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

االثنين الموافق 
10/10/0100 

 

M101  2رياضيات 
 ساعتان 282

 العام التاسعة
مل االمدرجات والقاعات ومع

 والنبات والفيزياءالحيوان 

C361 ساعات 3 142 كيمياء نوويه+ كيمياء إشعاعيه 
 الواحدة

 -الجيولوجيا فرعى الكيمياء-الفيزياء فرعى الكيمياء  -الكيمياء 

 علم الحيوان فرعى الكيمياء
 0+2مدرج 

C315 4+0مدرج  البترولجيولوجيا  -الجيولوجيا الواحدة ساعتان 37 اسس كيمياء البترول والبتروكيماويات 

BIOC302 ( 0اسس الكيمياء الحيوية) 4مدرج  الكيمياء  -الكيمياء الحيوية الواحدة ساعتان 43 

P404 ( 0فيزياء نووية) 4مدرج  الفيزياء الواحدة  ساعتان 3 

B336 220+222قاعة  الميكروبيولوجى الواحدة ساعة 45 فطريات مائية 

B303 224+223+220قاعة  علم النبات الواحدة ساعتان 50 علم الخلية 

COMP310 022قاعة  الرياضيات فرعى علوم الحاسب  -علوم الحاسب  الواحدة ساعتان 11 تطوير تطبيقات الويب 

Z301 0+2معمل حيون  علم الحيوان الواحدة ساعتان 45 أجنــة 

COMP301 4+3+0معمل حيوان  الرياضيات فرعى علوم الحاسب -علوم الحاسب  الواحدة ساعتان 38 تحليل وتصميم النظم 

الثالثاء الموافق 
10/10/0100 

 

C206 التاسعة ساعتان 246 كيمياء المحاليل 
علم النبات -الميكروبيولوجي فرعى الكيمياء -الكيمياء الحيوية  -الكيمياء 

علم  -الجيولوجيا فرعى الكيمياء -الفيزياء فرعى الكيمياء  -فرعى الكيمياء 

 الحيوان فرعى الكيمياء
 222+ قاعة 4+0+2مدرج 

Z201 223+220+222قاعة  علم الحيوان التاسعة ساعتان 48 حبليـــــات 

COMP203 224+223قاعة  الرياضيات فرعى علوم الحاسب -علوم الحاسب  التاسعة ساعتان 20 قواعد البيانات 

G201 020+022+224قاعة  الجيولوجيا التاسعة ساعتان 33 بلورات ومعادن وصخور 

P203 0+2+معمل حيوان 023+020قاعة  الفيزياء التاسعة ساعتان 64 بصريات فيزيائية 

P202 0معمل حيوان  الرياضيات -الجيولوجيا  التاسعة ساعتان 3 كهرومغناطيسية 

M201  4+3+0معمل حيوان  علوم الحاسب فرعى الرياضيات  -الرياضيات التاسعة ساعتان 46 2ميكانيكا 

C402 2مدرج  علم الحيوان فرعى الكيمياء -الكيمياء  الواحدة ساعتان 38 كيمياء النواتج الطبيعية 

BIOC401 2مدرج  الكيمياء الحيوية الواحدة ساعات 3 33 سوائل الجسم البيولوجيه والوظائف الحيويه 

Z401 2مدرج  الحيوانعلم  الواحدة ساعتان 2 تشريح مقارن للفقاريات 

G403 0+2مدرج  جيولوجيا البترول  -الجيولوجيا  الواحدة ساعتان 15 جيولوجيا البترول 

M401 0مدرج  الرياضيات الواحدة ساعتان 1 توبولوجي 
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 مكان اللجنة البرامج الميعاد المدة عدد الطالب اسم المقرر كود المقرر اليوم والتاريخ

االربعاء الموافق 
10/10/0100 

 

Z101  العام التاسعة ساعة 276 2حيوان عام 
المدرجات والقاعات ومعمل 

 والفيزياءالحيوان والنبات 

C303 
حركية التفاعالت الكيميائية + نظرية الحركة 

 للغازات
 ساعتان 115

 الواحدة

الفيزياء فرعى الكيمياء  -علم النبات فرعى الكيمياء  -الكيمياء 

 الجيولوجيا فرعى الكيمياء -
 0+2مدرج 

BIOC304 4-0مدرج  الحيويةالكيمياء  الواحدة ساعتان 42 ايض المواد الكربوهيدراتيه والدهون 

