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

جدول اإلمتحان التحريري النيائى لطالب الفرقة الثالثة
فصل دراسي ثان دور يونيو 1027م

لمعام الجامعى  1027/1022وقت اإلمتحان ()21 - 9
أيــــــــام اإلمتحـــــــان (السبت والثالثاء )
****

اليوم و التاريخ
السبـــــت

1027/3/17



الشعبـــة

رقم المقرر

الرياضيات

503ر

جبــر ونظريــة القيـاس

الرياضيات البحتة واإلحصاء الرياضى

503ر

جبــر ونظريــة القيـاس

الرياضيات البحتة وعموم الحاسب

503ر

جبــر ونظريــة القيـاس

الفيزياء

503ف

ميكانيكا الكم وفيزياء احصائية ( ) 1

فيزياء المواد

522ف

ميكانيكا الكم والكترونيات

فيزياء اإللكترونيات

517ف

المعالجة الدقيقة وفيزياء حسابية

الفيزياء وعموم الحاسب

553ف

إلكترونيـات والكتروديناميكـا

الكيمياء

507ك

موضوعـات مختـاره فـى الكيميـاء العضوية

الكيمياء التطبيقية

502ك ت

الفيزياء الحيوية

541ح

فسيولوجيا الجياز العصبى

الفيزياء والكيمياء

553ف

إلكتروديناميكـا والكترونيـات

النبــــــات

503ن

فسيولوجيا العالقات المائيو والتغذيو المعدنيو والتموث

عمم الحيوان

507ح

بيولوجيا التكوين وتقنيـو مجيريـو

عمم الحشرات

507ش

حشـرات طبيـو وبيطريـو وتقنيـو

الكيميـاء الحيويـة

507كح

أيض البروتينات واألحماض النووية والبورفيرينات

الميكروبيولوجى

504م

تقســيم فطـــريات وخميـرة

النبات والكيمياء

522ن

بيئو نباتيو وفطريات وأمراض نبات

الحيوان والكيمياء

523ح

الفقاريــات و أوليــات

الحشرات والكيمياء

523ش

حشرات طبية وبيطرية وأسس مكافحة اآلفات

الميكروبيولوجيا والكيمياء

525م

تقسيـم فطريـات وخميـره

الكيمياء الحيوية والكيمياء

520كح

أيـض البروتينـات واألحمـاض النوويـة

الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا

520كح

أيـض البروتينـات واألحمـاض النوويـة

الجيولوجيا

503جـ

إستـراتجـرافيـا

الجيولوجيا والكيمياء

522جـ

موضوعـات مختـاره فـى الجيولوجيـا

الجيوفيزياء

502جف

موضوعات مختارة

الجيولوجيا والجيوفيزياء

523جف

موضوعات مختاره فى الجيوفيزياء

ممحوظة ىامة  :عمى كل طالب مراجعة جدول أيام اإلمتحان بنفسو.

المحتوى الدراسي

كيميـاء عضويـو تطبيقيـو
(ساعتان)

( ساعتان )

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

جدول اإلمتحان التحريري النيائى لطالب الفرقة الثالثة
فصل دراسي ثان دور يونيو 1027م

لمعام الجامعى  1027/1022وقت اإلمتحان ()21 - 9
أيــــــــام اإلمتحـــــــان (السبت والثالثاء )

اليوم و التاريخ
الثالثــاء
1027/3/50



المحتوى الدراسي

الشعبـــة

رقم المقرر

الريـاضيــات

524ر

ميكانيكـا إحصائيـو والنظريـو النسبيـو

الرياضيات البحتة واإلحصاء الرياضى

502ص

حسابـات إحصائيـة ونظريـة الصالحيـة

الرياضيات البحتة وعموم الحاسب

504حا

برمجـو آمريـو (  ) 1وتآلفيـات خوارزميـو ( ) 1

اإلحصاء الرياضي وعموم الحاسب

504حا

برمجـو آمريـو (  ) 1وتآلفيـات خوارزميـو ( ) 1

الفيزيـــاء

503ف

موضوعات مختاره فى الفيزيـاء

( ساعتان )

