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 عدد اسم المقرر المقرر كود

 الطالب

 البرامج مكان اللجنة المدة

االثنين الموافق 

03/21/1322 

CH102 
1 نباتمعمل  ساعتان 10 1كيمياء عامه    

الفيزياء  -الفيزياء  -الرياضيات وعلوم الحاسب 

 علوم الحاسب -وعلوم الحاسب 

MA101  1معمل نبات  ساعتان 9 2رياضيات  كيمياء وجيولوجيا -الجيولوجيا-ميكروبيولوجى   

CH101  130قاعة  ساعتان 2 2كيمياء عامه  علوم الحاسب -الفيزياء وعلوم الحاسب  

MA321 ساعات 0 3 تحليل رياضى 130قاعة    الرياضيات - الرياضيات وعلوم الحاسب 

MA327 ساعات 0 1 نظرية الحلقات والحقول 1معمل نبات    الرياضيات  

ZL364 ساعات 0 3 وراثه خلويه 1معمل نبات    علم الحيوان  

CH308 1معمل نبات  ساعتان  4 1االطياف الجزيئيه التطبيقيه،اطياف  كيمياء  

ZL310 2معمل حيوان  ساعتان 1 مناعه  كيمياء وحيوان  

BT328 1معمل نبات  ساعتان 3 تلوث مياه  علم النبات -ميكروبيولوجى   

BC303 2معمل نبات  ساعتان 1 كيمياء عضويه طيفيه  الكيمياء الحيوية  

الثالثاء الموافق 

02/21/1322 

CS453 4مدرج   ساعتان 11 الخوارزميات الجينيه  الحاسب علوم -الفيزياء وعلوم الحاسب  -الرياضيات وعلوم الحاسب  

MA105 4مدرج   ساعتان 8 2احتماالت واحصاء  كيمياء وجيولوجيا-الرياضيات -علوم الحاسب  -الجيولوجيا 

BT424 4مدرج   ساعتان 3 التحلل الحيوى  علم النبات -ميكروبيولوجى  

ZL363 4مدرج   ساعتان 1 مناعه كيميائيه  كيمياء وحيوان 

ZL401 4مدرج   ساعتان 3 تشريح مقارن للفقاريات  علم الحيوان 

CS405 1مدرج   ساعتان 1 النمذجه والمحاكاه  الفيزياء وعلوم الحاسب 

MA212 4مدرج   ساعتان 2 ميكانيكا تحليليه  الرياضيات وعلوم الحاسب 

االربعاء الموافق 

32/32/1313 

CS456 4معمل حيوان   ساعتان 3 نظم الوسائط المتعدده  علوم الحاسب 

UN01 
4معمل حيوان   ساعتان 14 اللغه االنجليزيه  

 -الفيزياء وعلوم الحاسب -الرياضيات وعلوم الحاسب

 كيمياء -الرياضيات  -علوم الحاسب
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GL305 4معمل حيوان   ساعتان 1 علم الصخور النارية ج  الجيولوجيا 

MA102 230قاعة  ساعتان 1 1رياضيات عامه  علوم الحاسب 

BT101  0معمل حيوان  ساعتان 7 2نبات عام  كيمياء وجيولوجيا -كيمياء وحيوان -الجيولوجيا  

ZL323 130قاعة  ساعتان 6 أوليات وطفيليات  علم الحيوان 

MA206 4معمل حيوان   ساعتان 5 جبر وهندسه فراغيه  الرياضيات وعلوم الحاسب 

CH374 ساعات 0 3 الطيف االلكترونى للمركبات غير العضويه 4حيوان معمل     كيمياء 

CS210 230قاعة  ساعتان 1 مقدمة فى لغة التجميع  الرياضيات وعلوم الحاسب 

BT207 4معمل حيوان   ساعة 2 تنوع حيوى نباتى  ميكروبيولوجى 

الخميس الموافق 

31/32/1313 

CS203 4مدرج   ساعتان 3 نظم المعلومات  علوم الحاسب 

CS302 4مدرج   ساعتان 2 نظم التشغيل  الرياضيات وعلوم الحاسب 

PH426 ساعات 0 1 الشرائح الرقيقه وتطبيقاتها 4مدرج     الفيزياء 

CS204 4مدرج   ساعتان 2 البرمجه الشيئيه  علوم الحاسب 

ZL207 4مدرج   ساعتان 1 طفيليات عامه  ميكروبيولوجى 

GL409 4مدرج   ساعة 2 عام معادن الخامات  الجيولوجيا 

GL465  4مدرج   ساعتان 2 الجيولوجيا البيئيهعلم  كيمياء وجيولوجيا -جيولوجيا البترول 

