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الطالبعدد  اسم المقرر كود المقرر اليوم والتاريخ  مكان اللجنة البرامج الميعاد المدة 

الخميس الموافق 

13/01/2022  

B202 (64)1م لم النباتع -الميكروبيولوجى  التاسعة صباحا   ساعتان 64 علم البيئة النباتية 

B203 (16)4م –( 74)2م –( 10)1م فرعى الميكروبيولوجى علم الحيوان -الحيوية الكيمياء  التاسعة صباحا   ساعتان 100 اساسيات علم الوراثة 

C204 (51)4م لكيمياءا -الفيزياء فرعى الكيمياء  التاسعة صباحا   ساعتان 67 كيمياء العناصر الممثله 

C210 التاسعة صباحا   ساعتان 20 كيمياء اروماتيه ومركبات عديدة النواه 
 -الجيولوجيا فرعى الكيمياء  -الفيزياء فرعى الكيمياء 

 لكيمياء الحيويةا -الكيمياء 
 (13)101ق –( 7)4م

M201  1ميكانيكا  لوم الحاسب فرعى الرياضياتع -الرياضيات  التاسعة صباحا   ساعتان 89 
-104ق-103ق– 102ق-(11)101ق

 (6)201ق

P210 احا  التاسعة صب ساعتان 113 مقدمة فى الدوائر الكهربية واإللكترونيات  الحاسب علوم -الفيزياء  
-204ق-203ق-202ق –( 17)201ق

 1ح

G201 (17)4ح – 3ح – 2ح الجيولوجيا التاسعة صباحا   ساعتان 65 بلورات ومعادن وصخور 

Z205 (19)3ن – 2ن – 1ن  علم الحيوان التاسعة صباحا   ساعة 67 وراثــــة 

B401 (68)1م لم النباتع -وبيولوجى الميكر الواحدة مساءا   ساعتان 68 امراض نبات 

G401 (42)2م –( 6)1م يولوجيا البترولج -الجيولوجيا  الواحدة مساءا   ساعة 48 جيولوجيه مصر 

M421 (15)2م الرياضيات الواحدة مساءا   ساعتان 15 هندسة ريمان 

Z405 (27)4م –( 17)2م علم الحيوان الواحدة مساءا   ساعتان 44 انسجه متقدم 

P305 (10)101ق –( 47)4م الحاسب علوم -الفيزياء  الواحدة مساءا   ساعتان 57 الكترونيات وأجهزة 

P404 ( 2فيزياء نووية)  (8) 102ق –( 14)101ق الفيزياء الواحدة مساءا   ساعتان 22 

BIOC462 (2)104ق -103ق – (16)102ق الكيمياء الحيوية الواحدة مساءا   ساعتان 42 تكنولوجيا االحماض النوويه 

C368 ساعات 3 3 كيمياء عضوية بيئية  (3)104ق الكيمياء الواحدة مساءا   

BIOC303 الواحدة مساءا   ساعتان 42 كيمياء عضويه طيفية 
الجيولوجيا  -عى الكيمياء الفيزياء فر -الكيمياء الحيوية 

 فرعى الكيمياء
 (23) 201ق –( 19)104ق

السبت الموافق 

15/01/2022  

P101 1ياءعامةفيز  العام التاسعة صباحا   ساعتان 458 
-104-103-102-101ق -4-2-1م

 (17)1ن – 4ح-3ح-2ح-1ح-201

B309 (69)1م لم النبات فرعى الميكروبيولوجىع -الميكروبيولوجى  الواحدة مساءا   ساعتان 69 خمـائر 
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الطالبعدد  اسم المقرر كود المقرر اليوم والتاريخ  مكان اللجنة البرامج الميعاد المدة 

C304 ( كيمياءاألنظمة الغروية1الكيمياء الفيزيائية للسطوح+ ) (1) تانساع 45   (40)2م –( 5)1م الكيمياء الواحدة مساءا   

P307 ( 2ميكانيكا الكم)  (27)2م الفيزياء الواحدة مساءا   ساعتان 27 

BIOC362 ساعات 3 42 ايض االحماض النوويه والنيوكلوتيدات  (35)4م –( 7) 2م الكيمياء الحيوية الواحدة مساءا   

