جدول اإلمتحان التحريري النيائى لطالب الفرقة الرابعة
فصل دراسي ثان دور يونيو 2015م

لمعام الجامعـى  2015 / 2014وقت االمتحان (  12 - 9صباحاً )
أيـام االمتحــان ( السبـــت والثالثــــــاء )
****

اليوم و التاريخ

السبــت
2015 / 5 / 30



الشعبـــة

رقم المقرر

الرياضيــات

415ر

الرياضيات البحتو واإلحصاء الرياضى

404ص

نظرية الطوابير ونظرية التخزين

الرياضيات البحتو وعموم الحاسب

406حا

خوارزميات متزامنو وعشوائيو وقواعد بيانات

اإلحصاء الرياضى وعموم الحاسب

406حا

خوارزميات متزامنو وعشوائيو وقواعد بيانات

فيزيــاء

406ف

ميكانيكا الكم وفيزياء الجوامد

فيزيـاء المـواد

417ف

فيزياء المادة المكثفة والمغناطيسية والتوصيل الفائق

فيزياء اإللكترونيات

440ف

فيزيـاء الميـزر وىندسـة البيئـة

الفيزياء وعموم الحاسب

406حا

خوارزميات متزامنو وعشوائيو وقواعد بيانات

الكيمياء

407ك

كيمياء عضويــة

الكيمياء التطبيقية

406ك.ت

الفيزياء الحيوية

407فح

فيزياء حيوية طبيو وعالج طبيعى

الفيزياء والكيمياء

416ك

كيميــاء عضويـــة

عمم النبات

406ن

آيـض وطاقـو إحيائيـو

عمم الحيوان

406ح

أنسجـة و كيميـاء أنسجـة

عمم الحشرات

406ش

سمية المبيدات والمقاومو واإلداره المتكاممو لآلفات

الكيمياء الحيوية

406كح

مناعة وبيولوجيا األورام

الميكروبيولوجى

405م

أمـــراض نبـــات

النبات والكيمياء

414ك

كيميــاء فيزيائيـة

الحيوان والكيمياء

414ك

كيميــاء فيزيائيـة

الحشرات والكيمياء

414ك

كيميــاء فيزيائيـة

الكيمياء الحيوية والكيمياء

416ك

كيميــاء عضويـــة

الميكروبيولوجيا والكيمياء

414ك

كيميــاء فيزيائيـة

الحشرات والميكروبيولوجيا

425ش

قراديات وىندسة وراثية وبيولوجيا جزيئية

الجيولوجيا

408جـ

جيوفيزياء وطرق اإلستكشاف

الجيولوجيا والكيمياء

416ك

كيميــاء عضويـــة

الحيوفيزياء

407جف

الجيولوجيا والجيوفيزياء

425جـ

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

المحتوى الدراسي
جوامـــــــــــــــــــــد

كيمياء عضوية تطبيقية

تسجيالت األبار وتقييم تكوينى
جيومورفولوجيا واستشعار عن بعد وجيولوجيا المناجم والجيولوجيا اليندسية

جدول اإلمتحان التحريري النيائى لطالب الفرقة الرابعة
فصل دراسي ثان دور يونيو 2015م

لمعام الجامعـى  2015 / 2014وقت االمتحان (  12 - 9صباحاً )
أيـام االمتحــان ( السبـــت والثالثــــــاء )
****

اليوم و التاريخ

الثالثـــاء

2015/ 6 / 2

الشعبـــة

المقرر

الرياضيات

407ر

نظريـة األعـداد

( ساعتان )

الرياضيات البحتو واإلحصاء الرياضى

407ر

نظريـة األعـداد

( ساعتان )

الرياضيات البحتة وعموم الحاسب

407ر

نظريـة األعـداد

( ساعتان )

اإلحصاء الرياضى وعموم الحاسب

405ص

بحوث العمميات وعمميات التجديد

الفيزيــاء

408ف

فيزياء نووية ومفاعالت

فيزيـــاء المواد

421ف

موضوعات مختارة فى الفيزياء

الفيزياء وعموم الحاسب

454ف

فيزياء الجوامـد والكترونيـات

الكيمياء

409ك

موضوعـات مختـاره فـى الكيمياء غير العضوية

الكيمياء التطبيقية



رقم

المحتوى الدراسي

411ك.ت كيمياء فيزيائية تطبيقية

( ساعتان )

( ساعتان )

الفيزياء والكيمياء

456ف

موضوعـات مختـاره فـى الفيزيـاء

( ساعتان )

الفيزياء الحيوية

420ك

بوليمـــــــــــــرات

( ساعتان )

