
   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

   
  

  جدول امتحانات فصل الخریف
  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي  

  المستوى األول  شعبة العلوم الطبیعیة 
  

  الـــزمن  المـــــقرر  اليــــوم

  االحـــد
  ٢- ١٢  لغة انجلیزیة   ٢٢/١٢/٢٠١٣ 

  الثــالثاء
  ٢- ١٢  بیئة  ٢٤/١٢/٢٠١٣

  الخميــس
  ١- ١٢  حقوق اإلنسان  ٢٠١٣/12/٢٦ 

  االحـــد
  ٢- ١٢   ١٠١فیزیاء ف   ٢٩/١٢/٢٠١٣

  الخميــس
  ٢- ١٢  ١٥١میكانیكا ر   ٢/١/٢٠١٤  

  االحـــد
  ٢- ١٢  طالب من المستوى الثالث&١٠١كیمیاء ك   ٥/١/٢٠١٤

  الخميــس
  ٢- ١٢  ١٠١تفاضل وتكامل وهندسة تحلیلیة ر   ٩/١/٢٠١٤  

 

 –كلیـة العلـوم قاعـات مـدرجات و: مكان االمتحانات

 . بجوار المستشفي العام

 



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

 

  ول امتحانات فصل الخریفجد
  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي  

  البیولوجي شعبة  –المستوى األول 
  

  الـــزمن  المـــــقرر  اليــــوم

  االحـــد
  ٢- ١٢  لغة انجلیزیة   ٢٢/١٢/٢٠١٣ 

  الثــالثاء
  ٢- ١٢  بیئة  ٢٤/١٢/٢٠١٣

  الخميــس
  ١- ١٢  حقوق اإلنسان  ٢٦/١٢/٢٠١٣ 

  االحـــد
  ٢- ١٢   ١١١ریاضة ر   ٢٩/١٢/٢٠١٣

  الخميــس
  ٢- ١٢  ١٠١حیوان ح   ٢/١/٢٠١٤  

  االحـــد
  ٢- ١٢  ١٠١كیمیاء ك   ٥/١/٢٠١٤

  الخميــس
  ٢- ١٢  طالب من المستوى الثالث& ١٠١نبات ن   ٩/١/٢٠١٤  

 

 –كلیـة العلـوم قاعـات مـدرجات و: مكان االمتحانات

 . بجوار المستشفي العام

 



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

   
  

  جدول امتحانات فصل الخریف
  ٢٠١٣/٢٠١٤معي العام الجا 

   شعبة الجیولوجیا –المستوى األول 
  

  الـــزمن  المـــــقرر  اليــــوم

  االحـــد
  ٢- ١٢  لغة انجلیزیة   ٢٢/١٢/٢٠١٣ 

  الثــالثاء
  ٢- ١٢  بیئة  ٢٤/١٢/٢٠١٣

  الخميــس
  ١- ١٢  حقوق اإلنسان  ٢٦/١٢/٢٠١٣ 

  االحـــد
  ٢- ١٢   ١١١ریاضة ر   ٢٩/١٢/٢٠١٣

  الخميــس
  ٢/١/٢٠١٤  

طالب المستوى +  ١٠١لوجیا ج جیو 
   الرابع المتوقع تخرجهم 

٢- ١٢  

  االحـــد
  ٢- ١٢  ١٠١كیمیاء ك   ٥/١/٢٠١٤

  الخميــس
  ١- ١٢  طالب من المستوى الثالث& ١٢١نبات ن   ٩/١/٢٠١٤  

  االحـــد
  ١- ١٢  ١١١حیوان ح   ١٢/١/٢٠١٤

 

 –كلیـة العلـوم قاعـات مـدرجات و: مكان االمتحانات

 . امبجوار المستشفي الع

 



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

  الفصل الدراسي االولجدول امتحانات 
  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي  

   طب اسنان – ياألول الفرقة
  

  الـــزمن  المـــــقرر  اليــــوم

  االحـــد
٢٩/١٢/٢٠١٣  Chemistry   ٢- ١٢  

  الثالثاء
  ٣١/١٢/٢٠١٣  Physics ٢- ١٢  

  الخميــس
 ٢/١/٢٠١٤  Zoology ٢- ١٢  

  االحـــد
  ٥/١/٢٠١٤  Introduction to dentistry ٢- ١٢  

  الخميــس
 ٩/١/٢٠١٤  Language ٢- ١٢  

  االحـــد 
١٢/١/٢٠١٤  Human dention ٢- ١٢  

  الخميس
 ١٧/١/٢٠١٤  Study skills  ٢- ١٢  

 

 –كلیـة العلـوم قاعـات مـدرجات و: مكان االمتحانات

 . بجوار المستشفي العام

 



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

  جدول امتحانات فصل الخریف 
  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي  

