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 اسى انًقشس كٕد انًقشس و
ػذد 

 انطالة

 انجشايظ

1 B315 انكيًيبء فشػٗ ييكشٔثيٕنٕعٗ 10 ييكشٔثيٕنٕعيب صُبػيخ  

2 B322 فشػٗ انكيًيبءػهى انُجبد  1 يقذيخ فٗ ػهى انفطشيبد  

3 B328 ػهى انُجبد فشػٗ انكيًيبء 23 َجبربد غجيخ ٔػطشيخ 

4 B331 انكيًيبء فشػٗ ييكشٔثيٕنٕعٗ 9 فسيٕنٕعيب انطؾبنت  

5 B336 انكيًيبء فشػٗ ييكشٔثيٕنٕعٗ 8 فطشيبد يبئيخ  

6 B338 انًيكشٔثيٕنٕعٗ فشػٗ انكيًيبء 26 ييكشٔثيٕنٕعيب انغزاء 

7 B406  انًيكشٔثيٕنٕعٗ 2 ييكشٔثيخاَضيًبد  

8 B408 ّانكيًيبء فشػٗ ييكشٔثيٕنٕعٗ 8 فسيٕنٕعيب انكبئُبد انذقيق  

9 B409 انًيكشٔثيٕنٕعٗ 2 ييكشٔثيٕنٕعيب غجيخ  

10 B410 انًيكشٔثيٕنٕعٗ 2 ييكشٔثيٕنٕعيب انزشثخ  

11 B422 ٗفشػٗ انكيًيبءػهى انُجبد  -انًيكشٔثيٕنٕعٗ فشػٗ انكيًيبء  48 انزصُيف انغضيئ  

12 B429 انًيكشٔثيٕنٕعٗ 2 فيشٔسبد يزقذو  

13 B430 انًيكشٔثيٕنٕعٗ 2 انُٓذسخ انٕساصيخ نهُجبد  

14 B432 انًيكشٔثيٕنٕعٗ 2 خًبئش يزقذو  

15 
B499 61 ثؾش ٔيقبل 

ػهى  -انًيكشٔثيٕنٕعٗ فشػٗ انكيًيبء  - انًيكشٔثيٕنٕعٗ

 انُجبد فشػٗ انكيًيبء
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 انطالة

1 BT.308 ييكشٔثيٕنٕعٗ 1 اَضيًبد ييكشٔثيّ ط  

2 BT.310 ييكشٔثيٕنٕعٗ 1 ييكشٔثيٕنٕعيب انزشثّ ط  

3 BT.407 ييكشٔثيٕنٕعٗ 1 يقبٔيّ ؽيٕيخ ط  

4 BT.409 ييكشٔثيٕنٕعٗ 1 ييكشٔثيٕنٕعيب غجيخ ط  

5 BT.410 ييكشٔثيٕنٕعٗ 1 ثبنطفيم ط ايشض َجبد ٔػالقخ انؼبئم  

6 BT.423 ييكشٔثيٕنٕعٗ 3 ييكشٔثيٕنٕعيب ثيئيخ ط  

7 BT102  كيًيبء -كيًيبء ٔ ييكشٔثيٕنٕعي  2 9َجبد ػبو  

8 BT204  ييكشٔثيٕنٕعٗ 1 0رصُيف َجبد  

9 BT208 ييكشٔثيٕنٕعٗ 1 ػالقبد يبئيخ ٔرغزيخ يؼذَيخ  

10 BT211 ييكشٔثيٕنٕعٗ 1 ثكزشيب  

11 BT212 ييكشٔثيٕنٕعٗ 3 فسيٕنٕعيب انُجبد  

12 BT304 ييكشٔثيٕنٕعٗ 2 فيشٔسبد  

01 BT308 ييكشٔثيٕنٕعٗ 1 أَضيًبد ييكشٔثيخ  

01 BT321 ػهى انُجبد  1 ثيئّ غؾبنت 

01 BT324 ٗػهى انُجبد  1 ثُبء ظٕئ 

01 BT327 ٗػهى انُجبد  1 رهٕس ثيئ 

01 BT328 ِػهى انُجبد  - ييكشٔثيٕنٕعٗ 4 رهٕس ييب 

01 BT330 ػهى انُجبد  1 فسيٕنٕعيب انطؾبنت 

02 BT336 ييكشٔثيٕنٕعٗ 3 ييكشٔثيٕنٕعيب انغزاء  

91 BT406 ّييكشٔثيٕنٕعٗ 1 ييكشٔثيٕنٕعيب صُبػي  

90 BT408 ّييكشٔثيٕنٕعٗ 1 فسيٕنٕعيب انكبئُبد انذقيق  

99 BT424 ٖٕكيًيبء ٔ ييكشٔثيٕنٕعي 1 انزؾهم انؾي 

91 BT431 ييكشٔثيٕنٕعٗ 1 خًبئش يزقذو  

91 BT434 ٗييكشٔثيٕنٕعٗ 1 رصُيف انكبئُبد انذقيقّ انغضيئ  

91 BT436 ّييكشٔثيٕنٕعٗ 1 ييكشٔثيٕنٕعيب غجي  

91 BT437 ييكشٔثيٕنٕعٗ 1 فيشٔسبد يزقذو  

91 BT499 ييكشٔثيٕنٕعٗ 2 يقبل ٔثؾش ، ػهى انُجبد  
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 اسى انًقشس كٕد انًقشس و
 ػذد

 انطالة

 انجشايظ

1 BIOC301 ( 0اسس انكيًيبء انؾيٕيخ) ػهى انؾيٕاٌ فشػٗ انكيًيبء 2 

2 
BIOC303 45 كيًيبء ػعٕيّ غيفيخ 

 -انغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء  -انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء 

