
 العـــــــلوم كلية

 الكيمــــياء قسم

 
 

 جدول إمتحان المستوى االول لبرنامج البتروكيماويات وتطبيقاتها 

 2020/  2019  ( للعام الجامعى   2020  يناير للفصل الدراسى االول ) دور

 إسم المقرر التاريخ اليوم

 101حقوق اإلنسان ع  12/12/2019 الخميس

 141لكيمياء الفيزيائية ك أسس ا 28/12/2019 السبت

 191التنقيب عن البترول ك ب  31/12/2019 لثالثاءا

 111جبر وهندسة ر  4/1/2020 السبت

 121اسس الكيمياء غير العضوية ك  11/1/2020 السبت

  101فيزياء حرارية + خواص مادة ف  14/1/2020 الثالثاء

 131( ك 1اسس الكيمياء العضوية ) 18/1/2020 السبت

 101( ر 1علم الحاسب ) 21/1/2020 الثالثاء

  تمام الساعة التاسعة صباحا   في االمتحاناتتبدأ 

  صباحاالعاشرة الساعة  12/12/2019الخميس فيما عدا إمتحان حقوق اإلنسان يوم  

  2020/  2019 كارنيه الكلية للعام الجامعى اإلمتحانات بدونلن يسمح إلى طالب بحضور   

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير ،،،،

 

 للبرنامج فيذيالتنالمدير 

 

 إيهاب عبد اللطيفأ.د  

 الطالبوكيل الكلية لشئون التعليم و

  

 أحمد السيد المحمودىأ.د 

 عميـــــــد الكليـــــــــــة

 

 أ.د عادل محمد السيد جنيدى

 

                              

                                                      

 



 العـــــــلوم كلية

 الكيمــــياء مقس

 
 

 جدول إمتحان المستوى  الثانى لبرنامج البتروكيماويات وتطبيقاتها 

 2020/  2019( للعام الجامعى   2020للفصل الدراسى االول ) دور يناير

 إسم المقرر التاريخ اليوم

  241الديناميكا الحرارية ك  29/12/2019 األحد

 231يعية والمركبات غير متجانسه ك كيمياء المنتجات الطب 1/1/2020 األربعاء

 291مقدمه عن زيت البترول الخام ب ك  5/1/2020 األحد

 211أسس الكيمياء التحليلية ك  9/1/2020 الخميس

 221كيمياء العناصر اإلنتقالية ك  12/1/2020 األحد

 232ميكانيكية التفاعالت العضوية ك  15/1/2020 األربعاء

 233فراغية وكيمياء السكريات ك  كيمياء 19/1/2020 األحد

 271كيمياء حيوية ك ح  22/1/2020 األربعاء

   تبدأ اإلمتحانات فى تمام الساعة التاسعة صباحا  

  2020/  2019كارنيه الكلية للعام الجامعى  اإلمتحانات بدونلن يسمح إلى طالب بحضور  

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير ،،،،

 

 للبرنامج فيذيالتنالمدير 

 

 إيهاب عبد اللطيفأ.د  

 الطالبوكيل الكلية لشئون التعليم و

  

 أحمد السيد المحمودىأ.د 

 عميـــــــد الكليـــــــــــة

 

 أ.د عادل محمد السيد جنيدى

 

 

 

 



 العـــــــلوم كلية

 الكيمــــياء قسم

 
 

 جدول إمتحان المستوى الثالث  لبرنامج البتروكيماويات وتطبيقاتها 

 2020/  2019الجامعي ( للعام   2020للفصل الدراسى االول ) دور يناير

 إسم المقرر التاريخ اليوم

   341كيمياء السطوح والغروبات ك  30/12/2019 األثنين

 351الخضراء ك ط مقدمه فى الكيمياء ) النظيفة (  2/1/2020 الخميس

 331كيمياء البوليمرات ك  9/1/2020 الخميس

 342كيمياء كهربية ك  13/1/2020 األثنين

  391الغاز الطبيعى ب ك  16/1/2020 الخميس

 393( ب ك 1البتروكيماويات ) 21/1/2020 الثالثاء

 392( ب ك 2عمليات تكرير البترول ) 23/1/2020 الخميس

 مام الساعة التاسعة صباحا  تبدأ اإلمتحانات فى ت  

 2020/  2019الكلية للعام الجامعى   كارنيه اإلمتحانات بدون لن يسمح إلى طالب بحضور  

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير ،،،،

 

 للبرنامج فيذيالتنالمدير 

 

 إيهاب عبد اللطيفأ.د  

 الطالبوكيل الكلية لشئون التعليم و

  

 أحمد السيد المحمودىأ.د 

 عميـــــــد الكليـــــــــــة

 

 أ.د عادل محمد السيد جنيدى

 

 

 

 

 



 

 العـــــــلوم كلية

 الكيمــــياء قسم

 
 

 جدول إمتحان المستوى الرابع  لبرنامج البتروكيماويات وتطبيقاتها 

 2020/  2019 ( للعام الجامعى   2020صل الدراسى االول ) دور ينايرللف

 إسم المقرر التاريخ اليوم

 492( ب ك 3)صناعات البتروكيماويات  31/12/2019 الثالثاء

 493إقتصاديات البترول والبتروكيماويات ب ك  4/1/2020 السبت

 451الكيمياء الدوائية ك ط  11/1/2020 السبت

 494( ب ك 4صناعات البتروكيماويات ) 14/1/2020 الثالثاء

 491( ب ك 2)صناعات البتروكيماويات  18/1/2020 السبت

  اإلمتحيان فيى الموعيد المحيدد عيق ارييق القسيمسييتم  490مادة مشروع التخرج ب ك 

 21/1/2020  الثالثاء عقب إنتهاء اإلمتحانات النظرية 

  شر ظهرا  الثانية عتبدأ اإلمتحانات فى تمام الساعة  

  2020/  2019كارنيه الكلية للعام الجامعى  اإلمتحانات بدونلن يسمح إلى طالب بحضور  

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير ،،،،

 

 للبرنامج فيذيالتنالمدير 

 

 إيهاب عبد اللطيفأ.د  

 الطالبوكيل الكلية لشئون التعليم و

  

 أحمد السيد المحمودىأ.د 

 عميـــــــد الكليـــــــــــة

 

 أ.د عادل محمد السيد جنيدى

 

 

 

 

 


