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 اسم المقرر  كود المقرر  اليوم والتاريخ 
عدد  

 الطالب 
 مكان اللجنة  البرامج  الميعاد  المدة 

الخميس 

الموافق  

10/06/2021 

C211 
مركبات ثنائية المجموعات الوظيفية + مجموعات   

 نشطة 
 التاسعة  ساعتان  141

النبات علم  -علم الحيوان فرعى الكيمياء  -الكيمياء الحيوية 

 الميكروبيولوجى فرعى الكيمياء  -الكيمياء  -فرعى الكيمياء 
 ( 66)2+مدرج 1مدرج 

M202   ( 36) 4مدرج  – (9) 2مدرج  علوم الحاسب فرعى الرياضيات  -الرياضيات  التاسعة  ساعتان  45 2ميكانيكا 

السبت الموافق  

12/06/2021 
M102  العام  التاسعة  ساعتان  693 2رياضيات 

 –المدرجات والقاعات ومعامل )علم الحيوان كل 

 الفيزياء( –النبات 

BIOC301  ( 1اسس الكيمياء الحيوية) الواحدة  ساعتان  163 
علم   -علم الحيوان   -الميكروبيولوجى  -الكيمياء الحيوية 

 النبات 
 ( 13) 4مدرج  – 2مدرج  – 1مدرج 

COMP323   ( 34) 4مدرج  الرياضيات فرعى علوم الحاسب  -الحاسب علوم  الواحدة  ساعتان  34 أمن المعلومات 

G305  ( 2جيولوجيا تركيبية ) ( 15) 101قاعة  –( 28) 4مدرج  جيولوجيا البترول  -الجيولوجيا  الواحدة  ساعة  43 

M302   ( 7)103قاعة  -102قاعة  –( 9)101قاعة  علوم الحاسب فرعى الرياضيات  -الرياضيات  الواحدة  ساعتان  40 معادالت تفاضلية جزئية 

G332   ( 11)104قاعة  -(17)103قاعة  الجيولوجيا  الواحدة  ساعة  28 مساحه 

B306   201قاعة  علم النبات  الواحدة  ساعتان  22 أرشيجونات 

C308  ( 2االطياف الجزيئيه التطبيقية أطياف) (  21)  2م فيزياء  – 1م فيزياء  الكيمياء  الواحدة  ساعتان  45 

BIOC305  (  18)  2م فيزياء  – 3م فيزياء  الكيمياء الحيوية  الواحدة  ساعتان  42 ايض االحماض االمينية والبروتينات 

P304   (19)2معمل حيوان  - 1معمل حيوان  الفيزياء  الواحدة  ساعتان  43 فيزياء الليزر وتطبيقاتها 

C361   ( 3) 103قاعة  الفيزياء فرعى الكيمياء  الواحدة  ساعات  3 3 نوويه+ كيمياء إشعاعيه كيمياء 

االحد الموافق  

13/06/2021 C212   التاسعة  ساعة  193 كيمياء البلمرات 

الفيزياء فرعى   -علم الحيوان فرعى الكيمياء   -الكيمياء 

الميكروبيولوجى   -الجيولوجيا فرعى الكيمياء  -الكيمياء 

 علم النبات فرعى الكيمياء  -فرعى الكيمياء 

 ( 43)4+ مدرج  2+ مدرج 1مدرج 

COMP202   ( 12) 101قاعة  –( 32) 4مدرج  علوم الحاسب  -الرياضيات  التاسعة  ساعتان  44 البرمجة الشيئية 

Z202   ( 9)103قاعة -102قاعة -(12)101قاعة  علم الحيوان  التاسعة  ساعتان  45 الفقاريـــات 

C465   ( 12) 1مدرج  علم الحيوان فرعى الكيمياء  -الكيمياء  -الكيمياء الحيوية  الواحدة  ساعتان  12 الكيمياء الخضراء 

C315  (11)1مدرج  الجيولوجيا  الواحدة  ساعتان  11 اسس كيمياء البترول والبتروكيماويات 

BIOC401   (1) 1مدرج  الكيمياء الحيوية  الواحدة  ساعات  3 1 البيولوجيه والوظائف الحيويه سوائل الجسم 

G410   ( 14) 1مدرج  جيولوجيا البترول  الواحدة  ساعتان  14 علم الطبقات السيزمى 

COMP404   (8)1مدرج  علوم الحاسب  الواحدة  ساعتان  8 تصميم مترجم 

M406  (3)1مدرج الرياضيات  الواحدة  ساعتان  3 تحليل عددي 
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 اسم المقرر  كود المقرر  اليوم والتاريخ 
عدد  

 الطالب 
 مكان اللجنة  البرامج  الميعاد  المدة 

P401  ( 2فيزياء جوامد) (3) 1مدرج  الفيزياء  الواحدة  ساعتان  3 

االثنين الموافق  

14/06/2021 
G102   العام  التاسعة  ساعة  680 الجيولوجيا التاريخية 

 –كل المدرجات والقاعات ومعامل )علم الحيوان 

 معامل(  3الفيزياء  –النبات 

B324  ( 54) 1مدرج  علم النبات  -الميكروبيولوجى  الواحدة  ساعة  54 تلوث بيئى 

B315   ( 24) 2مدرج  –( 21) 1مدرج  الكيمياء فرعى ميكروبيولوجى  -الميكروبيولوجى  الواحدة  ساعة  45 ميكروبيولوجيا صناعية 

COMP326   ( 5) 4مدرج  –( 51) 2مدرج  الحاسب الرياضيات فرعى علوم  -علوم الحاسب  الواحدة  ساعتان  56 تصميم قواعد البيانات 

G330   (42)4مدرج  الجيولوجيا  الواحدة  ساعة  42 جيولوجيا الحقل 

C373   ( 20)101قاعة  –( 28) 4مدرج  الكيمياء  الواحدة  ساعتان  48 ميكانيكا التفاعالت غير العضويه 

C365   ( 1)201قاعة   – 104قاعة  -103قاعة -102قاعة  -(4)101قاعة  الحيوية الكيمياء  الواحدة  ساعتان  77 كيمياء فيزيائيه حيويه 

G339   ( 9)201قاعة  جيولوجيا البترول  الواحدة  ساعتان  9 جيوفيزياء االبار 

M306   ( 6)202قاعة  -(14)201قاعة  الرياضيات  الواحدة  ساعات  3 20 هندسة تفاضلية 

Z302   ( 17)1معمل حيوان -(11) 203قاعة  –( 18)202قاعة   الحيوان علم  الواحدة  ساعتان  46 فسيولوجى 

P323   ( 14) 2معمل حيوان  - 2معمل حيوان  الفيزياء  الواحدة  ساعتان  38 أطياف ذرية و جزيئية 