BIOC305 4مدرج  الكيمياء الحيوية الواحدة ساعتان 1 ايض االحماض االمينية والبروتينات 

B324 222+ قاعة 4مدرج  الميكروبيولوجى الواحدة ساعة 71 تلوث بيئى 

B301 220+222قاعة  علم النبات الواحدة ساعتان 30 تنوع حيوى 

Z221  224+223+220قاعة  علم الحيوان الواحدة ساعة 46 الوراثيةمقدمة فى الهندسة 

COMP302 022+224قاعة  علوم الحاسب الواحدة ساعتان 31 اللغات الشكلية ونظرية اآلليات 

G303 0+2معمل حيوان  الجيولوجيا الواحدة ساعة 38 علم الجيوكيمياء 

G331 020+022قاعة  جيولوجيا البترول  -الجيولوجيا  الواحدة ساعة 11 جيولوجيا تصويريه 

P301  3+0معمل حيوان  الفيزياء الواحدة  ساعتان 33 2ميكانيكا الكم 

M321 4+ معمل حيوان 020قاعة  علوم الحاسب فرعى الرياضيات -الرياضيات  الواحدة ساعتان 44 بحوث عمليات 

الخميس الموافق 
10/10/0100 

 

C309 2مدرج  الكيمياء  الواحدة ساعتان 49 كيمياء تناسقيه 

BIOC306 2مدرج  الكيمياء الحيوية الواحدة ساعتان 1 علم االنزيمات 

B321 0+2مدرج  الكيمياء فرعى ميكروبيولوجى  -علم النبات  -الميكروبيولوجى  الواحدة ساعة 68 بيئة طحالب 

Z323 4+0مدرج  علم الحيوان الواحدة ساعتان 70 مكافحة حيوية 

P325 ساعتان 113 فيزياء البيئة 
 الواحدة

 الفيزياء  -جيولوجيا البترول  -الجيولوجيا
+قاعة 4مدرج 

222+220+223+224 

M303 022+224قاعة  الرياضيات الواحدة ساعات 3 24 ديناميكا 

السبت الموافق 
10/10/0100 

 

U03 العام التاسعة ساعتان 274 تاريخ وفلسفة العلوم 
ومعمل المدرجات والقاعات 

 الحيوان والنبات والفيزياء

C310 0+2مدرج  الكيمياء الواحدة ساعتان 80 التماثل الجزيئى 

C316 0مدرج  الجيولوجيا الواحدة ساعة 35 اساسيات الكيمياء التحليلية 

BIOC303 ساعتان 66 كيمياء عضويه طيفية 
 الواحدة

-فرعى الكيمياء الفيزياء -النبات فرعى الكيمياء -الكيمياء الحيوية

 علم الحيوان فرعى الكيمياء-الجيولوجيا فرعى الكيمياء 
 4+0مدرج 
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B323 4مدرج  علم النبات الواحدة ساعة 23 مقدمة فى علم البكتريا 

Z321 222+قاعة 4مدرج  علم الحيوان الواحدة ساعتان 43 عالقات الطفيل والعائل 

P321 ساعتان 99 فيزياء حيوية 
 الواحدة

 الفيزياء  -علم الحيوان  -علم النبات  -الميكروبيولوجى 
قاعة 

+م222+220+223+224+022

 2عمل حيوان 

M305 0+2معمل حيوان  الرياضيات الواحدة ساعات 3 30 تحليل حقيقى 

االحد الموافق 
10/10/0100 

 

C201 التاسعة ساعتان 105 كيمياء عضويه اليفاتيه 

 -علم النبات فرعى الكيمياء -الكيمياء  -الكيمياء الحيوية 

علم -الجيولوجيا فرعى الكيمياء -الفيزياء فرعى الكيمياء 

 الحيوان فرعى الكيمياء

 0+2مدرج 

C210 التاسعة ساعتان 53 كيمياء اروماتيه ومركبات عديدة النواه 

علم النبات  -الميكروبيولوجي فرعى الكيمياء -الكيمياء الحيوية

الجيولوجيا فرعى  -فرعى الكيمياء  الفيزياء -فرعى الكيمياء

 الكيمياء

 4+0مدرج 

B202 222+ قاعة  4مدرج  علم النبات  -الميكروبيولوجى  التاسعة ساعتان 72 علم البيئة النباتية 