 ػهى انؾيٕاٌ فشػٗ انكيًيبء

3 BIOC403 ٗانكيًيبء انؾيٕيخ 39 كيًيبء انغٓبص انًُبػ 

4 BIOC404 انكيًيبء انؾيٕيخ 39 ثيٕنٕعيب االٔساو 

5 BIOC407  ّانكيًيبء انؾيٕيخ 39 1ػًهٗ ؽيٕي 

6 BIOC461 انكيًيبء انؾيٕيخ 39 كيًيبء اكهيُيكيخ ٔرؾهيم ػقبقيش 

7 BIOC463 انكيًيبء انؾيٕيخ 39 كيًيبء انؼقبقيش 

8 BIOC499 انكيًيبء انؾيٕيخ 39 يقبل ٔثؾش 

 

 

 

 

 

 

 انجشَبيظ انؼذد انًقشساسى  كٕد انًقشس و

1 BC301 ّييكشٔثيٕنٕعٗ 3 0اسس انكيًيبء انؾيٕي  

2 BC302 ّػهى انؾيٕاٌ 1 9اسس انكيًيبء انؾيٕي 

3 BC307  ٗػهى انؾيٕاٌ - ييكشٔثيٕنٕعٗ 3 0كيًيبء ؽيٕيّ ػًه 
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 اسى انًقشس كٕد انًقشس و
ػذد 

 انطالة

 انجشايظ

1 C102  انشيبظيبد فشػٗ ػهٕو انؾبست  1 9كيًيبء ػبيخ  

2 
C201 ّ9 كيًيبء ػعٕيّ انيفبري 

 -انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء  -ػهى انُجبد فشػٗ انكيًيبء 

 انغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء

3 C202 ّػهى انُجبد فشػٗ انكيًيبء 20 يشكجبد انيفبريّ ؽهقي 

4 C204 ّانغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء 1 كيًيبء انؼُبصش انًًضه 

5 C205 ًٗػهى انُجبد فشػٗ انكيًيبء 22 أسس انزؾهيم انك 

6 
C206 7 كيًيبء انًؾبنيم 

انغيٕنٕعيب فشػٗ  -انًيكشٔثيٕنٕعٗ فشػٗ انكيًيبء 

ػهى انؾيٕاٌ فشػٗ انكيًيبء -انكيًيبء   

7 
C207 ّ86 ديُبييكب ؽشاسيخ كيًيبئي 

ػهى انُجبد فشػٗ  -انًيكشٔثيٕنٕعٗ فشػٗ انكيًيبء 

ػهى انؾيٕاٌ فشػٗ انكيًيبء -انكيًيبء   

8 C208 ( ّ9كيًيبء ػعٕيّ ػًهي) انغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء -انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء  2  

9 C209 ( ّرؾهيم ؽغ9ًٗكيًيبء رؾهيهيّ ػًهي ) ػهى انؾيٕاٌ فشػٗ انكيًيبء 43 

10 C210 ِانغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء -انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء  18 كيًيبء اسٔيبريّ ٔيشكجبد ػذيذح انُٕا  

11 
C211 

يشكجبد صُبئيخ انًغًٕػبد انٕظيفيخ + 

 يغًٕػبد َشطخ
37 

ػهى انُجبد فشػٗ  -انًيكشٔثيٕنٕعٗ فشػٗ انكيًيبء 

 انكيًيبء

12 

C212 135 كيًيبء انجهًشاد 

انًيكشٔثيٕنٕعٗ فشػٗ  - انكيًيبء فشػٗ ييكشٔثيٕنٕعٗ

انفيضيبء فشػٗ  -ػهى انُجبد فشػٗ انكيًيبء  -انكيًيبء 

ػهى انؾيٕاٌ  -انغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء  -انكيًيبء 

 فشػٗ انكيًيبء

01 
C213 3 كيًيبء انؼُبصش االَزقبنيخ 

 -انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء  -ػهى انُجبد فشػٗ انكيًيبء 

 انغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء

01 C214 انغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء -انكيًيبء انفيضيبء فشػٗ  38 كيًيبء انالَضبَيذاد ٔاالكزيُيذاد  

01 C216 ٗػهى انُجبد فشػٗ انكيًيبء 1 االرضاٌ انصُفٗ فٗ االرضاٌ انكيًيبئ 

01 
C217 

انًخبنيػ انضُبئيخ  1كيًيبء ػعٕيخ ػًهيخ 

 انجسيطخ
2 

 ػهى انُجبد فشػٗ انكيًيبء

01 

C219  ّ77 رؾهيم ٔصَٗ 1كيًيبء رؾهيهيخ ػًهي 

ػهى انُجبد فشػٗ  -انكيًيبء  انًيكشٔثيٕنٕعٗ فشػٗ

انغيٕنٕعيب فشػٗ  -انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء  -انكيًيبء 

 انكيًيبء

01 
C220 

انخٕاص  0كيًيبء فيضيبئيّ ػًهيّ 

 انفيضيبئيّ نهًٕاد
79 

 -انفيضيبء فشػٗ انكيًبء  -ػهى انُجبد فشػٗ انكيًيبء 

ػهى انؾيٕاٌ فشػٗ انكيًيبء -انغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء   

02 
C303 

ؽشكيخ انزفبػالد انكيًيبئيخ + َظشيخ 

 انؾشكخ نهغبصاد
19 

انغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء -انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء   

91 
C305 ّ9 انكيًيبء انكٓشثي 

 -انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء  -ػهى انُجبد فشػٗ انكيًيبء 

 انغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء

90 C306 فشػٗ انكيًيبءانغيٕنٕعيب  3 كيًيبء انغٕايذ  

99 
C314 

( كيُبريكب 9كيًيبء فيضيبئيّ ػًهيّ)

