
 

  
 جدول امتحانات درجتي الماجستير والدكتوراه

 2019/2020 الثانيالفصل الدراسي 

 ه الكليةإحضار كارني لة ... يجب....... يحذر على الطالب اصطحاب الهواتف المحمو كلية العلوم في تمام الساعة الحادية عشر صباحا  ب بقسم الرياضياتاإلمتحانات  

.د/ جمال عبد العظيم مخيمر                           أ                                                                                                                            
 د/ رأفت محمد شاكرأ.

   

 قسم الرياضيات

 

 الماجستير في العلوم الدرجة

 الزمن اسم المقرر الكود التاريخ

 األحد

6/9/2020 
MA670 ساعات ثالث  موضوعات مختارة في التطبيقية 

 األربعاء

9/9/2020 

MA607 
MA608 

  العامة النسبية نظرية
 الموائع ميكانيكا

 ثالث ساعات

 ثالث ساعات

 األحد

13/9/2020 
MA605 ثالث ساعات  لجزئيةا التفاضلية للمعادالت حسابية طرق 

 األربعاء

16/9/2020 

MA644 
MA668 

 (*2خاص تطبيقية ) مقرر
 الكالسيكية للميكانيكا رياضية طرق

 ثالث ساعات

 ثالث ساعات

 

 

 

كيل الكلية                                                   و                                                                                        الدراسات العليا                             

 عميد الكلية
 لدراسات العليا والبحوثل                                                                                                                               

 



 

  
 جدول امتحانات درجتي الماجستير والدكتوراه

 2019/2020 الثانيالفصل الدراسي 

 ه الكليةإحضار كارني لة ... يجب....... يحذر على الطالب اصطحاب الهواتف المحمو كلية العلوم في تمام الساعة الحادية عشر صباحا  ب بقسم الرياضياتاإلمتحانات  

.د/ جمال عبد العظيم مخيمر                           أ                                                                                                                            
 د/ رأفت محمد شاكرأ.

    .د/ جمال عبد العظيم مخيمر                       أ                                                                                                                            

 عقد اإلمتحانات أ.د/ رأفت محمد شاكر
 مخيمر                           أ.د/ رأفت محمد شاكر

 

 الفيزياءقسم 
 

 دكتوراه الفلسفة في العلوم الماجستير في العلوم الدرجة

 الزمن اسم المقرر الكود الزمن اسم المقرر الكود التاريخ

 األحد

6/9/2020 

CS601 
PH602 
PH604 

 حاسب لغات -
 متقدمة أولية جسيمات -

 والنيوترونات المفاعالت فيزياء -

 ساعتان

 ساعات

 ساعات ثالث
 

 
 

 

 األربعاء

9/9/2020 

PH608 

PH655 

 البوليمرات فيزياء

 نووية وأجهزة كاشفات

ساعات  ثالث

 ساعات ثالث

PH706 

PH721 

 (1الكونية المتقدمة ) األشعة

 حاسوبية محاكاة

 ساعات ثالث

 ساعات ثالث

 األحد

13/9/2020 

PH651 

PH654 

PH668 

 نووية معجالت

 الصلبة المواد على اإلشعاعي التأثير

 المكثفة للمواد النظرية الفيزياء

 ساعات ثالث

 ساعات ثالث

 ساعات ثالث

   

 األربعاء

16/9/2020 

PH615 

PH656 

PH660 

 4معملية  فيزياء

 البوزيتروني الطيف

 المتجددة الطاقة

 بالقسم

 ساعات ثالث

 ساعات ثالث

PH707 
 

PH726 

 النووية في الفيزياء مختارة موضوعات -
 

 المعلقات لجسيمات البيولوجية التأثيرات -
 المشعة الهوائية

 ساعات ثالث
 

 ساعات ثالث
 

 

كيل الكلية                                                   و                                                                  الدراسات العليا                                                   

 عميد الكلية



 

  
 جدول امتحانات درجتي الماجستير والدكتوراه

 2019/2020 الثانيالفصل الدراسي 

 ه الكليةإحضار كارني لة ... يجب....... يحذر على الطالب اصطحاب الهواتف المحمو كلية العلوم في تمام الساعة الحادية عشر صباحا  ب بقسم الرياضياتاإلمتحانات  

.د/ جمال عبد العظيم مخيمر                           أ                                                                                                                            
 د/ رأفت محمد شاكرأ.