Z205 223+220+222قاعة  علم الحيوان التاسعة ساعة 46 وراثــــة 

COMP205 223قاعة  الرياضيات فرعى علوم الحاسب -الحاسبعلوم  التاسعة ساعتان 19 الخوارزميات 

M202  223قاعة  الرياضيات التاسعة ساعتان 1 0ميكانيكا 

B424 2مدرج  الكيمياء فرعى ميكروبيولوجى  -الميكروبيولوجى  الواحدة ساعة 30 التحلل الحيوى 

B421 2مدرج  علم النبات الواحدة ساعة 29 بناء ضوئى 

Z403  2مدرج  علم الحيوان الواحدة ساعتان 2 اسماكبيولوجيا 

COMP421 0+2مدرج  الرياضيات فرعى علوم الحاسب -علوم الحاسب الواحدة ساعتان 43 معالجه الصور 

G453 0مدرج  جيولوجيا البترول الواحدة ساعة 13 صخور الكربونات والمتبخرات 

P426 0مدرج  الفيزياء الواحدة  ساعتان 3 مقدمة في فيزياء الحالة المكثفة 

P429 0مدرج  الفيزياء الواحدة ساعتان 1 علوم النانو و تطبيقاتها 

M403 0مدرج الرياضيات الواحدة ساعتان 2 منطق رياضي 

 العام التاسعة ساعتان 282 2كيمياء عامة  C101االثنين الموافق 
المدرجات والقاعات ومعمل 

 والفيزياءالحيوان والنبات 
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10/10/0100 
 

C368 ساعات 3 84 كيمياء عضوية بيئية 
 الواحدة

 -الميكروبيولوجى فرعى الكيمياء -الكيمياء   -الكيمياء الحيوية

 علم النبات فرعى الكيمياء
 0+2مدرج 

BIOC361 0مدرج  الكيمياء الحيوية الواحدة ساعات 3 34 كيمياء حيويه غير عضويه 

B311 4+0مدرج  الميكروبيولوجى الواحدة ساعتان 45 وراثة ميكروبية 

B305 4مدرج  علم النبات الواحدة ساعة 23 فسيولوجيا اإلجهاد 

Z305 220+222+قاعة 4مدرج  علم الحيوان الواحدة ساعة 72 علم البيئة الحيوانية 

COMP305 223+220قاعة  علوم الحاسب الواحدة ساعتان 32 بناء وتنظيم الحاسبات 

G308 022+224+223قاعة  جيولوجيا البترول -الجيولوجيا الواحدة ساعتان 44 جيولوجيا مائية 

G302 2معمل حيوان  جيولوجيا البترول -الجيولوجيا الواحدة ساعتان 6 علم الصخور النارية والمتحولة 

P302  0+2معمل حيوان  الفيزياء الواحدة ساعتان 38 2ميكانيكا إحصائية 

M304 4+3معمل حيوان  الرياضيات الواحدة ساعات 3 31 ميكانيكا تحليلية 

الثالثاء الموافق 
10/10/0100 

 

C207 ساعة 135 ديناميكا حرارية كيميائيه 

 التاسعة

-الميكروبيولوجى فرعى الكيمياء-الكيمياء  -الكيمياء الحيوية

الجيولوجيا -الفيزياء فرعى الكيمياء -علم النبات فرعى الكيمياء

 علم الحيوان فرعى الكيمياء-فرعى الكيمياء

 0+2مدرج 

B205 4+0مدرج  علم النبات  -الميكروبيولوجى  التاسعة ساعتان 70 علم الطحــالب 

Z207 220+222+قاعة 4مدرج  علم الحيوان التاسعة ساعة 47 تقنية مجهرية حيوانية 

COMP201  ساعتان 115 2لغات الحاسب 
 التاسعة

 علوم الحاسب -الرياضيات -الفيزياء
قاعة 

220+223+224+022+020 

G202 0+2معمل حيوان  الجيولوجيا التاسعة ساعتان 35 علم االحافير الكبيرة 

COMP429 2مدرج  علوم الحاسب الواحدة ساعتان 31 الخوارزميات الجينية 

G401 2مدرج  جيولوجيا البترول  -الجيولوجيا الواحدة ساعة 13 جيولوجيه مصر 

P406 2مدرج الفيزياء الواحدة ساعتان 3 أشباه الموصالت 

M404 2مدرج  الرياضيات الواحدة ساعات 3 1 متغير مركب 

االربعاء الموافق 
01/10/0100 

 