  ج

  وبیولوجيركیم/ شعبة كیمیاء  – الثاني المستوى
  

  الـــزمن  قررالمــــــ  اليــــوم

  األربعــاء 
٢٥/١٢/٢٠١٣  

طالب رابعة + ٢٣١ریاضیات للكیمیاء ر 
  المتوقع تخرجهم

١١-٩  

  االثنـــين
  ١١-٩  ٢٣١كیمیاء العناصر الممثلة ك   ٣٠/١٢/٢٠١٣ 

  األربعــاء 
  ١١-٩  ٢١١التحلیلیة ك أسس الكیمیاء   ١/١/٢٠١٤ 

  االثنـــين
٦/١/٢٠١٤  

   ٢٥١دینامیكا حراریة وقاعدة الصنف ك 
  طالب رابعة المتوقع تخرجهم+

١١-٩  

  االثنـــين
  ١١-٩  ٢٤١كیمیاء عضویة ك   ١٣/١/٢٠١٤

  ________  ____________  ١٥/١/٢٠١٤األربعاء 
   الخميس

  ٢- ١٢  ٢٢١بیو خلیة ح  ١٦/١/٢٠١٤

  االثنـــين
  ١١-٩  ١٢٢إحصاء حیوي ص   ٢٠/١/٢٠١٤

  األربعــاء 
  ١١-٩  ٢٠١اساسیات میكرو م  ٢٢/١/٢٠١٤

 

 –كلیـة العلـوم قاعـات مـدرجات و :االمتحاناتمكان 

  .العام بجوار المستشفي



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

  جدول امتحانات فصل الخریف
  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي  

  ج

  حیوان/ شعبة كیمیاء  – الثاني المستوى
  

  ـــزمنال  المــــــقرر  اليــــوم

  األربعــاء 
  ١١-٩  ٢٣١ریاضیات للكیمیاء ر   ٢٥/١٢/٢٠١٣

  االثنـــين
  ١١-٩  ٢٣١كیمیاء العناصر الممثلة ك   ٣٠/١٢/٢٠١٣ 

  األربعــاء 
  ١١-٩  ٢١١أسس الكیمیاء التحلیلیة ك   ١/١/٢٠١٤ 

  االثنـــين
٦/١/٢٠١٤  

   ٢٥١دینامیكا حراریة وقاعدة الصنف ك 
  ١١-٩  مطالب رابعة المتوقع تخرجه+

  االثنـــين
  ١١-٩  ٢٤١كیمیاء عضویة ك   ١٣/١/٢٠١٤

  ________  ____________  ١٥/١/٢٠١٤األربعاء 
  الخميس

١٦/١/٢٠١٤  
  ٢٢١بیو خلیة ح

  ٢- ١٢  ك/طالب المستوى الثالث ح+

  االثنـــين
  ١١-٩  ١٢٢إحصاء حیوي ص   ٢٠/١/٢٠١٤

  األربعــاء 
  ١١-٩  ٢٠١ح  بیو الفقاریات  ٢٢/١/٢٠١٤

 

 –كلیـة العلـوم قاعـات مـدرجات و: االمتحاناتمكان 

 . بجوار المستشفي العام



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

  جدول امتحانات فصل الخریف
  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي  

  ج

  فیزیاء/ شعبة كیمیاء  – الثاني المستوى
  

  الـــزمن  المــــــقرر  اليــــوم

  األربعــاء 
  ١١-٩  ٢٣١ریاضیات للكیمیاء ر   ٢٥/١٢/٢٠١٣

  االثنـــين
  ١١-٩  ٢٣١كیمیاء العناصر الممثلة ك   ٣٠/١٢/٢٠١٣ 

  األربعــاء 
  ١١-٩  ٢١١أسس الكیمیاء التحلیلیة ك   ١/١/٢٠١٤ 

  االثنـــين
٦/١/٢٠١٤  

   ٢٥١دینامیكا حراریة وقاعدة الصنف ك 
  ١١-٩  طالب رابعة المتوقع تخرجهم+

  االثنـــين
  ١١-٩  ٢٤١كیمیاء عضویة ك   ١٣/١/٢٠١٤

  __________  _____________  ١٥/١/٢٠١٤األربعاء 
  الخميس

  ٢- ١٢  ٢٠٣ف  ذریة واشعاعیة  ١٦/١/٢٠١٤

  االثنـــين
٢٠/١/٢٠١٤  

  
  ٢٠٧بصریات واجھزة بصریة ف 

  
١١-٩  

 

 –كلیـة العلـوم قاعـات مـدرجات و: مكان االمتحانات

 . بجوار المستشفي العام

  
  
  



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

  
  جدول امتحانات فصل الخریف

  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي  
  ج

  جیولوجیا/ شعبة كیمیاء  – انيالث المستوى
  

  الـــزمن  المــــــقرر  اليــــوم

  األربعــاء 
  ١١-٩  ٢٣١ریاضیات للكیمیاء ر   ٢٥/١٢/٢٠١٣

  االثنـــين
  ١١-٩  ٢٣١كیمیاء العناصر الممثلة ك   ٣٠/١٢/٢٠١٣ 

  األربعــاء 
  ١١-٩  ٢١١أسس الكیمیاء التحلیلیة ك   ١/١/٢٠١٤ 

  االثنـــين
٦/١/٢٠١٤  

   ٢٥١كا حراریة وقاعدة الصنف ك دینامی
  طالب رابعة المتوقع تخرجهم +

١١-٩  

  االثنـــين
  ١١-٩  ٢٤١كیمیاء عضویة ك   ١٣/١/٢٠١٤

  __________  _____________  ١٥/١/٢٠١٤األربعاء 
  الخميس

  ٢- ١٢  ٢٠٧مبادىء بصریات المعادن ج   ١٦/١/٢٠١٤

  االثنـــين
  ١٠-٩   ٢٠٥جیولوجیا تركیبیة ج   ٢٠/١/٢٠١٤

  األربعــاء 
  ١١-٩  ٢٠٢علم الطبقات والترسیب ج   ٢٢/١/٢٠١٤

 