الثالثاء الموافق 

15/06/2021 C210   التاسعة  ساعتان  96 كيمياء اروماتيه ومركبات عديدة النواه 

  -علم الحيوان فرعى الكيمياء  -الكيمياء  -الكيمياء الحيوية 

  -الجيولوجيا فرعى الكيمياء  -الفيزياء فرعى الكيمياء 

 الميكروبيولوجى فرعى الكيمياء 

 (21)2+ مدرج 1مدرج 

C204   (7) 2مدرج  علم الحيوان فرعى الكيمياء  -الجيولوجيا فرعى الكيمياء  التاسعة  ساعتان  7 كيمياء العناصر الممثله 

B203   ( 25) 4مدرج  –( 47) 2مدرج  علم النبات -الميكروبيولوجى  التاسعة  ساعتان  72 اساسيات علم الوراثة 

P204   103قاعة   -102قاعة -101قاعة  -(50)4مدرج  الرياضيات  -الفيزياء  التاسعة  ساعتان  106 ديناميكا حرارية 

G207   ( 17)201قاعة  – 104قاعة  الجيولوجيا  التاسعة  ساعتان  41 جيوفيزياء عامة 

C207   ( 24)202قاعة  –( 2)201قاعة  الميكروبيولوجى فرعى الكيمياء  التاسعة  ساعة  26 ديناميكا حرارية كيميائيه 

M205   ( 1)103قاعة  علوم الحاسب فرعى الرياضيات  التاسعة  ساعات  3 1 جبر مجرد 

Z222   204قاعة -203قاعة  -( 2)201قاعة  علم الحيوان  التاسعة  ساعتان  50 بيولوجيا اشعاعية 

C401   الواحدة  ساعتان  57 كيمياء غير متجانسة الحلقة 
علم النبات  -علم الحيوان فرعى الكيمياء  -الكيمياء الحيوية 

 الميكروبيولوجى فرعى الكيمياء  -فرعى الكيمياء 
 ( 57) 1مدرج 

G441   ( 17)2مدرج  –( 18) 1مدرج  الجيولوجيا  الواحدة  ساعتان  35 جيوكيمياء المياء 

C469   (33)2مدرج  الكيمياء  الواحدة  ساعتان  33 كيمياء تحليلية متقدمة والتحاليل الطبيه وتحاليل األدوية 

BIOC402   (1) 2مدرج  الكيمياء الحيوية  الواحدة  ساعتان  1 علم الهرمونات 
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 اسم المقرر  كود المقرر  اليوم والتاريخ 
عدد  

 الطالب 
 مكان اللجنة  البرامج  الميعاد  المدة 

G408   (13)2مدرج جيولوجيا البترول  الواحدة  ساعتان  13 نمذجة مكامن البترول 

COMP427   (8) 2مدرج  علوم الحاسب  الواحدة  ساعتان  8 الحسابات المتوازيه 

M408   (2)2مدرج  الرياضيات  الواحدة  ساعتان  2 تحليل دالي 

Z404   ( 2)203قاعة  علم الحيوان  الواحدة  ساعتان  2 فسيولوجى مقارن 

P428   (26)4مدرج  الفيزياء  الواحدة  ساعتان  26 الجسيمات األولية فيزياء 

األربعاء الموافق  

16/06/2021 
COMP101   العام  التاسعة  ساعتان  673 مقدمه فى الحاسب 

 –كل المدرجات والقاعات ومعامل )علم الحيوان 

 معامل(  3الفيزياء  –النبات 

B332  ( 67) 1مدرج  علم النبات -الميكروبيولوجى  الواحدة  ساعتان  67 علم الجينوم 

P305   ( 24) 2مدرج  –( 8) 1مدرج  الفيزياء علوم الحاسب  الواحدة  ساعتان  32 الكترونيات وأجهزة 

M323   ( 24) 2مدرج  علوم الحاسب فرعى الرياضيات  -الرياضيات  الواحدة  ساعتان  24 طرق رياضية 

G331   ( 25)4مدرج  –( 27)2مدرج  الجيولوجيا  الواحدة  ساعة  52 جيولوجيا تصويريه 

C302  (1ميكانيكية التفاعالت العضويه+ كيمياء االصطناع العضوي ) ( 47) 4مدرج  الكيمياء فرعى ميكروبيولوجى -الكيمياء  الواحدة  ساعة  47 

B312   ( 16)104قاعة -103قاعة -102قاعة -1010قاعة  الكيمياء الحيوية  الواحدة  ساعتان  88 علم الفيروسات 

G315  ( 11)203قاعة  جيولوجيا البترول  الواحدة  ساعة  11 حفر وتقييم التكوين 

M328   ( 5)104قاعة  الرياضيات  الواحدة  ساعتان  5 ميكانيكا فراغية 

Z326   (9)1معمل حيوان  – 202-201قاعة  علم الحيوان  الواحدة  ساعتان  57 وراثة خلوية 

الموافق الخميس 

17/06/2021 

C202   (33)2مدرج  علم الحيوان فرعى الكيمياء  -علم النبات فرعى الكيمياء  التاسعة  ساعة  33 مركبات اليفاتيه حلقيه 

C214  التاسعة  ساعتان  83 كيمياء الالنثانيدات واالكتينيدات 
الفيزياء فرعى   -الجيولوجيا فرعى الكيمياء  -الكيمياء 

 الكيمياء 
 (8)2مدرج  – 1مدرج 

B207   ( 38) 4مدرج  –( 34) 2مدرج  علم النبات -الميكروبيولوجى  التاسعة  ساعتان  72 فسيولوجيا النبات العام 

M204   الرياضيات  -الفيزياء  التاسعة  ساعتان  104 معادالت تفاضلية عادية 
قاعة  – 102قاعة  – 101قاعة  –( 37) 4مدرج 

103  (19 ) 

Z204   ( 21)201قاعة -104قاعة  علم الحيوان  التاسعة  ساعتان  45 الميكروسكوب اإللكترونى تقنيات 

COMP402   ( 21) 1مدرج  الرياضيات فرعى علوم الحاسب  -علوم الحاسب  الواحدة  ساعتان  21 النمذجة والمحاكاة 

P325  (7) 1مدرج  الفيزياء  -جيولوجيا البترول  الواحدة  ساعتان  7 فيزياء البيئة 

G443   (7) 1مدرج  الجيولوجيا  الواحدة  ساعتان  7 مقرر خاص فى الجيولوجيا 

B314  ( 4)2مدرج  –( 40)1مدرج  الميكروبيولوجى  الواحدة  ساعتان  44 ميكروبيولوجيا البيئة 

BIOC403   ( 34) 2مدرج  الكيمياء الحيوية  الواحدة  ساعات  3 34 كيمياء الجهاز المناعى 



 

 كليـــــة العلــــــوم  -جـامـعـــة الـمنيــا 

ــ ون الطـــــــــــــــشئإدارة   الب  ـــــــــــــ

 2021/2020 الثانى   الدراسيجدول امتحان الفصل 

 ( 2016مقررات الالئحة الجديدة )الئحة جدول 

 
 

