
  دمنھور جامعة –كلیة العلوم 
  2013|2012فصل الربیع  –بیولوجي  لاألو المستويجدول 

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1-12  12-11  11-10  10- 9  الیوم

  )كھربیة وضوء( 112ف   السبت
  عبد الحمید|د-حسین مطاوع|د.ا

  معامل مركزیة 2مدرج

  فیزیائیة. ك 102ك
   اسعد|د

  معامل مركزیة 2مدرج

  لغة عربیة
   سامح العشماوي|د

  معامل مركزیة 2مدرج

      

  3و2و1معمل 3و2و1مج)عملي كیمیاء(103ك  األحد
  3و2و1معمل 6و5و4عملي حیوان مج

 102ن  
  تشریح

   ایثار|د
معامل  2مدرج

  مركزیة

  3و2و1معمل 6و5و4مج)عملي كیمیاء(103ك
  3و2و1معمل 9و8و7عملي حیوان مج

  

  3و2و1معمل3و2و1عملي نبات مج  االثنین
  2و1معمل  5و4عملي فیزیاء مج 

  تنوع حیواني102ح
  جیھان الخضري|د-أمل|د

  معامل مركزیة 2مدرج

  3و2و1معمل 9و8و7مج)عملي كیمیاء(103ك  
   3و2و1معمل 3و2و1عملي حیوان مج

  2و1معمل  9عملي فیزیاء مج 
  

  اثار        الثالثاء
  حنان الشافعي|د

  معامل مركزیة 2مدرج

  فسیولوجي 102ن
  عواطف|د
  معامل مركزیة 2مدرج

      

عملي  3 و2و1معمل6و5و4عملي نبات مج  األربعاء
   2و1معمل  2و1فیزیاء مج 

  

  إدارة أعمال
  علي الكالف|د
  معامل مركزیة 2مدرج

  3و2و1معمل 9و8و7عملي نبات م
  2و1معمل  6و3عملي فیزیاء مج 

  

  8و7عملي فیزیاء مج 
  2و1معمل  

  

                    الخمیس

  وكیل الكلیة لشئون الطالب                                                      عمید الكلیة                                                        -:إعداد

  عادل زكي نصر| د.المغربي محمد المغربي                                                ا| د.السید محمود عبد الرحیم                             ا| د



  جامعة دمنھور –لوم كلیة الع
  2013|2012فصل الربیع  –علوم طبیعیة  لاألو المستويجدول 

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1-12  12-11  11-10  10- 9  الیوم

  فیزیائیة. ك 102ك  السبت
   اسعد|د
  اإلستاد 1مدرج

  102ر
   رجب|د
  اإلستاد 1مدرج

  )بحتة( 102ر
  فاطمة جعفر|د

  اإلستاد 1مدرج

  لغة عربیة
   يسامح العشماو|د

  معامل مركزیة 2مدرج
    

  تمارین ریاضة  االحد
  2ق

  دینامیكا 152ر
  سامي قاسم|د

  اإلستاد2مدرج 
      1معمل  5عملي فیزیاء مج   

    االثنین
  3و2و1معمل 3و2و1مج)عملي كیمیاء(103ك

  حاسب الي 150ر
   احمد الحسانین|د

  معامل مركزیة3مدرج

        

  2و1معمل5و4مج )عملي كیمیاء(103ك  الثالثاء
  2و1معمل 2و1ي فیزیاء مجعمل

  اثار
  حنان الشافعي|د

  معامل مركزیة 2مدرج
    2و1معمل4و3عملي فیزیاء مج

  )كھربیة وضوء( 102ف   االربعاء
  عبد الحمید|د-حسین مطاوع|د.ا

  معامل مركزیة 2مدرج

  إدارة أعمال
  علي الكالف|د
  معامل مركزیة 2مدرج

          

                    الخمیس

  وكیل الكلیة لشئون الطالب                                                      عمید الكلیة                                                        -:إعداد

 عادل زكي نصر| د.االمغربي محمد المغربي                                                | د.السید محمود عبد الرحیم                             ا| د
  



  جامعة دمنھور –كلیة العلوم 
  2013|2012فصل الربیع  –جیولوجي  لاألو المستويجدول 

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1-12  12-11  11-10  10- 9  الیوم