COMP305 واحدة مساءا  ال ساعتان 13 بناء وتنظيم الحاسبات  (13)4م علوم الحاسب 

G333 (15)4م يولوجيا البترولج -الجيولوجيا  الواحدة مساءا   ساعتان 15 احصاء جيولوجى وتطبيقات الحاسب فى الجيولوجيا 

G336 (3)4م الجيولوجيا الواحدة مساءا   ساعتان 3 االستكشاف الجيوفيزيائى عن المياه 

M303 ساعات 3 39 ديناميكا احدة مساءا  الو   (15)102ق – 101ق الرياضيات 

BIOC301 ( 1اسس الكيمياء الحيوية)  (8)4م الكيمياء الحيوية الواحدة مساءا   ساعتان 8 

االحد الموافق 

16/01/2022  

B205 التاسعة صباحا   ساعتان 156 علم الطحــالب 
فرعى الميكروبيولوجى  علم الحيوان -الميكروبيولوجى 

 علم النبات -
 (6) 4م – 2م – 1م

C201 التاسعة صباحا   ساعتان 200 كيمياء عضويه اليفاتيه 
 -الجيولوجيا فرعى الكيمياء   -الفيزياء فرعى الكيمياء 

 لم النبات فرعى الكيمياءع -حيوية الكيمياء ال -الكيمياء 

-104-103-102-101ق –( 68)4م

201-202(12) 

P202 حا  التاسعة صبا ساعتان 3 كهرومغناطيسية  (3)202ق اضياتالري -الجيولوجيا  

P206 الفيزياء -الرياضيات  التاسعة صباحا   ساعتان 141 فيزياء حديثة 
 – 1ن – 4ح-3ح-2ح-1ح–( 7)202ق

 (14)2ن

Z221 (10) 1ف – 4ن-3ن –( 8)2ن علم الحيوان التاسعة صباحا   ساعة 66 مقدمة فى الهندسة الوراثية 

C401 لحلقةكيمياء غير متجانسة ا  (10)2م –( 75)1م لكيمياء الحيويةا -الكيمياء  الواحدة مساءا   ساعتان 85 

M405 ساعات 3 15 نظرية المرونة  (15)2م الرياضيات الواحدة مساءا   

B406 (44)2م الميكروبيولوجى الواحدة مساءا   ساعتان 44 انزيمات ميكروبية 

G405 (47)4م يولوجيا البترولج -يولوجيا الج الواحدة مساءا   ساعة 47 تسجيالت ابار 

Z322 (2)2م علم الحيوان الواحدة مساءا   ساعتان 2 سمية المبيدات 

االثنين الموافق 

17/01/2022  

U02 العام التاسعة صباحا   ساعتان 446 حقوق األنسان 
-104-103-102-101ق -4-2-1م

 (5)1ن – 4ح-3ح-2ح-1ح-201

B312 واحدة مساءا  ال ساعتان 90 علم الفيروسات  (15)2م –( 75)1م لم النباتع -الميكروبيولوجى  
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الطالبعدد  اسم المقرر كود المقرر اليوم والتاريخ  مكان اللجنة البرامج الميعاد المدة 

C301 ( 1الكيمياء العضويه الفيزيائيه أطياف)  (49)2م لم الحيوان فرعى الكيمياءع -الكيمياء  الواحدة مساءا   ساعة 49 

C316 102-101ق –( 75)4م لم النباتع - يولوجيا البترولج -الجيولوجيا  الواحدة مساءا   ساعة 123 اساسيات الكيمياء التحليلية 

M321 (6)104-103ق الرياضيات الواحدة مساءا   ساعتان 30 بحوث عمليات 

COMP310 (16)201ق –( 17)104ق لوم الحاسبع -الرياضيات فرعى علوم الحاسب  الواحدة مساءا   ساعتان 33 تطوير تطبيقات الويب 

P328 لواحدة مساءا  ا ساعتان 14 فيزياء الفلزات والسبائك  (14) 202ق الفيزياء 

P309 ساعات 3 11 الكتروديناميكا  (11)2م الفيزياء الواحدة مساءا   

الثالثاء الموافق 

18/01/2022  

C207 (19)4م – 2م – 1م حيويةالكيمياء ال -الكيمياء  -الفيزياء فرعى الكيمياء  التاسعة صباحا   ساعة 169 ديناميكا حرارية كيميائيه 