 –كلیـة العلـوم قاعـات مـدرجات و: مكان االمتحانات

 . بجوار المستشفي العام



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

  جدول امتحانات فصل الخریف
  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي  

  ج

  كیمیاء  /حیوان  شعبة – الثاني المستوى
  

  الـــزمن  المــــــقرر  اليــــوم

  ـاء األربعـ
٢٥/١٢/٢٠١٣  

طالب المستوى الثالث + ٢٠٥طفیلیات ح 
  ك / شعبة ح 

١٠-٩  

  االثنـــين
  ١١-٩  ٢٣١كیمیاء العناصر الممثلة ك   ٣٠/١٢/٢٠١٣ 

  األربعــاء 
  ١١-٩  ٢١١أسس الكیمیاء التحلیلیة ك   ١/١/٢٠١٤ 

  االثنـــين
  ١١-٩   ٢٥١دینامیكا حراریة وقاعدة الصنف ك   ٦/١/٢٠١٤

  االثنـــين
  ١٠-٩  ٢٠٧اجنة ح  ١٣/١/٢٠١٤

  __________  _____________  ١٥/١/٢٠١٤األربعاء 
  الخميس

  ٢- ١٢  ٢٢١بیو خلیة ح  ١٦/١/٢٠١٤

  االثنـــين
  ١١-٩  ١٢٢إحصاء حیوي ص   ٢٠/١/٢٠١٤

  األربعــاء 
  ١١-٩  ٢٠١ح  بیو الفقاریات  ٢٢/١/٢٠١٤

 

 –كلیـة العلـوم قاعـات مـدرجات و: مكان االمتحانات

 . ستشفي العامبجوار الم

  



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

  جدول امتحانات فصل الخریف
  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي  

  ج

  كیمیاء  /نبات  شعبة – الثاني المستوى
  

  الـــزمن  المــــــقرر  اليــــوم

  األربعــاء 
  ١٠-٩  ٢١١ن  العالقات المائیة وتغذیة النبات  ٢٥/١٢/٢٠١٣

  االثنـــين
  ١١-٩  ٢٣١كیمیاء العناصر الممثلة ك   ٣٠/١٢/٢٠١٣ 

  األربعــاء 
  ١١-٩  ٢١١أسس الكیمیاء التحلیلیة ك   ١/١/٢٠١٤ 

  االثنـــين
٦/١/٢٠١٤  

  ٢٥١دینامیكا حراریة وقاعدة الصنف ك 
  ١١-٩  طالب رابعة المتوقع تخرجهم+ 

  االثنـــين
  ١٠-٩  ٢٠١ن تشریح وبیئة النبات  ١٣/١/٢٠١٤

  __________  _____________  ١٥/١/٢٠١٤األربعاء 
  الخميس

١٦/١/٢٠١٤  
طالب المستوى الثالث +٢٢١بیو خلیة ح

  ٢- ١٢  شعبة ح ك 

  االثنـــين
٢٠/١/٢٠١٤  

طالب رابعة +١٢٢إحصاء حیوي ص 
  المتوقع تخرجهم

١١-٩  

  األربعــاء 
٢٢/١/٢٠١٤  

طالب رابعة +٢٠١ح  بیو الفقاریات
  ١١-٩  المتوقع تخرجهم

 

 –كلیـة العلـوم قاعـات مـدرجات و: مكان االمتحانات

 . لمستشفي العامبجوار ا



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

  
  جدول امتحانات فصل الخریف                                     

  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي  
  ج

  كیمیاء  /فیزیاء  شعبة – الثاني المستوى
  

  الـــزمن  المــــــقرر  اليــــوم

  األربعــاء 
٢٥/١٢/٢٠١٣  

طالب رابعة +٢٢١ر تحلیل ریاضي
  المتوقع تخرجهم

١١-٩  

  ـــيناالثن
  ١١-٩  ٢٣١كیمیاء العناصر الممثلة ك   ٣٠/١٢/٢٠١٣ 

  األربعــاء 
  ١١-٩  ٢١١أسس الكیمیاء التحلیلیة ك   ١/١/٢٠١٤ 

  االثنـــين
  ١١-٩   ٢٥١دینامیكا حراریة وقاعدة الصنف ك   ٦/١/٢٠١٤

  االثنـــين
  ١١-٩  ٢٠١ف كهربیة ونسبیة خاصة . د  ١٣/١/٢٠١٤

  __________  _____________  ١٥/١/٢٠١٤األربعاء 
  الخميس

  ٢- ١٢  ٢٠٣ف  ذریة واشعاعیة  ١٦/١/٢٠١٤

  االثنـــين
٢٠/١/٢٠١٤  

  
  ٢٠٧بصریات واجھزة بصریة ف 

  
١١-٩  

 