فيزياء المواد

529ف

موضوعـات مختـارة فى الفيزيـاء

( ساعتان )

فيزياء اإللكترونيات

512ف

إلكترونيات و دوائر

الفيزياء وعموم الحاسب

504حا

برمجـو آمريـو (  ) 1وتآلفيـات خوارزميـو

الكيمياء

520ك

موضوعات مختارة فى الكيمياء غير العضوية ( ساعتان )

الكيمياء التطبيقية

503ك ت

الفيزياء الحيوية

535ف

فيزيــاء نوويـــة

الفيزياء والكيمياء

514ك

كيميـــاء عضويــــة

النبــــــــات

555ك

كيميــاء فيزيائيــو

( ساعتان )

عمم الحيوان

553ك

كيميــاء فيزيائيــو

( ساعتان )

عمم الحشرات

532كح

كيميـــاء حيويــة

( ساعتان )

الكيمياء الحيوية

509كح

موضوعـــات مختــارة

الميكروبيولوجي

503م

تقسيم بكتريا والتحكم في الكائنات الدقيقة

النبات والكيمياء

524ن

فسيولوجيا العالقات المائيو والتغذيو المعدنيو وزراعة األنسجو

الحيوان والكيمياء

503ح

موضوعات مختارة فى عمم الحيوان

الحشرات والكيمياء

521ش

تصنيـــف وتطـــور

الكيمياء الحيوية والكيمياء

514ك

كيميـــاء عضويـــة

الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا

524م

تقسيم بكتريا والتحكم فى الكائنات الدقيقو

الميكروبيولوجيا والكيمياء

524م

تقسيم بكتريا والتحكم فى الكائنات الدقيقو

الجيولوجيـا

507جـ

موضوعات مختارة فى الجيولوجيا

الجيولوجيا والكيمياء

514ك

كيميــاء عضويــو

الجيوفيزياء

504جف

ىيدروديناميكا الخزانات وخواص الخزانات البتروليو

الجيولوجيا والجيوفيزياء

524جف

طــرق تثاقميــو وحراريــو

ممحوظة ىامة  :عمى كل طالب مراجعة جدول أيام اإلمتحان بنفسو

كيميـاء غيـر عضويـو تطبيقيـو
( ساعتان )

( ساعتان )

( ساعتان )

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

جدول اإلمتحان التحريري النيائى لطالب الفرقة الثالثة
فصل دراسي ثان دور يونيو 1027م

لمعام الجامعى  1027/1022وقت اإلمتحان ()21 - 9
أيــــــــام اإلمتحـــــــان (السبت والثالثاء )