COMP201  1لغات الحاسب  لوم الحاسبع -لفيزياء ا -الرياضيات  التاسعة صباحا   ساعتان 202 
-104-103-102-101ق –( 55)4م

201-202 -203(3) 

Z201 1ح – 204ق –( 20)203ق علم الحيوان التاسعة صباحا   ساعتان 68 حبليـــــات 

G205 (8)3ح – 2ح الجيولوجيا التاسعة صباحا   ساعتان 32 علم البللورات 

M204 عادية تفاضلية معادالت  (1) 3ح الفيزياء التاسعة صباحا   ساعتان 1 

BIOC304 (39)1م الكيمياء الحيوية الواحدة مساءا   ساعتان 39 ايض المواد الكربوهيدراتيه والدهون 

B428 (34)2م –( 35)1م لم النباتع -الميكروبيولوجى  الواحدة مساءا   ساعة 69 مقاومه حيويه 

G403 (8)4م –( 40)2م يولوجيا البترولج -الجيولوجيا  الواحدة مساءا   ساعتان 48 جيولوجيا البترول 

M401 (16)4م الرياضيات الواحدة مساءا   ساعتان 16 توبولوجي 

Z421 (43)4م علم الحيوان الواحدة مساءا   ساعة 43 أجنة تجريبى 

P426 (15)101ق –( 7)4م الفيزياء الواحدة مساءا   ساعتان 22 مقدمة في فيزياء الحالة المكثفة 

C403 (17)103 – 102 –( 8)101ق الكيمياء الواحدة مساءا   ساعتان 49 طرق التحليل الطيفى وطرق التحليل الكهربى 

الخميس الموافق 

20/01/2022  

B201 (56)1م لم النباتع -الميكروبيولوجى فرعى علم النبات  التاسعة صباحا   ساعتان 56 تشريح نبــات 

C206 التاسعة صباحا   ساعتان 131 كيمياء المحاليل 
 -حيوية الكيمياء ال -الكيمياء  -الفيزياء فرعى الكيمياء 

 علم الحيوان فرعى الكيمياء
 (38)4م – 2م –( 18)1م
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الطالبعدد  اسم المقرر كود المقرر اليوم والتاريخ  مكان اللجنة البرامج الميعاد المدة 

COMP205 (12)101ق –( 36)4م بلوم الحاسع -الرياضيات فرعى علوم الحاسب  التاسعة صباحا   ساعتان 86 الخوارزميات 

Z223 علم الحيوان التاسعة صباحا   ساعتان 74 بيولوجيا التصنيف 
 104-103-102ق –( 11)101ق

(15) 

P207 الخاصة النسبية  (1)104ق الفيزياء التاسعة صباحا   ساعتان 1 

G203 ( 1الجيولوجيا التركيبية)  (17)1ح – 202 -201ق الجيولوجيا التاسعة صباحا   ساعتان 65 

G207 عامة جيوفيزياء  (1)104ق الجيولوجيا التاسعة صباحا   ساعتان 1 

B422 (69)1م لم النباتع -الميكروبيولوجى  الواحدة مساءا   ساعة 69 التصنيف الجزيئى 

G404 (31)2م –( 5)1م يولوجيا البترولج -الجيولوجيا  الواحدة مساءا   ساعة 31 علم البيئه القديمه 

BIOC401 ائل الجسم البيولوجيه والوظائف الحيويهسو ساعات 3 42   (42)2م الكيمياء الحيوية الواحدة مساءا   

Z427 (41)4م علم الحيوان الواحدة مساءا   ساعتان 41 حشرات اقتصاديه ومكافحة افات 

M403 (16)4م الرياضيات الواحدة مساءا   ساعتان 16 منطق رياضي 

Z305 (8)4م علم الحيوان الواحدة مساءا   ساعة 8 علم البيئة الحيوانية 

COMP423 (6)102 – 101ق علوم الحاسب الواحدة مساءا   ساعتان 30 التنقيب عن البيانات 

P303 (10)4م الفيزياء الواحدة مساءا   ساعتان 10 فيزياء حسابية 

C462 ( 2( + كيمياءاألنظمة الغروية )2الكيمياء الفيزيائية للسطوح) نساعتا 49   104-103ق –( 1)102ق الكيمياء الواحدة مساءا   