U02 العام التاسعة ساعتان 282 حقوق األنسان 
المدرجات والقاعات ومعمل 

 الحيوان والنبات والفيزياء

C305  ساعة 51 الكهربيهالكيمياء 
 الواحدة

 -الفيزياء فرعى الكيمياء  -علم النبات فرعى الكيمياء

 الجيولوجيا فرعى الكيمياء
 2مدرج 



 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 الب ـــــــــــــــون الطـــــــــــــــشئإدارة 

 0202/2020 األول  الدراسيجدول امتحان الفصل 

 (0222مقررات الالئحة الجديدة )الئحة جدول 

 
 

   
 

Page 5 of 8 

 
 

 

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

C301 ( 2الكيمياء العضويه الفيزيائيه أطياف) 0+2مدرج  الميكروبيولوجى فرعى الكيمياء -الكيمياء  الواحدة ساعة 48 

BIOC362  0مدرج  الكيمياء الحيوية الواحدة ساعات 3 34 والنيوكلوتيداتايض االحماض النوويه 

Z303 4+0مدرج  علم الحيوان  -الكيمياء الحيوية  الواحدة ساعتان 87 بيولوجيا جزئية 

COMP303 ( 0لغات الحاسب) 220+222قاعة  الرياضيات فرعى علوم الحاسب -علوم الحاسب الواحدة ساعتان 38 

G337  220قاعة  جيولوجيا البترول الواحدة ساعة 9 الطبيعيه والميكانيكية للصخورالخواص 

P303 224+223قاعة  الفيزياء الواحدة ساعتان 35 فيزياء حسابية 

الخميس الموافق 
00/10/0100 

 

C203 التاسعة ساعتان 73 كيمياء الكربوهيدرات والزيوت والدهون 
الحيوان فرعى  علم -علم النبات فرعى الكيمياء-الكيمياء 

 الكيمياء
 2مدرج 

C221 التاسعة ساعتان 158 كيمياء عضوية 
 -الجيولوجيا -علم النبات-علم الحيوان  -الميكروبيولوجى 

 جيولوجيا البترول
 222+ قاعة 4+0+2مدرج 

M203 ساعتان 139 تفاضل وتكامل متقدم 

 التاسعة

 علوم الحاسب فرعى الرياضيات -الرياضيات   -الفيزياء

قاعة 

222+220+223+224+022

+020+023 

M206 023قاعة  الرياضيات التاسعة ساعتان 1 استاتيكا وهيدروستاتيكا 

C462 
( + كيمياءاألنظمة 0الكيمياء الفيزيائية للسطوح )

 (0الغروية )
 ساعتان 31

 الواحدة
 2مدرج  الكيمياء

Z405 2مدرج  علم الحيوان الواحدة ساعتان 2 انسجه متقدم 

COMP401 2مدرج  علوم الحاسب الواحدة ساعتان 8 الذكاء االصطناعى 

G405 2مدرج  جيولوجيا البترول الواحدة ساعة 13 تسجيالت ابار 

G402 2مدرج  الجيولوجيا الواحدة ساعتان 1 جيولوجيا إقتصادية 

G441 2مدرج  الجيولوجيا الواحدة ساعتان 1 جيوكيمياء المياء 

P425  2مدرج  الفيزياء الواحدة ساعتان 3 البالزمافيزياء 

M405 2مدرج  الرياضيات الواحدة ساعات 3 1 نظرية المرونة 

السبت الموافق 
00/10/0100 

 

U01 اللغة اإلنجليزية 
 ساعتان 282

 العام التاسعة
المدرجات والقاعات ومعمل 

 الحيوان والنبات والفيزياء

C304 
( +كيمياءاألنظمة 2)الكيمياء الفيزيائية للسطوح 

 (2الغروية )
 ساعتان 49

 الواحدة
 2مدرج  الكيمياء
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 مكان اللجنة البرامج الميعاد المدة عدد الطالب اسم المقرر كود المقرر اليوم والتاريخ

G306 0+2مدرج  جيولوجيا البترول  -الجيولوجيا  الواحدة ساعة 45 علم الطبقات 

P305 0مدرج  الفيزياء الواحدة ساعتان 38 الكترونيات وأجهزة 

M327 4+0مدرج  الحاسب فرعى الرياضياتعلوم   -الرياضيات الواحدة ساعتان 50 دوال خاصة 

االحد الموافق 
00/10/0100 

 