 انزفبػالد انكيًيبئيّ
2 

 انغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء

91 C315 انغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء 3 اسس كيًيبء انجزشٔل ٔانجزشٔكيًبٔيبد 
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91 C361 انغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء 1 كيًيبء َٕٔيخ + كيًيبء اشؼبػيخ 

91 C365 ّانكيًيبء 30 كيًيبء فيضيبئيّ ؽيٕي 

91 
C367 60 كيًيبء ؽيٕيخ رطجيقيخ 

ػهى انؾيٕاٌ - انكيًيبء فشػٗ ييكشٔثيٕنٕعٗ -انكيًيبء 

 فشػٗ انكيًيبء

91 

C368 102 كيًيبء ػعٕيخ ثيئيخ 

انًيكشٔثيٕنٕعٗ فشػٗ  - انكيًيبء فشػٗ ييكشٔثيٕنٕعٗ

انؾيٕاٌ ػهى  -ػهى انُجبد فشػٗ انكيًيبء  -انكيًيبء 

 فشػٗ انكيًيبء

28 C369  ٖٕانكيًيبء فشػٗ ييكشٔثيٕنٕعٗ 2 9انكيًيبء انعٕئيخ ٔاإلصطُبع انؼع  

29 C370 ٗانكيًيبء فشػٗ ييكشٔثيٕنٕعٗ -انكيًيبء  23 انفيضيقب انكيًيبئيّ نهزشكيت انغضيئ  

30 C372 انغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء -انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء  31 كيًيبء انجزشٔل ٔانجزشٔكيًبٔيبد  

31 
C401 17 كيًيبء غيش يزغبَسخ انؾهقخ 

ػهى انُجبد فشػٗ  -انًيكشٔثيٕنٕعٗ فشػٗ انكيًيبء 

ػهى انؾيٕاٌ فشػٗ انكيًيبء -انكيًيبء   

32 
C402 14 كيًيبء انُٕارظ انطجيؼيخ 

ػهى انؾيٕاٌ فشػٗ  -انًيكشٔثيٕنٕعٗ فشػٗ انكيًيبء 

 انكيًيبء

33 
C406 

رغبسة ثإسزخذاو  1فيضيبئيّ ػًهيّ كيًيبء 

 انالعٓضِ
30 

 انكيًيبء

34 C409  ّانكيًيبء 30 رغبسة إػزجبسيّ 1كيًيبء فيضيبئيّ ػًهي 

35 
C461 

ايط كشثْٕيذساد ٔثشٔريُبد ٔدٌْٕ 

 ٔكيًيبء االؽًبض انُٕٔيّ
30 

 انكيًيبء

36 
C469 

كيًيبء رؾهيهيخ يزقذيخ ٔانزؾبنيم انطجيّ 

 ٔرؾبنيم األدٔيخ
30 

 انكيًيبء

37 
C470 

انزؾهيم ثإسزخذاو األقطبة اإلَزقبئيّ 

 ٔانطشق انكيُبريكيّ نهزؾهيم
30 

 انكيًيبء

38 C499 انكيًيبء فشػٗ ييكشٔثيٕنٕعٗ -انكيًيبء  40 يقبل ٔثؾش  
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 اسى انًقشس كٕد انًقشس و
ػذد 