   
 

Page 4 of 9 

 
 

 

 اسم المقرر  كود المقرر  اليوم والتاريخ 
عدد  

 الطالب 
 مكان اللجنة  البرامج  الميعاد  المدة 

M424   (2)2مدرج الرياضيات  الواحدة  ساعتان  2 الكتروديناميكا 

Z407   (2) 2مدرج  علم الحيوان  الواحدة  ساعة  2 تحاليل بيولوجية 

P403   (3)2مدرج الفيزياء  الواحدة  ساعتان  3 فيزياء اشعاعية 

السبت الموافق  

19/06/2021 
C102   العام  التاسعة  ساعتان  682 2كيمياء عامة 

 –المدرجات والقاعات ومعامل )علم الحيوان كل 

 الفيزياء( –النبات 

BIOC303   الواحدة  ساعتان  83 كيمياء عضويه طيفية 

  -الميكروبيولوجى فرعى الكيمياء  -الكيمياء الحيوية 

علم   -الجيولوجيا فرعى الكيمياء  -الفيزياء فرعى الكيمياء 

 الحيوان فرعى الكيمياء 

 (8) 2مدرج  – 1مدرج 

B331   ( 63) 2مدرج  علم النبات -الميكروبيولوجى  الواحدة  ساعة  63 فسيولوجيا الطحالب 

COMP327   (7) 4مدرج  الرياضيات فرعى علوم الحاسب  -علوم الحاسب  الواحدة  ساعتان  7 البرمجة المرئية 

G336   (4) 2مدرج  جيولوجيا البترول  -الجيولوجيا  الواحدة  ساعتان  4 االستكشاف الجيوفيزيائى عن المياه 

G304   ( 37) 4مدج  الجيولوجيا  الواحدة  ساعتان  37 علم االحافير المجهرية 

C370   ( 9) 102قاعة  -101قاعة  الكيمياء فرعى ميكروبيولوجى -الكيمياء  الواحدة  ساعتان  33 الفيزيقا الكيميائيه للتركيب الجزيئى 

C307   ( 16) 103قاعة  –( 31)4مدرج  الكيمياء  الواحدة  ساعتان  47 الكيمياء الفراغية 

G310   ( 8)103قاعة  جيولوجيا البترول  الواحدة  ساعة  8 جيولوجيا تحت السطح 

COMP304   ( 16)104قاعة  –( 15)102قاعة  علوم الحاسب  الواحدة  ساعتان  31 هندسة البرمجيات 

M303   ( 1)104قاعة  الرياضيات  الواحدة  ساعات  3 1 ديناميكا 

COMP301   ( 4)104قاعة  الرياضيات فرعى علوم الحاسب  الواحدة  ساعتان  4 تحليل وتصميم النظم 

Z308  (6)1معمل حيوان  –( 15)202قاعة  – 201ققاعة  علم الحيوان  الواحدة  ساعتان  45 بيولوجيا تكوينية 

Z307   ( 1)104قاعة  علم الحيوان  الواحدة  ساعة  1 تصنيف حشرات 

P309   ( 22)2معمل حيوان  -( 18)1معمل حيوان  الفيزياء  الواحدة  ساعات  3 40 الكتروديناميكا 

االحد الموافق  

20/06/2021 
C201   التاسعة  ساعتان  24 كيمياء عضويه اليفاتيه 

  -الفيزياء فرعى الكيمياء  -الكيمياء  -الكيمياء الحيوية 

 الجيولوجيا فرعى الكيمياء 
 ( 24) 1مدرج 

B208   (44)1مدرج  الكيمياء فرعى ميكروبيولوجى  -الميكروبيولوجى  التاسعة  ساعتان  44 علم الفطريات 

COMP204   ( 15) 2مدرج  الرياضيات فرعى علوم الحاسب  -علوم الحاسب  التاسعة  ساعتان  15 هياكل البيانات 

M224  ( 51) 2مدرج  علم النبات  -الرياضيات  -علم الحيوان  التاسعة  ساعتان  51 إحصاء حيوي 

P206   (9) 2مدرج  الرياضيات  -الفيزياء  التاسعة  ساعتان  9 فيزياء حديثة 
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 اسم المقرر  كود المقرر  اليوم والتاريخ 
عدد  

 الطالب 
 مكان اللجنة  البرامج  الميعاد  المدة 

P209   ( 58) 4مدرج  الفيزياء  التاسعة  ساعات  3 58 موجات وتيار متردد 

C402   الواحدة  ساعتان  120 كيمياء النواتج الطبيعية 
علم النبات  -علم الحيوان فرعى الكيمياء  -الكيمياء الحيوية 

 الميكروبيولوجى فرعى الكيمياء  -
 (45) 2مدرج  – 1مدرج 

M222   ( 32) 4مدرج  –( 30) 2مدرج  علوم الحاسب فرعى الرياضيات  -الرياضيات  الواحدة  ساعتان  62 تحليل اتجاهى وتطبيقاته 

G406   ( 40) 4مدرج  الجيولوجيا  الواحدة  ساعة  40 جيولوجيا هندسية 

BIOC404   ( 10)102قاعة  – 101قاعة  الكيمياء الحيوية  الواحدة  ساعتان  34 بيولوجيا االورام 

G454   ( 13)102قاعة  جيولوجيا البترول  الواحدة  ساعتان  13 الطرق السيزميه البحرية 

COMP430   ( 8) 103قاعة  علوم الحاسب  الواحدة  ساعتان  8 الموزعة نظم التشغيل 

Z422   (2) 4مدرج  علم الحيوان  الواحدة  ساعتان  2 زراعة أنسجة 

P430   ( 3) 103قاعة  الفيزياء  الواحدة  ساعات  3 3 فيزياء الحرارة المنخفضة 

االثنين الموافق  

21/06/2021 
Z102   العام  التاسعة  ساعتان  685 2حيوان عام 

 –كل المدرجات والقاعات ومعامل )علم الحيوان 

 الفيزياء( –النبات 

U01   (1)1معمل فيزياء  العام  التاسعة  ساعتان  1 اللغة اإلنجليزية 

COMP324   (40)1مدرج  الرياضيات فرعى علوم الحاسب  -علوم الحاسب  الواحدة  ساعتان  40 الرسم بالحاسب 

G335   ( 59) 2مدرج  –( 35)1مدرج  جيولوجيا البترول  -الجيولوجيا  الواحدة  ساعتان  94 السيزمية واستكشاف سيزمى للبترول مبادىء الطرق 

G302   ( 18)4مدرج  –( 16)2مدرج  الجيولوجيا  الواحدة  ساعتان  34 علم الصخور النارية والمتحولة 