السبت الموافق 

22/01/2022  

C101  1كيمياء عامة  العام التاسعة صباحا   ساعتان 449 
-104-103-102-101ق -4-2-1م

 (8)1ن – 4ح-3ح-2ح-1ح-201

P201 3ن – 2ن –( 4)1ن الفيزياء التاسعة صباحا   ساعتان 52 ميكانيكا كالسيكية 

B321 ة طحالببيئ  (70)1م لم النباتع -الميكروبيولوجى  الواحدة مساءا   ساعة 70 

C306 (47)2م –( 4)1م الجيولوجيا فرعى الكيمياء  -الكيمياء  الواحدة مساءا   ساعتان 47 كيمياء الجوامد 

G308 (12)4م –( 23)2م يولوجيا البترولج -الجيولوجيا  الواحدة مساءا   ساعتان 35 جيولوجيا مائية 

P321 الواحدة مساءا   ساعتان 182 فيزياء حيوية 
علم  -وجى الميكروبيول -حيوية الكيمياء ال -الفيزياء 

 اتعلم النب -الحيوان 

-104-103-102-101ق –( 62)4م

201 
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الطالبعدد  اسم المقرر كود المقرر اليوم والتاريخ  مكان اللجنة البرامج الميعاد المدة 

G310 (12)202ق الجيولوجيا الواحدة مساءا   ساعة 12 جيولوجيا تحت السطح 

COMP323 احدة مساءا  الو ساعتان 15 أمن المعلومات  (7)1ح –( 8)202ق لوم الحاسبع -الرياضيات فرعى علوم الحاسب  

P326 (15)1ح الفيزياء الواحدة مساءا   ساعتان 15 فيزياء الطاقة المتجددة 

االحد الموافق 

23/01/2022  

B206 (69) 4م – 2م – 1م لم النباتع -وجى لميكروبيولا -لكيمياء الحيوية ا -الكيمياء  التاسعة صباحا   ساعتان 219 ميكربيولوجيا عامة 

C203 (19)103 – 102 – 101ق رعى الكيمياءفعلم النبات  -فرعى الكيمياء  علم الحيوان -الكيمياء  التاسعة صباحا   ساعتان 67 كيمياء الكربوهيدرات والزيوت والدهون 

C212 (5)4م الجيولوجيا فرعى الكيمياء  -الفيزياء فرعى الكيمياء  التاسعة صباحا   ساعة 5 كيمياء البلمرات 

M223 وم الحاسبعل -الرياضيات  التاسعة صباحا   ساعتان 132 رياضيات متقطعة 
 – 202 – 201 – 104 –( 4)103ق

 (8) 3ح – 2ح – 1ح

Z207 (4)2ن – 1ن – 4ح –( 15)3ح علم الحيوان التاسعة صباحا   ساعة 67 تقنية مجهرية حيوانية 

G202 ير الكبيرةعلم االحاف  (22)4ن – 3ن –( 19)2ن الجيولوجيا التاسعة صباحا   ساعتان 65 

B424 (35) 2م – 1م لم النباتع -الميكروبيولوجى  الواحدة مساءا   ساعة 110 التحلل الحيوى 

G450 ( 2علم االحافير المجهرية)  (11) 4م –( 39) 2م يولوجيا البترولج -الجيولوجيا  الواحدة مساءا   ساعتان 50 

M407 ساعات 3 17 نظرية النسبية  (17)4م الرياضيات الواحدة مساءا   

Z426 (44)4م علم الحيوان الواحدة مساءا   ساعتان 44 علم الدم 

COMP429 (8)102 – 101ق علوم الحاسب الواحدة مساءا   ساعتان 32 الخوارزميات الجينية 

P425 (6) 103ق –( 16) 102ق الفيزياء الواحدة مساءا   ساعتان 22 فيزياء البالزما 

C402 (5)201 – 104 –( 18)103ق الكيمياء الواحدة مساءا   ساعتان 47 كيمياء النواتج الطبيعية 

BIOC463 202ق –( 18)201ق الكيمياء الحيوية الواحدة مساءا   ساعتان 42 كيمياء العقاقير 