 لدراسات العليا والبحوثل                                                                                                                               
 

    .د/ جمال عبد العظيم مخيمر                       أ                                                                                                                            

 عقد اإلمتحانات أ.د/ رأفت محمد شاكر

 

 

 

 

 الكيمياءقسم 

 دكتوراه الفلسفة في العلوم الماجستير في العلوم الدرجة
 الزمن اسم المقرر الكود الزمن اسم المقرر الكود التاريخ

 األحد

6/9/2020 

CH613 
CH609 
CH610 
CH605 

  متقدمة جزيئية بيولوجيا
  متقدمة فراغية عضوية كيمياء

  متقدمة طيفية تحليلية
  متقدمة عضوية كيمياء

 ساعات ثالث
 ساعتان

 ساعتان

 ساعتان

   

 األثنين

7/9/2020 

CH601 
CH661 

  متقدمة تحليلية كيمياء
 حيوية عضوية كيمياء

 ساعتان

 ساعتان
   

 األربعاء

9/9/2020 

CH617 
CH611 
CH606 

  السرطانية األورام بيولوجيا
  متقدمة تطبيقية عضوية كيمياء

  ورةالبلل وكيمياء األيوني والتجمع الكهربي التوصيل

 ساعتان
 ساعات ثالث
 ساعات ثالث

CH737 
CH735 

  متقدمة حيوية عضوية كيمياء
  في المشكلة سيمنارات

 ساعتان

 ساعتان

 الخميس
10/9/2020 CH651 

 الحلقية والمركبات العضوية غير البلمرات كيمياء
  العضوية غير

    ساعات ثالث

 األحد

13/9/2020 

CH665 
CH612 
CH670 
CH653 

  إكلينيكية حيوية كيمياء
  الطليقة والشقوق الضوئية الكيمياء
  العضوية غير الكيمياءفي  مختارة موضوعات

   للسطوح الفيزيائية الكيمياء

 ساعتان

 ساعتان

 ساعتان
 ساعات ثالث

CH739 
 

CH732 

  في البيوتكنولوجى الجديد -
 

 المتقدمة  االصطناعية العضوية الكيمياء -

 ساعتان

 

 ساعتان



 

  
 جدول امتحانات درجتي الماجستير والدكتوراه

 2019/2020 الثانيالفصل الدراسي 

 ه الكليةإحضار كارني لة ... يجب....... يحذر على الطالب اصطحاب الهواتف المحمو كلية العلوم في تمام الساعة الحادية عشر صباحا  ب بقسم الرياضياتاإلمتحانات  

.د/ جمال عبد العظيم مخيمر                           أ                                                                                                                            
 د/ رأفت محمد شاكرأ.

 األربعاء

16/9/2020 

CH673 
CH660 
CH654 

  باألجهزة الكيميائية التحاليل طرق
  متقدمة عملية عضوية كيمياء

  الليزر وكيمياء الكم كيمياءفي  حسابية طرق

 ساعات ثالث
 بالقسم

 ساعات ثالث

CH734 
 

CH741 

 في المتماثلة وغير المتماثلة المساعدة المحفزات -
   العضوية الكيمياء

  والبروتونيوم التشخيصية اإلنزيمات -

 ساعتان

 

 ساعتان

 الخميس

17/9/2020 

CH655 
CH662 

  (1) التحليلية الكيمياء في مختارة موضوعات
ويةالعض المركبات تخليق في االنتقالية العناصر حفز  

 

 ساعات ثالث
 ساعة واحدة

   

كيل الكلية                                                   و                                                                  الدراسات العليا                                                   

 عميد الكلية
 لدراسات العليا والبحوثل                                                                                                                               

 
    .د/ جمال عبد العظيم مخيمر                       أ                                                                                                                            

 عقد اإلمتحانات أ.د/ رأفت محمد شاكر
 أ.د/ رأفت محمد شاكر                       مخيمر    