GL210 4مدرج   ساعتان 1 علم الصخور بترولوجى  جيولوجيا البترول 

ZL402 4مدرج   ساعتان 1 أنسجة  علم الحيوان 

MA309 4مدرج   ساعتان 1 الكتروستاتيكا  الرياضيات 

MA429 ساعات 0 2 متغير مركب 4مدرج     الرياضيات -الرياضيات وعلوم الحاسب 

PH409 4مدرج   ساعتان 1 فيزياء الليزر  الفيزياء 

CH481 ساعات 0 1 الكيمياء البلورية 4مدرج     الجيولوجيا 

PH201 4مدرج   ساعتان 2 ضوء طبيعى  الفيزياء وعلوم الحاسب -الفيزياء والكيمياء 
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ZL208 4مدرج   ساعتان 2 بيولوجيا الخليه  الكيمياء الحيوية-كيمياء وحيوان  

ZL461 4مدرج   ساعتان 2 تكنولوجيا حيويه  علم الحيوان 

ZL408 234قاعة   ساعتان 2 بيولوجيا التربه والتلوث  كيمياء وحيوان 

PH211 ساعات 0 2 ذريه واطياف جزئيه 234قاعة     الفيزياء 

BT403 234قاعة   ساعتان 2 كيمياء حيوى النبات  علم النبات 

السبت الموافق 

34/32/1313 

MA209 0معمل حيوان   ساعتان 8 ديناميكا  الرياضيات -الرياضيات وعلوم الحاسب 

PH212 1معمل حيوان   ساعتان 4 فيزياء حسابيه  الفيزياء 

PH105 ساعات 0 2 فيزياء حيويه عامه 1معمل حيوان     ميكروبيولوجى 

ZL369 ساعات 0 3 بيولوجيا اشعاعيه 0معمل حيوان     علم الحيوان 

CS304 0معمل حيوان   ساعتان 2 هندسة البرمجيات  علوم الحاسب 

CS358 0معمل حيوان   ساعتان 2 تعديل البيانات  علوم الحاسب 

CH368 ساعات 0 1 كيمياء عضوية بيئية 0معمل حيوان     الكيمياء الحيوية 

PH324 
 1 فيزياء البيئه

ساعات 0 0معمل حيوان     
 الفيزياء وعلوم الحاسب

GL461 130قاعة   ساعتان 2 جيوكيمياء المياه  كيمياء وجيولوجيا -لجيولوجيا ا 

ZL361 ساعات 0 2 وراثه متقدمه 0معمل حيوان     علم الحيوان 

BT.308 0معمل حيوان   ساعتان 2 انزيمات ميكروبيه ج  ميكروبيولوجى 

BT323 0معمل حيوان   ساعتان 1 اإلجهاد الفسيولوجى  علم النبات 

االحد الموافق 

30/32/1313 

CH402 
234قاعة   ساعتان 5 النواتج الطبيعيهكيمياء   

كيمياء -كيمياء وحيوان -كيمياء و ميكروبيولوجي 

 الكيمياء الحيوية -وجيولوجيا 

CS106 234قاعة   ساعتان 4 مقدمه فى قواعد البيانات  الفيزياء وعلوم الحاسب -الرياضيات وعلوم الحاسب  

MA205 234قاعة   ساعتان 5 معادالت تفاضليه جزئيه  الرياضيات وعلوم الحاسب 

MA201 234قاعة   ساعتان 3 تفاضل وتكامل متقدم  الرياضيات وعلوم الحاسب 

BT422 234قاعة   ساعتان 1 تصنيف النبات الجزيئى  علم النبات 
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BT426 234قاعة   ساعتان 1 انزيمات نباتيه  الكيمياء والنبات –علم النبات  