االثنين الموافق 

24/01/2022  

G101 العام التاسعة صباحا   ساعة 443 الجيولوجيا الطبيعية 

-104-103-102-101ق -4-2-1م

 4ح-(22)3ح-(20)2ح-(20)1ح-201

 (14)1ن –( 22)

COMP303 ( 2لغات الحاسب)  (33)1م لوم الحاسبع -الرياضيات فرعى علوم الحاسب  الواحدة مساءا   ساعتان 33 

P325 (36) 2م –( 41)1م بترولجيولوجيا ال -الفيزياء  -الجيولوجيا  الواحدة مساءا   ساعتان 77 فيزياء البيئة 
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 2022/2021 األول   لدراسياجدول امتحان الفصل 

 (2016مقررات الالئحة الجديدة )الئحة جدول 
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الطالبعدد  اسم المقرر كود المقرر اليوم والتاريخ  مكان اللجنة البرامج الميعاد المدة 

M323 (7)2م الرياضيات الواحدة مساءا   ساعتان 7 طرق رياضية 

B336 (42)4م الميكروبيولوجى الواحدة مساءا   ساعة 42 فطريات مائية 

Z307 (11)4م علم الحيوان الواحدة مساءا   ساعة 11 تصنيف حشرات 

B322 تمقدمة فى علم الفطريا  (28)2م علم النبات الواحدة مساءا   ساعة 28 

B304 (1)4م علم النبات الواحدة مساءا   ساعة 1 نبات اقتصادى 

االربعاء الموافق 

26/01/2022  

U01 العام التاسعة صباحا   ساعتان 443 اللغة اإلنجليزية 
-104-103-102-101ق -4-2-1م

 (2)1ن – 4ح-3ح-2ح-1ح-201

M102  2رياضيات تانساع 10   (10)1ن العام التاسعة صباحا   

B326 (29)1م لم النباتع -الميكروبيولوجى  الواحدة مساءا   ساعة 29 بيولوجيا جزيئية 

Z303 (41)2م – (45)1م لم الحيوانع -الكيمياء الحيوية  الواحدة مساءا   ساعتان 86 بيولوجيا جزئية 

G303 (33)2م الجيولوجيا الواحدة مساءا   ساعة 33 علم الجيوكيمياء 

M301 طى وهندسة فراغيةجبر خ ساعات 3 29   (29)4م الرياضيات الواحدة مساءا   

COMP321 (12) 4م علوم الحاسب الواحدة مساءا   ساعتان 12 نظرية الرسم في علوم الحاسب 

P322 (11)103 – 102 – 101ق الفيزياء الواحدة مساءا   ساعتان 59 علم البللورات واألشعة السينية 

P304 (2)103ق الفيزياء الواحدة مساءا   ساعتان 2 فيزياء الليزر وتطبيقاتها 

C361 ساعات 3 51 كيمياء نوويه+ كيمياء إشعاعيه  الواحدة مساءا   
 -الجيولوجيا فرعى الكيمياء   -الفيزياء فرعى الكيمياء 

 لم الحيوان فرعى الكيمياءع -الكيمياء 
 (17)201 – 104ق –( 10) 103ق

COMP403 (32)4م علوم الحاسب الواحدة مساءا   ساعتان 32 شبكات الحاسب 

C369 2اع العضوى الكيمياء الضوئية واإلصطن ساعات 3 46   (22)2ح – 1ح الكيمياء الواحدة مساءا   

السبت الموافق 

29/01/2022  

Z101  1حيوان عام  العام التاسعة صباحا   ساعة 442 
-104-103-102-101ق -4-2-1م

 (1)1ن – 4ح-3ح-2ح-1ح-201

Z222 (20)3ن – 2ن – (22)1ن علم الحيوان التاسعة صباحا   ساعتان 66 بيولوجيا اشعاعية 

COMP301 (15)1م م الحاسبالرياضيات فرعى علو الواحدة مساءا   ساعتان 15 تحليل وتصميم النظم 



 

 ليـــــة العلــــــومك -جـامـعـــة الـمنيــا 

 الب ـــــــــــــــون الطـــــــــــــــشئإدارة 

 2022/2021 األول   لدراسياجدول امتحان الفصل 

 (2016مقررات الالئحة الجديدة )الئحة جدول 
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الطالبعدد  اسم المقرر كود المقرر اليوم والتاريخ  مكان اللجنة البرامج الميعاد المدة 