B308  ( 2تصنيف نبات ) (21)4مدرج  علم النبات  الواحدة  ساعة  25 

BIOC302  ( 2اسس الكيمياء الحيوية) 102قاعة  -101قاعة  –( 32) 4مدرج  الكيمياء  الواحدة  ساعتان  80 

M324   ( 16) 103قاعة  الرياضيات  الواحدة  ساعتان  16 نظرية الحلقات والحقول 

M304   ( 1)103قاعة  الرياضيات  الواحدة  ساعات  3 1 ميكانيكا تحليلية 

Z208   ( 21)201قاعة -104قاعة  علم الحيوان  الواحدة  ساعة  45 حيوان سلوك 

P324   ( 18)203  - 202-( 7)103قاعة  الفيزياء  الواحدة  ساعتان  49 إلكترونيات رقمية 

P328   ( 2) 201قاعة الفيزياء  الواحدة  ساعتان  2 فيزياء الفلزات والسبائك 

الثالثاء الموافق 

22/06/2021 
C213   التاسعة  ساعتان  51 العناصر االنتقالية كيمياء 

الجيولوجيا فرعى  -علم الحيوان فرعى الكيمياء   -الكيمياء 

 علم النبات فرعى الكيمياء  -الكيمياء 
 ( 51) 1مدرج 

B204  ( 1تصنيف نبات ) ( 51) 2مدرج  –( 24) 1مدرج  علم النبات -الميكروبيولوجى  التاسعة  ساعتان  75 

P202   ( 9)  101قاعة  – 4مدرج  –( 24)2مدرج  الفيزياء  -الرياضيات  -جيولوجيا البترول  -الجيولوجيا  التاسعة  ساعتان  108 كهرومغناطيسية 

Z224   ( 8) 103قاعة  – 102قاعة  -(15)101قاعة  علم الحيوان  -الكيمياء الحيوية  التاسعة  ساعتان  47 تكنولوجيا حيوية 
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 اسم المقرر  كود المقرر  اليوم والتاريخ 
عدد  

 الطالب 
 مكان اللجنة  البرامج  الميعاد  المدة 

COMP207   ( 1)104قاعة  –( 16)103قاعة  علوم الحاسب  التاسعة  ساعتان  17 المعلومات نظم 

Z210   201قاعة  -( 23)104قاعة  علم الحيوان  التاسعة  ساعة  47 تطور 

BIOC462   (1)1مدرج  الكيمياء الحيوية  الواحدة  ساعتان  1 تكنولوجيا االحماض النوويه 

COMP431   (8) 1مدرج  علوم الحاسب  الواحدة  ساعتان  8 الرؤية بالحاسب 

M402  (3)1مدرج  الرياضيات  الواحدة  ساعات  3 3 ديناميكا الموائع 

P490   (20)1مدرج  الفيزياء  الواحدة  ساعات  3 20 موضوعات مختارة فى الفيزياء 

األربعاء الموافق  

23/06/2021 
B101  العام  التاسعة  ساعتان  673 نبات عام 

 –والقاعات ومعامل )علم الحيوان كل المدرجات 

 معامل(  3الفيزياء  –النبات 

M223   4م فيزياء  –(  5)3م فيزياء  الرياضيات  التاسعة  ساعتان  29 رياضيات متقطعة   

C367   الواحدة  ساعتان  59 كيمياء حيوية تطبيقية 
الميكروبيولوجى   -علم الحيوان فرعى الكيمياء   -الكيمياء 

 علم النبات فرعى الكيمياء  -الكيمياء فرعى 
 ( 59) 1مدرج 

C372   ( 20) 2مدرج  –( 16) 1مدرج  الجيولوجيا فرعى الكيمياء  -الفيزياء فرعى الكيمياء  الواحدة  ساعات  3 36 كيمياء البترول والبتروكيماويات 

M327   (4) 2مدرج  الرياضيات علوم الحاسب فرعى  -الرياضيات  الواحدة  ساعتان  4 دوال خاصة 

G309  ( 40) 2مدرج  الجيولوجيا  الواحدة  ساعة  40 علم التنقيب الجيوكيميائي 

B302   ( 12)4مدرج  –( 11)2مدرج  علم النبات  الواحدة  ساعتان  23 عالقات مائية وتغذية معدنية 

B310  (44)4مدرج  الميكروبيولوجى  الواحدة  ساعة  44 أركيا 

C216   ( 2)102قاعة  -101قاعة  –( 19)4مدرج  الكيمياء  الواحدة  ساعة  45 االتزان الصنفى فى االتزان الكيميائى 

BIOC306   103قاعة  -(18)102قاعة  الكيمياء الحيوية  الواحدة  ساعتان  42 علم االنزيمات 

G314   ( 9)104قاعة  جيولوجيا البترول  الواحدة  ساعة  9 مكونات وطبيعة صخورالمصدر 

COMP306   ( 16)201قاعة  –( 15)104قاعة  علوم الحاسب  الواحدة  ساعتان  31 نظم التشغيل 

M330   ( 21) 202قاعة  الرياضيات  الواحدة  ساعتان  21 حزم البرامج الرياضية الرمزية 

Z306   ( 18)3معمل حيوان - 2معمل حيوان -1معمل حيوان  علم الحيوان  الواحدة  ساعتان  66 مناعة 

P312   4معمل حيوان  -( 6)3معمل حيوان  الفيزياء  الواحدة  ساعتان  30 1فيزياء جوامد 

الخميس المواق  

24/06/2021 

B206   (23) 2مدرج  – 1مدرج  علم النبات  -علم الحيوان  -الميكروبيولوجى  -الكيمياء  التاسعة  ساعتان  98 ميكربيولوجيا عامة 

B209   ( 38) 4مدرج  –( 52) 2مدرج  الكيمياء فرعى ميكروبيولوجى   -الميكروبيولوجى -الكيمياء الحيوية  التاسعة  ساعتان  90 البكترياعلم 

M208  ( 17) 103قاعة  – 102قاعة   -101قاعة   –(  37)4مدرج  الرياضيات  -الفيزياء  التاسعة  ساعتان  102 اساسيات التحليل العددى 

G206   201قاعة  – 104قاعة -( 7)103قاعة  الجيولوجيا  التاسعة  ساعة  55 المعادن التركيبىعلم 
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 اسم المقرر  كود المقرر  اليوم والتاريخ 
عدد  

 الطالب 
 مكان اللجنة  البرامج  الميعاد  المدة 

M428   ( 16) 1مدرج  علوم الحاسب  -الرياضيات  الواحدة  ساعتان  16 نمذجة رياضية 

G440  (7) 1مدرج  جيولوجيا البترول  -الجيولوجيا  الواحدة  ساعتان  7 احواض ترسيبية 

P434   ( 24) 2مدرج  –( 52) 1مدرج  الفيزياء  -الكيمياء  الواحدة  ساعتان  76 المغناطيسى الرنين 

C303   (15) 2مدرج الجيولوجيا فرعى الكيمياء  الواحدة  ساعتان  15 حركية التفاعالت الكيميائية + نظرية الحركة للغازات 