MA403 234قاعة   ساعتان 2 نسبيه عامه  الرياضيات 

CH369  ساعات 0 5 1الكيمياء الضوئيه و االصطناع العضوى 234قاعة     كيمياء 

CH304  234قاعة   ساعتان 2 و كيمياء االنظمه الغرويه 2الكيمياء الفيزيائيه للسطوح  وجيولوجياكيمياء  

ZL462 234قاعة   ساعتان 1 انسجه متقدم  علم الحيوان 

CH211 
232قاعة   ساعتان 1 مركبات ثنائية المجموعات الوظيفية ومجموعات نشطة  

 كيمياء وحيوان

الخميس الموافق 

32/32/1313 

BT304 2معمل حيوان   ساعتان 7 فيروسات  علم النبات -ميكروبيولوجى  

CS361  2معمل حيوان   ساعتان 3 وتنظيم الحاسباتبناء  علوم الحاسب 

MA326 ساعات 0 3 بحوث عمليات 2معمل حيوان     الرياضيات -الرياضيات وعلوم الحاسب  

BT206 2معمل حيوان   ساعتان 2 ميكروبيولوجيا عامه  الكيمياء الحيوية -كيمياء ونبات  

BT204  2معمل حيوان   ساعتان 1 2تصنيف نبات  ميكروبيولوجى 

PH202 2معمل حيوان   ساعتان 5 موجات  الفيزياء وعلوم الحاسب 

CH413 2معمل حيوان   ساعتان 1 كيمياء فراغيه وضوئيه  الكيمياء الحيوية 

PH430 ساعات 0  4 جسيمات اوليه 2معمل حيوان     الفيزياء 

MA427 ساعات 0  1 الحل العددى للمعادالت التفاضليه 2حيوان معمل     الرياضيات وعلوم الحاسب 

GL408 2معمل حيوان   ساعتان  3 بيئة قديمة  الجيولوجيا 

GL415 4مدرج   ساعه 1 تفسير المعلومات السيزمية  جيولوجيا البترول 

MA213 131قاعة  ساعتان   3 تحليل إتجاهى  الرياضيات وعلوم الحاسب 

GL364  131قاعة   ساعتان  2 1علم االحافير المجهريه  الجيولوجيا 

CS451 131قاعة    ساعتان  1 الحسابات المتوازيه  علوم الحاسب 

CH462 
ساعات 0 6 1و الكيمياء الفيزيائيه للسطوح  1كيمياء االنظمه الغرويه  132قاعة     كيمياء وجيولوجيا -كيمياء 

ZL206 132قاعة  ساعه  1 حشرات  علم الحيوان 
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 الطالب
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السبت الموافق 

22/32/1313 

CS353 علوم الحاسب -الرياضيات وعلوم الحاسب  2معمل حيوان  ساعتان   14 تصميم قواعد البيانات 

CH303 ساعات 0 5 حركيه تفاعالت الكيميائية ونظريه الحركه للغازات  كيمياء - كيمياء وجيولوجيا -كيمياء وحيوان  1معمل حيوان  

ZL325 علم الحيوان 1حيوان  معمل ساعتان 2 بيولوجيا جزئيه 

GL471 جيولوجيا البترول 1معمل حيوان  ساعتان   1 هيدروديناميكيه الخزانات وخواضها البتروليه 

MA405 الرياضيات 1معمل حيوان  ساعتان 1 الكتروديناميكا 

االحد الموافق 

21/32/1313 

MA325 
ساعات 0 17 رياضيات متقطعه 131قاعة     

-علوم الحاسب -الفيزياء-الحاسب الرياضيات وعلوم 

 كيمياء-الرياضيات 

CH401 131قاعة   ساعتان 6 كيمياء المركبات الحلقيه غير المتجانسه  كيمياء وجيولوجيا -كيمياء وحيوان -كيمياء  -الفيزياء والكيمياء  