اليوم و التاريخ
السبــت
1027 / 2 /5



الشعبـــة

رقم المقرر

الرياضيات

504ر

تحميل عددى وبرمجـو رياضيـو

الرياضيات البحتة واإلحصاء الرياضى

504ر

تحميل عددى وبرمجـو رياضيـو

الرياضيات البحتو وعموم الحاسب

504ر

تحميل عددى وبرمجـو رياضيـو

اإلحصاء الرياضى وعموم الحاسب

507ر

معـادالت تكامميـو ودوال خاصـو

الفيزياء وعموم الحاسب

554ف

فيزياء الجوامد وفيزياء إحصائيو

الكيمياء

503ك

كيميــاء فيزيائيــو

الكيمياء التطبيقية

520ك ت

الفيزياء والكيمياء

554ف

فيزياء الجوامد وفيزياء إحصائيو

الفيزياء الحيوية

531ف

موضوعات مختارة في الفيزياء

النبـــــات

503ن

النسـق التصنيفيـو وتصنيـف النباتـات الزىريـو

عمم الحيوان

502ح

بيئة حيوانية وموارد طبيعيــة

عمم الحشرات

502ش

تصنيف وتطـــــور

الكيمياء الحيوية

502كح

ىرمونات وكيمياء األنسجة

النبات والكيمياء

511ك

كيميـاء غيـر عضويـو وتحميميـو

الحيوان والكيمياء

511ك

كيميـاء غيـر عضويـو وتحميميـو

الحشرات والكيمياء

511ك

كيميـاء غيـر عضويـو وتحميميـو

الميكروبيولوجيا والكيمياء

511ك

كيميـاء غير عضويـو وتحميميـو

الكيمياء الحيوية والكيمياء

502كح

ىرمونات وكيمياء األنسجو

الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا

502كح

ىرمونات وكيمياء األنسجو

الجيولوجيا

542ك

كيميــاء تحميميــو

الجيولوجيا والكيمياء

524جـ

أسـس اإلستراتجرافيـا واستراتجرافيـا

الجيولوجيا والجيوفيزياء

524جـ

أسـس اإلستـراتجـرافيـا واستراتجـرافيـا

ممحوظة ىامة  :عمى كل طالب مراجعة جدول أيام اإلمتحان بنفسو

المحتوى الدراسي

كيمياء تحميمية تطبيقية

(ساعتان)

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

جدول اإلمتحان التحريري النيائى لطالب الفرقة الثالثة
فصل دراسي ثان دور يونيو 1027م

لمعام الجامعى  1027/1022وقت اإلمتحان ()21 - 9
أيــــــــام اإلمتحـــــــان (السبت والثالثاء )

اليوم و التاريخ
الثالثـاء
1027 / 2 / 2



الشعبـــة

رقم المقرر

الرياضيات

502ر

موضوعـات مختـاره فـى الرياضيات البحتـو ( ساعتان )

الرياضيات البحتة واإلحصاء الرياضى

502ر

موضوعـات مختـاره فـى الرياضيات البحتـو ( ساعتان )

الرياضيات البحتة وعموم الحاسب

502ر

موضوعـات مختـاره فـى الرياضيات البحتـو ( ساعتان )

اإلحصاء الرياضى وعموم الحاسب

504ص

إحصاء رياضى (  ) 1والتوزيعات العينيو

الفيزياء

502ف

أشباه موصالت والكتروديناميكا

فيزياء اإللكترونيات

519ف

فيزياء ذرية ونووية

فيزياء المواد

527ف

تآكـل المـواد ومعاممـة المـواد

الفيزياء وعموم الحاسب

541ر

رياضيــــات

( ساعتان )

الكيميـاء

522ك

كيميـــاء تحميمية

( ساعتان )

الكيمياء التطبيقية

509ك ت

الفيزياء الحيوية

542ن

بيولوجية ضوئية

الفيزياء والكيمياء

512ك

موضوعـات مختـاره فـى الكيميـاء

النبات

551ك

كيميــاء عضويــو

( ساعتان )

عمم الحيوان

522ص

إحصـــــــاء حيـــــــوى

( ساعتان )

عمم الحشرات

522ص

إحصــــــاء حيــــــوى

( ساعتان )

الكيمياء الحيوية

522ص

إحصــــــاء حيــــوى

( ساعتان )

الميكروبيولوجى

507م

النبات والكيمياء

523ن

تصنيف النبات الزىريو

الحيوان والكيمياء

524ح

فسيولوجيـــــــا

الحشرات والكيمياء

524ش

موضوعات مختارة فى عمم الحشرات

الميكروبيولوجيا والكيمياء

523م

سموم وانزيمات ومنظمات نمو ميكروبية

الكيمياء الحيوية و الكيمياء

512ك

موضوعـات مختـاره فـى الكيميـاء

الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا

523م

سموم وانزيمات ومنظمات نمو ميكروبية

الجيولوجيـا

522ص

إحصاء رياضــــــى

الجيولوجيا والكيمياء

512ك

موضوعـات مختـاره فـى الكيميـاء

الجيوفيزياء

521ر

معـادالت تفاضميـو وديناميكـا

الجيولوجيا والجيوفيزياء

525جف

ممحوظة ىامة  :عمى كل طالب مراجعة جدول أيام اإلمتحان بنفسو

المحتوى الدراسي

كيميـاء فيزيائيـو تطبيقيـو
(ساعتان)