  )كھربیة وضوء( 112ف   السبت
  عبد الحمید|د-حسین مطاوع|د.ا

  معامل مركزیة 2مدرج

  فیزیائیة. ك 102ك
   اسعد|د

  ركزیةمعامل م 2مدرج

  لغة عربیة
   سامح العشماوي|د

  معامل مركزیة 2مدرج

      

                    األحد

  )عامة(جولوجیا  102ج  االثنین
  عصام زھران|د -محمد السید|د.ا

  1معمل جولوجیا 

  عملي جیولوجیا عامة
  1معمل جولوجیا 

          

  اثار        الثالثاء
  حنان الشافعي|د

  معامل مركزیة 2مدرج

        

  أعمالإدارة     األربعاء
  علي الكالف|د
  معامل مركزیة 2مدرج

          

    الخمیس
  2و1معمل 2و1مج)عملي كیمیاء(103ك

  
   2و1معمل  2و1عملي فیزیاء مج 

  
      

  عمید الكلیة   وكیل الكلیة لشئون الطالب                                                                                                           -:إعداد

  عادل زكي نصر| د.المغربي محمد المغربي                                                ا| د.السید محمود عبد الرحیم                             ا| د

 



  جامعة دمنھور –كلیة العلوم 
  فصل دراسي ثاني - صیدلة جدول إعدادي

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1-12  12-11  11-10  10- 9  الیوم

  2و1معمل6و5عملي فیزیاء مج    2و1معمل 7و6مجعملي كیمیاء   السبت
  3و2و1معمل7و2و1عملي نبات مج

  3و2و1معمل5و4و3مجعملي حیوان 

عملي فیزیاء 
  2و1معمل8و7مج

  
  2و1معمل 2و1عملي فیزیاء مج

  3و2و1معمل5و4و3عملي نبات مج
  3و2و1معمل10و9و8مجعملي حیوان 

  2و1عملم4و3عملي فیزیاء مج
  3و2و1معمل10و9و8عملي نبات مج

  3و2و1معمل7و2و1مجعملي حیوان 
                    االحد

  نبات  1معمل6مجعملي حیوان   االثنین
محمد مجدي |د
  معامل مركزیة3م

  )الفقاریات( حیوان  
  جیھان الخضري|د

  معامل مركزیة 2مدرج
      

  فیزیائیة. ك   الثالثاء
   اسعد|د

  معامل مركزیة 3مدرج

  عضویة.ك
  محمد|د

  معامل مركزیة3م

  عضویة.غ.ك
   عصام|د

  معامل مركزیة3م

  نبات
 عواطف|د

  معامل مركزیة3م
        

  حدیثة.ف  االربعاء
 المغربي| د.ا
  معامل مركزیة3م

  كھربیة وضوء.ف
  عبد الحمید|د-حسین مطاوع|د.ا

  معامل مركزیة 3مدرج

            

  1معمل6مجعملي نبات   الخمیس
  2و1معمل10و9عملي فیزیاء م

  4و3و2و1معمل8و5و4و3عملي كیمیاء مج  4و3و2و1معمل10و9و2و1لي كیمیاء مجعم  

  وكیل الكلیة لشئون الطالب                                                      عمید الكلیة                                                        -:إعداد

  عادل زكي نصر| د.المغربي محمد المغربي                                                ا| د.ا                 السید محمود عبد الرحیم            | د



  جامعة دمنھور –كلیة العلوم 
  2013|2012فصل الربیع  -فیزیاء –جدول المستوي الثاني كیمیاء 

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1-12  12-11  11-10  10- 9  الیوم

  رو مغناطسیةكھ210ف      السبت
  ثروت جرجس|د.ا

  5ق

  دینامیكا حراریة 202ف
  یحیي كشك|د

  5ق

      

   202ف  االحد
  ایمن العقبي|د

  5ق
 
 

  

              

  أسطح و كھربیة.ك 252ك  االثنین
  عماد مطر|د
  معامل مركزیة 2مدرج

  2و1عملي كیمیاء مج  244ك
          4و3معمل

  عضویة. ك 242ك  الثالثاء
  السید عبد الرحیم|د

  ل مركزیةمعام 2مدرج

  حركیة وحفز. ك 351ك 
  اسعد|د

  معامل مركزیة 2مدرج
  موجات میكرونیة 209ف  

  استاد 1.م
  عمرو عبد الغني|د

    