BT.407 131قاعة   ساعتان   0 مقاومه حيوية ج  علم النبات -ميكروبيولوجى  

GL423 131قاعة   ساعتان   2 علم الجيوفيزياء  الجيولوجيا 

PH423 ساعات0  5 فيزياء اشعاعيه 131قاعة     الفيزياء وعلوم الحاسب 

MA303 131قاعة   ساعتان 1 دوال خاصه  الرياضيات وعلوم الحاسب 

ZL210 131قاعة   ساعتان 1 مقدمه فى الهندسه الوراثيه  كيمياء وحيوان 

 االثنين الموافق

20/32/1313 

UN04 

131قاعة   ساعتان   11 تاريخ وفلسفة العلوم  

الفيزياء  -علم النبات -علم الحيوان -ميكروبيولوجى

كيمياء  -الرياضيات -علوم الحاسب-وعلوم الحاسب 

 الكيمياء-الكيمياء الحيوية-وجيولوجيا

BT321 131قاعة   ساعتان  3 بيئه طحالب  ميكروبيولوجى 

CH305 131قاعة   ساعه   3 الكهربائيه الكيمياء  كيمياء -علوم الحاسب  

CS352 131قاعة   ساعتان   3 تنظيم ومعالجة الملفات  علوم الحاسب -الرياضيات وعلوم الحاسب 

MA328 ساعات 0  5 الدوائر المنطقيه 130قاعة     الرياضيات وعلوم الحاسب 

CH364 ساعات0  1 الكيمياء الكهربيه الديناميكيه 130قاعة     كيمياء و ميكروبيولوجي 

ZL368 ساعات0  1 سميات ومبيدات 130قاعة     علم الحيوان 

PH310  130قاعة   ساعتان 1 2فيزياء احصائيه  الفيزياء 

ZL407 130قاعة   ساعتان  2 سلوك حيوان وفسيولوجى مقارن  علم الحيوان 
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CS305 130قاعة   ساعتان  9 بحوث العمليات  علوم الحاسب -الفيزياء وعلوم الحاسب  -الرياضيات وعلوم الحاسب  

GL.414 130قاعة   ساعه  1 تحليل احواض ترسيبيه ج  جيولوجيا البترول 

GL362 130قاعة   ساعتان  1 أحواض ترسيبية  الجيولوجيا 

الثالثاء الموافق 

24/32/1313 

BT205 230قاعة   ساعتان 2 طحالب  ميكروبيولوجى 

GL202 230قاعة   ساعه  1 مقدمه فى علم البلورات  جيولوجيا البترول 

MA307  230قاعة   ساعتان   8 2ميكانيكا الكم  الرياضيات -الرياضيات وعلوم الحاسب  

PH450 ساعات0  5 مقرر خاص فيزياء 230قاعة     الفيزياء 

ZL324 230قاعة   ساعتان 3 تقنيه مجهريه  علم الحيوان 

GL211 230قاعة   ساعتان  1 1علم البلورات  جيولوجيا البترول 

PH207 230قاعة   ساعتان 1 دوائر كهربيه  الفيزياء وعلوم الحاسب 

GL403 230قاعة   ساعه  1 تسجيالت ابار  الجيولوجيا 

PH205 230قاعة   ساعتان  1 ديناميكا حراريه  الفيزياء والكيمياء 

االربعاء الموافق 

20/32/1313 

UN02 
2معمل حيوان    ساعتان 7 حقوق االنسان  

 -الفيزياء وعلوم الحاسب  -الجيولوجيا  -علم النبات

 كيمياء وجيولوجيا -علوم الحاسب 

CS362 
2معمل حيوان   ساعتان  12 الرسم بالحاسب  

الفيزياء وعلوم الحاسب  -الرياضيات وعلوم الحاسب 

 علوم الحاسب-

GL101 2معمل حيوان    ساعه 2 جيولوجيا طبيعيه  الكيمياء الحيوية -علوم الحاسب  

MA306 2معمل حيوان   ساعتان 5 طرق رياضية  الرياضيات وعلوم الحاسب 

BT309 2معمل حيوان   ساعتان 3 وراثه ميكروبيه  ميكروبيولوجى 

CH361 ساعات 0 1 كيمياء نوويه،اشعاعيه 2معمل حيوان     كيمياء وجيولوجيا 

CH365 ساعات 0 1 كيمياء فيزيائية حيوية 131قاعة    كيمياء وجيولوجيا 

الخميس الموافق 

21/32/1313 

GL406 4مدرج  ساعتان  5 جيولوجيا البترول  الجيولوجيا 

ZL420 4مدرج  ساعتان  4 خليه وكيمياء انسجه  علم الحيوان 

CS407 ساعات0 3 شبكات الحاسب 4مدرج     الحاسبالرياضيات وعلوم  
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 اليوم والتاريخ
 عدد اسم المقرر المقرر كود