C215  ( 10) 4مدرج  –( 36) 2مدرج  الكيمياء  الواحدة  ساعتان  46 1كيمياء الكم 

BIOC461   (34)4مدرج  الكيمياء الحيوية  الواحدة  ساعتان  34 كيمياء اكلينيكية وتحليل عقاقير 

C476   (1)4مدرج  الكيمياء الحيوية  الواحدة  ساعات  3 1 تقنيات كيمياء البيولوجيا الجزئية 

G401   (1)4مدرج جيولوجيا البترول  الواحدة  ساعة  1 جيولوجيه مصر 

COMP490   ( 7)102قاعة  – 101قاعة  علوم الحاسب  الواحدة  ساعتان  31 موضوعات مختارة فى علوم الحاسب 

M427   ( 2)102قاعة  الرياضيات  الواحدة  ساعتان  2 ميكانيكا إحصائية 

Z406   (3)4مدرج علم الحيوان  الواحدة  ساعتان  3 بيولوجيا التربة والفونا 

السبت الموافق  

26/06/2021 
P102   العام  التاسعة  ساعتان  676 2فيزياء عامه 

 –كل المدرجات والقاعات ومعامل )علم الحيوان 

 معامل(  3الفيزياء  –النبات 

M203   ( 10) 4معمل فيزياء  الرياضيات  -الفيزياء  التاسعة  ساعتان  10 تفاضل وتكامل متقدم 

C368  الواحدة  ساعات  3 94 كيمياء عضوية بيئية 
 -الكيمياء  -علم النبات فرعى الكيمياء  -الكيمياء الحيوية 

 الميكروبيولوجى فرعى الكيمياء 
 (19) 2مدرج  – 1مدرج 

C317   ( 41) 2مدرج  جيولوجيا البترول  -الجيولوجيا  الواحدة  ساعة  41 تفاعالت الجوامد 

C306   (4) 2مدرج  الجيولوجيا فرعى الكيمياء  -الكيمياء الفيزياء فرعى  الواحدة  ساعتان  4 كيمياء الجوامد 

Z304   ( 3)101قاعة  – 4مدرج  –( 11) 2مدرج  علم الحيوان  -الميكروبيولوجى  الواحدة  ساعتان  89 طفيليات وأوليات 

C316   ( 7) 102قاعة  –( 21) 101قاعة  علم النبات  الواحدة  ساعة  28 اساسيات الكيمياء التحليلية 

B334   ( 4) 104قاعة   – 103قاعة  –( 17) 102قاعة  الكيمياء فرعى ميكروبيولوجى  -الميكروبيولوجى  الواحدة  ساعة  45 تحوالت حيوية 

G307   ( 17)201قاعة  –( 20)104قاعة  الجيولوجيا  الواحدة  ساعة  37 صخور قاعده 

B307   ( 23)202قاعة  علم النبات  الواحدة  ساعتان  23 هرمونات نباتية 

G313   ( 7)203قاعة  -(7) 201قاعة  جيولوجيا البترول  الواحدة  ساعة  14 التغيرات البعديه للصخور 

COMP308   ( 7)2معمل حيوان  –( 24)1معمل حيوان  علوم الحاسب  الواحدة  ساعتان  31 البرمجة المنطقية 

COMP321   ( 1) 203قاعة  الحاسب علوم  الواحدة  ساعتان  1 نظرية الرسم في علوم الحاسب 

M301   (1)3معمل حيوان -(17)2معمل حيوان  الرياضيات  الواحدة  ساعات  3 18 جبر خطى وهندسة فراغية 

COMP310   ( 5)3معمل حيوان  الرياضيات فرعى علوم الحاسب  الواحدة  ساعتان  5 تطوير تطبيقات الويب 
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 اسم المقرر  كود المقرر  اليوم والتاريخ 
عدد  

 الطالب 
 مكان اللجنة  البرامج  الميعاد  المدة 

Z322   ( 8)4معمل حيوان  -( 18)3معمل حيوان  الحيوان علم  الواحدة  ساعتان  26 سمية المبيدات 

P310   ( 16)1معمل نبات  -( 15)4معمل حيوان  الفيزياء  الواحدة  ساعتان  31 1فيزياء نووية 

P302   ( 4) 1معمل نبات  الفيزياء  الواحدة  ساعتان  4 1ميكانيكا إحصائية 

االحد الموافق  

27/06/2021 

M221   (71) 2مدرج  – 1مدرج  الجيولوجيا  -الكيمياء  -الرياضيات  -الكيمياء الحيوية  التاسعة  ساعتان  146 احتماالت واحصاء 

COMP208   (14)4مدرج  علوم الحاسب  التاسعة  ساعتان  14 بحوث عمليات 

Z227   ( 49) 4مدرج  علم الحيوان  التاسعة  ساعتان  49 بيولوجيا جسم اإلنسان 

P207   ( 23) 103-102-101قاعة  الفيزياء  التاسعة  ساعتان  71 النسبية الخاصة 

G404   (7) 1مدرج  جيولوجيا البترول  -الجيولوجيا  الواحدة  ساعة  7 علم البيئه القديمه 

G442  ( 14) 1مدرج  الجيولوجيا  الواحدة  ساعتان  14 الجيولوجيه البيئه 

B304  ( 23) 1مدرج  علم النبات  الواحدة  ساعة  23 نبات اقتصادى 

C470  ( 1)2مدرج  –( 31) 1مدرج  الكيمياء  الواحدة  ساعتان  32 التحليل بإستخدام األقطاب اإلنتقائيه والطرق الكيناتيكيه للتحليل 

BIOC463  (33)2مدرج  الكيمياء الحيوية  الواحدة  ساعتان  33 كيمياء العقاقير 

COMP434   (8)2مدرج  علوم الحاسب  الواحدة  ساعتان  8 معالجة اللغات الطبيعية 

M409   (33) 2مدرج الرياضيات  الواحدة  ساعات  3 33 1ميكانيكا الكم 

M426  ( 2ميكانيكا الكم) ( 1) 203قاعة  الرياضيات  الواحدة  ساعتان  1 

Z421  ( 3)203قاعة  علم الحيوان  الواحدة  ساعة  3 أجنة تجريبى 

P422   ( 37) 4مدرج  الفيزياء  الواحدة  ساعتان  37 فيزياء البوليمرات 

االثنين الموافق  

28/06/2021 

M206   ( 53) 1مدرج  علوم الحاسب فرعى الرياضيات  -الرياضيات  التاسعة  ساعتان  53 استاتيكا وهيدروستاتيكا 

C305   ( 73) 1مدرج  الفيزياء فرعى الكيمياء -الجيولوجيا فرعى الكيمياء  -الكيمياء  الواحدة  ساعة  73 الكيمياء الكهربيه 