                    االربعاء

  بیئة. ك 422ك  الخمیس
  عصام علي|د
  معامل مركزیة 2مدرج

  بلورات 204ف   
  عبد الحمید صقر|د

  5ق
        

  وكیل الكلیة لشئون الطالب                                                      عمید الكلیة                                                        -:إعداد

  عادل زكي نصر| د.المغربي محمد المغربي                                                ا| د.السید محمود عبد الرحیم                             ا| د



  جامعة دمنھور –كلیة العلوم 
  2013|2012فصل الربیع  - نبات -ل المستوي الثاني كیمیاء جدو

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1-12  12-11  11-10  10- 9  الیوم

  2و1عملي كیمیاء مج  244ك        السبت
        4و3معمل

                    االحد

  أسطح و كھربیة.ك 252ك  االثنین
  عماد مطر|د
  معامل مركزیة 2مدرج

  وراثة226ن
  مني الحضري|د

  استاد 2م

  ح طحالب304ن
  ایثار|د
  استاد 1م

  ب طحالب 208ن
  ایثار|د
  استاد 1م

        

  عضویة. ك 242ك  الثالثاء
  السید عبد الرحیم|د

  معامل مركزیة 2مدرج

  حركیة وحفز. ك 351ك 
  اسعد|د

  معامل مركزیة 2مدرج

  2و1عملي وراثة مج 
      2و1معمل 

                    االربعاء

  بیئة. ك 422ك  الخمیس
  عصام علي|د
  معامل مركزیة 2مدرج

  2و1عملي بیو طحالب مج 
  2و1معمل 

  2و1یویة طحالب مج تقنیة حعملي 
    2و1معمل 

  عمید الكلیةوكیل الكلیة لشئون الطالب                                                                                                              -:إعداد

  عادل زكي نصر| د.المغربي محمد المغربي                                                ا| د.السید محمود عبد الرحیم                             ا| د

 



  جامعة دمنھور –كلیة العلوم 
  2013|2012فصل الربیع  - میكرو بیولوجي –ل المستوي الثاني كیمیاء جدو

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1-12  12-11  11-10  10- 9  الیوم

                السبت

  2و1مج  اعةعملي من  االحد
  2و1معمل 

  2و1عملي كیمیاء مج  244ك
        4و3معمل

  أسطح و كھربیة.ك 252ك  االثنین
  عماد مطر|د
  معامل مركزیة 2مدرج

  مناعة402م  
  مجديحمد م|د

  استاد 1مدرج
        

  عضویة. ك 242ك  الثالثاء
  عبد الرحیم السید|د

  معامل مركزیة 2مدرج

  حركیة وحفز. ك 351ك 
  اسعد|د

  معامل مركزیة 2مدرج

  1مجفطریات وفیروسات  عملي 
  3معمل

فطریات وفیروسات  عملي 
  3معمل2مج

  بیو جزیئیة309م      االربعاء
  مني الحضري|د

  استاد 2مدرج

  فطریات 306م
  مجديحمد م|د

  استاد 2مدرج

  فیروسات307م
 مجديحمد م|د

  استاد 2مدرج

      

  بیئة. ك 422ك  الخمیس
  عصام علي|د
  معامل مركزیة 2مدرج

  1عملي بیوجزیئیة مج
  3معمل

  2عملي بیوجزیئیة مج
  3معمل

  

  مید الكلیةوكیل الكلیة لشئون الطالب                                                      ع                                                        -:إعداد

  عادل زكي نصر| د.المغربي محمد المغربي                                                ا| د.السید محمود عبد الرحیم                             ا| د

  جامعة دمنھور –كلیة العلوم 



  جامعة دمنھور –كلیة العلوم 
  2013|2012ع فصل الربی - حیوان –جدول المستوي الثاني كیمیاء 

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1-12  12-11  11-10  10- 9  الیوم

                    السبت

                    االحد

  أسطح و كھربیة.ك 252ك  االثنین
  عماد مطر|د
  معامل مركزیة 2مدرج

              