 –كلیـة العلـوم قاعـات مـدرجات و: مكان االمتحانات

 .بجوار المستشفي العام

  
  جدول امتحانات فصل الخریف



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي  
  ج

  كیمیاء  /جیولوجیا  شعبة – الثاني المستوى
  

  الـــزمن  المــــــقرر  اليــــوم

  األربعــاء 
  ١١-٩  ٢٠١اساسیات الجیوفیزیاء جف   ٢٥/١٢/٢٠١٣

  االثنـــين
 ٣٠/١٢/٢٠١٣  

طالب +٢٣١كیمیاء العناصر الممثلة ك 
  ١١-٩  رابعة المتوقع تخرجهم

  األربعــاء 
  ١١-٩  ٢١١أسس الكیمیاء التحلیلیة ك   ١/١/٢٠١٤ 

  ـــيناالثن
  ١١-٩   ٢٥١دینامیكا حراریة وقاعدة الصنف ك   ٦/١/٢٠١٤

  االثنـــين
  ١١-٩  ٢٠٣ج  علم الحفریات  ١٣/١/٢٠١٤

  __________  _____________  ١٥/١/٢٠١٤األربعاء 
  الخميس 

  ٢- ١٢   ٢٠١ج  بصریات المعادنو  المعادن  ١٦/١/٢٠١٤

  االثنـــين
  ١١-٩  ٢٠٥جیولوجیا تركیبیة ج   ٢٠/١/٢٠١٤

 

 

 –كلیـة العلـوم قاعـات مـدرجات و: كان االمتحاناتم

 . بجوار المستشفي العام

  جدول امتحانات فصل الخریف
  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي  

  ج



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

  فیزیاء / ریاضة  شعبة – الثاني المستوى
  

  الـــزمن  المــــــقرر  اليــــوم

  األربعــاء 
  ١١-٩  ٢٠٣جبر خطي ر  ٢٥/١٢/٢٠١٣

  االثنـــين
  ١١-٩  ٢٠١ر     وهندسة فراغیة تحلیل ریاضي  ٣٠/١٢/٢٠١٣ 

  األربعــاء 
  ١١-٩  ٣٠٧ر األعدادنظریة         ١/١/٢٠١٤ 

  االثنـــين
٦/١/٢٠١٤  

طالب رابعة المتوقع +٢٥١ر) ٣(میكانیكا 
  ١١-٩  تخرجهم

  االثنـــين
١٣/١/٢٠١٤  _______________  __________  

  __________  _____________  ١٥/١/٢٠١٤األربعاء 
  الخميس

  ٢- ١٢  ٢٠٣ف  ذریة واشعاعیة  ١٦/١/٢٠١٤

  االثنـــين
٢٠/١/٢٠١٤  

  
  ٢٠٧بصریات واجھزة بصریة ف 

  
١١-٩  

 

 –كلیـة العلـوم قاعـات مـدرجات و: مكان االمتحانات

 . بجوار المستشفي العام

  
  
  
  



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

  
  جدول امتحانات فصل الخریف

  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي  
  ج

   حیوان/ كیمیاء شعبة  –لثالمستوى الثا
  

  الـــزمن  قررالمــــــ  اليــــوم

  االحـــد
  ١١-٩  ٣٤٢ك  - كیمیاء السكریات والحلقیة غ م  ٢٩/١٢/٢٠١٣ 

  الثــالثاء
  ١١-٩  ٣١١ك  ١لى آتحلیل   ٣١/١٢/٢٠١٣

  الخميــس
 ٢/١/٢٠١٤  

طالب رابعة +٣٣١كیمیاء تناسقیة ك 
  المتوقع تخرجهم

١١-٩  

  االحـــد
٥/١/٢٠١٤  

طالب +٣٤١یائیة ك كیمیاء عضویة فیز 
  رابعة المتوقع تخرجهم

١٠-٩  

  الخميــس
  ٩/١/٢٠١٤  

طالب رابعة المتوقع +٣٥٣كیمیاء الكم ك 
  ١١-٩  تخرجهم

  االحـــد
  ١١-٩   ٣٥٢ك ك كھربیة غ عكسیة   ١٢/١/٢٠١٤

  _________  __________  ١٤/١/٢٠١٤الثالثاء 
  الخميــس

١٦/١/٢٠١٢  
ة طالب رابع+٣٠٣علم البیئة  حیوان ح 

  ١١-٩  المتوقع تخرجهم

  األحد
 ١٩/١/٢٠١٤  

طالب رابعة +٢١١سلوك حیوان ح 
  المتوقع تخرجهم

١١-٩  
 

 –كلیـة العلـوم قاعـات ودرجات م:  مكان االمتحانات

 .بجوار المستشفي العام



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

  ج

  
  

  جدول امتحانات فصل الخریف
  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي  

  

  ي و بیولوجركیم/ كیمیاء شعبة  – لثالمستوى الثا
  

  الـــزمن  قررالمــــــ  اليــــوم

  االحـــد
  ١١-٩  ٣٤٢ك  - كیمیاء السكریات والحلقیة غ م  ٢٩/١٢/٢٠١٣ 

  الثــالثاء
  ١١-٩  ٣١١تحلیل الى وعناصر انتقالیة ك   ٣١/١٢/٢٠١٣

  الخميــس
  ١١-٩  ٣٣١كیمیاء تناسقیة ك   ٢/١/٢٠١٤ 

  االحـــد
  ١٠-٩  ٣٤١كیمیاء عضویة فیزیائیة ك   ٥/١/٢٠١٤

  الخميــس
  ١١-٩  ٣٥٣كیمیاء الكم ك   ٩/١/٢٠١٤  

  االحـــد
  ١١-٩   ٣٥٢ك ك كھربیة غ عكسیة   ١٢/١/٢٠١٤

  ____  _________  ١٤/١/٢٠١٤الثالثاء 
  الخميــس

١٦/١/٢٠١٢  
  ٣٢٢وراثة م
  ١٠-٩  

  االحـــد
  ١٠-٩  ٣٠٣انزیمات م  ١٩/١/٢٠١٤

  الثــالثاء
  ١١-٩     ٤٠١بیولوجي األغذیة م  ومیكر   ٢٠١٤/ ٢١/١

 