 الطالب

 البرامج مكان اللجنة المدة

CS406 4مدرج  ساعتان 1 مقدمه فى شبكات الحاسب  علوم الحاسب 

CH307 4مدرج  ساعتان 2 الكيمياء الفراغيه  كيمياء 

PH206 4مدرج  ساعتان  2 فيزياء حديثه  الفيزياء وعلوم الحاسب -الفيزياء والكيمياء 

Gl.404 4مدرج  ساعتان  1 جيولوجيا اقتصادية ج  الجيولوجيا 

PH428 ساعات0 7 فيزياء البالزما 4مدرج     الفيزياء وعلوم الحاسب -الفيزياء  

ZL204 4مدرج  ساعتان  1 تصنيف وبيولوجيا الالفقاريات  الكيمياء الحيوية 

MA404 4مدرج   ساعتان 3 نظريه مجاالت  الرياضيات 

CH465 ساعات 0 6 الكيمياء الخضراء 4مدرج    وجيولوجياكيمياء  -كيمياء  

GL203 4مدرج   ساعتان  1 علم المعادن والصخور  جيولوجيا البترول 

السبت الموافق 

21/32/1313 

CS301 0معمل نبات    ساعتان  8 تحليل وتصميم النظم  علوم الحاسب -الرياضيات وعلوم الحاسب 

CH372 ساعات 0 7 كيمياء البترول و البتروكيميائيات 0معمل نبات     كيمياء وحيوان -كيمياء -الجيولوجيا  -البترول  جيولوجيا 

UN03 
4معمل نبات    ساعتان  10 الحاسب اآللي  

علوم الحاسب  -الفيزياء -الرياضيات وعلوم الحاسب 

 الكيمياء الحيوية -كيمياء وجيولوجيا -كيمياء -

BT303 0معمل نبات   ساعه  2 نبات إقتصادى  علم النبات 

ZL101  0معمل نبات   ساعتان  2 2حيوان عام  كيمياء وجيولوجيا -ميكروبيولوجى  

BC301 0معمل نبات   ساعتان  1 2اسس الكيمياء الحيويه  علم الحيوان 

BT307 4معمل نبات   ساعه  1 أركيا  ميكروبيولوجى 

االحد الموافق 

22/32/1313 

CS401 
234قاعة    ساعتان 10 الذكاء االصطناعى  

الفيزياء وعلوم الحاسب  -الحاسب الرياضيات وعلوم 

 علوم الحاسب -

MA107 
234قاعة   ساعتان 7 احصاء حيوى  

 -علم النبات  -جيولوجيا البترول  -علم الحيوان 

 الكيمياء الحيوية -كيمياء 

MA103  234قاعة   ساعتان  4 2ميكانيكا  الرياضيات وعلوم الحاسب 

BT202 234قاعة   ساعتان 2 بيئه نباتيه  ميكروبيولوجى 
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 اليوم والتاريخ
 عدد اسم المقرر المقرر كود