C204 التاسعة ساعتان 59 كيمياء العناصر الممثله 
الجيولوجيا فرعى الكيمياء  -الفيزياء فرعى الكيمياء  -الكيمياء 

 علم الحيوان فرعى الكيمياء-
 2مدرج 

Z209 0+2مدرج  علم الحيوان التاسعة ساعة 46 تنوع حيوى حيوانى 

B206 4+0مدرج  علم النبات  -الميكروبيولوجى  -الكيمياء الحيوية التاسعة ساعتان 117 ميكربيولوجيا عامة 

P206 ساعتان 117 فيزياء حديثة 
 التاسعة

 الرياضيات  -الفيزياء 
+ قاعة 4مدرج 

222+220+223+224+022 

G204 023+020+022قاعة  الجيولوجيا التاسعة ساعتان 39 بصريات المعادن 

M204 023قاعة  علوم الحاسب فرعى الرياضيات  -الفيزياء التاسعة ساعتان 3 معادالت تفاضلية عادية 

M223 024قاعة  علوم الحاسب التاسعة ساعتان 14 رياضيات متقطعة 

C403 2مدرج  الكيمياء  الواحدة ساعتان 31 طرق التحليل الطيفى وطرق التحليل الكهربى 

C401 0+2مدرج  الميكروبيولوجى فرعى الكيمياء -الكيمياء الحيوية الواحدة ساعتان 69 كيمياء غير متجانسة الحلقة 

BIOC402 0مدرج  الكيمياء الحيوية الواحدة ساعتان 33 علم الهرمونات 

B422 4+0مدرج  علم النبات الواحدة ساعة 28 التصنيف الجزيئى 

Z426 4مدرج  علم الحيوان الواحدة ساعتان 2 علم الدم 

COMP423 4مدرج  علوم الحاسب الواحدة ساعتان 10 التنقيب عن البيانات 

M407 4مدرج  الرياضيات الواحدة ساعات 3 1 نظرية النسبية 

االثنين الموافق 
01/10/0100 

 

G101 العام التاسعة ساعة 272 الجيولوجيا الطبيعية 
المدرجات والقاعات ومعمل 

 الحيوان والنبات والفيزياء

C306 2مدرج  الجيولوجيا فرعى الكيمياء -الفيزياء فرعى الكيمياء  -الكيمياء  الواحدة ساعتان 63 كيمياء الجوامد 

B312 0+2مدرج  الميكروبيولوجى  -الكيمياء الحيوية الواحدة ساعتان 77 علم الفيروسات 

B304 4+0مدرج  النباتعلم  الواحدة ساعة 28 نبات اقتصادى 

Z307 222+قاعة 4مدرج  علم الحيوان الواحدة ساعة 71 تصنيف حشرات 
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 مكان اللجنة البرامج الميعاد المدة عدد الطالب اسم المقرر كود المقرر اليوم والتاريخ

COMP322 223+220+222قاعة  الرياضيات فرعى علوم الحاسب -علوم الحاسب الواحدة ساعتان 42 تنظيم ومعالجة الملفات 

G334 224+223قاعة  الجيولوجيا الواحدة ساعتان 30 استشعار عن بعد وجيومورفولوجى 

G311 224قاعة  جيولوجيا البترول الواحدة ساعتان 9 خواص بتروفيزيائيه للخزانات 

الثالثاء الموافق 
00/10/0100 

 

C213 التاسعة ساعتان 59 كيمياء العناصر االنتقالية 
 -علم النبات فرعى الكيمياء -الميكروبيولوجى فرعى الكيمياء

 الفيزياء فرعى الكيمياء
 2مدرج 

C205 0+2مدرج  الكيمياء التاسعة ساعتان 45 أسس التحليل الكمى 

B203 4مدرج  الكيمياء الحيوية التاسعة ساعتان 47 اساسيات علم الوراثة 

Z223 4+0مدرج  علم الحيوان التاسعة ساعتان 49 بيولوجيا التصنيف 

G205 222+قاعة 4مدرج  الجيولوجيا التاسعة ساعتان 48 علم البللورات 

P210 224+223+220+222قاعة  علوم الحاسب -الفيزياء  التاسعة ساعتان 73 مقدمة فى الدوائر الكهربية واإللكترونيات 