G306 (35)1م الجيولوجيا الواحدة مساءا   ساعة 35 علم الطبقات 

M304 ساعات 3 13 ميكانيكا تحليلية  (13)1م الرياضيات الواحدة مساءا   

B311 (44)2م الميكروبيولوجى الواحدة مساءا   ساعتان 44 وراثة ميكروبية 

Z301 (45)4م علم الحيوان الواحدة مساءا   ساعتان 45 أجنــة 

B305 اإلجهاد فسيولوجيا  (28)2م علم النبات الواحدة مساءا   ساعة 28 

P302  1ميكانيكا إحصائية  (10) 102 – 101ق –( 29)4م الفيزياء الواحدة مساءا   ساعتان 63 

M404 ساعات 3 12 متغير مركب  (12)1م الرياضيات الواحدة مساءا   

C310 (10)104 – 103 – (14)102ق الكيمياء الواحدة مساءا   ساعتان 48 التماثل الجزيئى 

BIOC302 ( 2اسس الكيمياء الحيوية)  (25) 201ق –( 14)104ق الكيمياء الحيوية الواحدة مساءا   ساعتان 39 

االحد الموافق 

30/01/2022  

C221 (1)102ق – 101ق – 4م – 2م -1م لم النباتع -لم الحيوان ع -وجى الميكروبيول -الجيولوجيا  التاسعة صباحا   ساعتان 250 كيمياء عضوية 

COMP203 لوم الحاسبع -الرياضيات فرعى علوم الحاسب  التاسعة صباحا   ساعتان 86 قواعد البيانات 
 – 104-103 –( 19)102ق

201(19) 

P204 الفيزياء -الرياضيات  التاسعة صباحا   ساعتان 137 ديناميكا حرارية 
-3ح-2ح-1ح – 202 –( 4)201ق

 (13)1ن-4ح

C202 (8)4ن-3ن-2ن –( 9)1ن الكيمياء التاسعة صباحا   ساعة 65 مركبات اليفاتيه حلقيه 

G442 (33)1م يولوجيا البترولج -الجيولوجيا  الواحدة مساءا   ساعتان 33 الجيولوجيه البيئه 

G447 مساءا   الواحدة ساعتان 6 جيولوجيا النظائر  (6)2م الجيولوجيا 

B407 (45)2م الميكروبيولوجى الواحدة مساءا   ساعتان 45 تطبيقات البيولوجيا الجزيئية 

G408 (1)2م جيولوجيا البترول الواحدة مساءا   ساعتان 1 نمذجة مكامن البترول 

B427 (23)2م علم النبات الواحدة مساءا   ساعة 23 أنزيمات نباتية 

COMP401 انساعت 32 الذكاء االصطناعى  (32)4م علوم الحاسب الواحدة مساءا   

P406 (24)4م الفيزياء الواحدة مساءا   ساعتان 24 أشباه الموصالت 



 

 ليـــــة العلــــــومك -جـامـعـــة الـمنيــا 

 الب ـــــــــــــــون الطـــــــــــــــشئإدارة 

 2022/2021 األول   لدراسياجدول امتحان الفصل 

 (2016مقررات الالئحة الجديدة )الئحة جدول 
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الطالبعدد  اسم المقرر كود المقرر اليوم والتاريخ  مكان اللجنة البرامج الميعاد المدة 

BIOC402 (42)1م الكيمياء الحيوية الواحدة مساءا   ساعتان 42 علم الهرمونات 

االثنين الموافق 

31/01/2022  

U03 العام التاسعة صباحا   ساعتان 441 تاريخ وفلسفة العلوم 
-104-103-102-101ق -4-2-1م

  4ح-3ح-2ح-1ح-201

C303 اتفاعالت الكيميائية + نظرية الحركة للغازحركية الت  الواحدة مساءا   ساعتان 51 
 -لجيولوجيا فرعى الكيمياء ا -الفيزياء فرعى الكيمياء 

 لم النبات فرعى الكيمياءع -الكيمياء 
 (51)1م

COMP322 (14)2م الرياضيات فرعى علوم الحاسب الواحدة مساءا   ساعتان 14 تنظيم ومعالجة الملفات 