 انطالة

 انجشايظ

1 CH102  ّػهٕو انؾبست -انشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست  6 9كيًيبء ػبي  

2 CH104 ٗانغيٕنٕعيب - ػهٕو انؾبست -انشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست  9 كيًيبء ػعٕيّ ػًه  

3 CH201 ّػهى انؾيٕاٌ- ييكشٔثيٕنٕعٗ 3 كيًيبء ػعٕيّ انيفبري 

4 CH205 ًٗكيًيبء -كيًيبء ٔ ييكشٔثيٕنٕعي  2 اسس انزؾهيم انك  

5 CH206 ػهى انُجبد  -ػهى انؾيٕاٌ  2 كيًيبء انًؾبنيم 

6 

CH217  ّكيًيبء ػعٕيّ ػًهٗ انًخبنيػ انضُبئي

 انجسيطّ

  كيًيبء 1

7 

CH220  ٗانخٕاص  0كيًيبء فيضيبئيّ ػًه

 انفيضيبئيّ نهًٕاد

 ػهى انؾيٕاٌ - ييكشٔثيٕنٕعٗ 2

8 

CH302  ييكبَيكيّ انزفبػالد انؼعٕيّ ٔكيًيبء

 0االصطُبع انؼعٕٖ 

  كيًيبء 1

9 CH303 كيًيبء 1 انكيًيبئيخ َٔظشيّ انؾشكّ نهغبصاد ؽشكيّ رفبػالد  

10 

CH304  كيًيبء  0انكيًيبء انفيضيبئيّ نهسطٕػ ٔ

 االَظًّ انغشٔيّ

  كيًيبء ٔعيٕنٕعيب 2

11 CH305 ّكيًيبء ٔؽيٕاٌ 1 انكيًيبء انكٓشثبئي 

12 

CH310  ٗانزًبصم انغضيئٗ َٔظشيخ انًغًٕػّ ف

 انكيًيبء

  كيًيبء 1

01 CH313  غيش ػعٕيّ ػًهٗ ـ رؾعيش كيًيبء

 يشكجبد غيش ػعٕيّ

  كيًيبء 1

01 CH367 ّكيًيبء ٔعيٕنٕعيب -كيًيبء ٔؽيٕاٌ  - كيًيبء 4 كيًيبء ؽيٕيّ رطجيقي  

01 CH368 كيًيبء ٔعيٕنٕعيب -كيًيبء ٔؽيٕاٌ  - كيًيبء 4 كيًيبء ػعٕيخ ثيئيخ  

01 CH401 ّٔؽيٕاٌ كيًيبء 3 كيًيبء انًشكجبد انؾهقيّ غيش انًزغبَس 

01 CH402 ّكيًيبء ٔؽيٕاٌ 1 كيًيبء انُٕارظ انطجيؼي 

01 CH403 ٗكيًيبء ٔعيٕنٕعيب 1 غشق انزؾهيم انطيفٗ ٔانكٓشث  

02 CH406  ّرغبسة كيًيبء  1كيًيبء فيضيبئيّ ػًهي

 فيضيبئيّ ثبالعٓضِ

  كيًيبء 2

91 CH407  ّكيًيبء ػعٕيّ ػًهٗ ـ رؾعيش ٔدساس

 خٕاص انجٕنيًشاد

  كيًيبء 1

90 CH408  كيًيبء غيش ػعٕيّ ػًهٗ ـ رؾعيش

 ٔدساسّ خٕاص انؼُبصش

  كيًيبء 1

99 CH468  انًشكجبد انؼعٕيؼذيُيّ ٔ كيًيبء غيش

 ػعٕيّ ؽيٕيّ

  كيًيبء 1

91 CH469  ّكيًيبء رؾهيهيّ يزقذيّ ٔ انزؾبنيم انطجي

 ٔرؾبنيم االدٔيّ

  كيًيبء ٔعيٕنٕعيب 1

91 CH481  انغيٕنٕعيب 1 انجهٕسيخانكيًيبء  

91 CH499 كيًيبء 2 يقبل ٔثؾش ، انكيًيبء  
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Minia University – Faculty of Science 

 شئٌٕ انطالة -قبػذح ثيبَبد  

  9102/9191اؽصبئيخ يقشساد انًسزٕٖ انشاثغ نهفصم انذساسٗ انضبَٗ 

   
 

 اسى انًقشس كٕد انًقشس و
ػذد 

 انطالة

 انجشايظ

1 COMP201  انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء 1 0نغبد انؾبست 

2 
COMP301 14 رؾهيم ٔرصًيى انُظى 

انشيبظيبد فشػٗ ػهٕو   -انفيضيبء فشػٗ ػهٕو انؾبست 

 انؾبست

3 COMP303 ( 9نغبد انؾبست) انفيضيبء فشػٗ ػهٕو انؾبست 1 

4 COMP304 ػهٕو انؾبست فشػٗ انشيبظيبد 4 ُْذسخ انجشيغيبد 

5 
COMP310 15 رطٕيش رطجيقبد انٕيت 

انشيبظيبد فشػٗ ػهٕو   -انفيضيبء فشػٗ ػهٕو انؾبست 

 انؾبست

6 COMP321 انشيبظيبدػهٕو انؾبست فشػٗ  2 َظشيخ انشسى في ػهٕو انؾبست  

7 

COMP327 42 انجشيغخ انًشئيخ 

ػهٕو  -انشيبظيبد فشػٗ ػهٕو انؾبست   -ػهٕو انؾبست 

انفيضيبء فشػٗ ػهٕو  -انؾبست فشػٗ انشيبظيبد 

 انؾبست

8 COMP402 انشيبظيبد فشػٗ ػهٕو انؾبست  -ػهٕو انؾبست  20 انًُزعخ ٔانًؾبكبح  

9 COMP404 ػهٕو انؾبست 7 رصًيى يزشعى 

10 COMP430 ػهٕو انؾبست 7 َظى انزشغيم انًٕصػخ 

11 COMP431 ػهٕو انؾبست 7 انشؤيخ ثبنؾبست 

12 COMP433 ػهٕو انؾبست 7 انزؼشف ػهٗ األشكبل 

01 COMP490 ػهٕو انؾبست فشػٗ انشيبظيبد -ػهٕو انؾبست  29 يٕظٕػبد يخزبسح فٗ ػهٕو انؾبست  

01 COMP499 ػهٕو انؾبست فشػٗ انشيبظيبد -ػهٕو انؾبست  30 يقبل ٔثؾش  
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 شئٌٕ انطالة -قبػذح ثيبَبد  

  9102/9191اؽصبئيخ يقشساد انًسزٕٖ انشاثغ نهفصم انذساسٗ انضبَٗ 

   
 

 اسى انًقشس كٕد انًقشس و
ػذد 

 انطالة

 انجشايظ

1 CS107 ٗانشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست 1 ؽبست انٗ ػًه 

2 CS203 ػهٕو انؾبست 1 َظى انًؼهٕيبد  

3 CS205 ػهٕو انؾبست 1 ْيبكم انجيبَبد  

4 CS206 ػهٕو انؾبست 3 نغّ انزغًيغ  

5 CS210 انشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست 2 يقذيخ فٗ نغخ انزغًيغ 

6 CS301 ػهٕو انؾبست 1 رؾهيم ٔرصًيى انُظى  

7 CS302 انشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست 1 َظى انزشغيم 

8 CS304 ػهٕو انؾبست 1 ُْذسخ انجشيغيبد  

9 

CS305 انفيضيبء ٔػهٕو انؾبست   -انشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست  5 ثؾٕس انؼًهيبد- 

  انؾبستػهٕو 

10 CS351 ػهٕو انؾبست -انشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست  8 انجشيغخ انًشئيخ 

11 CS353 انشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست 2 رصًيى قٕاػذ انجيبَبد 

12 CS354 ػهٕو انؾبست 1 َظشيخ انشسى فٗ ػهٕو انؾبست  

01 CS356 ػهٕو انؾبست -انشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست  2 ؽفع ٔاسزشعبع انًؼهٕيبد 

01 CS359 ّػهٕو انؾبست -انفيضيبء ٔػهٕو انؾبست   3 انجشيغيّ انًُطقي 

01 CS360 ّػهٕو انؾبست 6 َظى انزشغيم انًٕصػ  

01 CS405 ِػهٕو انؾبست -انفيضيبء ٔػهٕو انؾبست   3 انًُزعّ ٔانًؾبكب 

01 CS458 ػهٕو انؾبست 1 انشؤيّ ثبنؾبست  

01 CS461 انؾبستػهٕو  7 انزؼشف ػهٗ االشكبل  

02 CS499 ػهٕو انؾبست -انشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست  7 يقبل ٔثؾش ، ػهٕو انؾبست  
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 اسى انًقشس كٕد انًقشس و
ػذد 