M224 ساعتان 66 إحصاء حيوي 
 التاسعة

 علم النبات -الميكروبيولوجى 
+معمل 023+020+022قاعة 

 2حيوان 

M205 3+0+2معمل حيوان  الحاسب فرعى الرياضياتعلوم   -الرياضيات التاسعة ساعات 3 57 جبر مجرد 

C463 2مدرج  الكيمياء الواحدة ساعات 3 1 تحويالت الطاقة وظاهرة التآكل 

COMP403 0مدرج  علوم الحاسب الواحدة ساعتان 8 شبكات الحاسب 

G442 2مدرج  جيولوجيا البترول  -الجيولوجيا  الواحدة ساعتان 33 الجيولوجيه البيئه 

P421 2مدرج  الفيزياء الواحدة ساعتان 20 انظمة االتصاالت البصرية 

M421 2مدرج  الرياضيات الواحدة ساعتان 2 هندسة ريمان 

االربعاء الموافق 
00/10/0100 

 

P101 العام التاسعة ساعتان 276 2فيزياءعامة 
المدرجات والقاعات ومعمل 

 الحيوان والنبات والفيزياء

C369  2مدرج  الكيمياء الواحدة ساعات 3 31 0واإلصطناع العضوى الكيمياء الضوئية 

C372 2مدرج  الجيولوجيا فرعى الكيمياء -الفيزياء فرعى الكيمياء  الواحدة ساعات 3 28 كيمياء البترول والبتروكيماويات 

B309 0+2مدرج  الميكروبيولوجي الواحدة ساعتان 45 خمـائر 

B326 0مدرج  الكيمياء فرعى ميكروبيولوجى -علم النبات  الواحدة ساعة 24 بيولوجيا جزيئية 

Z304 4+0مدرج  علم الحيوان -الكيمياء الحيوية  الواحدة ساعتان 44 طفيليات وأوليات 

COMP321 4مدرج  الرياضيات فرعى علوم الحاسب  -علوم الحاسب الواحدة ساعتان 36 نظرية الرسم في علوم الحاسب 
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 مكان اللجنة البرامج الميعاد المدة عدد الطالب اسم المقرر كود المقرر اليوم والتاريخ

G333  4مدرج  جيولوجيا البترول  -الجيولوجيا  الواحدة ساعتان 6 جيولوجى وتطبيقات الحاسب فى الجيولوجيااحصاء 

G312 4مدرج  جيولوجيا البترول الواحدة ساعة 5 تحليل االحواض الترسيبيه 

P322 220+222قاعة  الفيزياء الواحدة ساعتان 37 علم البللورات واألشعة السينية 

P307  4مدرج  الفيزياء الواحدة ساعتان 3 (0الكم )ميكانيكا 

M323 223+220قاعة  علوم الحاسب فرعى الرياضيات  -الرياضيات الواحدة ساعتان 27 طرق رياضية 

الخميس الموافق 
00/10/0100 

 

C202 2مدرج  علم النبات فرعى الكيمياء  -الكيمياء  التاسعة ساعة 46 مركبات اليفاتيه حلقيه 

C212 222+ قاعة  2مدرج  الجيولوجيا فرعى الكيمياء -الفيزياء فرعى الكيمياء  التاسعة ساعة 6 كيمياء البلمرات 

Z203 0+2مدرج  علم الحيوان  -الكيمياء الحيوية التاسعة ساعتان 94 بيولوجيا الخلية الحيوانية 

M221 4+0مدرج  علوم الحاسب-الرياضيات  -الجيولوجيا   -الكيمياء  التاسعة ساعتان 45 احتماالت واحصاء 

G203 ( 2الجيولوجيا التركيبية) 222+ قاعة  4مدرج  جيولوجيا البترول  -الجيولوجيا التاسعة ساعتان 39 

P201 224+223+220+222قاعة  الفيزياء التاسعة ساعتان 75 ميكانيكا كالسيكية 

BIOC462 2مدرج  الكيمياء الحيوية الواحدة ساعتان 33 تكنولوجيا االحماض النوويه 

Z427 2مدرج  علم الحيوان الواحدة ساعتان 2 حشرات اقتصاديه ومكافحة افات 

G450 ( 0علم االحافير المجهرية) 0+2مدرج  جيولوجيا البترول  -الجيولوجيا  الواحدة ساعتان 50 
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