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

 –كلیـة العلـوم قاعـات ودرجات م:  مكان االمتحانات

 .بجوار المستشفي العام

  
  

  جدول امتحانات فصل الخریف
  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي  

  

   نبات/ شعبة كیمیاء  – لثالمستوى الثا
  

  الـــزمن  المــــــقرر  اليــــوم

  االحـــد
  ١١-٩  ٣٤٢ك  - كیمیاء السكریات والحلقیة غ م  ٢٩/١٢/٢٠١٣ 

  الثــالثاء
  ١١-٩  ٣١١تحلیل الى وعناصر انتقالیة ك   ٣١/١٢/٢٠١٣

  الخميــس
  ١١-٩  ٣٣١كیمیاء تناسقیة ك   ٢/١/٢٠١٤ 

  االحـــد
  ١٠-٩  ٣٤١كیمیاء عضویة فیزیائیة ك   ٥/١/٢٠١٤

  الخميــس
  ١١-٩  ٣٥٣كیمیاء الكم ك   ٩/١/٢٠١٤  

  االحـــد
  ١١-٩   ٣٥٢ك ك كھربیة غ عكسیة   ١٢/١/٢٠١٤

  __________  ____________  ١٤/١/٢٠١٤الثالثاء 
  الخميــس

  ١٠-٩  ٢٠١اساسیات میكرو م   ١٦/١/٢٠١٢

  االحـــد
  ١٠-٩  ٣٠٦تقسیم النباتات الالزهریة ن   ١٩/١/٢٠١٤

 



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

 –كلیـة العلـوم قاعـات ودرجات م:  مكان االمتحانات

 .بجوار المستشفي العام

  
  
  

  جدول امتحانات فصل الخریف
  ٢٠١٣/٢٠١٤معي العام الجا 

  

   فیزیاء/ شعبة كیمیاء  – لثالمستوى الثا
  

  الـــزمن  المــــــقرر  اليــــوم

  االحـــد
  ١١-٩  ٣٤٢ك  - كیمیاء السكریات والحلقیة غ م  ٢٩/١٢/٢٠١٣ 

  الثــالثاء
  ١١-٩  ٣١١تحلیل الى وعناصر انتقالیة ك   ٣١/١٢/٢٠١٣

  الخميــس
  ١١-٩  ٣٣١كیمیاء تناسقیة ك   ٢/١/٢٠١٤ 

  االحـــد
  ١٠-٩  ٣٤١كیمیاء عضویة فیزیائیة ك   ٥/١/٢٠١٤

  الخميــس
  ١١-٩  ٣٥٣كیمیاء الكم ك   ٩/١/٢٠١٤  

  االحـــد
  ١١-٩   ٣٥٢ك ك كھربیة غ عكسیة   ١٢/١/٢٠١٤

  الثــالثاء
  ١١-٩  ٣٠٣فیزیاء الجوامد ف   ٢١/١/٢٠١٤

 

 –كلیـة العلـوم قاعـات ودرجات م:  مكان االمتحانات

 .العامبجوار المستشفي 



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

  
  
  

    
  
  

  جدول امتحانات فصل الخریف  
  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي  

  

   جیولوجیا/ شعبة كیمیاء  – لثالمستوى الثا
  

  الـــزمن  المــــــقرر  اليــــوم

  االحـــد
  ١١-٩  ٣٤٢ك  - كیمیاء السكریات والحلقیة غ م  ٢٩/١٢/٢٠١٣ 

  الثــالثاء
  ١١-٩  ٣١١تحلیل الى وعناصر انتقالیة ك   ٣١/١٢/٢٠١٣

  الخميــس
  ١١-٩  ٣٣١كیمیاء تناسقیة ك   ٢/١/٢٠١٤ 

  االحـــد
  ١٠-٩  ٣٤١كیمیاء عضویة فیزیائیة ك   ٥/١/٢٠١٤

  الخميــس
  ١١-٩  ٣٥٣كیمیاء الكم ك   ٩/١/٢٠١٤  

  االحـــد
  ١١-٩   ٣٥٢ك ك كھربیة غ عكسیة   ١٢/١/٢٠١٤

  ________  ______________  ١٤/١/٢٠١٤الثــالثاء
  الخميــس

  ١٠-٩  ٤٠٧ج  مقدمة فى جیولوجیة مصر  ١٦/١/٢٠١٢

  ١٠-٩  ٣٠٩بترولوجیة الصخور الرسوبیة ج   ١٩/١/٢٠١٤األحد 
 



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

 –كلیـة العلـوم قاعـات ودرجات م:  مكان االمتحانات

 .بجوار المستشفي العام

  
  
  

  جدول امتحانات فصل الخریف
  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي  

  