 انطالة

 انجشايظ

1 G102 انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء -ػهى انُجبد فشػٗ انكيًيبء  2 انغيٕنٕعيب انزبسيخيخ  

2 G206 ٗانغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء 10 ػهى انًؼبدٌ انزشكيج 

3 G308 انغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء 1 عيٕنٕعيب يبئيخ 

4 G310 عيٕنٕعيب انجزشٔل 1 عيٕنٕعيب رؾذ انسطؼ 

5 G314 عيٕنٕعيب انجزشٔل 1 يكَٕبد ٔغجيؼخ صخٕسانًصذس 

6 G332 ّعيٕنٕعيب انجزشٔل 4 يسبؽ 

7 
G333 

اؽصبء عيٕنٕعٗ ٔرطجيقبد انؾبست فٗ 

 انغيٕنٕعيب
10 

 انغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء

8 
G335 

يجبدٖء انطشق انسيضييخ ٔاسزكشبف 

 سيضيٗ نهجزشٔل
42 

انغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء -عيٕنٕعيب انجزشٔل   

9 G337 عيٕنٕعيب انجزشٔل 1 انخٕاص انطجيؼيّ ٔانًيكبَيكيخ نهصخٕس 

10 G339 عيٕنٕعيب انجزشٔل 1 عيٕفيضيبء االثبس 

11 G402 انغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء -عيٕنٕعيب انجزشٔل  21 عيٕنٕعيب إقزصبديخ  

12 G408 عيٕنٕعيب انجزشٔل 12 ًَزعخ يكبيٍ انجزشٔل 

01 G409 عيٕنٕعيب انجزشٔل 12 ؽقٕل ثزشٔل ٔغبص يصش ٔانششق األٔسػ 

01 G410 ٗعيٕنٕعيب انجزشٔل 12 ػهى انطجقبد انسيضي 

01 G440 انغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء -عيٕنٕعيب انجزشٔل  2 اؽٕاض رشسيجيخ  

01 G441 انغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء 2 عيٕكيًيبء انًيبء 

01 G450   انغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء 2   (9ػهى االؽبفيش انًغٓشيخ ) انًقشس 

01 G451 عيٕنٕعيب انجزشٔل 3 رطٕيش يكبيٍ ٔاَزبط انجزشٔل 

02 G453  عيٕنٕعيب انجزشٔل 11 ٔانًزجخشادصخٕس انكشثَٕبد 

91 G500 انغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء -عيٕنٕعيب انجزشٔل  46 يقبل ٔثؾش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كهيـــــخ انؼهــــــٕو -عـبيـؼـــخ انـًُيــب 

Minia University – Faculty of Science 

 شئٌٕ انطالة -قبػذح ثيبَبد  

  9102/9191اؽصبئيخ يقشساد انًسزٕٖ انشاثغ نهفصم انذساسٗ انضبَٗ 

   
 

 اسى انًقشس كٕد انًقشس و
ػذد 

 انطالة

 انجشايظ

1 Gl.404 كيًيبء ٔعيٕنٕعيب 1 عيٕنٕعيب اقزصبديخ ط  

2 GL206 ّكيًيبء ٔعيٕنٕعيب 1 يجبدئ انغيٕنٕعيب انزشكيجي  

3 GL207 انغيٕنٕعيب 1 ػهى انًؼبدٌ انزشكيجي  

4 GL211 انغيٕنٕعيب 3 9ػهى انجهٕساد  

5 GL304 ّانغيٕنٕعيب 1 صخٕس يزؾٕن  

6 GL305 انغيٕنٕعيب 4 ػهى انصخٕس انُبسيخ ط  

7 GL307 ٗانغيٕنٕعيب 1 ػهى انزُقيت انغيٕكيًيبئ  

8 GL365 ّانغيٕنٕعيب 1 األنٕاػ انزكزَٕي  

9 GL367 كيًيبء ٔعيٕنٕعيب 1 ػهى انطجقبد  

10 GL401 انغيٕنٕعيب 2 عيٕنٕعيّ يصش  

11 GL402 ِكيًيبء ٔعيٕنٕعيب - انغيٕنٕعيب 2 صخٕس قبػذ  

12 GL403 انغيٕنٕعيب 2 رسغيالد اثبس  

01 GL405 ّانغيٕنٕعيب 2 عيٕنٕعيب يبئي  

01 GL406 انغيٕنٕعيب 1 عيٕنٕعيب انجزشٔل  

01 GL408 انغيٕنٕعيب 1 ثيئخ قذيًخ  

01 GL409 انغيٕنٕعيب 2 ػهى يؼبدٌ انخبيبد  

01 GL461 ِكيًيبء ٔعيٕنٕعيب - انغيٕنٕعيب 3 عيٕكيًيبء انًيب  

01 GL463 انغيٕنٕعيب 1 عيٕنٕعيب رصٕيشيخ  

02 GL465 ّكيًيبء ٔعيٕنٕعيب -عيٕنٕعيب انجزشٔل  2 ػهى انغيٕنٕعيب انجيئي  

91 GL467 ٗانغيٕنٕعيب 1 اسزشؼبس ػٍ ثؼذ ٔعيٕيٕسفٕنٕع  

90 GL499 كيًيبء ٔعيٕنٕعيب - انغيٕنٕعيب 7 يقبل ٔثؾش ، انغيٕنٕعيب  
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 شئٌٕ انطالة -قبػذح ثيبَبد  

