(الجدول النهائى)
كلية العلوم
شئون الطالب

جدول االتمحاانا الحايييية لطالب الريةة اوأول صلل دياي اان دوي يوينة  8102م جتميع الشعب
اليوم

والحاييخ

اليـــــــــــــــب
8102/5/5
االانيـــــــــــــــــن
8102/5/7
االيبعــــــــــــاء
8102/5/9
اليـــــــــــــــب
8102/5/12
االانيــــــــــــــــن
8102/5/14

شعبة العلوم الطبيعــــية
كيتمياء عاتمـــــة (  018 ) iiك
0 -01
لغة أجنبية ( 010ل )
08-01
 088ي
تميكانيكا  iiديناتميكا
01 -01
 018ي
حكاتمـــــــــــل ( ) i
08 -01
تمبادى علوم الاايب(  048 ) iiي
ْ
08 -01

االيبعــــــــــــاء
8102/5/16

هنديـــــــة
01 -01

اليــــــــــــــــــب
8102/5/19

 011ي

اقوق اإلنيان
00 -01

االانيـــــــــــــــــن
8102/5/21

بلييا هنديية ولوحيا 018ف
08 -01

االيبعـــــــــــاء
8102/5/23

وتمبادى الديناتميكا الايايية  014ف
الاياية
ْ

08 -01

شعبة البيولوجى
كيتمياء عاتمـــــة ) 018 ) iiك
0 -01
لغة أجنبية (  010ل )
08 -01

شعبة الجيولوجيا
كيتمياء عاتمـــــة (  018 ) iiك
0 -01
لغة أجنبية (  010ل )
08 -01

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

صييولوجيا نبا وحشييح  018ن
08 -01

بلييا التمعادن وعلم التمعادن  008ج
0 -01

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال فقاريات ( أوليات حتى أخر الحلقيات )  018ح
08 -01

اقوق اإلنيان
00 -01
صيزياء عاتمة للبيولوجيا
(اياية وخواص تمادة 011ف )
08 -01
يياضيــــــــا للبيولوجى(  011 ) Iي
08 -01

 علما ً بأن االمتحانات سوف تبدأ الساعة العاشرة صباحاً - .على كل طالب إحضار الكارنيه الخاص به لدخول االمتحاناتمدير شئون الطالب

أ /.خالد ااتمد هاشم

وكيل الكلية لشئون الحعليم والطالب

"أ1د /كتمال تماتمد ييد خليل

ال صقاييا ( أوليا احى نهاية الشوكجلديا )
 011ح

08 -01
اقوق اإلنيان
00 -01
صيزياء عاتمه للجيولوجيا
(اياية وخواص تمادة ) 012ف
08 -01
يياضيــــــــا للجيولوجيا (  012 ) Iي
08 -01

 ممنوع منعا باتا دخول المحمول للجان االمتحانعتميد الكلية

"أ.د /ااتمد تماتمد تماتمد يليتمان"

(الجدول النهائى)

كلية العلوم
إداية شئون الطالب

جدول االتمحاانا الحايييية لطالب الريةة الاانية صلل دياي اان دوي يونية  8102م جتميع الشعب
اليوم

والحاييخ

االاــــــــــــــد
8102/5/6
الختميـــــــــــــس
8102/5/10
االاــــــــــــــــد
8102/5/13
الختميـــــــــــــــس

8102/5/17
االاـــــــــــــد
8102/5/20

شعبة الريزياء واليياضيا
838ي
ااحتماال
0 -01
تمبادى علوم الاايب
(848 iiي)
0 -01
صيزياء االهحزازا والتموجا
811ف
08 -01
تمقدتمة اإللكحيونيا الريزيائية
 818ف
08-01
 814ف
صيزياء ادياة
08 -01

