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 مكان اللجنة  البرامج  المدة  عدد الطالب  اسم المقرر  كود المقرر  الميعاد  اليوم والتاريخ  

 2023/ 02/01االثنين الموافق 
 104ق  كيمياء   ساعتان  1 1 الغروية األنظمةو كيمياء   1للسطوح  الفيزيائيةالكيمياء   CH304C العاشرة صباحا  

 104ق  الرياضيات وعلوم الحاسب   ساعتان  3 ديناميكا  MA209 العاشرة صباحا  

 03/01/2023الثالثاء الموافق 
 102ق  الفيزياء والكيمياء   ساعتان  1 الطبيعية كيمياء النواتج  CH402 العاشرة صباحا  

 102ق الفيزياء وعلوم الحاسب -الرياضيات وعلوم الحاسب  ساعتان  2 1لغات الحاسب  CS104 العاشرة صباحا  

 04/01/2023األربعاء الموافق 
 102ق علم الحيوان   ساعتان  1 2اسس الكيمياء الحيويه BC302 العاشرة صباحا  

 102ق الرياضيات وعلوم الحاسب   ساعتان  1 حقوق االنسان  UN02 العاشرة صباحا  

 2023/ 05/01الخميس الموافق 

 201ق كيمياء   ساعتان  1 والكهربي  الطيفيطرق التحليل   CH403 العاشرة صباحا  

 201ق علم النبات   ساعتان  1 الحيوي التحلل  BT424 العاشرة صباحا  

 102ق الرياضيات وعلوم الحاسب   ساعتان  1 1كيمياء عامه  CH101 العاشرة صباحا   2023/ 09/01االثنين الموافق 

 10/01/2023الثالثاء الموافق 
   2مدرج  الفيزياء وعلوم الحاسب   ساعات  3 1 فيزياء اشعاعيه  PH423 العاشرة صباحا  

   2مدرج  كيمياء وحيوان   ساعتان  1 تقنيه مجهريه  ZL382 العاشرة صباحا  

 11/01/2023األربعاء الموافق 

 4مدرج  الفيزياء وعلوم الحاسب   ساعتان  1 2رياضيات عامه MA102 العاشرة صباحا  

 4مدرج  الرياضيات وعلوم الحاسب   ساعتان  1 ميكانيكا تحليليه  MA212 العاشرة صباحا  

 4مدرج  الرياضيات وعلوم الحاسب   ساعتان  1 تاريخ وفلسفة العلوم  UN04 العاشرة صباحا  

 4مدرج  الفيزياء وعلوم الحاسب   ساعتان  1 فيزياء حديثه  PH206 العاشرة صباحا   2023/ 12/01الخميس الموافق 

 01/2023/ 15االحد الموافق 

 102ق علم النبات   ساعتان  1 تقنيه حيويه BT430 العاشرة صباحا  

 102ق كيمياء   ساعتان  1 كيمياء المحاليل  CH206 العاشرة صباحا  

 102ق الفيزياء   ساعتان  1 كهرومغناطيسيه  PH210 العاشرة صباحا  

 102ق كيمياء وحيوان   ساعتان  1 أنسجة ZL402 العاشرة صباحا  

 102ق الرياضيات وعلوم الحاسب   ساعتان  1 دوال خاصه  MA303 العاشرة صباحا   2023/ 16/01الموافق االثنين 

 2مدرج  الفيزياء وعلوم الحاسب   ساعتان  1 ديناميكا حراريه  PH205 العاشرة صباحا   17/01/2023الثالثاء الموافق 

 18/01/2023األربعاء الموافق 
 102ق الفيزياء وعلوم الحاسب -الفيزياء   ساعات  3 2 فيزياء المعلقات الهوائيه وتطبيقاتها  PH328 العاشرة صباحا  

 102ق كيمياء وحيوان   ساعتان  1 مقاومه بيولوجيه ZL365 العاشرة صباحا  

 21/01/2023السبت الموافق 
 3مدرج  الفيزياء والكيمياء   ساعتان  1 اليكترونيات  PH304 العاشرة صباحا  

 3مدرج  الفيزياء   ساعتان  1 1فيزياء احصائيه   PH310 العاشرة صباحا  

 102ق الفيزياء وعلوم الحاسب   ساعتان  1 مقدمه فى شبكات الحاسب  CS406 العاشرة صباحا   01/2023/ 22االحد الموافق 



 

 كليـــــة العلــــــوم  -جـامـعـــة الـمنيــا 

ــ ون الطـــــــــــــــشئإدارة   الب  ـــــــــــــ

 2023/2022 األول الدراسيجدول امتحان الفصل 

 ( 2008)الئحة   القديمة مقررات الالئحة جدول 

 
 

   
 

Page 2 of 2 
 

 

 مكان اللجنة  البرامج  المدة  عدد الطالب  اسم المقرر  كود المقرر  الميعاد  اليوم والتاريخ  

 102ق الرياضيات وعلوم الحاسب   ساعات  3 2 شبكات الحاسب  CS407 العاشرة صباحا  

 102ق كيمياء وحيوان   ساعتان  1 1بيولوجيا أسماك  ZL403 العاشرة صباحا  

 2023/ 23/01االثنين الموافق 

 103ق علم النبات   ساعتان  1 تلوث مياه  BT328 العاشرة صباحا  

 103ق كيمياء وحيوان   ساعات  3 1 كيمياء حيويه تطبيقيه  CH367 العاشرة صباحا  

 103ق الرياضيات وعلوم الحاسب   ساعتان  1 جبر وهندسه فراغيه  MA206 العاشرة صباحا  

 103ق الفيزياء وعلوم الحاسب   ساعتان  1 اإلنجليزية  اللغة UN01 العاشرة صباحا  

 24/01/2023الثالثاء الموافق 
 2مدرج  الفيزياء والكيمياء   ساعات  3 1 الكيمياء الخضراء  CH465 العاشرة صباحا  

 2مدرج  الفيزياء   ساعتان  1 فيزياء الليزر  PH409 العاشرة صباحا  

 25/01/2023األربعاء الموافق 

 201ق كيمياء -علم النبات  ساعتان  2 كيمياء عضويه اليفاتيه  CH201 العاشرة صباحا  

 201ق الرياضيات وعلوم الحاسب   ساعات  3 2 متغير مركب  MA429 العاشرة صباحا  

 201ق علم الحيوان   ساعة  1 حشرات  ZL206 العاشرة صباحا  

 

على طالب البرامج  المختلفة االتصال باألقسام العلمية لمعرفة مواعيد االمتحانات العملية .   -1 -        مالحظات:  

االمتحان بربع ساعة على األقل مع احضار تحقيق الشخصية )كارنيه الكلية ( .  قبل موعد على جميع الطالب الحضور   -2-                        

دد الساعات النظرية وليست المعتمدة لكل مقرر. مدة االمتحان تساوى ع -3-        

    طالب. 30ألى معمل السعة القصوى طالب،  42ألي قاعة السعة القصوى ،   طالب 105السعة القصوى ألي مدرج   -4                      

 

 عميد الكلية                                                              التعليم والطالبوكيل الكلية لشئون                             مسجل الكلية                                                                 

  

محمود                                              ا.د. جمال عبدالعظيم مخيمر         بعبد الوها حجازيأ.د. نادى          صديق                                                               ا. عمر خورشى       

  
 