  9102/9191اؽصبئيخ يقشساد انًسزٕٖ انشاثغ نهفصم انذساسٗ انضبَٗ 

   
 

 اسى انًقشس كٕد انًقشس و
ػذد 

 انطالة

 انجشايظ

1 M102 ػهى انؾيٕاٌ فشػٗ انكيًيبء -ػهى انُجبد فشػٗ انكيًيبء  2 9سيبظيبد  

2 
M202  5 9ييكبَيكب 

انشيبظيبد فشػٗ   -ػهٕو انؾبست فشػٗ انشيبظيبد 

 ػهٕو انؾبست

3 
M204 7 يؼبدالد رفبظهيخ ػبديخ 

ػهٕو انؾبست فشػٗ  -انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء 

 انشيبظيبد

4 M206 ػهٕو انؾبست فشػٗ انشيبظيبد 23 اسزبريكب ْٔيذسٔسزبريكب 

5 
M208 ٖ5 اسبسيبد انزؾهيم انؼذد 

ػهٕو انؾبست فشػٗ  -انكيًيبء انفيضيبء فشػٗ 

 انشيبظيبد

6 M222 ّػهٕو انؾبست فشػٗ انشيبظيبد 21 رؾهيم ارغبْٗ ٔرطجيقبر 

7 
M225 26 دٔائش يُطقيخ 

انشيبظيبد فشػٗ   -ػهٕو انؾبست فشػٗ انشيبظيبد 

 ػهٕو انؾبست

8 
M302 25 يؼبدالد رفبظهيخ عضئيخ 

فشػٗ انشيبظيبد   -ػهٕو انؾبست فشػٗ انشيبظيبد 

 ػهٕو انؾبست

9 M305 ٗانشيبظيبد فشػٗ ػهٕو انؾبست  2 رؾهيم ؽقيق  

10 M321 ػهٕو انؾبست فشػٗ انشيبظيبد 1 ثؾٕس ػًهيبد 

11 M322 ٗانشيبظيبد فشػٗ ػهٕو انؾبست  3 رؾهيم سيبظ  

12 
M323 23 غشق سيبظيخ 

انشيبظيبد فشػٗ   -ػهٕو انؾبست فشػٗ انشيبظيبد 

 ػهٕو انؾبست

01 M324 انشيبظيبد فشػٗ ػهٕو انؾبست  8 َظشيخ انؾهقبد ٔانؾقٕل  

01 
M327 9 دٔال خبصخ 

انشيبظيبد فشػٗ   -ػهٕو انؾبست فشػٗ انشيبظيبد 

 ػهٕو انؾبست

01 M409  انشيبظيبد فشػٗ ػهٕو انؾبست  2 0ييكبَيكب انكى  

01 M499 انشيبظيبد فشػٗ ػهٕو انؾبست  13 يششٔع انجؾش ٔانًقبل  
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 اسى انًقشس كٕد انًقشس و
ػذد 

 انطالة

 انجشايظ

1 MA102 ّكيًيبء 1 9سيبظيبد ػبي  

2 MA103  كيًيبء 1 0ييكبَيكب  

3 MA104 انشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست 1 9ييكبَيكب 

4 MA105 كيًيبء - ػهٕو انؾبست - انفيضيبء 5 0اؽزًبالد ٔاؽصبء  

5 MA107 ٖٕانغيٕنٕعيب -ػهى انؾيٕاٌ  5 اؽصبء ؽي  

6 MA108 ٖػهٕو انؾبست 5 أسبسيبد انزؾهيم انؼذد  

7 MA205 ّانشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست 1 يؼبدالد رفبظهيّ عضئي 

8 MA210 انشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست 3 إسزبريكب ْٔيذسٔسزبريكب 

9 MA211 ّانشيبظيبد 1 ييكبَيكب فشاغي  

10 MA301 ٗانشيبظيبد 1 رٕثٕنٕع  

11 MA303 انشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست 2 خبصّ دٔال 

12 MA306 انشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست 2 غشق سيبظيخ 

01 MA307  انشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست 2 0ييكبَيكب انكى 

01 MA325 ّػهٕو انؾبست -انشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست  2 سيبظيبد يزقطؼ  

01 MA326 انشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست 2 ثؾٕس ػًهيبد 

01 MA327  انشيبظيبد 1 انؾهقبد ٔانؾقٕلَظشيخ  

01 MA328 ّانشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست 1 انذٔائش انًُطقي 

01 MA401 ٗانشيبظيبد -انشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست  6 رؾهيم دان 

02 MA406  انشيبظيبد 1 9ييكبَيكب انكى  

91 MA421 ّانشيبظيبد 1 صيغ رفبظهي  

90 MA422 ٌانشيبظيبد 3 ُْذسّ سيًب  

99 MA424 ّانشيبظيبد 1 ييكبَيكب اؽصبئي  

91 MA429 انشيبظيبد -انشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست  6 يزغيش يشكت  

91 MA431 ّانشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست 2 ًَزعّ سيبظي 

91 MA499 انشيبظيبد -انشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست  3 يقبل ٔثؾش ، انشيبظيبد  

 

 

 

 

 



 

 كهيـــــخ انؼهــــــٕو -عـبيـؼـــخ انـًُيــب 

Minia University – Faculty of Science 

 شئٌٕ انطالة -قبػذح ثيبَبد  

  9102/9191اؽصبئيخ يقشساد انًسزٕٖ انشاثغ نهفصم انذساسٗ انضبَٗ 

   
 

 اسى انًقشس كٕد انًقشس و
ػذد 

 انطالة

 انجشايظ

1 
P202 6 كٓشٔيغُبغيسيخ 

 -انشيبظيبد فشػٗ ػهٕو انؾبست   -عيٕنٕعيب انجزشٔل 

انغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء -انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء    

