
             
  

 0202/  0202 ( الفصل الدراسى األول للعام اجلامعى0202المتحانات دور يناير ) الرابعاجلدول النهائى لطالب املستوى                              
 

 

 

 اليوم            
 الربنامج

 السبت
08/00/0202 

 الثالثاء
10/00/0202 

 السبت
4/0/0202 

 السبت
00/0/0202 

 الثالثاء
04/0/0202 

 السبت
08/0/0202 

 الثالثاء
00/0/0202 

 الرياضيات
 (144)ر

 (144)ر نظرية المعادالت التفاضلية

 نظرية الشبكات

 (124)ر

 بحوث عمليات

 (144)ر

 جبر لى

 (144)ر

 (144)ر دسة تفاضليةهن

 (2تحليل عددى )

 (124)ر

 ميكانيكا الكم

 احصاء وعلوم احلاسب
 (144)ر

 (2نظرية احصائية )

 (142)ر

 ( )خ(4عمليات عشوائية )

 (114)ر

 هياكل بيانات

 (112)ر

 شبكات عصبية

 الفيزياء
 (144)ف

 الليزر وتطبيقاتها

 (144)ف

 الطاقة الجديدة والمتجددة )خ(

 (141)ف

 (4رياضيات ) فيزياء

 (144)ف

 (2الكتروديناميكا )

 (144)ف

 الكترونيات رقمية )خ(

 (142)ف

 (2ميكانيكا كم )

 (144)ف

 أشباه الموصالت

 الفيزياء احليوية
 (144)ف ح

 محاكاة الكترونية لألنظمة الحيوية

 (144)ف ح 

 فيزياء تجريبية حيوية
 (141)ف ح

 فوق صوتيات وتطبيقاتها الحيوية
 (144)ف ح

 ء المواد الحيوية والبديلةفيزيا
 (142)ف ح 

 فيزياء العالج االشعاعى

 (122)ح

 تشريح آدمى

 (444)ف

 ضوء متقدم )خ(

 جيوفيزياء
 (144)ج

 طبقات مصر
 (144)ج

 جيولوجيا الدلتا والزمن الرابع

 (144)جف

 تسجيالت آبار

 (144)ر

 تحليل مركب

 (142)جف

 (144)ج جيوفيزياء هندسية وبحرية

ونظم معلومات استشعار عن بعد 

 جغرافية

 

 جيولوجيا
 (144)ج

 صخور القاعدة فى مصر

 (142)ج

 جيولوجيا اقتصادية )خ(

 (142)ج

جيولوجيا المياه وشكل 

 األرض فى مصر

 (141)ج

 تحليل حوضى
 

 كيمياء
 (114)ك

 الحفز

 (142)ك

طرق التركيز المسبق لتقدير 

 العناصر )خ(

 (144)ك
 كيمياء األطياف–كيمياء ضوئية 

 (144)ك

كيمياء  –كيمياء طبية 

 البيئة

 (124)ك
كيمياء العناصر االنتقالية الداخلية 

 والمركبات الفلزية العضوية

 (142)ك

 كيمياء األصباغ
 (112)ك

 كيمياء كهربية متقدمة

 كيمياء حيوية
 (141)ك ح

االتجاهات الحديثة فى الكيمياء 

 الحيوية العملية وتطبيقاتها

 (144)ك ح

 ليلهاكيمياء األغذية وتح

 (142)ك ح 

 كيمياء مناعية

 (141)ك
 –طرق الفصل الكروماتوجرافى 

 التحليل الطيفى

 (144)ك ح 

 بيولوجيا جزيئية

 (114)ك

 الطيف الجزيئى

 (124)ك
الكيمياء التناسقية وكيمياء 

 ( )خ(2العناصر االنتقالية )

 كيمياء ونبات
 (144)ن

فطريات ومقاومة األمراض وعالقة 

 العائل بالطفيل

 (144)ن
 نظام بيئى وبيئة نباتية وتلوث )خ(

 (144)ك
 كيمياء األطياف–كيمياء ضوئية 

 (114)ك
الطيف  –كيمياء السطوح 

 الجزيئى

 (141)ن
 علم االنزيمات وااليض العام

 (144)ك
 التحليل الكهربى والتحليل الطيفى

 

 وبيولوجىرميك
 (144)م

 تخمرات وصناعات تخمرية

 (144)م

 وراثة عامة خلوية )خ(
 (141)م

 علم زراعة األنسجة النباتية

 (142)م

 بيولوجيا جزيئية
 (144)م

 فسيولوجيا الكائنات الدقيقة
 (144)ك

 التحليل الكهربى والتحليل الطيفى
 (144)م 

فطريات ومقاومة األمراض 

 وعالقة العائل بالطفيل )خ(

 كيمياء وحيوان
 (144)ح

 تشريح مقارن وتطور

 (144)ح

ليل تلوث بيئى وتحا

 بيولوجية )خ(
 (144)ك

 كيمياء األطياف–كيمياء ضوئية 

 (114)ك

الطيف  –كيمياء السطوح 

 الجزيئى

 (144)ح

 أجنة تجريبى

 (144)ك

التحليل الكهربى والتحليل 

 الطيفى

 

 (144)ح
 عالقات بيولوجية وسلوك )خ(

 (144)ج علوم البيئة 

 جيولوجيا بيئية

 (144)ع ب

 سلوك حيوانى )خ(

 (144)ع ب

 بيئة بحرية
 (122)ع ب 

 إدارة مخلفات وأمراض بيئية
 (144)ع ب

 فسيولوجى وبيئة
 (124)ع ب

 التركيب الدقيق للخلية وأيض الخلية
 

 

 ظهربعد ال 2حتى الساعة  ظهرًا 42من الساعة  تانيبدأ موعد االمتحا . 

 . يجب على الطالب االلتزام بالحضور قبل بدء االمتحان بوقت كاف 

  الطالب اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان االمتحانية ومن يخالف ذلك يعرض للمسائلة القانونية حيث يعتبر ذلك شروع فى الغش .يحظر على 

 بطاقة الرقم القومى( . –خول الى قاعة االمتحان بدون اثبات الشخصية )كارنيه الكلية دال يسمح للطالب بال 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                                    رئيس شئون الطالب                                                                        املوظف املختص    

 أمحد السيد أمحد احملمودى  / أ.د.                                                                                                                                                           

 املسائيةالفرتة 
 ظ 0:  ظ 00من الساعة 