  كیمیاء  /حیوان  شعبة – لثالمستوى الثا
  

  الـــزمن  المــــــقرر  اليــــوم

  االحـــد
  ١١-٩  ٣٤٢ك  - كیمیاء السكریات والحلقیة غ م  ٢٩/١٢/٢٠١٣ 

  الثــالثاء
  ١١-٩  ٣١١تحلیل الى وعناصر انتقالیة ك   ٣١/١٢/٢٠١٣

  الخميــس
  ١١-٩  ٣٥٥كیمیاء حركیة وكھربیة ك  ٢/١/٢٠١٤ 

  االحـــد
٥/١/٢٠١٤  

المتوقع طالب رابعة +٣٠١الفقاریات حبیو 
  تخرجهم

١٠-٩  

  الخميــس
  ٩/١/٢٠١٤  

طالب رابعة +٢٠٦تشریح مقارن ح 
  المتوقع تخرجهم

١١-٩  

  __________  ___________________  ١٢/١/٢٠١٤االحـــد
  ______   ____________________   ١٤/١/٢٠١٤الثــالثاء

  الخميــس
  ١٠-٩  ٣٠٣علم البیئة  حیوان ح   ١٦/١/٢٠١٤

  االحـــد
١٩/١/٢٠١٤  

طالب رابعة المتوقع +٢١١سلوك حیوان ح 
  ١٠-٩  تخرجهم

 



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

 –كلیـة العلـوم قاعـات ودرجات م:  مكان االمتحانات

 .بجوار المستشفي العام

 

  جدول امتحانات فصل الخریف 
  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي  

  

   كیمیاء / فیزیاء شعبة – لثالمستوى الثا
  

  الـــزمن  المــــــقرر  اليــــوم

  االحـــد
  ١١-٩  ٣٤٢ك  - كیمیاء السكریات والحلقیة غ م  ٢٩/١٢/٢٠١٣ 

  الثــالثاء
  ١١-٩  ٣١١تحلیل الى وعناصر انتقالیة ك   ٣١/١٢/٢٠١٣

  الخميــس
 ٢/١/٢٠١٤  

طالب رابعة +٣٥٥كیمیاء حركیة وكھربیة ك
  ١١-٩  المتوقع تخرجهم

  االحـــد
٥/١/٢٠١٤  

  
  ١١-٩  ٣٠١فیزیاء الكم ف

  الخميــس
  ٩/١/٢٠١٤  

طالب +٣٠٧زیاء الحرارة المنخفضة ف فی
  رابعة المتوقع تخرجهم

١١-٩  

  االحـــد
١٢/١/٢٠١٤  

  
طالب رابعة المتوقع +٣٠٩علوم مواد ف 

  تخرجهم
١١-٩  

  الثــالثاء
٢١/١/٢٠١٤  

طالب رابعة المتوقع +٣٠٣فیزیاء الجوامد ف 
  تخرجهم

١١-٩  
 

 –كلیـة العلـوم قاعـات ودرجات م:  مكان االمتحانات

 .لمستشفي العامبجوار ا



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

 

  
  جدول امتحانات فصل الخریف

  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي  
  

  فیزیاء / ریاضة شعبة – لثالمستوى الثا
  

  الـــزمن  المــــــقرر  اليــــوم

  االحـــد
  ١١-٩  ٤٠٣معادالت ت جزیئیة   ٢٩/١٢/٢٠١٣ 

  الثــالثاء
٣١/١٢/٢٠١٣  

  
  ١١-٩  ٣٥٤طرق ر تطبیقیة ر

  الخميــس
 ٢/١/٢٠١٤  

  
  ١١-٩  ٣٥٦ظریة نسبیة خاصة  رن

  االحـــد
٥/١/٢٠١٤  

  
  ١١-٩  ٣٠١فیزیاء الكم ف

  الخميــس
  ١١-٩  ٣٠٧فیزیاء الحرارة المنخفضة ف   ٩/١/٢٠١٤  

  االحـــد
١٢/١/٢٠١٤  

  
  ١١-٩  ٣٠٩علوم مواد ف 

  ___________  _______________  ١٤/١/٢٠١٤الثــالثاء
  الخميــس

  ١١-٩  ٣٠٨ر  معادالت تكاملیة  ١٦/١/٢٠١٤  

  االحـــد
  ١١-٩  ٣٥٢ر  )١(دینامیكا الموائع   ١٩/١/٢٠١٤

طالب رابعة المتوقع +٣٠٣فیزیاء الجوامد ف   ٢١/١/٢٠١٤الثــالثاء
  ١١-٩  تخرجهم

 



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

 –كلیـة العلـوم قاعـات ودرجات م:  مكان االمتحانات

 .بجوار المستشفي العام

  
  جدول امتحانات فصل الخریف

  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي  
  ج

  وبیولوجيركیم/ شعبة كیمیاء  – الرابع المستوى
  

  الـــزمن  المــــــقرر  اليــــوم

  االثنـــين
 ٣٠/١٢/٢٠١٣  

طالب +  ٣٠٩م )١(بیولوجیا جزیئیة 
  ٢- ١٢  رابعة المتوقع تخرجهم

  األربعــاء 
  ١- ١٢  ٣٠٣انزیمات م  ١/١/٢٠١٤ 

  االثنـــين
  ١- ١٢  ٤٠١بیولوجي األغذیة م  ومیكر   ٦/١/٢٠١٤

  األربعــاء 
٨/١/٢٠١٤  

  
  ٢- ١٢  ٣٢٢وراثة م

  االثنـــين
١٣/١/٢٠١٤  

طالب رابعة +٤٢٦ك  االصباغكیمیاء 
  ٢- ١٢  المتوقع تخرجهم

  الخميس
١٦/١/٢٠١٤  

طالب رابعة +٤٣١م تفاعالت غ عضویة ك
  ٢- ١٢  المتوقع تخرجهم

  االثنـــين
٢٠/١/٢٠١٤  

  طالب رابعة المتوقع تخرجهم+
  ٤٥٥ك غرویات ك 

٢- ١٢  

  ربعــاء األ
  ١- ١٢  ٢٢١ح بیو خلیة  ٢٢/١/٢٠١٤



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

  الخميس
٢٣/١/٢٠١٤  

  
  ٢- ١٢  ٤٤٥ك فراغیة ك 

 