2 P204 انشيبظيبد فشػٗ ػهٕو انؾبست  3 ديُبييكب ؽشاسيخ  

3 P207 انؾبستانفيضيبء فشػٗ ػهٕو  -انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء  9 انُسجيخ انخبصخ  

4 P302  انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء 1 0ييكبَيكب إؽصبئيخ 

5 P304 انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء 1 فيضيبء انهيضس ٔرطجيقبرٓب 

6 P305 ػهٕو انؾبست فشػٗ انشيبظيبد 1 انكزشَٔيبد ٔأعٓضح 

7 P306 ػهٕو انؾبست فشػٗ انشيبظيبد 1 ػًهٗ انكزشَٔيبد 

8 P310  انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء 1 0فيضيبء َٕٔيخ 

9 P311 ( 0ػًهي َٕٔيخ) انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء 3 

10 P312  انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء 2 0فيضيبء عٕايذ 

11 P313 ( 0ػًهي عٕايذ) انفيضيبء فشػٗ ػهٕو انؾبست -انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء  4  

12 P323 انفيضيبء فشػٗ ػهٕو انؾبست -انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء  17 أغيبف رسيخ ٔ عضيئيخ  

01 P324 انفيضيبء فشػٗ ػهٕو انؾبست -انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء  34 إنكزشَٔيبد سقًيخ  

01 P325 انغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء -انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء  3 فيضيبء انجيئخ  

01 P326 انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء 1 فيضيبء انطبقخ انًزغذدح 

01 P421  انفيضيبء فشػٗ ػهٕو انؾبست -انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء  8 االرصبالد انجصشيخاَظًخ  

01 P428 انفيضيبء فشػٗ ػهٕو انؾبست -انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء  24 فيضيبء انغسيًبد األٔنيخ  

01 P429 انفيضيبء فشػٗ ػهٕو انؾبست -انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء  30 ػهٕو انُبَٕ ٔ رطجيقبرٓب  

02 
P434 ٗ6 انشَيٍ انًغُبغيس 

 -انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء - انكيًيبء فشػٗ ييكشٔثيٕنٕعٗ

 انفيضيبء فشػٗ ػهٕو انؾبست

91 P499 انفيضيبء فشػٗ ػهٕو انؾبست -انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء  32 يقبل ٔثؾش  

21 P208 انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء 1 فيضيبء سيبظيخ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 كهيـــــخ انؼهــــــٕو -عـبيـؼـــخ انـًُيــب 
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 شئٌٕ انطالة -قبػذح ثيبَبد  

  9102/9191اؽصبئيخ يقشساد انًسزٕٖ انشاثغ نهفصم انذساسٗ انضبَٗ 

   
 

 اسى انًقشس كٕد انًقشس و
ػذد 

 انطالة

 انجشايظ

1 PH102  ّانشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست 1 9فيضيبء ػبي 

2 PH104  انشيبظيبد -ػهٕو انؾبست  -انشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست  4 9فيضيبء ػًهيخ  

3 PH202 انفيضيبء ٔػهٕو انؾبست  1 يٕعبد 

4 PH203  ّانفيضيبء 1 1فيضيبء ػًهي  

5 PH210 ّانفيضيبء 1 كٓشٔيغُبغيسي  

6 PH309 ػهٕو انؾبست 2 رصًيى دٔائش يُطقيّ ٔرطجيقبرٓب  

7 PH321 انفيضيبء 2 فيضيبء فهك ٔاسصبد  

8 PH325 ّانفيضيبء 1 انُسجيّ انخبص  

9 PH328 انفيضيبء 1 فيضيبء انًؼهقبد انٕٓائيّ ٔرطجيقبرٓب  

10 PH402  ّانفيضيبء 1 1فيضيبء ػًهي  

11 PH405 انفيضيبء ٔػهٕو انؾبست  - انفيضيبء 3 اشجبِ يٕصالد 

12 PH406  ّانفيضيبء ٔػهٕو انؾبست  - انفيضيبء 3 2فيضيبء ػًهي 

01 PH407 ّػهٕو انؾبست - انفيضيبء 7 ارصبالد ظٕئي  

01 PH408  ّانفيضيبء 1 9فيضيبء اؽصبئي  

01 PH422 ّانفيضيبء ٔػهٕو انؾبست  1 االعٓضِ انفيضيبئي 

01 PH423 ّانفيضيبء 2 فيضيبء اشؼبػي  

01 PH424 ٖٕانفيضيبء 1 فيضيبء ؽي  

01 PH426 انفيضيبء 1 انششائؼ انشقيقّ ٔرطجيقبرٓب  

02 PH428 انفيضيبء ٔػهٕو انؾبست  - انفيضيبء 2 فيضيبء انجالصيب 

91 PH450 انفيضيبء 1 يقشس خبص فيضيبء  
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 اسى انًقشس كٕد انًقشس و
ػذد 

 انطالة

 انجشايظ

1 U01 انشيبظيبد فشػٗ ػهٕو انؾبست  1 انهغخ اإلَغهيضيخ  

 

 اسى انًقشس كٕد انًقشس و
ػذد 

 انطالة

 انجشايظ

1 UN02 ٌػهٕو  - ييكشٔثيٕنٕعٗ -انشيبظيبد ٔػهٕو انؾبست  7 ؽقٕق االَسب

 انؾبست

9 UN03 ػهٕو انؾبست - انغيٕنٕعيب 2 انؾبست اآلني 

1 UN04 ػهٕو  - ييكشٔثيٕنٕعٗ -ٔػهٕو انؾبست انشيبظيبد  4 ربسيخ ٔفهسفخ انؼهٕو

  انؾبست

1 UN05 انفيضيبء ٔػهٕو انؾبست  - انغيٕنٕعيب 2 كزبثخ انزقبسيش انؼهًيّ ٔيٓبساد اإلرصبل 
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 اسى انًقشس كٕد انًقشس و
ػذد 

