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

كلي ـ ــة معتم ــدة

جدول اإلمتحان التحريري النهائى لطالب االمستــــوى األولى
نظام الساعات المعتمدة

فصل دراسي ثان دور يونيه 1024م

ظهرً)
لمعام الجامعى  1024/1023وقت اإلمتحان( 21- 6ا

أيــــــــام اإلمتحـــــــان ( السبـت والثالثــاء )
****

اليوم و التاريخ
السبـــت
1024/2/14

المحتوى الدراسي

البرنامج

رقم المقرر

الرياضيات

201ر

تفاضل وتكامل ()1

اإلحصاء الرياضى

201ر

تفاضل وتكامل ()1

عموم الحاسب

201ر

تفاضل وتكامل ()1

الفيزياء

201ر

تفاضل وتكامل ()1

الفيزياء الحيوية

201ر

تفاضل وتكامل ()1

الفيزياء والكيمياء

201ر

تفاضل وتكامل ()1

الفيزياء وعموم الحاسب

201ر

تفاضل وتكامل ()1

الكيمياء

201ر

تفاضل وتكامل ()1

البيولوجى

201م

ميكروبيولوجى

الجيولوجيا

201جـ

مبادىء عمم الحفريات وجيولوجيا تاريخية (ساعتان)

الجيولوجيا والجيوفيزياء

201جـ

مبادىء عمم الحفريات وجيولوجيا تاريخية (ساعتان)

الجيوفيزياء

203جـ

عمم المعادن

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

(ساعة واحدة)

(ساعتان)

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

كلي ـ ــة معتم ــدة

جدول اإلمتحان التحريري النهائى لطالب االمستــــوى األولى
نظام الساعات المعتمدة

فصل دراسي ثان دور يونيه 1024م

ظهرً)
لمعام الجامعى  1024/1023وقت اإلمتحان( 21- 6ا

أيــــــــام اإلمتحـــــــان ( السبـت والثالثــاء )
****

اليوم و التاريخ
الثالثـــــاء
1024/2/00

المحتوى الدراسي

البرنامج

رقم المقرر

الرياضيات

201ر

مفاهيم أساسية فى الرياضيات

اإلحصاء الرياضى

201ر

مفاهيم أساسية فى الرياضيات

عموم الحاسب

201ر

مفاهيم أساسية فى الرياضيات

الفيزياء

201ف

فيزيـــــــــــاء ()0

الفيزياء الحيوية

201ف

فيزيـــــــــــاء ()0

الفيزياء والكيمياء

201ف

فيزيـــــــــــاء ()0

الفيزياء وعموم الحاسب

201ف

فيزيـــــــــــاء ()0

الكيمياء

201ف

فيزيـــــــــــاء ()0

البيولوجى

201ش

عمم الحشــرات

الجيولوجيا

201جـ

عمم البممورات والمعادن

الجيولوجيا والجيوفيزياء

201ف

فيزيـــــــــــاء ()0

الجيوفيزياء

201ف

فيزيـــــــــــاء ()0

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

(ساعة واحدة)

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

كلي ـ ــة معتم ــدة

جدول اإلمتحان التحريري النهائى لطالب االمستــــوى األولى
نظام الساعات المعتمدة

فصل دراسي ثان دور يونيه 1024م

ظهرً)
لمعام الجامعى  1024/1023وقت اإلمتحان( 21- 6ا

أيــــــــام اإلمتحـــــــان ( السبـت والثالثــاء )
****

اليوم و التاريخ
السبـــت
1024/3/0

المحتوى الدراسي

البرنامج

رقم المقرر

الرياضيات

221ر

اإلحصاء الرياضى

201ص

نظرية اإلحتماالت ()2

عموم الحاسب

203حا

تصميم منطق

الفيزياء

201ف

فيزياء عامة ()1

الفيزياء الحيوية

201ف

فيزياء عامة ()1

الفيزياء والكيمياء

201ف

فيزياء عامة ()1

الفيزياء وعموم الحاسب

201ف

فيزياء عامة ()1

الكيمياء

221ر

ميكانيكـــــــا

(ساعتان)

البيولوجى

201ح

عمم الحيوان ()1

(ساعتان)

الجيولوجيا

201جف

أساسيـات الجيوفيزيـــاء

(ساعتان)

الجيولوجيا والجيوفيزياء

201جف

أساسيـات الجيوفيزيـــاء

(ساعتان)

الجيوفيزياء

201جف

أساسيـات الجيوفيزيـــاء

(ساعتان)

ميكانيكـــــا()2

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

(ساعتان)

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

كلي ـ ــة معتم ــدة

جدول اإلمتحان التحريري النهائى لطالب االمستــــوى األولى
نظام الساعات المعتمدة

فصل دراسي ثان دور يونيه 1024م

ظهرً)
لمعام الجامعى  1024/1023وقت اإلمتحان( 21- 6ا

أيــــــــام اإلمتحـــــــان ( السبـت والثالثــاء )
****

اليوم و التاريخ
السبت
1024/3/20

المحتوى الدراسي

البرنامج

رقم المقرر

الرياضيات

201ف

فيزيـــــــــــاء ()0

اإلحصاء الرياضى

201حا

مقدمة فى الحاسب األلى

(ساعتان)

عموم الحاسب

201حا

مقدمة فى الحاسب األلى

(ساعتان)