 

 النبات والميكروبيولوجيقسم 
 

 دكتوراه الفلسفة في العلوم الماجستير في العلوم الدرجة
 الزمن اسم المقرر الكود الزمن اسم المقرر الكود التاريخ

 األحد

6/9/2020 

BT634 

BT635 

  طبية ميكروبيولوجيا

 ( 3متقدم ) صناعية ميكروبيولوجيا

 ساعات ثالث

 ساعات ثالث

BT743 

BT744 

  بيولوجية معلوماتية

 للميكروبات جزيئي تصنيف

 ساعات ثالث

 ساعات ثالث

 األربعاء

9/9/2020 

BT636 
BT603 

 تطبيقية  ميكروبيولوجيا
 والهرمونات  النمو فسيولوجيا

 ساعة واحدة
 ساعتان

BT704 
BT721 

  النباتي الجينوم
  جزيئي تصنيف

 ساعات ثالث
 ساعات ثالث



 

  
 جدول امتحانات درجتي الماجستير والدكتوراه

 2019/2020 الثانيالفصل الدراسي 

 ه الكليةإحضار كارني لة ... يجب....... يحذر على الطالب اصطحاب الهواتف المحمو كلية العلوم في تمام الساعة الحادية عشر صباحا  ب بقسم الرياضياتاإلمتحانات  

.د/ جمال عبد العظيم مخيمر                           أ                                                                                                                            
 د/ رأفت محمد شاكرأ.

 األحد

13/9/2020 

BT637 
BT661 
BT606 

  (2حيوية متقدم ) تقنية

 الطحالب الضارة 
  (1متقدم ) حيوي احصاء

 ساعتان
 ساعات ثالث

 ساعة واحدة
   

 األربعاء

16/9/2020 

BT607 
BT688 
BT689 
BT691 
BT624 
BT651 

  الطحالب بيولوجيا

  ميكروبية متقدم مناعة

  (2متقدم ) الدقيقة الكائنات فسيولوجيا
  (2) متقدم ميكروبية إنزيمات

  يتحليل الكساء الخضر
  (1متقدم ) اجهاد فسيولوجيا

 ساعتان

 ساعات ثالث
 ساعات ثالث
 ساعات ثالث

 ساعتان
 ساعات ثالث

BT719 ساعات ثالث جزيئية متقدم خلوية وراثة 

 

كيل الكلية                                                   و                                                                  الدراسات العليا                                                   

 عميد الكلية
 لدراسات العليا والبحوثل                                                                                                                               

 
    .د/ جمال عبد العظيم مخيمر                       أ                                                                                                                            

 عقد اإلمتحانات أ.د/ رأفت محمد شاكر
 مخيمر                           أ.د/ رأفت محمد شاكر

 علم الحيوان والحشراتقسم 

 

 دكتوراه الفلسفة في العلوم الماجستير في العلوم الدرجة

 الزمن اسم المقرر الكود الزمن اسم المقرر الكود التاريخ



 

  
 جدول امتحانات درجتي الماجستير والدكتوراه

 2019/2020 الثانيالفصل الدراسي 

 ه الكليةإحضار كارني لة ... يجب....... يحذر على الطالب اصطحاب الهواتف المحمو كلية العلوم في تمام الساعة الحادية عشر صباحا  ب بقسم الرياضياتاإلمتحانات  

.د/ جمال عبد العظيم مخيمر                           أ                                                                                                                            
 د/ رأفت محمد شاكرأ.

 األحد

6/9/2020 
ZL605 ساعتان بيولوجيا الهرمونات واإلنزيمات 

ZL701 
ZL728 

 فسيولوجى مقارن متقدم
 فسيولوجي في خاصة موضوعات

 الحشرات ومناعة

 ساعتان
 ساعتان

 األربعاء

9/9/2020 
ZL606 ساعتان علم المناعة المقارن 

ZL702 
ZL732 

 كيميائيةمناعة 
 الحشرات وتطور تصنيف

 ساعتان
 ساعتان

 األربعاء

16/9/2020 
ZL604 بالقسم فسيولوجي ومناعة عملي 

Zl709 
ZL734 

 السموم وعلم بيئة تلوث
 الحشرات في األعصاب بيولوجيا

 ساعتان
 ساعتان

 
 