G334 ن بعد وجيومورفولوجىاستشعار ع  (40)2م الجيولوجيا الواحدة مساءا   ساعتان 40 

M305 ساعات 3 23 تحليل حقيقى  (23)1م الرياضيات الواحدة مساءا   

B310 (23)4م –( 20)2م الميكروبيولوجى الواحدة مساءا   ساعة 43 أركيا 

Z321 (46)4م علم الحيوان الواحدة مساءا   ساعتان 46 عالقات الطفيل والعائل 

B301 انساعت 28 تنوع حيوى  (23) 101ق –( 5)4م علم النبات الواحدة مساءا   

C365 (21) 103 – 102ق الكيمياء الواحدة مساءا   ساعتان 45 كيمياء فيزيائيه حيويه 

الثالثاء الموافق 

01/02/2022  

M203 (60)2م – 1م الفيزياء -الرياضيات  التاسعة صباحا   ساعتان 135 تفاضل وتكامل متقدم 

M221 التاسعة صباحا   ساعتان 270 احتماالت واحصاء 
علوم  -حيوية  الكيمياء ال -الكيمياء  -الرياضيات  -يولوجيا الج

 الحاسب

-103-102-101ق – 4م –( 14)2م

 (13)2ح – 1ح – 104-201-202

Z209 (10)1ن – 4ح– 3ح –( 9)2ح علم الحيوان التاسعة صباحا   ساعة 67 تنوع حيوى حيوانى 

Z304 (34)2م – 1م لميكروبيولوجىا -الكيمياء الحيوية  الواحدة مساءا   ساعتان 109 طفيليات وأوليات 

G443 مساءا   الواحدة ساعتان 4 مقرر خاص فى الجيولوجيا  (4)2م الجيولوجيا 

M427 (9)4م الرياضيات الواحدة مساءا   ساعتان 9 ميكانيكا إحصائية 

B430 (44)4م الميكروبيولوجى الواحدة مساءا   ساعة 44 الهندسة الوراثية للنبات 

G453 (9)4م جيولوجيا البترول الواحدة مساءا   ساعة 9 صخور الكربونات والمتبخرات 

Z401 عتانسا 44 تشريح مقارن للفقاريات  (8)102 – 101ق –( 12)4م علم الحيوان الواحدة مساءا   

B402 (8) 103 –( 15)102ق علم النبات الواحدة مساءا   ساعتان 23 أيض النبات 



 

 ليـــــة العلــــــومك -جـامـعـــة الـمنيــا 

 الب ـــــــــــــــون الطـــــــــــــــشئإدارة 

 2022/2021 األول   لدراسياجدول امتحان الفصل 

 (2016مقررات الالئحة الجديدة )الئحة جدول 
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الطالبعدد  اسم المقرر كود المقرر اليوم والتاريخ  مكان اللجنة البرامج الميعاد المدة 

COMP427 (33)2م علوم الحاسب الواحدة مساءا   ساعتان 33 الحسابات المتوازيه 

P421 104 -( 8)103ق الفيزياء الواحدة مساءا   ساعتان 33 انظمة االتصاالت البصرية 

االربعاء الموافق 

02/02/2022  

M101 1ياضيات ر  العام التاسعة صباحا   ساعتان 467 

-104-103-102-101ق -4-2-1م

 –( 20)1ن – 4ح-3ح-2ح-1ح-201

 (6)2ن

C315 (36)1م يولوجيا البترولج -الجيولوجيا  الواحدة مساءا   ساعتان 36 اسس كيمياء البترول والبتروكيماويات 

C372 ساعات 3 52 كيمياء البترول والبتروكيماويات  (14) 2م -(38)1م لكيمياءا -الجيولوجيا فرعى الكيمياء   -الفيزياء فرعى الكيمياء  الواحدة مساءا   

B324 (42)2م الميكروبيولوجى الواحدة مساءا   ساعة 42 تلوث بيئى 

G409 (1)2م جيولوجيا البترول الواحدة مساءا   ساعة 1 حقول بترول وغاز مصر والشرق األوسط 

