزيائيـــة

الفيزياء والكيمياء

121ك

كيميـــاء فيزيائيـــة

الجيولوجيـا

121ك

كيميـــاء فيزيائيـــة

الجيوفيزياء

171ف

فيزياء ذرية و نووية

الجيولوجيـا والجيوفيزياء

181ف

فيزياء ذرية ونووية

ممحوظة هامة  :عمى كل طالب مراجعة جدول أيام اإلمتحان بنفسه .

وكيل الكميـــة لشئون التعميم والطالب
أ.د /.محمد خالد إبراهيم عبد الرحيم

عميــــد الكميــة

أ.د /.أحمد عمى إسماعيل يوسف