 –كلیـة العلـوم قاعـات مـدرجات و: مكان االمتحانات

 . بجوار المستشفي العام

  
  جدول امتحانات فصل الخریف

  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي  
  ج

  حیوان/ شعبة كیمیاء  – الرابع المستوى
  

  الـــزمن  ــقررالمــــ  اليــــوم

  االثنـــين
 ٣٠/١٢/٢٠١٣  

طالب رابعة + ٣٠٩م )١(بیولوجیا جزیئیة 
   المتوقع تخرجهم

٢- ١٢  

  األربعــاء 
  ١- ١٢  ٣٠٣انزیمات م  ١/١/٢٠١٤ 

  االثنـــين
  ١- ١٢  ٣٠٩حشرات طبیة ح   ٦/١/٢٠١٤

  األربعــاء 
٨/١/٢٠١٤  

  
  ٢- ١٢  ١٢٣احصاء ص 

  االثنـــين
١٣/١/٢٠١٤  

طالب رابعة +٤٢٦غ ك كیمیاء االصبا
  المتوقع تخرجهم

٢- ١٢  

  الخميس
  ٢- ١٢  ٤٣١م تفاعالت غ عضویة ك  ١٦/١/٢٠١٤

  االثنـــين
٢٠/١/٢٠١٤  

  
  ٢- ١٢  ٤٥٥ك غرویات ك 



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

  األربعــاء 
  ١- ١٢  ٢٢١بیو خلیة ح  ٢٢/١/٢٠١٤

  الخميس
٢٣/١/٢٠١٤  

  
  ٢- ١٢  ٤٤٥ك فراغیة ك 

 

 –كلیـة العلـوم قاعـات مـدرجات و: مكان االمتحانات

 . بجوار المستشفي العام

 
  

  جدول امتحانات فصل الخریف
  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي  

  ج

  جیولوجیا/ شعبة كیمیاء  – الرابع المستوى
  

  الـــزمن  المــــــقرر  اليــــوم

  االثنـــين
  ١- ١٢  ٣٠٩بترولوجیة الصخور الرسوبیة ج   ٣٠/١٢/٢٠١٣ 

  األربعــاء 
  ١- ١٢  ٤٠٧ج مقدمة فى جیولوجیة مصر   ١/١/٢٠١٤ 

  االثنـــين
  ١- ١٢  ٤١٠ج حفریات دقیقة تطبیقیة  ٦/١/٢٠١٤

  األربعــاء 
٨/١/٢٠١٤  

  
  ٢- ١٢  ١٢٣احصاء ص 

  االثنـــين
١٣/١/٢٠١٤  

طالب رابعة +٤٢٦كیمیاء االصباغ ك 
  ٢- ١٢  المتوقع تخرجهم

  الخميس
  ٢- ١٢  ٤٣١م تفاعالت غ عضویة ك  ١٦/١/٢٠١٤



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

  االثنـــين
٢٠/١/٢٠١٤  

  
  ٢- ١٢  ٤٥٥ ك غرویات ك

  األربعــاء 
  ٢- ١٢  ٣٠٧الصفائح التكتونیة ج   ٢٢/١/٢٠١٤

  الخميس
٢٣/١/٢٠١٤  

  
  ٢- ١٢  ٤٤٥ك فراغیة ك 

 

 –كلیـة العلـوم قاعـات مـدرجات و: مكان االمتحانات

 . بجوار المستشفي العام

 
  

  جدول امتحانات فصل الخریف
  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي  

  ج

  فیزیاء/ شعبة كیمیاء  – الرابع المستوى
  

  الـــزمن  المــــــقرر  اليــــوم

  االثنـــين
 ٣٠/١٢/٢٠١٣  

طالب +٤٠٣ف  فیزیاء اللیزر وتطبیقاتها
  رابعة المتوقع تخرجهم

٢- ١٢  

  األربعــاء 
  ٢- ١٢  ٤٠٩ف  فیزیاء المفاعالت  ١/١/٢٠١٤ 

  االثنـــين
٦/١/٢٠١٤   ----------   -----  

  األربعــاء 
٨/١/٢٠١٤   ----------------  -- ---  

  االثنـــين
١٣/١/٢٠١٤  

طالب رابعة +٤٢٦كیمیاء االصباغ ك 
  المتوقع تخرجهم

٢- ١٢  



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

  الخميس
  ٢- ١٢  ٤٣١م تفاعالت غ عضویة ك  ١٦/١/٢٠١٤

  االثنـــين
٢٠/١/٢٠١٤  

  
  ٢- ١٢  ٤٥٥ك غرویات ك 

 

 –كلیـة العلـوم قاعـات مـدرجات و: مكان االمتحانات

 . بجوار المستشفي العام

 

