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

االثنين الموافق 
10/10/0100 

 

CH102  4معمل الفيزياء  الرياضيات التاسعة ساعتان 1 0كيمياء عامه 

BT333 4معمل حيوان  ميكروبيولوجى الواحدة ساعتان  1 فطريات مائيه 

CH361 022قاعة  كيمياء وحيوان الواحدة ساعات 3  1 كيمياء نوويه،اشعاعيه 

CS301 022قاعة  الفيزياء وعلوم الحاسب -علوم الحاسب  الواحدة ساعتان  5 تحليل وتصميم النظم 

ZL309 022قاعة  الحيوانعلم  الواحدة ساعة  2 أجنه 

BT307 4معمل حيوان  ميكروبيولوجى الواحدة ساعة 1 أركيا 

CS302 4معمل حيوان  الرياضيات وعلوم الحاسب الواحدة ساعتان  1 نظم التشغيل 

PH306  4معمل حيوان  الفيزياء والكيمياء الواحدة ساعتان  1 2فيزياء جوامد 

الثالثاء الموافق 
10/10/0100 

ZL201 4معمل حيوان  علم الحيوان التاسعة ساعتان  1 حبليات 

CH402 0مدرج  الكيمياء  -الكيمياء الحيوية  الواحدة  ساعتان 2 كيمياء النواتج الطبيعيه 

ZL401 0مدرج  علم الحيوان الواحدة ساعتان  1 تشريح مقارن للفقاريات 

االربعاء الموافق 
10/10/0100 

 

BT327 2معمل نبات  ميكروبيولوجى الواحدة ساعتان  1 تلوث بيئى 

CS303 2معمل نبات  علوم الحاسب  الواحدة ساعتان  1 اللغات الشكليه ونظرية اآلليات ذاتية الحركه 

MA326 2معمل نبات  الرياضيات -الرياضيات وعلوم الحاسب  الواحدة ساعات 3  4 بحوث عمليات 

PH303  023قاعة  الفيزياء وعلوم الحاسب  -الفيزياء والكيمياء  الواحدة ساعات 3  4 2فيزياء الكم 

BC302 2معمل نبات  علم الحيوان الواحدة ساعتان  1 0اسس الكيمياء الحيويه 

MA309 020قاعة  الرياضيات  الواحدة ساعتان  1 الكتروستاتيكا 

ZL361 2معمل نبات  علم الحيوان الواحدة ساعات 3 1 وراثه متقدمه 

ZL364 2معمل نبات  كيمياء وحيوان الواحدة ساعات 3 1 وراثه خلويه 

الخميس الموافق 
10/10/0100 

 

BT321 224قاعة  ميكروبيولوجى الواحدة ساعتان 1 بيئه طحالب 

CH309 224قاعة  كيمياء وحيوان الواحدة ساعتان 1 كيمياء تناسقيه 

MA209 224قاعة  وعلوم الحاسبالرياضيات  الواحدة ساعتان 3 ديناميكا 

PH324 224قاعة  الفيزياء والكيمياء -الفيزياء  الواحدة ساعات 3  2 فيزياء البيئه 

ZL367 224قاعة  علم الحيوان الواحدة ساعات 3  1 بيولوجيا التصنيف 

CH364 022قاعة  كيمياء وحيوان الواحدة ساعات 3 1  الديناميكيه الكهربيه الكيمياء 
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 مكان اللجنة البرامج الميعاد المدة عدد الطالب اسم المقرر كود المقرر اليوم والتاريخ

السبت الموافق 
10/10/0100 

 

UN04 4معمل الفيزياء  علم النبات التاسعة ساعتان  1 تاريخ وفلسفة العلوم 

CH310 0معمل حيوان  كيمياء  الواحدة ساعتان  1 التماثل الجزيئى ونظرية المجموعه فى الكيمياء 

PH105 0معمل حيوان  ميكروبيولوجى الواحدة ساعات 3  1 فيزياء حيويه عامه 

PH424 0معمل حيوان  الفيزياء الواحدة ساعات 3  1 فيزياء حيوى 

BC301 0معمل حيوان  علم الحيوان الواحدة ساعتان  1 2اسس الكيمياء الحيويه 

CS356 0معمل حيوان  الرياضيات وعلوم الحاسب الواحدة ساعتان  2 حفظ واسترجاع المعلومات 

ZL368 0معمل حيوان  علم الحيوان الواحدة ساعات 3 1 سميات ومبيدات 

االحد الموافق 
10/10/0100 

 

