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 اسم المقرر المقرر  كود اليوم والتاريخ 
  عدد

 الطالب 
 البرامج مكان اللجنة  المدة

الخميس الموافق  

09/07/2020 

C210  الجيولوجيا فرعى الكيمياء  -الفيزياء فرعى الكيمياء  1مدرج  ساعتان  18 كيمياء اروماتيه ومركبات عديدة النواه 

BIOC301 ( 1اسس الكيمياء الحيوية ) علم الحيوان   1مدرج  ساعتان  2 

C369   الكيمياء   1مدرج  ساعات  3 2 2العضوى   واالصطناعالكيمياء الضوئية 

M327  الرياضيات  -علوم الحاسب فرعى الرياضيات   1مدرج  ساعتان  9 دوال خاصة   

BIOC461  الكيمياء الحيوية  2مدرج  ساعتان  39 كيمياء اكلينيكية وتحليل عقاقير 

G451  جيولوجيا البترول  1مدرج  ساعتان  3 تطوير مكامن وانتاج البترول 

C461 
ايض كربوهيدرات وبروتينات ودهون وكيمياء  

 االحماض النوويه 
 4مدرج  ساعتان  30

 الكيمياء 

Z422  علم الحيوان  4مدرج  ساعتان  2 زراعة أنسجة 

COMP321  علوم الحاسب   1مدرج  ساعتان  2 نظرية الرسم في علوم الحاسب 

P302  الفيزياء   1مدرج  ساعتان  1 1إحصائية  ميكانيكا 

السبت الموافق  

11/07/2020 
C212  4+2+1مدرج  ساعة  135 كيمياء البلمرات 

الفيزياء  -علم النبات فرعى الكيمياء  -فرعى الكيمياء  الميكروبيولوجى -الكيمياء 
 . علم الحيوان فرعى الكيمياء -الجيولوجيا فرعى الكيمياء  -فرعى الكيمياء 

COMP490 علوم الحاسب  102+101قاعة  ساعتان  29 موضوعات مختارة فى علوم الحاسب 

Z426  علم الحيوان  104قاعة  ساعتان  2 علم الدم 

M324  الرياضيات فرعى علوم الحاسب  103قاعة  ساعتان  8 نظرية الحلقات والحقول 

االحد الموافق  

12/07/2020 

BIOC403  الكيمياء الحيوية  1مدرج  ساعات  3 39 كيمياء الجهاز المناعى 

C365  الكيمياء  2+1مدرج  ساعتان  30 كيمياء فيزيائيه حيويه 

G408  جيولوجيا البترول  2مدرج  ساعتان  12 نمذجة مكامن البترول 

P421  الفيزياء  2مدرج  ساعتان  8 انظمة االتصاالت البصرية 

Z102   العام  4مدرج  ساعتان  4 2حيوان عام 

M322  الرياضيات  4مدرج  ساعتان  3 تحليل رياضى 

B432  الميكروبيولوجي  4مدرج  ساعة  2 خمائر متقدم 

M102  العام  4مدرج  ساعتان  2 2رياضيات 
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M305  الرياضيات فرعى علوم الحاسب  4مدرج  ساعات  3 2 تحليل حقيقى 

االثنين الموافق  

13/07/2020 
C368  4+2+1مدرج  ساعات  3 102 كيمياء عضوية بيئية 

علم  -علم النبات فرعى الكيمياء  -فرعى الكيمياء  الميكروبيولوجى  - الكيمياء
 الحيوان فرعى الكيمياء 

C214  الجيولوجيا فرعى الكيمياء  -الفيزياء فرعى الكيمياء  103+102+101قاعة  ساعتان  38 كيمياء الالنثانيدات واالكتينيدات 

G102  العام  104قاعة  ساعة  2 الجيولوجيا التاريخية 

M225  الرياضيات   -علوم الحاسب فرعى الرياضيات   4مدرج  ساعتان  26 منطقية دوائر 

COMP404  علوم الحاسب  103قاعة  ساعتان  7 تصميم مترجم 

G339  جيولوجيا البترول  4مدرج  ساعتان  1 جيوفيزياء االبار 

الثالثاء الموافق  

14/07/2020 

COMP303 ( 2لغات الحاسب ) الفيزياء فرعى علوم الحاسب  1مدرج  ساعتان  1 

G441  الجيولوجيا  1مدرج  ساعتان  2 جيوكيمياء المياء 

C206  1مدرج  ساعتان  7 كيمياء المحاليل 
علم   -الجيولوجيا فرعى الكيمياء  -الميكروبيولوجى فرعى الكيمياء 