  الخریفجدول امتحانات فصل 
  ٢٠١٣/٢٠١٤العام الجامعي  

  ج

  جیوفیزیاء/  جیولوجیاشعبة  – الرابع المستوى
  

  الـــزمن  المــــــقرر  اليــــوم

  االثنـــين
  ٢- ١٢  ٤٠٩جیولوجیا منجمیة وهندسیة ج   ٣٠/١٢/٢٠١٣ 

  األربعــاء 
  ٢- ١٢  ٣٠٨ج ابیئیةجیولوجی  ١/١/٢٠١٤ 

  االثنـــين
  ٢- ١٢  ٤٠١ة ج علم الحفریات الطبقی  ٦/١/٢٠١٤

  األربعــاء 
  ٢- ١٢  ٤٠٢ج جیولوجیة مصر  ٨/١/٢٠١٤

  االثنـــين
  ٢- ١٢  ٤٠٧جیوفیزیاء تعدین جف   ١٣/١/٢٠١٤

 

 –كلیـة العلـوم قاعـات مـدرجات و: مكان االمتحانات

 بجوار المستشفي العام



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

 

الفصل  والتخلفات نظام قدیمجدول امتحانات 
       :ألولالدراسي 

 ٢٠١٣/٢٠١٤امعي العام الج          
 فیزیاء/ الرابعة كیمیاء : الفرقة 

 

  الـــزمن  المــــــادة  اليــــوم

  اإلتنين
  ١١-٩   ٤٠٣ف  نظریة الكم للجوامد  ٣٠/١٢/٢٠١٣ 

  االربعـــاء
  ١١-٩  ٤٠٣ف جسیمات أولیة  ١/١/٢٠١٤ 

  اإلثنين
  ١١-٩  ٤٢١ك  )٥( كیمیاء فیزیائیة  ٦/١/٢٠١٤ 

  األربعاء
 ٨/١/٢٠١٤  

ف  اللیزر وتطبیقات الحاسب فیزیاء 
٤١١    

١٢-٩  

  اإلثنين
  ١٢-٩  ٤٢٣ك  غیر عضویة وتحلیلیةكیمیاء   ١٣/١/٢٠١٤ 

  الخميس
  ١١-٩  ٣٥٥إحصاء أ  ١٦/١/٢٠١٤ 

 

  

كلیة العلوم قاعات مدرجات و: مكان االمتحانات  -١  

 .بجوار المستشفي العام  –

( یحظر دخول االمتحان بدون كار نیة الكلیة    -٢
 )رقم الجلوس مع 
 . یحظر دخول االمتحان بالتلیفون -٣



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

 
  

  
  تخلفات طالب كلیة الصیدلة

  ٢٠١٣/٢٠١٤لعام الجامعي ل
  
  

  الـــزمن  المـــــقرر  اليــــوم

  االحـــد
 ٢٢/١٢/٢٠١٣  

  لغة انجلیزیة  
  كیمیاء 

١- ١٢  
٢- ١٢  

  اإلثنين
  ٢- ١٢  ١نبات  ن  ٢٣/١٢/٢٠١٣

  الثــالثاء
  ٢- ١٢  ١فیزیاء ف  ٢٤/١٢/٢٠١٣

  األربعاء
  ٢- ١٢  ١علم الحیوان ح  ٢٥/١٢/٢٠١٣

  الخميــس
  ١- ١٢  حقوق اإلنسان  ٢٦/١٢/٢٠١٣ 

 

 –كلیـة العلـوم قاعـات مـدرجات و: مكان االمتحانات

 .بجوار المستشفي العام

 

 

 

 



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

 

  
  تخلفات المسجلة من المستویات المختلفة الجدول مقررات 
  ٢٠١٣/٢٠١٤لعام الجامعي ل

  
  

  الـــزمن  ررالمـــــق  اليــــوم

  االحـــد
 ٢٢/١٢/٢٠١٣  

   ٤٢٥ك  – ٤٠١ح  – ٣٠٥ر   
  ١١-٩   ٤٢١ك  – ٤٠٢ح  – ٢٢٦ن 

  اإلثنين
  ١١-٩  ٤٠١ف-٤٣٥ك   ٢٣/١٢/٢٠١٣

  الثــالثاء
٢٤/١٢/٢٠١٣  

ف  – ٣٠٥ح  – ٢٢٣ر  – ٤١١ح 
٣٠٤  

١١-٩  

  األربعاء
  ١١-٩  ٣٥٦ك  –  ٢٥/١٢/٢٠١٣

  الخميــس
  ١١-٩     ٣٢٥ر   ٢٦/١٢/٢٠١٣ 

 

 –كلیـة العلـوم قاعـات مـدرجات و: ن االمتحاناتمكا

 .بجوار المستشفي العام

  
  
  
  
  
  
  



   
 مكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب 

 

A.A 

وكیل الكلیة لشئون 

 التعلیم والطالب

 المغربي محمد/ د.ا
 المغربي

 عمید الكلیة 

 

 عادل زكي نصر/ د.أ

 

 -:اعداد

 

السید محمود عبد / د

 الرحیم

  
  
  
  

  جدول مقررات التخلفات المسجلة من المستوى الثالث
  ٢٠١٣/٢٠١٤لعام الجامعي ل

  
  

  الـــزمن  المـــــقرر  اليــــوم

  االحـــد
  ١١-٩   ١١١ر – ١٠١ر     ٢٢/١٢/٢٠١٣ 

 

 –لیـة العلـوم كقاعـات مـدرجات و: مكان االمتحانات

 .بجوار المستشفي العام

  