كيل الكلية                                                   و                                                                  الدراسات العليا                                                   

 عميد الكلية
 لدراسات العليا والبحوثل                                                                                                                               

 
    .د/ جمال عبد العظيم مخيمر                       أ                                                                                                                            

 عقد اإلمتحانات أ.د/ رأفت محمد شاكر
 تحانات 

 مخيمر                           أ.د/ رأفت محمد شاكر
 

 

 الجيولوجياقسم 



 

  
 جدول امتحانات درجتي الماجستير والدكتوراه

 2019/2020 الثانيالفصل الدراسي 

 ه الكليةإحضار كارني لة ... يجب....... يحذر على الطالب اصطحاب الهواتف المحمو كلية العلوم في تمام الساعة الحادية عشر صباحا  ب بقسم الرياضياتاإلمتحانات  

.د/ جمال عبد العظيم مخيمر                           أ                                                                                                                            
 د/ رأفت محمد شاكرأ.

 

 الماجستير في العلوم الدرجة

 الزمن اسم المقرر الكود التاريخ

 األحد

6/9/2020 
GL604 ساعتان االقتصادية  الخامات جيولوجيا 

 األربعاء

9/9/2020 
GL605 ساعتان  متقدم المعادن علم 

 األحد

13/9/2020 
GL652 ساعتان  (1) النظائر جيولوجيا 

 األربعاء

16/9/2020 
GL655 ساعتان في مصر القاعدة صخور 

 
 

كيل الكلية                                                   و                                                                  الدراسات العليا                                                   

 عميد الكلية
 لدراسات العليا والبحوثل                                                                                                                               

 
    .د/ جمال عبد العظيم مخيمر                       أ                                                                                                                            

 عقد اإلمتحانات أ.د/ رأفت محمد شاكر
 ت 



 

  
 جدول امتحانات درجتي الماجستير والدكتوراه

 2019/2020 الثانيالفصل الدراسي 

 ه الكليةإحضار كارني لة ... يجب....... يحذر على الطالب اصطحاب الهواتف المحمو كلية العلوم في تمام الساعة الحادية عشر صباحا  ب بقسم الرياضياتاإلمتحانات  

.د/ جمال عبد العظيم مخيمر                           أ                                                                                                                            
 د/ رأفت محمد شاكرأ.

 أ.د/ رأفت محمد شاكر                          مخيمر 
 
 

 

 علوم الحاسبقسم 
 

 دكتوراه الفلسفة في العلوم الماجستير في العلوم الدرجة

 الزمن اسم المقرر الكود الزمن اسم المقرر الكود التاريخ

 األحد

6/9/2020 
CS602 ساعتان   البيانات وتركيب معالجة      

 األربعاء

9/9/2020 
CS604 ساعتان التطورية  الخوارزميات  CS701 ساعات ثالث  المعلوماتية الحيوية 

 األحد

13/9/2020 
CS656 ساعتان اآللة  تعلم     

 األربعاء

16/9/2020 
CS657 ساعتان  متقدم بيانات قواعد  CS706 ساعات ثالث  سترجاع واستخالص المعلوماتا 

 
 
 

كيل الكلية                                                   و                                                                  الدراسات العليا                                                   

 عميد الكلية



 

  
 جدول امتحانات درجتي الماجستير والدكتوراه

 2019/2020 الثانيالفصل الدراسي 

 ه الكليةإحضار كارني لة ... يجب....... يحذر على الطالب اصطحاب الهواتف المحمو كلية العلوم في تمام الساعة الحادية عشر صباحا  ب بقسم الرياضياتاإلمتحانات  

.د/ جمال عبد العظيم مخيمر                           أ                                                                                                                            
 د/ رأفت محمد شاكرأ.

 لدراسات العليا والبحوثل                                                                                                                               
 

    .د/ جمال عبد العظيم مخيمر                       أ                                                                                                                            

 عقد اإلمتحانات أ.د/ رأفت محمد شاكر
 مخيمر                           أ.د/ رأفت محمد شاكر