 الحيوان فرعى الكيمياء 

C213  الجيولوجيا فرعى الكيمياء  -الفيزياء فرعى الكيمياء  -فرعى الكيمياء  النبات علم 1مدرج  ساعتان  3 كيمياء العناصر االنتقالية 

C102  العام  2مدرج  ساعتان  1 2كيمياء عامة 

G440  الجيولوجيا  -  البترول جيولوجيا 2مدرج  ساعتان  2 احواض ترسيبية   

C204  الكيمياء الجيولوجيا فرعى  2مدرج  ساعتان  1 كيمياء العناصر الممثله 

B322  علم النبات   1مدرج  ساعة  1 مقدمة فى علم الفطريات 

B430  الميكروبيولوجى  1مدرج  ساعة  2 الهندسة الوراثية للنبات 

M409  الرياضيات   1مدرج  ساعات  3 2 1ميكانيكا الكم 

P312  الفيزياء  1مدرج  ساعتان  2 1فيزياء جوامد 

Z225  الحيوان   علم 1مدرج  ساعتان  2 بيولوجيا خليه متقدم 

االربعاء الموافق  

15/07/2020 

C367  علم الحيوان فرعى الكيمياء -الكيمياء  2+1مدرج  ساعتان  60 كيمياء حيوية تطبيقية 

B422  علم النبات    -الميكروبيولوجى   4+2مدرج  ساعتان  48 التصنيف الجزيئى 

G335 الجيولوجيا   -جيولوجيا البترول   101+قاعة 4مدرج  ساعتان  42 للبترول   مبادىء الطرق السيزمية واستكشاف سيزمى 
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P204  الرياضيات   102قاعة  ساعتان  3 ديناميكا حرارية 

COMP430  علوم الحاسب  102قاعة  ساعتان  7 نظم التشغيل الموزعة 

M208  علوم الحاسب فرعى الرياضيات  - اء الفيزي  102قاعة  ساعتان  5 اساسيات التحليل العددى 

الخميس الموافق  

16/07/2020 

G308  الجيولوجيا   1مدرج  ساعتان  1 جيولوجيا مائية 

G450  ( 2علم االحافير المجهرية)   الجيولوجيا  2مدرج  ساعتان  2 

P324  الفيزياء   1مدرج  ساعتان  34 إلكترونيات رقمية 

M302  الرياضيات     -علوم الحاسب فرعى الرياضيات   2+1مدرج  ساعتان  25 معادالت تفاضلية جزئية 

السبت الموافق  

18/07/2020 
C207  2+1مدرج  ساعة  86 ديناميكا حرارية كيميائيه 

علم    -علم النبات فرعى الكيمياء    -فرعى الكيمياء  الميكروبيولوجى
 الحيوان فرعى الكيمياء 

COMP327  4مدرج  ساعتان  42 البرمجة المرئية 
علوم الحاسب   -فرعى علوم الحاسب   الرياضيات   -علوم الحاسب  

 الفيزياء فرعى علوم الحاسب  -فرعى الرياضيات  

C306  الجيولوجيا فرعى الكيمياء  4مدرج  ساعتان  3 كيمياء الجوامد 

C372  الكيمياء الجيولوجيا فرعى  -الفيزياء فرعى الكيمياء  102+101قاعة  ساعات  3 31 كيمياء البترول والبتروكيماويات 

B409  الميكروبيولوجى  2مدرج  ساعتان  2 ميكروبيولوجيا طبية 

G337  جيولوجيا البترول  102قاعة  ساعة  1 الخواص الطبيعيه والميكانيكية للصخور 

االحد الموافق  

19/07/2020 

BIOC463  الكيمياء الحيوية  1مدرج  ساعتان  39 كيمياء العقاقير 

C470  الكيمياء  2+1مدرج  ساعتان  30 بإستخدام األقطاب اإلنتقائيه والطرق الكيناتيكيه للتحليل التحليل 

M206  علوم الحاسب فرعى الرياضيات  4مدرج  ساعتان  23 استاتيكا وهيدروستاتيكا 

COMP402  فرعى علوم الحاسب   الرياضيات   -علوم الحاسب   102+101قاعة  ساعتان  20 النمذجة والمحاكاة 