P321   ( 63)2مدرج  –( 2)1مدرج  علم النبات -الفيزياء  -علم الحيوان  الواحدة  ساعتان  65 فيزياء حيوية 

G301  ( 22)4مدرج  –( 12)2مدرج  الجيولوجيا  الواحدة  ساعة  34 صخور رسوبية 

B328   (52)4مدرج  النبات علم  الواحدة  ساعة  52 نباتات طبية وعطرية 

B338   ( 1)104قاعة - 103قاعة -102قاعة  -101قعة  الميكروبيولوجى  الواحدة  ساعة  73 ميكروبيولوجيا الغذاء 

C379   ( 4)202قاعة  -201قاعة  –( 23)104قاعة  الكيمياء الحيوية  الواحدة  ساعات  3 51 كيمياء تحليلية حيوية 

G409   ( 13)202قاعة  جيولوجيا البترول  الواحدة  ساعة  13 والشرق األوسط حقول بترول وغاز مصر 

G338   ( 1)203قاعة  –( 7)202قاعة  جيولوجيا البترول  الواحدة  ساعتان  8 بترواجرافية الخزانات 

COMP325   ( 7)2معمل حيوان  –( 24)1معمل حيوان  علوم الحاسب  الواحدة  ساعتان  31 حفظ واسترجاع المعلومات 

M326   ( 8)2معمل حيوان  الرياضيات  الواحدة  ساعتان  8 الحل العددي للمعادالت التفاضلية 



 

 كليـــــة العلــــــوم  -جـامـعـــة الـمنيــا 

ــ ون الطـــــــــــــــشئإدارة   الب  ـــــــــــــ

 2021/2020 الثانى   الدراسيجدول امتحان الفصل 

 ( 2016مقررات الالئحة الجديدة )الئحة جدول 
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 اسم المقرر  كود المقرر  اليوم والتاريخ 
عدد  

 الطالب 
 مكان اللجنة  البرامج  الميعاد  المدة 

P308   ( 20)3معمل حيوان  الفيزياء  الواحدة  ساعتان  20 2ميكانيكا احصائية 

الثالثاء الموافق 

29/06/2021 

B201   (28)1مدرج  علم النبات  التاسعة  ساعتان  28 تشريح نبــات 

COMP201   ( 45) 2مدرج  –( 47) 1مدرج  الكيمياء  -الكيمياء الحيوية  التاسعة  ساعتان  92 1لغات الحاسب 

M225   ( 41) 4مدرج  –( 30)2مدرج  علوم الحاسب فرعى الرياضيات  -الرياضيات  التاسعة  ساعتان  71 دوائر منطقية 

COMP206   (14)4مدرج  علوم الحاسب  التاسعة  ساعتان  14 لغة التجميع 

Z206   ( 2)102قاعة  - 101قااعة  -( 20)4مدرج  علم الحيوان  التاسعة  ساعة  46 حشــرات 

P208   104-103-( 16)102قاعة  الفيزياء  التاسعة  ساعتان  64 فيزياء رياضية 

G402   (57)1مدرج  جيولوجيا البترول  -الجيولوجيا  الواحدة  ساعتان  57 جيولوجيا إقتصادية 

B313  ( 26)2مدرج  –( 18)1مدرج  الميكروبيولوجى  الواحدة  ساعة  44 ميكروبيولوجيا تطبيقية 

B337  ( 29) 2مدرج  الميكروبيولوجى  الواحدة  ساعة  29 تثبيت نيتروجين 

B408   (1) 2مدرج  الكيمياء فرعى ميكروبيولوجى  الواحدة  ساعتان  1 فسيولوجيا الكائنات الدقيقه 

C464   ( 9)4مدرج  –( 19)2مدرج  الكيمياء  الواحدة  ساعتان  28 الكيمياء الحفزيه 

M322   (6)4مدرج الرياضيات  الواحدة  ساعتان  6 تحليل رياضى 

Z328   (35)4مدرج  علم الحيوان  الواحدة  ساعة  35 سلوك وبيئة حشرات 

P326   ( 10)101قاعة  -( 20) 4مدرج  الفيزياء  الواحدة  ساعتان  30 فيزياء الطاقة المتجددة 

P429   ( 8)101قاعة  الفيزياء  الواحدة  ساعتان  8 علوم النانو و تطبيقاتها 

C206   ( 1) 203قاعة  الفيزياء فرعى الكيمياء  الواحدة  ساعتان  1 كيمياء المحاليل 

االربعاء الموافق  

30/06/2021 
U04   كل البرامج المستوى الرابع  التاسعة  ساعتان  291 كتابة تقارير علمية ومبادىء البحث العلمى 

قاعة   –  101قاعة  – 4مدرج  – 2مدرج  – 1مدرج 

 103قاعة  -102

ية .ملة ملعرفة مواعيد االمتحانات العاملختلفة االتصال باألقسام العلمي الربامج على طالب  -1 -   مالحظات :  

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

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

.( طالب وهو احلد األقصى24) ( قاعة أو معمل75مدرج )باللجان  وفى حالة عدم كتابته يكون عدد الطالب  بني القوسني املكانمكتوب جبوار  باللجنةعدد الطالب  -4-                  

            عميد الكلية                                                                                                      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                                             مسجل الكلية                                                       

    

                      ا.د. رأفت حممد شاكر                                                                                                                    فتحيأمحد   عادل أ.د.                                                                                                ا. عمر خورشى صديق    



 

 كليـــــة العلــــــوم  -جـامـعـــة الـمنيــا 

ــ ون الطـــــــــــــــشئإدارة   الب  ـــــــــــــ

 2021/2020  الثانى  الدراسيجدول امتحان الفصل 

 ( 2008)الئحة   القديمةمقررات الالئحة جدول 
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 اسم المقرر كود المقرر  التاريخ والوقت 
عدد  

 الطالب  
 مكان اللجنة  البرامج الميعاد  المدة

 ( 1)  4مدرج  الرياضيات  التاسعة  ساعتان   1   2ميكانيكا MA104 10/06/2021الخميس الموافق 

 12/06/2021السبت الموافق 

BC301  ( 4) 104قاعة  علم النبات   -علم الحيوان  -ميكروبيولوجى  الواحدة  ساعتان   4 1اسس الكيمياء الحيويه 

MA205   ( 3) 104قاعة  الرياضيات وعلوم الحاسب   الواحدة  ساعتان  3 معادالت تفاضليه جزئيه 

PH409   ( 1) 104قاعة  الفيزياء  الواحدة  ساعتان  1 فيزياء الليزر 

 13/06/2021االحد الموافق 

MA207   ( 2) 103قاعة  الرياضيات  التاسعة  ساعتان  2 جبر خطى 

CH212   ( 1) 103قاعة  كيمياء  التاسعة  ساعتان  1 كيمياء البلمرات 

CH465   ( 2)1مدرج  كيمياء وحيوان -الفيزياء والكيمياء   الواحدة  ساعات  3 2 الكيمياء الخضراء 