Z323 (9)2م علم الحيوان الواحدة مساءا   ساعتان 9 مكافحة حيوية 

B328 وعطرية طبية نباتات  (1)2م النبات علم الواحدة مساءا   ساعة 1 

M327 (2)2م الرياضيات الواحدة مساءا   ساعتان 2 دوال خاصة 

COMP324 (8)4م – (5)2م علوم الحاسب الواحدة مساءا   ساعتان 13 الرسم بالحاسب 

P301  1ميكانيكا الكم  (3)101ق –( 66)4م الفيزياء الواحدة مساءا   ساعتان 69 

C309 202 – (21) 101ق الكيمياء الواحدة مساءا   ساعتان 45 كيمياء تناسقيه  

BIOC361 يويه غير عضويهكيمياء ح ساعات 3 42   (18) 204 – 203ق الكيمياء الحيوية الواحدة مساءا   

الخميس الموافق 

03/02/2022  

M224 (40)2م – 1م لم النباتع -لميكروبيولوجى ا -الرياضيات  التاسعة صباحا   ساعتان 115 إحصاء حيوي 

Z203 (21) 101ق – 4م –( 35)2م انلم الحيوع -الكيمياء الحيوية  التاسعة صباحا   ساعتان 131 بيولوجيا الخلية الحيوانية 

G204 (20)104 – 103 – 102ق الجيولوجيا التاسعة صباحا   ساعتان 68 بصريات المعادن 

COMP207 (16)1ح – 202 – 201ق علوم الحاسب التاسعة صباحا   ساعتان 64 نظم المعلومات 

P203 3ح – 2ح –( 7)1ح الفيزياء التاسعة صباحا   ساعتان 55 بصريات فيزيائية 

C205 (17) 2ن – 1ن – 4ح الكيمياء التاسعة صباحا   ساعتان 65 أسس التحليل الكمى 

COMP421 لجه الصورمعا  (34) 1م لوم الحاسبع -الرياضيات فرعى علوم الحاسب  الواحدة مساءا   ساعتان 34 

G407 (37)1م الجيولوجيا الواحدة مساءا   ساعة 37 علم معادن الخامات 

M205 ساعات 3 82 جبر مجرد  (8)4م –( 74)2م الرياضيات الواحدة مساءا   



 

 ليـــــة العلــــــومك -جـامـعـــة الـمنيــا 

 الب ـــــــــــــــون الطـــــــــــــــشئإدارة 

 2022/2021 األول   لدراسياجدول امتحان الفصل 

 (2016مقررات الالئحة الجديدة )الئحة جدول 
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الطالبعدد  اسم المقرر كود المقرر اليوم والتاريخ  مكان اللجنة البرامج الميعاد المدة 

B323 (29)4م علم النبات الواحدة مساءا   ساعة 29 مقدمة فى علم البكتريا 

G454 (4)4م جيولوجيا البترول الواحدة مساءا   ساعتان 4 الطرق السيزميه البحرية 

Z403 (10)101ق –( 33)4م علم الحيوان الواحدة مساءا   ساعتان 44 بيولوجيا اسماك 

P422 (8) 103 – 102 –( 13)101ق الفيزياء الواحدة مساءا   ساعتان 45 فيزياء البوليمرات 

C305 (3)1م ياءالفيزياء فرعى الكيم الواحدة مساءا   ساعة 3 الكيمياء الكهربيه 

ية .ملالمتحانات العاة ملعرفة مواعيد املختلفة االتصال باألقسام العلمي الربامج على طالب  -1 -          مالحظات :  

. لى مجيع الطالب احلضور قبل  موعد االمتحان بربع ساعة على األقل مع احضار حتقيق الشخصية )كارنيه الكلية (ع -2-                                    

دة االمتحان تساوى عدد الساعات النظرية وليست املعتمدة لكل مقرر.م -3-      

.د األقصى( طالب وهو احل24) ( قاعة أو معمل75مدرج )باللجان  ى حالة عدم كتابته يكون عدد الطالب وف بني القوسني املكانمكتوب جبوار  باللجنةعدد الطالب  -4-                                 

تعنى معمل فيزياءف  –تعنى معمل نبات ن  –تعنى معمل حيوان ح  –تعنى قاعة ق  –م تعنى مدرج   -5-                               

            عميد الكليةائم بعمل ق                                                                                                كيل الكلية لشئون التعليم والطالب       و                                                                        مسجل الكلية                                                                              

    

عادل أمحد فتحى                              .د. ا                                                                                                                    فتحيأمحد   عادل .د.أ                                                                                                ا. عمر خورشى صديق       