G409  جيولوجيا البترول  2مدرج  ساعة  12 حقول بترول وغاز مصر والشرق األوسط 

B315  ميكروبيولوجى  فرعى الكيمياء 4مدرج  ساعة  10 ميكروبيولوجيا صناعية 

C305  الجيولوجيا فرعى الكيمياء  -الكيمياء الفيزياء فرعى  -علم النبات فرعى الكيمياء  4مدرج  ساعة  9 الكيمياء الكهربيه 

C402  علم الحيوان فرعى الكيمياء   -فرعى الكيمياء  الميكروبيولوجي 104+103قاعة  ساعتان  14 كيمياء النواتج الطبيعية 

C315  الجيولوجيا فرعى الكيمياء  2مدرج  ساعتان  3 اسس كيمياء البترول والبتروكيماويات 
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P323  الفيزياء فرعى علوم الحاسب  -الفيزياء فرعى الكيمياء  103+102قاعة  ساعتان  17 أطياف ذرية و جزيئية 

االثنين الموافق  

20/07/2020 

BIOC303  الجيولوجيا فرعى الكيمياء   -الفيزياء فرعى الكيمياء  1مدرج  ساعتان  43 كيمياء عضويه طيفية 

B338  الميكروبيولوجى  2مدرج  ساعة  26 ميكروبيولوجيا الغذاء 

B328  علم النبات فرعى الكيمياء  4مدرج  ساعة  23 نباتات طبية وعطرية 

P434  الفيزياء  -الكيمياء  4مدرج  ساعتان  6 المغناطيسي الرنين 

Z402  الحيوان   علم 1مدرج  ساعة  2 االنسجة كيمياء 

G314  جيولوجيا البترول  2مدرج  ساعة  1 مكونات وطبيعة صخورالمصدر 

M321  علوم الحاسب فرعى الرياضيات  2مدرج  ساعتان  1 بحوث عمليات 

Z223  علم الحيوان   2مدرج  ساعتان  1 بيولوجيا التصنيف 

Z307  علم الحيوان   2مدرج  ساعة  1 تصنيف حشرات 

الثالثاء الموافق  

21/07/2020 

C370  الكيمياء   1مدرج  ساعتان  23 الفيزيقا الكيميائيه للتركيب الجزيئى 

M323  الرياضيات  -علوم الحاسب فرعى الرياضيات   2+1مدرج  ساعتان  23 طرق رياضية   

G410  جيولوجيا البترول  2مدرج  ساعتان  12 علم الطبقات السيزمى 

C201  الجيولوجيا فرعى الكيمياء  -الفيزياء فرعى الكيمياء  -علم النبات فرعى الكيمياء  2مدرج  ساعتان  9 كيمياء عضويه اليفاتيه 

COMP431  علوم الحاسب  2مدرج  ساعتان  7 الرؤية بالحاسب 

B410  الميكروبيولوجى  2مدرج  ساعتان  2 ميكروبيولوجيا التربة 

P304  الفيزياء   2مدرج  ساعتان  1 الليزر وتطبيقاتها فيزياء 

االربعاء الموافق  

22/07/2020 

Z324  علم الحيوان   1مدرج  ساعتان  43 بيولوجيا بحرية 

P429  الفيزياء   2مدرج  ساعتان  30 علوم النانو و تطبيقاتها 

G402  الجيولوجيا   -جيولوجيا البترول   4مدرج  ساعتان  21 جيولوجيا إقتصادية 

Z404  الحيوان   علم 2مدرج  ساعتان  2 فسيولوجى مقارن 

P305  علوم الحاسب   2مدرج  ساعتان  1 الكترونيات وأجهزة 

P310  الفيزياء   2مدرج  ساعتان  1 1فيزياء نووية 
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P326  الفيزياء   2مدرج  ساعتان  1 فيزياء الطاقة المتجددة 

الموافق  السبت 

25/07/2020 

C211  علم النبات فرعى الكيمياء   -الميكروبيولوجى فرعى الكيمياء  1مدرج  ساعتان  37 مركبات ثنائية المجموعات الوظيفية + مجموعات نشطة 

M222  علوم الحاسب فرعى الرياضيات  2+1مدرج  ساعتان  21 تحليل اتجاهى وتطبيقاته 

BIOC404  الكيمياء الحيوية  4مدرج  ساعتان  39 بيولوجيا االورام 

B429  الميكروبيولوجى  2مدرج  ساعة  2 فيروسات متقدم 

COMP301  فرعى علوم الحاسب  الرياضيات  -الفيزياء فرعى علوم الحاسب  2مدرج  ساعتان  14 تحليل وتصميم النظم 