أيض عام وانزيمات ومنظمات نمو ميكروبيو

فيزيـــاء الصخـــور

( ساعتان )
( ساعتان )

( ساعتان )

( ساعتان )

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

جدول اإلمتحان التحريري النيائى لطالب الفرقة الثالثة
فصل دراسي ثان دور يونيو 1027م

لمعام الجامعى  1027/1022وقت اإلمتحان ()21 - 9
أيــــــــام اإلمتحـــــــان (السبت والثالثاء )

اليوم و التاريخ
السبـــت
1022 / 2/20



الشعبـــة

رقم المقرر

الرياضيات

522ر

موائـع وتطبيقـات عمـى الحاسـب

الرياضيات البحتة وعموم الحاسب

503حا

تراكيـب بيانـات وخوارزميـات (  ) 1ولغـات صوريـو

اإلحصاء الرياضى وعموم الحاسب

503حا

تراكيـب بيانـات وخوارزميـات (  ) 1ولغـات صوريـو

الفيزيــاء

507ف

فيزياء الجوامد والكترونيات ( ) 1

فيزياء المواد

523ف

فيزياء الماده المكثفة وتركيب المادة

فيزياء اإللكترونيات

513ف

ميكانيكا الكم وضوء متقدم

الفيزياء وعموم الحاسب

503حا

تراكيـب بيانـات وخوارزميـات (  ) 1ولغـات صوريـو

الكيميــاء

502ك

كيميــــاء عضويــــة

الكيميـاء التطبيقيـة

507ك ت

الفيزياء الحيوية

505فح

فيزياء حيوية جزيئية ونمذجة حيوية

الفيزياء والكيمياء

513ك

كيميــاء فيزيائيــو

النــبـــــــات

507ن

فطريـات وأمـراض نبـــــــــات

عمم الحيوان

503ح

فسيـولـوجيــــــــــــــا

عمم الحشرات

503ش

نقل أمـراض نباتيـو وأحياء دقيقـو

الكيمياء الحيوية

503كح

كيمياء حيوية الكائنات الدقيقة ومضادات حيوية

الميكروبيولوجى

502م

تموث بيئة وتحمل حيوى ميكروبي

النبات والكيمياء

512ك

كيميــاء عضويــو

الحيوان والكيمياء

512ك

كيميــاء عضويــو

الحشرات والكيمياء

512ك

كيميــاء عضويــو

الميكروبيولوجيا والكيمياء

512ك

كيميــاء عضويــو

الكيمياء الحيوية والكيمياء

513ك

كيميـــاء فيزيائيـــو

الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا

525م

تقسيم فطريات وخميرة

الجيولوجيا

502جـ

جيوفيزيـاء وحقـل ومساحـو

الجيولوجيا والكيمياء

513ك

كيميــــاء فيزيائيــــة

الجيوفيزياء

503جف

الجيولوجيا والجيوفيزياء

522جـ

ممحوظة ىامة  :عمى كل طالب مراجعة جدول أيام اإلمتحان بنفسو

المحتوى الدراسي

كيميـاء عضويـو تطبيقيـو

طرق سيزميو
موضوعـات مختـاره فـى الجيولوجيـا

( ساعتان )

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

جدول اإلمتحان التحريري النيائى لطالب الفرقة الثالثة
فصل دراسي ثان دور يونيو 1027م