  عضویة. ك 242ك  الثالثاء
  السید عبد الرحیم|د

  معامل مركزیة 2مدرج

  حركیة وحفز. ك 351ك 
  اسعد|د

  امل مركزیةمع 2مدرج

  2و1عملي كیمیاء مج  244ك
      4و3معمل

  2و1عملي فقاریات ووراثة مج  االربعاء
  2و1معمل 

  2و1مجفسیولوجي عملي 
        2و1معمل 

  بیئة. ك 422ك  الخمیس
  عصام علي|د
  معامل مركزیة 2مدرج

  فقاریات ووراثة 204ح
العزیز احمد ع | د - عطاهللا|د

  معامل مركزیة 2مدرج

  فسیولوجي202ح
  غادة طبل |د 
  مركزیة معامل 2مدرج

      

  وكیل الكلیة لشئون الطالب                                                      عمید الكلیة                                                        -:إعداد

  عادل زكي نصر| د.د المغربي                                                االمغربي محم| د.السید محمود عبد الرحیم                             ا| د

 



  جامعة دمنھور –كلیة العلوم 
  2013|2012فصل الربیع  - جیولوجیا –جدول المستوي الثاني كیمیاء 

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1-12  12-11  11-10  10- 9  الیوم

                    السبت

  عملي بترولوجي صخور        االحد
        معمل جولوجیا

  أسطح و كھربیة.ك 252ك  االثنین
  عماد مطر|د
  معامل مركزیة 2مدرج

  بترولوجیة الصخور 212ج
  بثینة الدسوقي|د
  معمل جولوجیا 

          

  عضویة. ك 242ك  الثالثاء
  السید عبد الرحیم|د

  معامل مركزیة 2مدرج

  حركیة وحفز. ك 351ك 
  اسعد|د

  معامل مركزیة 2مدرج
          

  طبقات وترسیب 202ج    االربعاء
  عصام قطب|د
  معمل جولوجیا 

  عملي كیمیاء  244ك
3معمل  
  

    

  بیئة. ك 422ك  الخمیس
  عصام علي|د
  معامل مركزیة 2مدرج

  عملي طبقات
  معمل جولوجیا 

  

        

  عمید الكلیة                                      وكیل الكلیة لشئون الطالب                                                                        -:إعداد

  عادل زكي نصر| د.المغربي محمد المغربي                                                ا| د.السید محمود عبد الرحیم                             ا| د

 



  جامعة دمنھور –كلیة العلوم 
  2013|2012فصل الربیع  - ءكیمیا -جدول المستوي الثاني فیزیاء

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1-12  12-11  11-10  10- 9  الیوم

  كھرو مغناطسیة210ف      السبت
  ثروت جرجس|د.ا

  5ق

  دینامیكا حراریة 202ف
  یحیي كشك|د

  5ق

      

   202ف  االحد
  ایمن العقبي|د

  5ق
  عملي فیزیاء 206ف  

          2معمل فیزیاء 

  عناصر ممثلة.ك 231ك  االثنین
  ليعصام ع|د

  4ق

  تحلیلیة 211ك
  اسماعیل عابد| د

  4ق
 

  
        

  دینامیكا وصنف.ك 251ك     الثالثاء
  عماد مطر|د

  4ق

  موجات میكرونیة 209ف
  استاد 1.م

  عمرو عبد الغني|د
 
 

  

    

                    االربعاء

  عملي تحلیلیة 211ك  الخمیس
  3معمل 

  بلورات 204ف 
  عبد الحمید صقر|د

  5ق
        

  وكیل الكلیة لشئون الطالب                                                      عمید الكلیة                                                        -:إعداد

 عادل زكي نصر| د.ا المغربي محمد المغربي                                               | د.السید محمود عبد الرحیم                             ا| د



  جامعة دمنھور –كلیة العلوم 
  2013|2012فصل الربیع  -كیمیاء -جدول المستوي الثاني حیوان

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1-12  12-11  11-10  10- 9  الیوم

                     السبت

  2و1مج  عملي اجنة فقاریات        االحد
        2و1معمل

  عناصر ممثلة.ك 231ك  االثنین
  عصام علي|د

  4ق

  تحلیلیة 211ك
  اسماعیل عابد| د

  4ق
 

  
        