 الطالب

 البرامج مكان اللجنة المدة

GL402 234قاعة   ساعه  5 صخور قاعده  كيمياء وجيولوجيا -الجيولوجيا  

CH212 234قاعة   ساعتان  1 كيمياء البلمرات  كيمياء 

CH216 234قاعة   ساعه  1 االتزان الصنفى فى االنظمه الكيمائيه  كيمياء وجيولوجيا 

MA402 234قاعة    ساعتان 4 تحليل عددى  الرياضيات -الرياضيات وعلوم الحاسب  

CH201 234قاعة   ساعتان 2 كيمياء عضويه اليفاتيه  علم الحيوان -ميكروبيولوجى  

PH204 234قاعة   ساعتان  2 فيزياء رياضيه  الفيزياء 

PH214 234قاعة   ساعتان  2 مقدمه فى اإللكترونيات  علوم الحاسب 

CH309 234قاعة   ساعتان  1 كيمياء تناسقيه  كيمياء 

الثالثاء الموافق 

12/32/1313 

BT408 4مدرج  ساعتان  1 فسيولوجيا الكائنات الدقيقه  ميكروبيولوجى 

BT.410 4مدرج  ساعتان 2 امرض نبات وعالقة العائل بالطفيل ج  ميكروبيولوجى 

CS355 4مدرج  ساعتان 11 أمن المعلومات  الحاسبعلوم  -الرياضيات وعلوم الحاسب  

GL401 4مدرج  ساعه  3 جيولوجيه مصر  كيمياء وجيولوجيا -الجيولوجيا  

ZL403  4مدرج   ساعتان 3 2بيولوجيا أسماك  كيمياء وحيوان -علم الحيوان  

ZL205 4مدرج    ساعتان 1 حشرات عامه  علم النبات 

GL416 4مدرج  ساعه  1 حقول بترول وغاز مصر والشرق االوسط  البترول جيولوجيا 

PH422 ساعات 0 4 االجهزه الفيزيائيه 4مدرج    الفيزياء وعلوم الحاسب -الفيزياء  

االربعاء الموافق 

11/32/1313 

CS354 234+ ساعتان  11 نظرية الرسم فى علوم الحاسب 130قاعة    علوم الحاسب -الفيزياء وعلوم الحاسب  -الرياضيات وعلوم الحاسب  

PH101  130قاعة   ساعتان  3 2فيزياء عامه  علم النبات -الرياضيات وعلوم الحاسب  

BC302 130قاعة   ساعتان  1 1اسس الكيمياء الحيويه  علم الحيوان 

GL307 130قاعة   ساعتان  5 علم التنقيب الجيوكيميائى  الجيولوجيا 

PH102  130قاعة   ساعتان  5 1فيزياء عامه  الرياضيات -الرياضيات وعلوم الحاسب  

GL379 130قاعة   ساعتان  1 تصويريه وجيومورفولوجى  كيمياء وجيولوجيا 

BT435 130قاعة   ساعتان 2 مناعه ميكروبيه  ميكروبيولوجى 
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 اليوم والتاريخ
 عدد اسم المقرر المقرر كود

 الطالب

 البرامج مكان اللجنة المدة

GL463 130قاعة   ساعتان  1 جيولوجيا تصويرية  الجيولوجيا 

الخميس الموافق 

10/32/1313 

CS452 232قاعة   ساعتان  11 معالجه الصور  علوم الحاسب -الفيزياء وعلوم الحاسب -وعلوم الحاسبالرياضيات  

PH407 232قاعة    ساعتان 4 اتصاالت ضوئيه  الفيزياء 

CH205 232قاعة   ساعتان 3 اسس التحليل الكمى  كيمياء -الفيزياء والكيمياء  -كيمياء و ميكروبيولوجي  

MA401 232قاعة   ساعتان  7 تحليل دالى  الرياضيات -الحاسب الرياضيات وعلوم  

ZL464 ساعات0 7 بيولوجيا تطوريه 232قاعة      علم الحيوان 

BT327 232قاعة    ساعتان 3 تلوث بيئى  ميكروبيولوجى 

ZL201 232قاعة   ساعتان 2 حبليات  كيمياء وحيوان -علم الحيوان 

GL212 232قاعة   ساعه  1 إحصاء جيولوجى  جيولوجيا البترول 

BT201 232قاعة   ساعتان 1 تشريح نبات  ميكروبيولوجى 

على طالب الشعب المختلفة االتصال باألقسام العلمية لمعرفة مواعيد االمتحانات العلمية . -2 -   مالحظات :  

على جميع الطالب الحضور قبل  موعد االمتحان بربع ساعة على األقل مع احضار تحقيق الشخصية )كارنيه الكلية ( . -1-                    

مدة االمتحان تساوى عدد الساعات النظرية وليست المعتمدة لكل مقرر. -0-                    

عميد الكلية                                    وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                              مسجل الكلية                                                           قاعدة البيانات   مشرف     
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