لمعام الجامعى  1027/1022وقت اإلمتحان ()21 - 9
أيــــــــام اإلمتحـــــــان (السبت والثالثاء )
رقم

اليوم و التاريخ

الشعبـــة

الثالثاء

الرياضيات

523ر

الرياضيات البحتة واإلحصاء الرياضى

504ص

الرياضية البحتة وعموم الحاسب

502حا

قـواعـد بيانـات ولغـو

اإلحصاء الرياضى وعموم الحاسب

502حا

قـواعـد بيانـات ولغـو C++

الفيزيـاء وعموم الحاسب

502حا

قـواعـد بيانـات ولغـو C++

الفيزيــاء

509ف

فيزياء رياضيو وضوء متقدم

فيزياء اإللكترونيات

550ف

موضوعات مختارة في الفيزياء

فيزياء المواد

510ف

فيزياء رياضية وفيزياء إحصائية

الكيميــــاء

522حا

تطبيقات عمى الحاسب

الكيمياء التطبيقية

522حا

تطبيقات عمى الحاسب

الفيزياء الحيوية

501فح

فيزياء حيوية إشعاعية وفيزياء حيوية صحية

الفيزياء والكيمياء

552ف

فيزيــاء رياضيــو

النبــــــــــات

502ن

بيئـو نباتيـو وطحالـب

عمم الحيوان

503ح

موضوعات مختارة في عمم الحيوان

عمم الحشرات

509ش

موضوعات مختارة في عمم الحشرات

( ساعتان )

الكيمياء الحيوية

553ك

كيميــاء فيزيائيــو

( ساعتان )

الميكروبيولوجى

503م

موضوعات مختاره فى الميكروبيولوجيا

( ساعتان )

النبات والكيمياء

515ك

موضوعـات مختـاره فـى الكيميـاء

الحيوان والكيمياء

515ك

موضوعـات مختـاره فـى الكيميـاء

الحشرات والكيمياء

515ك

موضوعـات مختـاره فـى الكيميـاء

الكيمياء الحيويو والكيمياء

522كح

كيمياء حيوية الكائنات الدقيقو

الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا

504كح

كيميـــــــاء الغـــــــــذاء

الميكروبيولوجيا والكيمياء

515ك

موضوعـات مختـاره فـى الكيميـاء

الجيولوجيا

522ر

تحميـل عـددى ولغـات برمجـو

الجيولوجيا والكيمياء

523جـ

صخـور متحولـة وحفريـات دقيقـة وبيئة قديمة

الجيوفيزياء

551جـ

ليثـواستراتجـرافيـا وجيولوجيا المياه

الجيولوجيا والجيوفيزياء

523جـ

صخور متحولو وحفريات دقيقو وبيئو قديمو

1027/2/25



المحتوى الدراسي

المقرر

ممحوظة ىامة  :عمى كل طالب مراجعة جدول أيام اإلمتحان بنفسو

( ساعتان )

مرونـــــــو
إحصاء رياضى ( )1والتوزيعات العينية
++

C

(ساعتان)
( ساعتان )
( ساعتان )
( ساعتان )

( ساعتان )
( ساعتان )
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اليوم و التاريخ

الشعبـــة

رقم المقرر

السبت

اإلحصاء الرياضى وعموم الحاسب

503ص

1027/2/27

الرياضيات البحتة واإلحصاء
الرياضى
الكيميــــاء

المحتوى الدراسي

عمميات عشوائية والنظرية فى اإلحصاء

503ص

عمميات عشوائية والنظرية النيائية فى اإلحصاء

509ك

موضوعـات مختـاره فـى الكيميـاء الفيزيائية

 ممحوظة ىامة  :عمى كل طالب مراجعة جدول أيام اإلمتحان بنفسو .
يعتمـــــــــــــد ،

وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب
أ د /محمد خالد إبراىيم عبد الرحيم

عميــــــــــد الكميــــــة
أ.د  /أحمد عمى إسماعيل يوسف