  دینامیكا وصنف.ك 251ك     الثالثاء
  عماد مطر|د

  4ق

  2و1عملي وراثة مج 
  3و1معمل

  2و1مج فسیولوجي عملي 
  3و1معمل

  وظائف حشرات 305ح  االربعاء
  ایھاب ابوزید|د

  استاد 1م
  2و1مج  عملي تحلیلیة 211ك  

        3و2معمل

  اجنة208ح    الخمیس
احمد ع \د

  عزیزال
  2معمل حیوان

  فقاریات ووراثة 204ح
  العزیز احمد ع | د - عطاهللا|د

  معامل مركزیة 2مدرج

  فسیولوجي202ح
  غادة طبل| د 
   مركزیة معامل 2مدرج

      

  عمید الكلیة                    وكیل الكلیة لشئون الطالب                                                                                          -:إعداد

 عادل زكي نصر| د.المغربي محمد المغربي                                                ا| د.السید محمود عبد الرحیم                             ا| د
  جامعة دمنھور –كلیة العلوم 



  2013|2012فصل الربیع - فیزیاء - جدول المستوي الثاني ریاضة
  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1-12  12-11  11-10  10- 9  الیوم

  معادالت تغاضلیة  السبت
  رجب عمر|د

  5ق

  كھرو مغناطسیة210ف
  ثروت جرجس|د.ا

  5ق

  دینامیكا حراریة 202ف
  یحیي كشك|د

  5ق

      

   202ف  االحد
  ایمن العقبي|د

  5ق

  دوال خاصة 304ر
  مصطفي فھمي| د.ا

  5ق

  دوال خاصة 409ر
  مصطفي فھمي| د.ا

  5ق
        

         االثنین
  

        

  جبر 301ر  الثالثاء
  حسن عطیة|د

  5ق

  تحلیل عددي 306ر
  حسن عطیة|د

  5ق

  موجات میكرونیة 209ف
  استاد 1.م

  عمرو عبد الغني|د
 
 

  

    

  تحلیل ریاضي 202ر    االربعاء
  ایمان محمود|د

  2ق
            

  تحلیلیة.د 351ر    الخمیس
  ایمان محمود|د

  2ق

  بلورات 204ف 
  صقر عبد الحمید|د

  5ق
        

  وكیل الكلیة لشئون الطالب                                                      عمید الكلیة                                                        -:إعداد

  عادل زكي نصر| د.ا                                     المغربي محمد المغربي           | د.السید محمود عبد الرحیم                             ا| د
  



  جامعة دمنھور –كلیة العلوم 
  2013|2012فصل الربیع  حیوان–كیمیاء  - الثالث المستويجدول 

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1-12  12-11  11-10  10- 9  الیوم

  )تحلیل الي( 411ك      السبت
  لیلي عبد الفتاح| د

  4ق
          

  345ك    االحد
  عادل زكي| د.ا

  4ق

  345ك
  السید | د

  4ق

            

                    االثنین

  )اطیاف(  441ك  الثالثاء
  محمد عبد اللطیف|د

  3ق

  )عملي عضویة(442ك
  4معمل ك 

  عملي حشرات وطفیلیات
  2معمل 

  )بلمرات( 343ك  االربعاء
  رمضان السكري|د

  3ق

  305ح
  ایھاب| د

  2ق

  205ح
  امل عباس|د

  3ق

        

  اجنة208ح    الخمیس
احمد ع \د

  العزیز
  2معمل حیوان

  فقاریات ووراثة 204ح
  العزیز احمد ع | د - عطاهللا|د

  معامل مركزیة 2مدرج

  عملي فقاریات ووراثة
  1معمل 

  عملي اجنة
  1معمل 

  عمید الكلیة                        وكیل الكلیة لشئون الطالب                                                                                      -:إعداد

  عادل زكي نصر| د.المغربي محمد المغربي                                                ا| د.السید محمود عبد الرحیم                             ا| د



  جامعة دمنھور –كلیة العلوم 
  2013|2012لربیع فصل ا -میكرربیولوجي–كیمیاء  - الثالث المستويجدول 

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1-12  12-11  11-10  10- 9  الیوم