عمـم النبـات

432ك

كيميــاء عضويــو

( ساعتان )

عمم الحيوان

409ح

موضوعـات مختـارة فـى عمـم الحيـوان

( ساعتان )

عمـم الحشـرات

421فح

فيزياء حيوية

( ساعتان )

الكيمياء الحيوية

435ك

كيم ياء عضوية وغير عضوية

( ساعتان )

النبات والكيمياء

415ن

فمورة وتطور وتنوع بيولوجى وجغرافيا نباتية

الحيوان والكيمياء

414ح

أنسجة وكيميــاء األنسجة

الحشرات والكيمياء

425ش

قراديات وىندسة وراثية وبيولوجيا جزيئية

الكيمياء الحيوية والكيمياء

406كح

مناعة وبيولوجيا األورام

الميكروبيولوجيا والكيمياء

414م

أمـــــراض نبـــــــــــات

الحشرات والميكروبيولوجيا

416م

ميكروبيولوجيا التربـو والبترول

الجيولوجيا

411جـ

موضوعـات مختـاره فـى الجيولوجيـا

الجيولوجيا والكيمياء

424جـ

جيولوجيا إقتصادية وجيوكيمياء

( ساعتان )

الجيوفيزيـاء

410جف

موضوعات مختارة فى الجيوفيزياء

( ساعتان )

الجيولوجيا والجيوفيزياء

426جف

موضوعـات مختـاره فـى الجيوفيزيـاء

( ساعتان )

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

جدول اإلمتحان التحريري النيائى لطالب الفرقة الرابعة

لمعام الجامعى

فصل دراسي ثان دور يونيو 2015م

 2015 / 2014وقت االمتحان (  12 - 9صباحاً )

أيـام االمتحــان ( السبـــت والثالثـــــــاء )

اليوم و التاريخ
السبـــــت
2015/ 6 / 6

****
المحتوى الدراسي

الشعبـــة

رقم المقرر

الرياضيات

405ر

موضوعات مختاره فى الرياضيات البحتو

الرياضيات البحتو واإلحصاء الرياضى

405ر

موضوعات مختاره فى الرياضيات البحتو

الرياضيات البحتة وعموم الحاسب

405ر

موضوعات مختاره فى الرياضيات البحتو

اإلحصاء الرياضى وعموم الحاسب

404ص

نظريـة الطوابير ونظريـة التخزين

فيزياء اإللكترونيات

438ف

شبكـات ومعماريـة الحاسـب

الكيمياء التطبيقية

407ك.ت

كيمياء عضوية تطبيقية

الفيزياء وعموم الحاسب

432ر

جبـر تطبيقـى ونظريـة األعـداد

( ساعتان )

الفيزياء الحيوية

441كح

أورام ومناعــــــة

( ساعتان )

الفيزياء والكيمياء

417ك

كيمياء غير عضوية وتحميمية

عمم النبات

408ن

فموره وتطور وتنوع بيولوجى وجغرافيا نباتية

عمم الحشرات

407ش

سموك وأمراض الحشرات ومكافحة حيوية

الكيمياء الحيويو

432فح

فيزيــــاء حيويــة

الميكروبيولوجـي

408م

فسيولوجيا وأيض الكائنات الدقيقة

النبات والكيمياء

414ن

أيـــــــــض

الحيوان والكيمياء

415ح

تشريح مقارن وبيئو مائيو

الحشرات والكيمياء

424ش

سمية المبيدات والمقاومة واإلدارة المتكاممة لآلفات

الكيمياء الحيوية والكيمياء

417ك

كيمياء غير عضوية وتحميمية

الميكروبيولوجيا والكيمياء

415م

فسيولوجيا وأيض الكائنات الدقيقو

الحشرات والميكروبيولوجيا

415م

فسيولوجيا وأيض الكائنات الدقيقو

الجيولوجيا

410جـ

جيولوجيا تحت سطحية وجيولوجيا بيئية

الجيولوجيا والكيمياء

417ك

كيمياء غير عضوية وتحميمية

الجيوفيزياء

408جف

جيوفيزياء ىندسية وجيوفيزياء مرصديـــة

الجيولوجيا والجيوفيزياء

424جـف

طرق تفسير جيوفيزيائى

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

( ساعتان )
( ساعتان )

جدول اإلمتحان التحريري النيائى لطالب الفرقة الرابعة

لمعام الجامعى

فصل دراسي ثان دور يونيو 2015م

أيـام االمتحــان( السبـت والثالثــاء )