G453  جيولوجيا البترول  2مدرج  ساعة  11 صخور الكربونات والمتبخرات 

G333  الجيولوجيا   101قاعة  ساعتان  10 احصاء جيولوجى وتطبيقات الحاسب فى الجيولوجيا 

B331  ميكروبيولوجي الكيمياء فرعى  102+101قاعة  ساعة  9 فسيولوجيا الطحالب 

P207  الفيزياء   102قاعة  ساعتان  9 النسبية الخاصة 

P208 الفيزياء 2مدرج  ساعتان  1 فيزياء رياضية 

االحد الموافق  

26/07/2020 

P428  الفيزياء   1مدرج  ساعتان  24 فيزياء الجسيمات األولية 

C205  علم النبات فرعى الكيمياء  2مدرج  ساعتان  22 أسس التحليل الكمى 

G206  الجيولوجيا   1مدرج  ساعة  10 علم المعادن التركيبى 

P202  الجيولوجيا   -الفيزياء  - الرياضيات  -جيولوجيا البترول   102قاعة  ساعتان  6 كهرومغناطيسية 

COMP304  علوم الحاسب   101قاعة  ساعتان  4 هندسة البرمجيات 

B336  الكيمياء فرعى ميكروبيولوجى  1مدرج  ساعة  8 فطريات مائية 

COMP433  علوم الحاسب  2مدرج  ساعتان  7 التعرف على األشكال 

Z406  علم الحيوان  1مدرج  ساعتان  2 التربة والفونا بيولوجيا 

االثنين الموافق  

27/07/2020 
C401  1مدرج  ساعتان  17 كيمياء غير متجانسة الحلقة 

علم    -علم النبات فرعى الكيمياء    -فرعى الكيمياء  الميكروبيولوجى
 الحيوان فرعى الكيمياء 

COMP310  فرعى علوم الحاسب  الرياضيات  -الفيزياء فرعى علوم الحاسب  1مدرج  ساعتان  15 تطوير تطبيقات الويب 

G310  جيولوجيا البترول  1مدرج  ساعة  1 جيولوجيا تحت السطح 

C469  الكيمياء  2مدرج  ساعتان  30 كيمياء تحليلية متقدمة والتحاليل الطبيه وتحاليل األدوية 
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M204  علوم الحاسب فرعى الرياضيات  -الفيزياء  1مدرج  ساعتان  7 معادالت تفاضلية عادية 

G332  جيولوجيا البترول  1مدرج  ساعة  4 مساحه 

P325  الجيولوجيا   -الفيزياء  1مدرج  ساعتان  3 فيزياء البيئة 

B406  الميكروبيولوجى  1مدرج  ساعتان  2 انزيمات ميكروبية 

COMP201   الفيزياء فرعى الكيمياء  1مدرج  ساعتان  1 1لغات الحاسب 

الثالثاء الموافق  

28/07/2020 

C202  علم النبات فرعى الكيمياء  1مدرج  ساعة  20 مركبات اليفاتيه حلقيه 

C303  الجيولوجيا فرعى الكيمياء  -الفيزياء فرعى الكيمياء  1مدرج  ساعتان  19 التفاعالت الكيميائية + نظرية الحركة للغازات حركية 

U01  العام  1مدرج  ساعتان  1 اللغة اإلنجليزية 

B408  الكيمياء فرعى ميكروبيولوجى  2مدرج  ساعتان  8 فسيولوجيا الكائنات الدقيقه 

M202  الرياضيات     -علوم الحاسب فرعى الرياضيات   1مدرج  ساعتان  5 2ميكانيكا 

Z407  علم الحيوان  2مدرج  ساعة  2 تحاليل بيولوجية 

C216 الكيمياء  فرعى النبات   علم 2مدرج  ساعة  1 االتزان الصنفى فى االتزان الكيميائى 

C361  الكيمياء  فرعى الجيولوجيا  2مدرج  ساعات  3 1 كيمياء نووية + كيمياء اشعاعية 

على طالب الشعب المختلفة االتصال باألقسام العلمية لمعرفة مواعيد االمتحانات العلمية . -1 -   مالحظات :  

االمتحان بربع ساعة على األقل مع احضار تحقيق الشخصية )كارنيه الكلية ( .  على جميع الطالب الحضور قبل  موعد -2-                    

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