BT202 224قاعة  كيمياء و ميكروبيولوجي -ميكروبيولوجى  التاسعة ساعتان  2 بيئه نباتيه 

CH201 224قاعة  علم النبات التاسعة ساعتان  1 كيمياء عضويه اليفاتيه 

CS202 224قاعة  علوم الحاسب التاسعة ساعتان  1 خوارزميات 

CS208 224قاعة  الرياضيات وعلوم الحاسب التاسعة ساعتان  1 مقدمه فى الخوارزميات 

MA104 224قاعة  الرياضيات وعلوم الحاسب التاسعة ساعتان  2 0ميكانيكا 

BT304 0مدرج  علم النبات الواحدة ساعتان  1 فيروسات 

BT424 0مدرج  ميكروبيولوجيكيمياء و  الواحدة ساعتان  1 التحلل الحيوى 

CS452 0مدرج  علوم الحاسب الواحدة ساعتان  1 معالجه الصور 

MA305 0مدرج  الرياضيات الواحدة ساعتان  1 منطق رياضى 

MA404 0مدرج  الرياضيات الواحدة ساعتان  1 نظريه مجاالت 

االثنين الموافق 
10/10/0100 

CH368 022قاعة  كيمياء وحيوان -الفيزياء والكيمياء  الواحدة ساعات 3  2 كيمياء عضوية بيئية 

MA212 022قاعة  الرياضيات وعلوم الحاسب الواحدة ساعتان  2 ميكانيكا تحليليه 

ZL310 0معمل حيوان  كيمياء وحيوان الواحدة ساعتان  1 مناعه 

الثالثاء الموافق 
10/10/0100 

 

BT205 0معمل حيوان  ميكروبيولوجى التاسعة ساعتان  1 طحالب 

ZL324 0معمل حيوان  علم الحيوان التاسعة ساعتان  1 تقنيه مجهريه 

CS453 2مدرج  علوم الحاسب  الواحدة ساعتان  1 الخوارزميات الجينيه 

MA429 2مدرج  الرياضيات وعلوم الحاسب الواحدة ساعات 3  2 متغير مركب 

PH405 2مدرج  الفيزياء والكيمياء\الفيزياء وعلوم الحاسب  الواحدة ساعتان  2 اشباه موصالت 

BT.409 2مدرج  ميكروبيولوجى الواحدة ساعتان  1 ميكروبيولوجيا طبية ج 

BT436 2مدرج  ميكروبيولوجى الواحدة ساعتان  1 ميكروبيولوجيا طبيه 
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 مكان اللجنة البرامج الميعاد المدة عدد الطالب اسم المقرر كود المقرر اليوم والتاريخ

MA405 2مدرج  الرياضيات الواحدة ساعتان  1 الكتروديناميكا 

االربعاء الموافق 

22/23/0202 
ZL325 224قاعة  كيمياء وحيوان الواحدة ساعتان  1 بيولوجيا جزئيه 

الخميس الموافق 
00/10/0100 

 

CH203 023قاعة  كيمياء  التاسعة ساعتان 1 كيمياء الكربوهيدرات والزيوت والدهون 

MA201 023قاعة  الرياضيات -الحاسبالرياضيات وعلوم  التاسعة ساعتان 4 تفاضل وتكامل متقدم 

BT201 023قاعة  ميكروبيولوجى التاسعة ساعتان  1 تشريح نبات 

CS401 2مدرج  علوم الحاسب  -الرياضيات وعلوم الحاسب الواحدة  ساعتان 2 الذكاء االصطناعى 

MA308 2مدرج  الرياضيات  الواحدة ساعتان  1 نظرية المرونه 

PH428 2مدرج  الفيزياء وعلوم الحاسب  -الفيزياء  الواحدة ساعات3  2 فيزياء البالزما 

BT421 2مدرج  النبات علم الواحدة ساعتان  2 هرمونات نباتيه 

BT428 2مدرج  ميكروبيولوجى الواحدة ساعتان  1 الهندسه الوراثيه للنبات 

MA407 2مدرج  الرياضيات الواحدة ساعتان  1 هيدروديناميكا 

CH465 2مدرج  كيمياء وحيوان الواحدة ساعات 3 1 الكيمياء الخضراء 

السبت الموافق 
00/10/0100 

 

MA101  024قاعة  علم النبات التاسعة ساعتان  1 2رياضيات 

CH304  4مدرج  كيمياء  الواحدة ساعتان 1 و كيمياء االنظمه الغرويه 2الكيمياء الفيزيائيه للسطوح 