اليوم و التاريخ
الثالثــــاء
2015 / 6 / 9

 2015 / 2014وقت االمتحان (  12 - 9صباحاً )
****
المحتوى الدراسي

الشعبـــة

رقم المقرر

الرياضيــات

 406ر

ىندسـو تفاضميـو ودوال خاصو

الرياضيات البحتو واإلحصاء الرياضى

 406ر

ىندسـو تفاضميـو ودوال خاصو

الرياضيات البحتو وعموم الحاسب

 406ر

ىندسـو تفاضميـو ودوال خاصو

اإلحصاء الرياضى وعموم الحاسب

406ص

موضوعـات مختـاره فى اإلحصـاء

الفيزياء

409ف

موضوعات مختارة

فيزيـاء المـواد

418ف

تكنولوجيا أجيزة أشباه الموصالت ومواد الطاقة المتجددة

فيزياء اإللكترونيات

439ف

اتصاالت بصرية وتراسل بيانات

الفيزياء وعموم الحاسب

455ف

نظـم حاسبات ولغات برمجـو

الكيمياء

406ك

موضوعات مختارة في الكيمياء العضوية

الكيمياء التطبيقية

410ك.ت

( ساعتان )

كيمياء تحميمية تطبيقية

( ساعتان )

الفيزياء الحيوية

408فح

موضوعات مختارة فى الفيزياء الحيوية

( ساعتان )

الفيزياء والكيمياء

455ف

نظـم حاسبات ولغات برمجـو

عمم النبات

409ن

موضوعـات مختـاره فـى عمـم النبـات

عمم الحيوان

407ح

فسيولوجى ووراثة جزيئية

عمم الحشرات

408ش

تمـوث وحمايـة بيئة

( ساعتان )

الميكروبيولوجـي

431ك ح

كيميـاء حيويـة

( ساعتان )

النبات والكيمياء

416ن

ىندسو وراثيو وطحالب وحفريات نباتيو

الحيوان والكيمياء

409ح

موضوعات مختارة فى عمم الحيوان

الحشرات والكيمياء

426ش

موضوعـات مختـارة فى عمـم الحشـرات

الميكروبيولوجيا والكيمياء

416م

ميكروبيولوجيا التربـو والبترول

الكيمياء الحيوية والكيمياء

411كح

تكنولوجيــــا حيويــــة

الحشرات والميكروبيولوجيا

424ش

سميـة المبيـدات والمقاومـو و اإلداره المتكاممـو لآلفـات

الجيولوجيا والكيمياء

426جـ

موضوعات مختاره فى الجيولوجيا

الجيولوجيا والجيوفيزياء

426جـ

موضوعات مختاره فى الجيولوجيا

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

( ساعتان )

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

جدول اإلمتحان التحريري النيائى لطالب الفرقة الرابعة
فصل دراسي ثان دور يونيو 2015م

لمعام الجامعى

أيـام االمتحــان ( السبــــت والثالثـــاء )

