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

السبت الموافق 

11/06/2022 

لحاسبالفيزياء وعلوم ا - الفيزياء وعلوم الحاسب (2)1ن ساعتان 2 (2رياضيات ) MA102 التاسعة صباحا    

 الواحدة مساءا  
MA205 الرياضيات وعلوم الحاسب (2)2ن ساعتان 2 معادالت تفاضلية جزئية 

CS302 الرياضيات وعلوم الحاسب (1)2ن ساعتان 1 نظم التشغيل 

األحد الموافق 

12/06/2022 
 الواحدة مساءا  

CS402 (1)104ق ساعتان 1 تصميم المترجم 
 علوم الحاسب

االثنين الموافق 

13/06/2022 
 الواحدة مساءا  

CS301 الفيزياء وعلوم الحاسب (1)2م ساعتان 1 تحليل وتصميم النظم 

CS303 علوم الحاسب (1)2م ساعتان 1 اللغات الشكلية ونظرية اآلليات ذاتية الحركة 

MA306 الرياضيات وعلوم الحاسب (1)2م ساعتان 1 طرق رياضية 

الموافق الثالثاء 

14/06/2022 

 التاسعة صباحا  
CH203 كيمياء وحيوان (1)4ف ساعتان 1 كيمياء الكربوهيدرات والزيوت والدهون 

PH208 سبالفيزياء وعلوم الحا - الفيزياء والكيمياء (2)4ف ساعتان 2 تيار متردد  

 الواحدة مساءا  
ZL421 علم الحيوان (1)4م ساعتان 1 تحاليل بيولوجيه 

CH402 الفيزياء والكيمياء (1)4م ساعتان 1 كيمياء النواتج الطبيعية 

االربعاء الموافق 

15/06/2022 

 كيمياء وميكروبيولوجى (1)4ح ساعتان 1 (1فيزياء عامه ) PH101 التاسعة صباحا  

 الواحدة مساءا  

BC302 ( 2اسس الكيمياء الحيوية) علم الحيوان (1)103ق ساعتان 1 

CS353 الرياضيات وعلوم الحاسب (1)103ق ساعتان 1 تصميم قواعد البيانات 

PH301 ( 1فيزياء نوويه) الفيزياء والكيمياء (1)103ق ساعتان 1 

الخميس الموافق 

16/06/2022 

 علوم الحاسب (1)3ن ساعتان 1 أساسيات التحليل العددى MA108 التاسعة صباحا  

 الواحدة مساءا  
BT405 علم النبات (1)1م ساعتان 1 مجتمع نباتى 

CS405 علوم الحاسب -  الفيزياء وعلوم الحاسب (2)1م ساعتان 2 النمذجة والمحاكاة  

السبت الموافق 

18/06/2022 

علوم الحاسب - الفيزياء وعلوم الحاسب (3)1م ساعتان 3 (2كيمياء  عامه ) CH102 التاسعة صباحا    

 علوم الحاسب (1)1م ساعتان 1 المنطقيةالبرمجة  CS359 الواحدة مساءا  
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 مكان اللجنة المدة عدد الطالب اسم المقرر كود المقرر الميعاد اليوم والتاريخ 
 البرامج

األحد الموافق 

19/06/2022 

 كيمياء وحيوان (1)103ق ساعتان 1 حبليات ZL201 التاسعة صباحا  

 الواحدة مساءا  

BT407 علم النبات 104ق ساعتان 1 مقاومة حيوية 

BT433 الميكروبيولوجى 104ق ساعتان 1 تطبيقات البيولوجيا الجزيئية 

CH469 

كيمياء تحليلية متقدمة+ التحاليل الطبية وتحاليل 

 104ق ساعات 3 1 األدوية
 كيمياء وميكروبيولوجى

MA402 الرياضيات وعلوم الحاسب 104ق ساعتان 2 تحليل عددى 

االثنين الموافق 

20/06/2022 
 الواحدة مساءا  

BC301 ( 1أسس الكيمياء الحيوية) الميكروبيولوجى  - علم الحيوان 201ق ساعتان 2  

BT305 ( 2تصنيف نبات) علم النبات 201ق ساعتان 1 

الثالثاء الموافق 

21/06/2022 
 التاسعة صباحا  

ZL206 (1)202ق ساعة 1 حشرات 
 علم الحيوان

االربعاء الموافق 

22/06/2022 
 الواحدة مساءا  

PH324 .(1)1م ساعات 3 1 فيزياء البيئه 
 الفيزياء وعلوم الحاسب

الخميس الموافق 

23/06/2022 
 الواحدة مساءا  

BT428 علم النبات 102ق ساعتان 1 الهندسة الوراثية للنبات 

ZL326 كيمياء وحيوان 102ق ساعة 1 بيئـه 

األحد الموافق 

26/06/2022 
 الواحدة مساءا  

BT424 (1)1م ساعتان 1 التحلل الحيوى 
 علم النبات

االثنين الموافق 

27/06/2022 
 الواحدة مساءا  

MA427 (2)1م ساعات 3 2 الحل العددى للمعادالت التفاضلية 
 الرياضيات وعلوم الحاسب

الثالثاء الموافق 

28/06/2022 

 الفيزياء وعلوم الحاسب (1)3ح ساعتان 1 (1لغات الحاسب ) CS104 التاسعة صباحا  

 الواحدة مساءا  
MA431 وعلوم الحاسبالرياضيات  101ق ساعات 3 1 نمذجة رياضية  

ZL418 كيمياء وحيوان 101ق ساعتان 1 أجنة تجريبى 
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 مكان اللجنة المدة عدد الطالب اسم المقرر كود المقرر الميعاد اليوم والتاريخ 
 البرامج

االربعاء الموافق 

29/06/2022 
 الواحدة مساءا  

MA303 الرياضيات وعلوم الحاسب 201ق ساعتان 1 دوال خاصة 

ZL365 علم الحيوان 201ق ساعتان 1 مقاومه بيولوجيه 

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-                                    

ية وليست املعتمدة لكل مقرر.د الساعات النظرمدة االمتحان تساوى عد -3-      

.( طالب وهو احلد األقصى24) عملاملقاعة أو ال( 75درج )املباللجان  دد الطالب ع  بني القوسني املكانمكتوب جبوار  باللجنةعدد الطالب  -4-                                 

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