  )تحلیل الي( 411ك      السبت
  لیلي عبد الفتاح| د

  4ق
          

  345ك    االحد
  عادل زكي| د.ا

  4ق

  345ك
  السید | د

  4ق

  فطریات وفیروسات  عملي 
  1معمل

  فطریات وفیروسات  عملي 
  1معمل

  مناعة402م        االثنین
  مجديحمد م|د

  استاد 1مدرج

  مناعة عملي 
    1معمل

  )اطیاف(  441ك  الثالثاء
  محمد عبد اللطیف|د

  3ق

  )عملي عضویة(442ك
          4معمل ك 

  )بلمرات( 343ك  االربعاء
  رمضان السكري|د

  3ق

  بیو جزیئیة309م
  مني الحضري|د

  استاد 2مدرج

  فطریات 306م
  مجديحمد م|د

  استاد 2مدرج

  فیروسات307م
 مجديحمد م|د

  ستادا 2مدرج

      

                    الخمیس

  وكیل الكلیة لشئون الطالب                                                      عمید الكلیة                                                        -:إعداد

  عادل زكي نصر| د.بي                                                االمغربي محمد المغر| د.السید محمود عبد الرحیم                             ا| د



  جامعة دمنھور –كلیة العلوم 
  2013|2012فصل الربیع  -جیولوجیا–كیمیاء  - الثالث المستويجدول 

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1-12  12-11  11-10  10- 9  الیوم

  )تحلیل الي( 411ك      السبت
  لیلي عبد الفتاح| د

  4ق
          

  345ك    االحد
  عادل زكي| د.ا

  4ق

  345ك
  السید | د

  4ق

            

  بترولوجیة الصخور 212ج      االثنین
  بثینة الدسوقي|د
  معمل جولوجیا 

  معادن
  بثینة الدسوقي|د
  معمل جولوجیا 

        

  )اطیاف(  441ك  الثالثاء
  محمد عبد اللطیف|د

  3ق

  )عملي عضویة(442ك
  4معمل ك 

  عملي بترولوجي ومعادن
  لوجیامعمل جو

  )بلمرات( 343ك  االربعاء
  رمضان السكري|د

  3ق

  طبقات وترسیب 202ج
  عصام قطب|د
  معمل جولوجیا 

   طبقات وترسیبعملي 
      معمل جولوجیا

                    الخمیس

  عمید الكلیة                            وكیل الكلیة لشئون الطالب                                                                                  -:إعداد

  عادل زكي نصر| د.المغربي محمد المغربي                                                ا| د.السید محمود عبد الرحیم                             ا| د



  جامعة دمنھور –كلیة العلوم 
  2013|2012ل الربیع فص -جیوفیزیاء -جیولوجیا - الثالث المستويجدول 

 
  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1-12  12-11  11-10  10- 9  الیوم

  تسجیل ابار وتقیم    السبت
  محمد عالء|د

  معمل جولوجیا

  عملي تسجیل ابار وتقیم
  

  معمل جولوجیا
      

  جولوجیا اقتصادیة    االحد
  خلیل اسحق|د

  معمل جولوجیا

  علم الزاالزل
  الھامي|د

  معمل جولوجیا
        

                    االثنین

                    الثالثاء

  مبادي معالجة بیانات سیزمیة  االربعاء
  ثروت عبد الفتاح|د.ا

  معمل جولوجیا

  عملي مبادي معالجة بیانات سیزمیة
  معمل جولوجیا

  استراتو
  عصام|د

  معمل جولوجیا
      

  عملي جولوجیا  الخمیس
  معمل جولوجیا

      

  وكیل الكلیة لشئون الطالب                                                      عمید الكلیة                                                        -:إعداد

  عادل زكي نصر| د.المغربي محمد المغربي                                                ا| د.السید محمود عبد الرحیم                             ا| د



  جامعة دمنھور –ة العلوم كلی
 2013|2012فصل الربیع  -میكرربیولوجي–الرابع كیمیاء المستويجدول 

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1-12  12-11  11-10  10- 9  الیوم

  2و1عملي كیمیاء مج  442ك      السبت
          2و2معمل

  اصباغ وصباغة 426ك  االحد
  السید عبد الرحیم|د

  استاد2مدرج
  2و1مناعة مج عملي   

  3و2لمعم
      

  مناعة402م        االثنین
  مجديحمد م|د

  استاد 1مدرج
        

  2و1فطریات مج  عملي   الثالثاء
  2و1معمل

            