 انطالة

 انجشايظ

1 

Z102  4 9ؽيٕاٌ ػبو 

 -انؾبست انفيضيبء فشػٗ ػهٕو  -انفيضيبء فشػٗ انكيًيبء 

ػهٕو انؾبست فشػٗ   -انغيٕنٕعيب فشػٗ انكيًيبء 

 انشيبظيبد

2 Z223 ػهى انؾيٕاٌ فشػٗ انكيًيبء 1 ثيٕنٕعيب انزصُيف 

3 Z225 ػهى انؾيٕاٌ 2 ثيٕنٕعيب خهيّ يزقذو 

4 Z307 ػهى انؾيٕاٌ فشػٗ انكيًيبء 1 رصُيف ؽششاد 

5 Z324 انكيًيبءػهى انؾيٕاٌ فشػٗ  43 ثيٕنٕعيب ثؾشيخ  

6 Z402 ػهى انؾيٕاٌ 2 كيًيبء االَسغخ 

7 Z404 ٌػهى انؾيٕاٌ 2 فسيٕنٕعٗ يقبس 

8 Z406 ػهى انؾيٕاٌ 2 ثيٕنٕعيب انزشثخ ٔانفَٕب 

9 Z407 ػهى انؾيٕاٌ 2 رؾبنيم ثيٕنٕعيخ 

10 Z422 ػهى انؾيٕاٌ 2 صساػخ أَسغخ 

11 Z426 ػهى انؾيٕاٌ 1 ػهى انذو 

12 Z499 ػهى انؾيٕاٌ فشػٗ انكيًيبء -ػهى انؾيٕاٌ  45 يقبل ٔثؾش  
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 شئٌٕ انطالة -قبػذح ثيبَبد  
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 اسى انًقشس كٕد انًقشس و
ػذد 

 انطالة

 انجشايظ

1 ZL101  كيًيبء ٔؽيٕاٌ 2 0ؽيٕاٌ ػبو 

2 ZL102 كيًيبء ٔؽيٕاٌ 1 9ؽيٕاٌ ػبو 

3 ZL203 ػهى انؾيٕاٌ 1 الفقبسيبد 

4 ZL207 ّييكشٔثيٕنٕعٗ 2 غفيهيبد ػبي  

5 ZL209 ّػهى انؾيٕاٌ 3 ثيٕنٕعيب ركٕيُي 

6 ZL305 ٗكيًيبء ٔؽيٕاٌ 1 فسيٕنٕع 

7 ZL310 ّكيًيبء ٔؽيٕاٌ 2 يُبػ 

8 ZL323 ػهى انؾيٕاٌ 1 أٔنيبد ٔغفيهيبد 

9 ZL325 ّكيًيبء ٔؽيٕاٌ 1 ثيٕنٕعيب عضئي 

10 ZL364 ّكيًيبء ٔؽيٕاٌ -ػهى انؾيٕاٌ  2 ٔساصّ خهٕي 

11 ZL365 ّػهى انؾيٕاٌ 1 يقبٔيّ ثيٕنٕعي 

12 ZL367 ػهى انؾيٕاٌ 1 ثيٕنٕعيب انزصُيف 

01 ZL368 ػهى انؾيٕاٌ 1 سًيبد ٔيجيذاد 

01 ZL369 ّكيًيبء ٔؽيٕاٌ 1 ثيٕنٕعيب اشؼبػي 

01 ZL402 ػهى انؾيٕاٌ 1 أَسغخ 

01 ZL408Z ػهى انؾيٕاٌ 1 ثيٕنٕعيب انزشثّ ٔانفَٕب 

01 ZL421 ّػهى انؾيٕاٌ 2 رؾبنيم ثيٕنٕعي 

01 ZL461 ّػهى انؾيٕاٌ 2 ركُٕنٕعيب ؽيٕي 

02 ZL462 ػهى انؾيٕاٌ 2 اَسغّ يزقذو 

91 ZL463 ّكيًيبء ٔؽيٕاٌ -ػهى انؾيٕاٌ  3 صساػّ اَسغ 

90 ZL499 ٌكيًيبء ٔؽيٕاٌ -ػهى انؾيٕاٌ  3 يقبل ٔثؾش ، ػهى انؾيٕا 
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 شئٌٕ انطالة -قبػذح ثيبَبد  

  9102/9191اؽصبئيخ يقشساد انًسزٕٖ انشاثغ نهفصم انذساسٗ انضبَٗ 

   
 

 اسى انًقشس كٕد انًقشس و
ػذد 

 انطالة

 اسزبر انًقشس

1 IT206 ( 9انجشيغخ) 1  

2 IT351 2 رطٕيش انٕيت انًزقذو  

3 IT356 3 رصًيى يزشعى يزقذو  

4 IT402 4 إداسح يشبسيغ انجشيغيبد  

5 IT403 1 انزكبء اإلصطُبػٗ ٔانشٔثٕريبد  

6 IT404 17 يششٔع ُْذسخ انجشيغيبد ة  

7 IT405 25 انٕيت انذالنٗ ٔانًؾشكبد انجؾضيخ  

8 IT406  1 انالسهكيخ ٔانغٕانخاإلرصبالد  

9 IT450 25 انزغبسِ االنكزشَٔيخ  

10 IT452 1 إداسح انشجكبد  

11 IT453 24 انشجكبد انالسهكيخ ٔشجكبد االسزشؼبس  

12 IT457 24 انًؼهٕيبريخ انؾيٕيخ  

13 MATH202 4 انشيبظيبد انًزقطؼخ  

 