BT424   (2)1مدرج  وميكروبيولوجىكيمياء   -علم النبات  الواحدة  ساعتان   2 التحلل الحيوى 

GL406   ( 1)  1مدرج  جيولوجيا البترول  الواحدة  ساعتان  1 جيولوجيا البترول 

CS402   ( 1)  1مدرج  علوم الحاسب  الواحدة  ساعتان  1 تصميم المترجم 

 14/06/2021االثنين الموافق 

CS353   (1) 1معمل حيوان  علوم الحاسب  -الحاسب الفيزياء وعلوم  الواحدة  ساعتان  2 تصميم قواعد البيانات 

CH365   ( 1)1معمل حيوان  كيمياء وحيوان   الواحدة  ساعات  3 1 كيمياء فيزيائيه حيويه 

ZL362   ( 1)  1معمل حيوان  علم الحيوان  الواحدة  ساعات  3 1 االستنساخ 

 15/06/2021الثالثاء الموافق 

PH205   ( 2) 103قاعة  الفيزياء وعلوم الحاسب  -الفيزياء   التاسعة  ساعتان  2 ديناميكا حراريه 

BT203   ( 1) 103قاعة  الميكروبيولوجى  التاسعة  ساعتان  1 اساسيات علم الوراثه 

CH207   ( 1) 103قاعة  كيمياء  التاسعة  ساعة  1 الديناميكا الحراريه الكيميائيه 

MA401   ( 1)  4مدرج  الرياضيات وعلوم الحاسب   الواحدة  ساعتان   1 تحليل دالى 

CH401   ( 1)  4مدرج  كيمياء وحيوان   الواحدة  ساعتان  1 كيمياء المركبات الحلقيه غير المتجانسه 

 16/06/2021األربعاء الموافق 

BT102  ( 2) 3معمل فيزياء  كيمياء و ميكروبيولوجي  -الميكروبيولوجى  التاسعة ساعات  3 2   2نبات عام 

ZL364  ( 2)1معمل حيوان  كيمياء وحيوان   -علم الحيوان  الواحدة  ساعات  3 2 وراثه خلويه 

MA306   ( 1)  1معمل حيوان  الرياضيات  الواحدة  ساعتان  1 طرق رياضية 

PH304   ( 1)  1معمل حيوان  الفيزياء وعلوم الحاسب  الواحدة  ساعتان  1 اليكترونيات 

BT328   ( 1)1معمل حيوان  علم النبات  الواحدة  ساعات  3 1 تلوث مياه 

CS355   ( 1)  4مدرج  علوم الحاسب  الواحدة  ساعتان  1 أمن المعلومات 



 

 كليـــــة العلــــــوم  -جـامـعـــة الـمنيــا 

ــ ون الطـــــــــــــــشئإدارة   الب  ـــــــــــــ
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 اسم المقرر كود المقرر  التاريخ والوقت 
عدد  

 الطالب  
 مكان اللجنة  البرامج الميعاد  المدة

 17/06/2021الخميس الموافق 

PH422   ( 3)  2مدرج  الفيزياء والكيمياء  -الفيزياء وعلوم الحاسب   الواحدة  ساعات  3 3 االجهزه الفيزيائيه 

CS407   ( 1)  2مدرج  الرياضيات وعلوم الحاسب   الواحدة  ساعات  3 1 شبكات الحاسب 

ZL421   ( 2)  2مدرج  كيمياء وحيوان   الواحدة  ساعتان  2 تحاليل بيولوجيه 

MA302   ( 1)  2مدرج  الرياضيات  الواحدة  ساعتان  1 نسبية خاصة 

PH324   ( 1)  1مدرج  الفيزياء  الواحدة  ساعات  3  1 فيزياء البيئه 

ZL403   ( 1)  2مدرج  علم الحيوان  الواحدة  ساعتان  1 1بيولوجيا أسماك 

 19/06/2021السبت الموافق 
ZL367   ( 1) 104قاعة  علم الحيوان  الواحدة  ساعات  3  1 بيولوجيا التصنيف 

CS351   ( 2)  2معمل حيوان  علوم الحاسب  الواحدة  ساعتان  2 البرمجة المرئية 

 20/06/2021االحد الموافق 

PH208   ( 1) 203قاعة  الفيزياء وعلوم الحاسب  التاسعة  ساعتان   1 تيار متردد 

CH201   ( 1) 203قاعة  علم النبات  التاسعة  ساعتان   1 كيمياء عضويه اليفاتيه 

MA107   ( 1) 203قاعة  كيمياء  التاسعة  ساعتان  1 احصاء حيوى 

CH402   ( 1) 103قاعة  كيمياء وحيوان   الواحدة   ساعتان 1 كيمياء النواتج الطبيعيه 

MA213   ( 1) 103قاعة  الرياضيات  الواحدة  ساعتان  1 تحليل إتجاهى 

ZL420   ( 1) 103قاعة  علم الحيوان  الواحدة  ساعتان  1 خليه وكيمياء انسجه 

 21/06/2021االثنين الموافق 

MA327   ( 2)  1معمل حيوان  الرياضيات  الواحدة  ساعات  3 2 نظرية الحلقات والحقول 

BC302  ( 1)  1معمل حيوان  علم الحيوان  الواحدة  ساعتان   1 2اسس الكيمياء الحيويه 

BT305   ( 1)1معمل حيوان  علم النبات  الواحدة  ساعتان  1 2تصنيف نبات 

CS362   ( 1) 201قاعة  علوم الحاسب  الواحدة  ساعتان  1 الرسم بالحاسب 

 22/06/2021الثالثاء الموافق 

PH210  ( 1) 202قاعة  الفيزياء  التاسعة  ساعتان  1 كهرومغناطيسيه 

GL211 ( 1) 202قاعة  جيولوجيا البترول  التاسعة  ساعتان  1   2علم البلورات 

ZL207   ( 1) 202قاعة  ميكروبيولوجى  التاسعة  ساعتان  1 طفيليات عامه 

CS203   ( 1) 202قاعة  علوم الحاسب  التاسعة  ساعتان  1 نظم المعلومات 

CS458   ( 1)  1مدرج  الفيزياء وعلوم الحاسب  الواحدة  ساعتان  1 الرؤيه بالحاسب 



 

 كليـــــة العلــــــوم  -جـامـعـــة الـمنيــا 
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 اسم المقرر كود المقرر  التاريخ والوقت 
عدد  

 الطالب  
 مكان اللجنة  البرامج الميعاد  المدة

 23/06/2021األربعاء الموافق 

BT101 ( 2) 3معمل فيزياء  كيمياء و ميكروبيولوجي  -الميكروبيولوجى  التاسعة ساعتان  2   1نبات عام 