   جزیئات كبیرة 457ك      االربعاء
  ھویدا|د

  استاد 1مدرج

  فطریات 306م
  مجديحمد م|د

  استاد 2مدرج
        

                    الخمیس

  وكیل الكلیة لشئون الطالب                                                      عمید الكلیة                                                        -:إعداد

  عادل زكي نصر| د.المغربي محمد المغربي                                                ا| د.السید محمود عبد الرحیم                             ا| د



  جامعة دمنھور –ة العلوم كلی
 2013|2012فصل الربیع  -حیوان–الرابع كیمیاء المستويجدول 

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1-12  12-11  11-10  10- 9  الیوم

                    السبت

  اصباغ وصباغة 426ك  االحد
  السید عبد الرحیم|د

  استاد2مدرج
              

  2و1فسیولوجي مج  عملي   االثنین
  2و1معمل

            

  1عملي كیمیاء مج  442ك  ثاءالثال
  1معمل

  2عملي كیمیاء مج  442ك
        2معمل

   جزیئات كبیرة 457ك      االربعاء
  ھویدا|د

  استاد 1مدرج
          

  فسیولوجي402ح      الخمیس
  غادة طبل| د 

  استاد 2مدرج
          

  طالب                                                      عمید الكلیةوكیل الكلیة لشئون ال                                                        -:إعداد

  عادل زكي نصر| د.المغربي محمد المغربي                                                ا| د.السید محمود عبد الرحیم                             ا| د

  



  جامعة دمنھور –كلیة العلوم 
 2013|2012فصل الربیع  -فیزیاء–الرابع كیمیاء المستويجدول 

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1-12  12-11  11-10  10- 9  الیوم

  اشباه موصالت410ف   السبت
  ثروت|د.ا

  3ق
  عملي فیزیاء 418ف  

      معمل رابعة فیزیاء

  اصباغ وصباغة 426ك  االحد
  السید عبد الرحیم|د

  استاد2مدرج
              

                    االثنین

  اغشیة رقیقة 414ف  الثالثاء
  شاكر| د

  استاد 1مدرج

  اغشیة رقیقة 414ف
  شاكر| د

  استاد 1مدرج

توصیل  412ف
  كھربي فائق

  شاكر| د
  استاد 1مدرج

        

   جزیئات كبیرة 457ك      االربعاء
  ھویدا|د

  استاد 1مدرج

  2و1عملي كیمیاء مج  442ك
      2و2معمل

                    الخمیس

  وكیل الكلیة لشئون الطالب                                                      عمید الكلیة                                                        -:إعداد

  زكي نصر عادل| د.المغربي محمد المغربي                                                ا| د.السید محمود عبد الرحیم                             ا| د



  جامعة دمنھور –كلیة العلوم 
 2013|2012فصل الربیع  -نبات–الرابع كیمیاء المستويجدول 

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1-12  12-11  11-10  10- 9  الیوم

  اشباه موصالت410ف   السبت
  ثروت|د.ا

  3ق
              

  اصباغ وصباغة 426ك  االحد
  السید عبد الرحیم|د

  استاد2مدرج
              

  دینامیكا ووظائفلي عم    االثنین
            2معمل

  عملي كیمیاء  442ك  الثالثاء
              3معمل

   جزیئات كبیرة 457ك      االربعاء
  ھویدا|د

  استاد 1مدرج
          

  يدینامیكا ووظائف النظام البیئ 321ن  الخمیس
  احمد خلف|د

  2ق
              

  یل الكلیة لشئون الطالب                                                      عمید الكلیةوك                                                        -:إعداد

  عادل زكي نصر| د.المغربي محمد المغربي                                                ا| د.السید محمود عبد الرحیم                             ا| د

    



  منھورجامعة د –كلیة العلوم 
 2013|2012فصل الربیع –كیمیاء -الرابع فیزیاء المستويجدول 

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1-12  12-11  11-10  10- 9  الیوم

  نظریة الكم402ف          السبت
  ثروت|د.ا

  3ق

      

