
  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

 التاسعة صباحا تبدأ اإلمتحانات في تمام الساعة  •

  ساعتين فقطمدة اإلمتحان التحريري  •
 

  

 كود المقرر المقرر التاريخ اليوم

 102ع  تنمية بشرية ) مهارات التفكير النقدي( 2019/ 12/12 الخميس

 101ن  علم النبات العام 2019/ 31/12 الثالثاء

 102ن التنوع البيولوجي النباتي   4/1/2020 السبت

  101ر ( 1رياضة عامة ) 11/1/2020 السبت  

 101ع لغة إنجليزية   1/2020/ 14 الثالثاء  

 101ف  مقدمة في الفيزياء   18/1/2020 السبت 

 101ك أساسيات الكيمياء غير العضوية  21/1/2020 الثالثاء 

 كود المقرر المقرر التاريخ اليوم

 201ن بكتريا عامة طبية  2019/ 29/12 األحد 

 األربعاء 
 205ن الوراثة النووية والسيتوبالزمية   1/1/2020

 201ف  مباديء الكهربية في األنظمة الحيوية 

 201ر  (2رياضة عامة ) 2020/  1/  5 األحد 

   204ن أساسيات ونظريات التكنولوجيا الحيوية   1/2020/ 9 الخميس

 202ن الفطريات وأمراض النبات   1/2020/ 15 األربعاء

 201ك  أسس الكيمياء التحليلية   19/1/2020 األحد 

 203ن مقدمة في الكيمياء الحيوية   22/1/2020 األربعاء 
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Program

وتطبيقاتها الحيوية برنامج التكنولوچيا

دراسي األولالفصل ال -جدول االمتحانات النظرية لطالب برنامج التكنولوچيا الحيوية و تطبيقاتها للمستوى األول   

2020/  2019للعام الجامعي   

الفصل الدراسي األول -الثانيجدول االمتحانات النظرية لطالب برنامج التكنولوچيا الحيوية و تطبيقاتها للمستوى   

2020/  2019للعام الجامعي   

 مدير البرنامج : 

 

الشربيني أ.م.د/غادة عبد هللا   

وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب أ.د/  

 

 أ.د/ أحمد السيد أحمد المحمودي 

 عميد الكلية

 رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج

 

 أ.د/ عادل محمد السيد جنيدي

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  
 

 

 تبدأ اإلمتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحا 

 ساعتين فقطمدة اإلمتحان التحريري 
  

 

 

 

 كود المقرر المقرر التاريخ  اليوم 

 403تك واألمان الحيويالكائنات المهندسة وراثيا  28/12/2019 السبت  

 402تك  التكنولوجيا الحيوية للميكروبات  31/12/2019 الثالثاء

 401تك تكنولوجيا المفاعالت الحيوية  4/1/2020 السبت

 401ك  كيمياء المنتجات الطبيعية   2020/ 11/1 السبت  

تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في المجال                  14/1/2020 الثالثاء  

 الطبي وتصنيع األدوية             

 404تك 

 405تك   التكنولوجيا الحيوية إلنتاج المواد الثانوية 18/1/2020 االسبت  

 406تك  حقوق الملكية وبراءة االختراع

 402ك البولمرات كيمياء وتكنولوجيا  21/1/2020 الثالثاء  

 

 تبدأ اإلمتحانات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

 مدة االمتحان التحريري ساعتين فقط 

 

 كود المقرر المقرر التاريخ  اليوم 

 301ر إحصاء حيوي وتصميم تجارب 30/12/2019 االثنين

 301تك  التكنولوجيا الحيوية وإنتاج البروتين 2/1/2020 الخميس

 301ك  التحليل الطيفي والكهربي 9/1/2020 الخميس

 301ن فسيولوجيا الكائنات الدقيقة  13/1/2020 اإلثنين

 302ن الهندسة الوراثية ونقل الجينات  16/1/2020 الخميس

 23/1/2020 الخميس
 303ن الفلورا المصرية والنباتات الطبية

 302تك الوراثة الجزيئية
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وتطبيقاتها الحيوية برنامج التكنولوچيا

لدراسي األولالفصل ا  -الثالث  جدول االمتحانات النظرية لطالب برنامج التكنولوچيا الحيوية و تطبيقاتها للمستوى  

2020/  2019للعام الجامعي   

الفصل الدراسي األول -الرابع جدول االمتحانات النظرية لطالب برنامج التكنولوچيا الحيوية و تطبيقاتها للمستوى   

2020/  2019للعام الجامعي   

 مدير البرنامج :

 

 أ.م.د/غادة عبد هللا الشربيني

وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب  أ.د/   

 

 أ.د/ أحمد السيد أحمد المحمودي

 عميد الكلية 

 رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج 

 

 أ.د/ عادل محمد السيد جنيدي
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