ZL310   ( 1) 201قاعة  كيمياء وحيوان   الواحدة  ساعتان   1 مناعه 

CS302   ( 1) 201قاعة  علوم الحاسب  الواحدة  ساعتان   1 نظم التشغيل 

CH372   ( 1) 201قاعة  كيمياء  الواحدة  ساعات  3 1 كيمياء البترول و البتروكيميائيات 

BT307   ( 1) 201قاعة  ميكروبيولوجى  الواحدة  ساعة  1 أركيا 

 24/06/2021الخميس الموافق 

MA431   ( 1)  4مدرج  الرياضيات وعلوم الحاسب   الواحدة  ساعات  3 1 نمذجه رياضيه 

MA407   ( 2)  4مدرج  الرياضيات  الواحدة  ساعتان   1 هيدروديناميكا 

PH423   ( 2)  4مدرج  الفيزياء وعلوم الحاسب  الواحدة  ساعات  3 2 فيزياء اشعاعيه 

BT408    ( 1)  4مدرج  الميكروبيولوجى  الواحدة  ساعتان  1 فسيولوجيا الكائنات الدقيقه 

ZL401   ( 2) 102قاعة  علم الحيوان  الواحدة  ساعتان   2 تشريح مقارن للفقاريات 

BT405   ( 1) 102قاعة  علم النبات  الواحدة  ساعتان  1 مجتمع نباتى 

 26/06/2021السبت الموافق 

PH102   ( 1) 4معمل فيزياء  الرياضيات وعلوم الحاسب   التاسعة  ساعتان  1 2فيزياء عامه 

GL101   ( 1) 4معمل فيزياء  جيولوجيا البترول  التاسعة  ساعة   1 جيولوجيا طبيعيه 

MA206   ( 1)  1معمل نبات  الرياضيات وعلوم الحاسب   الواحدة  ساعتان  1 جبر وهندسه فراغيه 

PH301   ( 1)  1معمل نبات  الفيزياء والكيمياء   الواحدة  ساعتان  1 1فيزياء نوويه 

ZL323   ( 1)2معمل نبات  علم الحيوان  الواحدة  ساعتان  1 أوليات وطفيليات 

CH368   ( 1)1معمل نبات  كيمياء  الواحدة  ساعات  3  1 كيمياء عضوية بيئية 

BT306   ( 2)2معمل نبات  ميكروبيولوجى  الواحدة  ساعة   2 خمائر 

PH309   ( 1)  1معمل نبات  علوم الحاسب  الواحدة  ساعات  3 1 تصميم دوائر منطقيه وتطبيقاتها 

 27/06/2021االحد الموافق 

CS305   (2) 4مدرج  الرياضيات علوم الحاسب  -علوم الحاسب  التاسعة ساعتان  2 بحوث العمليات 

MA307   ( 2)4مدرج  الرياضيات وعلوم الحاسب  -الرياضيات   الواحدة  ساعتان  2 1ميكانيكا الكم 

MA406   ( 1)  4مدرج  الرياضيات  الواحدة  ساعتان  1 2ميكانيكا الكم 

ZL418Z   ( 3)  4مدرج  علم الحيوان  الواحدة  ساعتان  3 اجنه تجريبى 

 ( 1)  1مدرج  الحاسب الفيزياء وعلوم  التاسعة  ساعتان   1 تاريخ وفلسفة العلوم   UN04 28/06/2021االثنين الموافق 
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 اسم المقرر كود المقرر  التاريخ والوقت 
عدد  

 الطالب  
 مكان اللجنة  البرامج الميعاد  المدة

MA427   ( 4)  2معمل حيوان  الرياضيات وعلوم الحاسب   الواحدة  ساعات  3 4 الحل العددى للمعادالت التفاضليه 

CS356   ( 28)2معمل حيوان  علوم الحاسب  الواحدة  ساعتان   1 حفظ واسترجاع المعلومات 

 29/06/2021الثالثاء الموافق 

MA328   ( 3) 102قاعة  الرياضيات وعلوم الحاسب   التاسعة  ساعات  3 3 المنطقيه الدوائر 

CH204   ( 1) 203قاعة  كيمياء  التاسعة  ساعتان  1 كيمياء العناصر الممثله 

PH326   الواحدة  ساعات  3 3 فيزياء الطاقه المتجدده 
الفيزياء  -الفيزياء وعلوم الحاسب  

 والكيمياء
 ( 3)101قاعة 

MA321   ( 4)4مدرج  الرياضيات وعلوم الحاسب  -الرياضيات   الواحدة  ساعات  3 4 تحليل رياضى 

CH206   ( 1) 101قاعة  الميكروبيولوجى  الواحدة  ساعتان  1 كيمياء المحاليل 

BT423    ( 1) 101قاعة  كيمياء و ميكروبيولوجي  الواحدة  ساعتان  1 مقاومه حيويه 

BT.436   ( 1)101قاعة  ميكروبيولوجى  الواحدة  ساعتان  1 ميكروبيولوجيا تطبيقية ج 

 104قاعة  المسجلة كل البرامج  التاسعة  ساعتان  22 كتابة تقارير علمية ومبادىء البحث العلمى   U04 30/06/2021االربعاء الموافق 

 

طالب الربامج  املختلفة االتصال باألقسام العلمية ملعرفة مواعيد االمتحانات العملية .على  -1 -مالحظات :     

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

حان تساوى عدد الساعات النظرية وليست املعتمدة لكل مقرر.مدة االمت -3-                           

.( طالب وهو احلد األقصى24( قاعة أو معمل )75عدد الطالب باللجنة مكتوب جبوار املكان بني القوسني وفى حالة عدم كتابته يكون عدد الطالب باللجان  مدرج ) -4-                         
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 كليـــــة العلــــــوم  -جـامـعـــة الـمنيــا 

ــ ون الطــــــــــشئ  الب ـــــــــــــــ

 2021/2020 الثانى الفصل الدراسى امتحان  جدول 

 )سنوات دراسية(  الفرقة الرابعة نظام قديم

 
 

   
 

 

 

 الشعب عدد الطالب  اسم المقرر اليوم والتاريخ 

النبات حيوية  وكيمياء النبات فسيولوجيا 14/06/2021االثنين الموافق   النبات  1 

نباتى  مجتمع+فلورا+الفطريات فسيولوجيا 17/06/2021الخميس الموافق   النبات  1 

حيوية كيمياء 21/06/2021االثنين الموافق   النبات  1 

حيوية   فيزياء 24/06/2021الخميس الموافق   النبات  1 

إنجليزية  لغة 28/06/2021االثنين الموافق   النبات  1 

 

الساعة العاشرة صباحًا. 1، يعقد االمتحان مبدرج على طالب الشعب املختلفة االتصال باألقسام العلمية ملعرفة مواعيد االمتحانات العلمية  -1 -مالحظات :     

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

ساعات ما عدا اللغة االجنليزية ساعتان. 3مدة االمتحان  -3-                    
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