اليوم و التاريخ
السبــــت
2015/ 6 / 13

 2015 / 2014وقت االمتحان (  12 - 9صباحاً )
****

الشعبـــة

رقم المقرر

الرياضيات

414ر

نظريـة المجـاالت وميكانيكـا فضائيـو

الرياضيات البحتو واإلحصاء الرياضى

405ص

بحوث العمميات وعمميات التجديد

الرياضيات البحتو وعموم الحاسب

405حا

تصميم مولفات وبرمجة نظم وكريبتولوجي

اإلحصاء الرياضى وعموم الحاسب

405حا

تصميم مولفات وبرمجة نظم وكريبتولوجي

فيزيـاء المـواد

419ف

فيزيـاء رياضيـة وحسابيـة

فيزياء اإللكترونيات

441ف

موضوعات مختارة فى الفيزيـاء

الفيزياء وعموم الحاسب

405حا

تصميم مولفات وبرمجة نظم وكريبتولوجي

الكيمياء

408ك

كيميـاء فيزيائيـو

الكيمياء التطبيقية

408ك.ت

الفيزياء الحيويو

406فح

فيزياء حيوية الغشاء الخموى واتصال وتحكم

الفيزياء والكيمياء

454ف

فيزياء الجوامد والكترونيات

عمم النبات

407ن

وراثة جزيئيو وىندسة وراثيو وتربية نبات

عمم الحيوان

434ك

كيمياء غير عضوية

عمم الحشرات

409ش

ديناميكيـو العشائـر وعمـم األجنـو

الكيمياء الحيويو

408كح

كيمياء حيوية نباتية وفيروسات

الميكروبيولوجى

406م

سمـــوم ميكروبيــة

النبات والكيمياء

413ك

كيميــاء عضويــو

الحيوان والكيمياء

413ك

كيميــاء عضويــو

الحشرات والكيمياء

413ك

كيميــاء عضويــو

الكيمياء الحيوية والكيمياء

404كح

بيولوجيا جزيئية وىندسة وراثية

الميكروبيولوجيا والكيمياء

413ك

كيميــاء عضويــو

الحشرات والميكروبيولوجيا

414م

أمـــراض نبـــــات

الجيولوجيا

407جـ

جيولوجيا البترول وجيولوجيا المياه

الجيولوجيا والكيمياء

425جـ

جيومورفولوجيا واستشعار عن بعد وجيولوجيا المناجم والجيولوجيا اليندسية

الجيوفيزياء

406جف

الجيولوجيا والجيوفيزياء

424جـ

 ممحوظة ىامة  :عمى كل طالب مراجعة جدول أيام اإلمتحان بنفسو

المحتوى الدراسي

( ساعتان )

كيمياء فيزيائية تطبيقية

تفسير جيوفيزيائــــــــــى
جيولوجيا إقتصادية وجيوكيمياء

( ساعتان )
( ساعتان )
( ساعتان )

جدول اإلمتحان التحريري النيائى لطالب الفرقة الرابعة
فصل دراسي ثان دور يونيو 2015م

لمعام الجامعى  2015 / 2014وقت االمتحان (  12 - 9صباحاً )
أيـام االمتحــان ( الســـبــــــت والثالـثـــــاء )
****

اليوم و التاريخ
الثالثـاء
2015 / 6 / 16

المحتوى الدراسي

الشعبـــة

رقم المقرر

الرياضيات

416ر

موضوعـات مختـاره تطبيقيـو

الرياضيات البحتو واإلحصاء الرياضى

406ص

موضوعـات مختارة فى اإلحصاء

الرياضية البحتة وعموم الحاسب

404حا

موضوعـات مختـارة فـى عمـوم الحاسـب

اإلحصاء الرياضى وعموم الحاسب

404حا

موضوعـات مختـارة فـى عمـوم الحاسـب

الفيزياء

407ف

إلكترونيات وفيزياء الميزر

فيزياء المواد

420ف

ديناميكـا حراريـة لمسبائـك

فيزياء اإللكترونيات

437ف

الكترونيــات ودوائـر

الكيمياء

410ك

موضوعات مختارة فى الكيمياء التحميمية

الكيمياء التطبيقية

409ك.ت

الفيزياء وعموم الحاسب

404حا

موضوعـات مختـارة فـى عمـوم الحاسـب

الفيزياء الحيوية

462ف

ضــوء إلكترونــي

الفيزياء والكيمياء

418ك

موضوعات مختارة فى الكيمياء

عمم النبات

412فح

فيزيــاء حيويــة

عمم الحيوان

408ح

أجنة تجريبى وبيئة مائية

عمم الحشرات

410ش

موضوعات مختاره فى عمم الحشرات

الكيمياء الحيوية

407كح

تكنولوجيا حيوية وضبط الجودة

الميكروبيولوجى

407م

ميكروبيولوجيا التربو والبترول

النبات والكيمياء

415ك

موضوعات مختارة في الكيمياء

الحيوان والكيمياء

415ك

موضوعات مختارة في الكيمياء

الحشرات والكيمياء

415ك

موضوعات مختارة في الكيمياء

الكيمياء الحيوية والكيمياء

418ك

موضوعات مختارة فى الكيمياء

الميكروبيولوجيا والكيمياء

415ك

موضوعات مختارة في الكيمياء

الحشرات والميكروبيولوجيا

426ش

موضوعـات مختـارة فى عمـم الحشـرات

الجيولوجيا

409جـ

جيومورفولوجيا واستشعار عن بعد

الجيولوجيا والكيمياء

418ك

موضوعات مختارة فى الكيمياء

الجيوفيزياء

409جف

عمم الزالزل

الجيولوجيا والجيوفيزياء

425جف

تسجيـالت آبـار وتقييـم تكوينـى

( ساعتان )

( ساعتان )
( ساعتان )

كيمياء غير عضوية تطبيقية
( ساعتان )
( ساعتان )
( ساعتان )

( ساعتان )

( ساعتان )

ممحوظة ىامة  :عمى كل طالب مراجعة جدول أيام اإلمتحان بنفسو .
وكيل الكميـــة لشؤون التعميم والطالب

أ د /ىشام أحمد عمى مدين

يعتمــــــــــــــــــد ،
أ.د /

عميـــــــد الكميــة

أحمد عمى إسماعيل يوسف