MA303 4مدرج  الرياضيات وعلوم الحاسب الواحدة ساعتان 3 دوال خاصه 

PH304 4مدرج  الفيزياء وعلوم الحاسب  الواحدة ساعتان 1 اليكترونيات 

CS358 4مدرج  علوم الحاسب  الواحدة ساعتان  1 تعديل البيانات 

CH302  4مدرج  كيمياء  الواحدة ساعتان  1 2ميكانيكيه التفاعالت العضويه وكيمياء االصطناع العضوى 

االحد الموافق 
00/10/0100 

 

MA202 023قاعة  الرياضيات وعلوم الحاسب التاسعة ساعتان  1 معادالت تفاضليه عاديه 

BT422 4مدرج  علم النبات الواحدة ساعتان 2 تصنيف النبات الجزيئى 

MA403 4مدرج  الرياضيات  الواحدة ساعتان 1 نسبيه عامه 

MA427  4مدرج  الرياضيات الواحدة ساعات 3 1 للمعادالت التفاضليهالحل العددى 

PH422 4مدرج  الفيزياء والكيمياء -الفيزياء وعلوم الحاسب  الواحدة ساعات 3 3 االجهزه الفيزيائيه 

االثنين الموافق 
01/10/0100 

GL101 4معمل الفيزياء  الكيمياء الحيوية  التاسعة ساعة  1 جيولوجيا طبيعيه 

CS352 224قاعة  علوم الحاسب-الرياضيات وعلوم الحاسب الواحدة ساعتان  3 تنظيم ومعالجة الملفات 



 

 كليـــــة العلــــــوم -جـامـعـــة الـمنيــا 

 الب ـــــــــــــــون الطـــــــــــــــشئإدارة 

 0202/2020 األول  الدراسيجدول امتحان الفصل 

 (0222مقررات الالئحة القديمة )الئحة جدول 

 
 

   
 

Page 4 of 4 

 
 

 

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

الثالثاء الموافق 
00/10/0100 

CH205 3معمل حيوان  الكيمياء -كيمياء و ميكروبيولوجي  التاسعة ساعتان 2 اسس التحليل الكمى 

MA107 3معمل حيوان  علم الحيوان التاسعة ساعتان 2 احصاء حيوى 

PH207 3معمل حيوان  الفيزياء وعلوم الحاسب التاسعة ساعتان 2 دوائر كهربيه 

MA210 3معمل حيوان  الرياضيات -الرياضيات وعلوم الحاسب التاسعة ساعتان 2 إستاتيكا وهيدروستاتيكا 

PH201 3معمل حيوان  الفيزياء التاسعة ساعتان  1 ضوء طبيعى 

CS406  2مدرج  علوم الحاسب  الواحدة ساعتان 2 شبكات الحاسبمقدمه فى 

MA422 2مدرج  الرياضيات  الواحدة ساعات3  2 هندسه ريمان 

PH407 2مدرج  علوم الحاسب الواحدة ساعتان 1 اتصاالت ضوئيه 

PH427 2مدرج  الفيزياء وعلوم الحاسب  الواحدة ساعات 3 1 فيزياء المواد الكثيفه 

االربعاء الموافق 
00/10/0100 

PH101  4معمل الفيزياء  علم النبات التاسعة  ساعتان 1 2فيزياء عامه 

BT306 223قاعة  ميكروبيولوجى الواحدة ساعة  1 خمائر 

BT427 223قاعة  علم النبات الواحدة ساعتان 1 بيولوجيا جزيئية 

CS354 223قاعة  علوم الحاسب  الواحدة ساعتان 2 نظرية الرسم فى علوم الحاسب 

MA306 223قاعة  الرياضيات وعلوم الحاسب الواحدة ساعتان 3 طرق رياضية 

الخميس الموافق 
00/10/0100 

ZL208 224قاعة  الكيمياء الحيوية التاسعة ساعتان 1 بيولوجيا الخليه 

PH208 224قاعة  الفيزياء وعلوم الحاسب -الفيزياء والكيمياء  الواحدة ساعتان  2 تيار متردد 

ZL463 0مدرج  كيمياء وحيوان -علم الحيوان  الواحدة ساعتان  2 زراعه انسجه 

CS455 0مدرج  علوم الحاسب الواحدة ساعتان  1 البرمجه على الويب 

CH468 
المركبات العضومعدينيه و كيمياء غير عضويه 

 حيويه
 0مدرج  كيمياء  الواحدة ساعات 3 1
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