  اصباغ وصباغة 426ك  االحد
  السید عبد الرحیم|د

  استاد2مدرج

  عضویة.م غ.م  435ك
  محمد جابر|د

  استاد1مدرج
          

                  ثنیناال

  اغشیة رقیقة 414ف  الثالثاء
  شاكر| د

  استاد 1مدرج

  توصیل كھربي فائق 412ف
  شاكر| د

  استاد 1مدرج
          

   جزیئات كبیرة 457ك      االربعاء
  ھویدا|د

  استاد 1مدرج

  احتراق وتلوث 425ك
  اسماعیل عابد|د

  استاد 1مدرج
      

                    الخمیس

  وكیل الكلیة لشئون الطالب                                                      عمید الكلیة                                                        -:إعداد

  ل زكي نصرعاد| د.المغربي محمد المغربي                                                ا| د.السید محمود عبد الرحیم                             ا| د



  جامعة دمنھور –كلیة العلوم 
 2013|2012فصل الربیع –كیمیاء -الرابع حیوان المستويجدول 

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1-12  12-11  11-10  10- 9  الیوم

                    السبت

  اصباغ وصباغة 426ك  االحد
  السید عبد الرحیم|د

  استاد2مدرج

  عضویة.م غ.م  435ك
  محمد جابر|د

  استاد1مدرج
          

                  االثنین

  بیو جزیئیة 405ح      الثالثاء
  عطاهللا القط|د

  3ق

  فسیولوجي 407ح
  ایمان ھاشم|د

  3ق
      

   جزیئات كبیرة 457ك      االربعاء
  ھویدا|د

  استاد 1مدرج

  احتراق وتلوث 425ك
  اسماعیل عابد|د

  استاد 1مدرج

  عملي حیوان
  3معمل 

  فسیولوجي402ح      الخمیس
  غادة طبل| د 

  اداست 2مدرج

  عملي حیوان
  3معمل 

  وكیل الكلیة لشئون الطالب                                                      عمید الكلیة                                                        -:إعداد

  عادل زكي نصر| د.ا                                              المغربي محمد المغربي  | د.السید محمود عبد الرحیم                             ا| د

  



  جامعة دمنھور –كلیة العلوم 
 2013|2012فصل الربیع –ریاضة -الرابع فیزیاء المستويجدول 

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1-12  12-11  11-10  10- 9  الیوم

  نظریة الكم402ف          السبت
  ثروت|د.ا

  3ق
      

  ممیكانیكا الك    االحد
  ایمان|د 

  2ق

  دوال خاصة 409ر
  مصطفي فھمي| د.ا

  5ق
      تمارین ریاضة

                  االثنین

  اغشیة رقیقة 414ف  الثالثاء
  شاكر| د

  استاد 1مدرج

  توصیل كھربي فائق 412ف
  شاكر| د

  استاد 1مدرج
          

        تمارین ریاضة  تمارین ریاضة      االربعاء

                    الخمیس

  وكیل الكلیة لشئون الطالب                                                      عمید الكلیة                                                        -:إعداد

  عادل زكي نصر| د.ا المغربي محمد المغربي                                               | د.السید محمود عبد الرحیم                             ا| د



  جامعة دمنھور –كلیة العلوم 
 2013|2012جیوفیزیاء فصل الربیع  -الرابع جولوجیا المستويجدول 

 
  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1-12  12-11  11-10  10- 9  الیوم

  عملي جولوجیا  السبت
          معمل جولوجیا

  عملي جولوجیا    االحد
  معمل جولوجیا

      

المعادن في   االثنین
  الصناعة

  بثینة الدسوقي|د
  معمل جولوجیا 

  جیو كیمیاء المیاه
  ماجد االوسطي|د

  معمل جولوجیا

            

  كربونات  الثالثاء
  عصام|د

  معمل جولوجیا
                

  تفسیر بیانات سیزمیة      االربعاء
  ثروت عبد الفتاح|د.ا

  معمل جولوجیا
          

                    الخمیس

  وكیل الكلیة لشئون الطالب                                                      عمید الكلیة                                                        -:إعداد

  صرعادل زكي ن| د.المغربي محمد المغربي                                                ا| د.السید محمود عبد الرحیم                             ا| د



 