الفيزياء

201ك

كيميــــــاء ()1

الفيزياء الحيوية

201ك

كيميــــــاء ()1

الفيزياء والكيمياء

201ك

كيميــــــاء ()1

الفيزياء وعموم الحاسب

201حا

مقدمة فى الحاسب األلى

الكيمياء

201ك

كيميــــــاء ()1

البيولوجى

201ك

كيميــــــاء ()1

الجيولوجيا

201ك

كيميــــــاء ()1

الجيولوجيا والجيوفيزياء

201جـ

عمم البممورات والمعادن

الجيوفيزياء

201جف

طرق مغناطيسية

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

(ساعتان)

(ساعتان)

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

كلي ـ ــة معتم ــدة

جدول اإلمتحان التحريري النهائى لطالب االمستــــوى األولى
نظام الساعات المعتمدة

فصل دراسي ثان دور يونيه 1024م

ظهرً)
لمعام الجامعى  1024/1023وقت اإلمتحان( 21- 6ا

أيــــــــام اإلمتحـــــــان ( السبـت والثالثــاء )
****

اليوم و التاريخ
الثالثاء
1024/3/3

البرنامج

رقم المقرر

المحتوى الدراسي

الرياضيات

205حا

عموم حاسب آلى لمرياضيات(حزم+برمجة) (ساعتان)

اإلحصاء الرياضى

201حا

برمجة حاسب ()2

(ساعتان)

عموم الحاسب

201حا

برمجة حاسب ()2

(ساعتان)

الفيزياء وعموم الحاسب

201حا

برمجة حاسب ()2

(ساعتان)

الكيمياء

201كح

أساسيات الكيمياء الحيوية

(ساعتان)

البيولوجى

201ن

أساسيات عمم النبات()1

(ساعتان)

الجيوفيزياء

203جف

طرق حرارية أرضية

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

(ساعة واحدة)

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

كلي ـ ــة معتم ــدة

جدول اإلمتحان التحريري النهائى لطالب االمستــــوى األولى
نظام الساعات المعتمدة

فصل دراسي ثان دور يونيه 1024م

ظهرً)
لمعام الجامعى  1024/1023وقت اإلمتحان( 21- 6ا

أيــــــــام اإلمتحـــــــان ( السبـت والثالثــاء )
****

اليوم و التاريخ
الثالثـاء
1024/3/20

البرنامج

رقم المقرر

المحتوى الدراسي

الرياضيات

لغة 201

لغة إنجميزية ()2

(ساعتان)

اإلحصاء الرياضى

لغة 201

لغة إنجميزية ()2

(ساعتان)

عموم الحاسب

لغة 201

لغة إنجميزية ()2

(ساعتان)

الفيزياء

لغة 201

لغة إنجميزية ()2

(ساعتان)

الفيزياء الحيوية

لغة 201

لغة إنجميزية ()2

(ساعتان)

الفيزياء والكيمياء

لغة 201

لغة إنجميزية ()2

(ساعتان)

الفيزياء وعموم الحاسب

لغة 201

لغة إنجميزية ()2

(ساعتان)

الكيمياء

لغة 201

لغة إنجميزية ()2

(ساعتان)

البيولوجى

لغة 201

لغة إنجميزية ()2

(ساعتان)

الجيولوجيا

لغة 201

لغة إنجميزية ()2

(ساعتان)

الجيولوجيا والجيوفيزياء

لغة 201

لغة إنجميزية ()2

(ساعتان)

الجيوفيزياء

لغة 201

لغة إنجميزية ()2

(ساعتان)

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

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

كلي ـ ــة معتم ــدة

جدول اإلمتحان التحريري النهائى لطالب االمستــــوى األولى
نظام الساعات المعتمدة

فصل دراسي ثان دور يونيه 1024م

ظهرً)
لمعام الجامعى  1024/1023وقت اإلمتحان( 21- 6ا

أيــــــــام اإلمتحـــــــان ( السبـت والثالثــاء )
****

اليوم و التاريخ
السبـــت
1024/3/24

البرنامج

رقم المقرر

المحتوى الدراسي

الرياضيات

حا201

مدخل فى الحاسب اآللى

(ساعة واحدة)

اإلحصاء الرياضى

حا201

مدخل فى الحاسب اآللى

(ساعة واحدة)

عموم الحاسب

حا201

مدخل فى الحاسب اآللى

(ساعة واحدة)

الفيزياء

حا201

مدخل فى الحاسب اآللى

(ساعة واحدة)

الفيزياء الحيوية

حا201

مدخل فى الحاسب اآللى

(ساعة واحدة)

الفيزياء والكيمياء

حا201

مدخل فى الحاسب اآللى

(ساعة واحدة)

الفيزياء وعموم الحاسب

حا201

مدخل فى الحاسب اآللى

(ساعة واحدة)

الكيمياء

حا201

مدخل فى الحاسب اآللى

(ساعة واحدة)

البيولوجى

حا201

مدخل فى الحاسب اآللى

(ساعة واحدة)

الجيولوجيا

حا201

مدخل فى الحاسب اآللى

(ساعة واحدة)

الجيولوجيا والجيوفيزياء

حا201

مدخل فى الحاسب اآللى

(ساعة واحدة)

الجيوفيزياء

حا201

مدخل فى الحاسب اآللى

(ساعة واحدة)

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

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

عميــــــــــد الكميــــــة
أ.د  /أحمد عمى إسماعيل يوسف