شعبة الريزياء والكيتمياء
كيتمياء عضوية  848ك
0 -01
يياضيا عاتمة للكيتمياء ( ) ii
 812ي
08 -01
صيزياء االهحزازا والتموجا
206ف
08-01
تمقدتمة اإللكحيونيا الريزيائية
 818ف
08-01
 814ف
صيزياء ادياة
08 -01

حكاتمل ( 818 iiي)
08 -01

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تميكانيكا (  (iiديناتميكا الجيم
الجايى  888ي
08 -01

كيتمياء صيزيائية 888ك
0 -01

الاالاــــــــــــــــاء

8102/5/22
الختميــــــــــــــس
8102/5/24
-

علتما بان االتمحاانا يوف حبدأ الياعة العاشية لبااا
تمديي شئون الطالب

أ /.خالد ااتمد هاشم

شعبة البيولوجى
كيتمياء عضوية 818ك
0 -01

شعبة الجيولوجيا
كيتمياء عضوية818ك
0 -01

ــــــــــــــــــــ

لخوي تمحاولة ( 802 ) iج
08-01

بيئة نباحية وتمقدتمة ص علم
حلنيف النباحا الزهيية ونبا
اةحلادي 818ن 0-01
ـــــــــــــــــــــــــــ

لخوي ييوبية ( ) i
08-01

 801ج

نبا عام  811ن
08 -01

صقاييا وويااة  818ح
0-01
يياضيا للبيولوجيا (  )iiحكاتمل يياضيا للجيولوجيا (  808 ) iiي
حكاتمل وهندية
وهندية  801ي
08-01
08-01
صيزياء عاتمة للجيولوجيا ( )ii
صيزياء عاتمة للبيولوجيا ii
بلييا صيزيائية وصيزياء ادياة بلييا صيزيائية و ادياة  808ف
08 -01
 801ف 08 -01

– على كل طالب ااضا ي البطاةة الجاتمعية الخالة به لدخول االتمحاان
وكيل الكلية لشئون الحعليم والطالب

"أ1د /كتمال تماتمد ييد خليل

تميكانيكا اللخوي وجيولوجيا الاقل
838ج01 -01

– تمتمنوع تمنعا باحا دخول التماتمول لجان االتمحاانا
عتميد الكلية

"أ.د /ااتمد تماتمد تماتمد يليتمان"

كلية العلوم
إداية شئون الطالب

الجدول النهائى

جدول االتمحاانا الحايييية لطالب الريةة الاالاة صلل دياي اان دوي يونية  8102م جتميع الشعب
شعبة
اليياضيا

اليوم
والحاييخ

شعبة الريزياء

شعبة الريزياء
والكيتمياء

اليبـــــــــــ
8102/5/5

تمعادال
حراضلية
(  318) iiي
0 -01

دوائي الكحيونية
 348ف
08 -01

كيتمياء عضوية
 314ك
0 -01

كيتمياء عضوية
(  344 )iiiك
0 -01

االانيــــــــــن
8102/5/7

ـــــــــــــــــــــ

تمبادى تميكانيكا الكم
(  318 ) iiف
08 -01

بلييا
الكحيونية
341ف08 -01

ـــــــــــــــــــــ

االيبعــــــــــاء
8102/5/9

التميكانيكا
التموجية
388ي08 -01

اليبــــــــــــ
8102/5/12

يياضيا
تمادودة 314ي
0 -01

االانيــــــــــن
8102/5/14

ـــــــــــــــــــــــ

االيبعــــــــــاء
8102/5/16

نظيية التميونة
384ي
0 -01

تمقدتمة صيزياء
الجواتمد 308ف
08 -01

تمقدتمة صيزياء
الجواتمد 308ف
08 -01

شعبة
الكيتمياء

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

ايحخدام الاايب
ص الريزياء
(  358 )iiف
08 -01

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

دوال خالة
 312ي
08 -01

بيئة طاالب
صطييا
وتميكيوبيولوجيا وصييولوجيا طاالب
لناعية314ن  338ن0 -01
0-01

اجنة وحلنيف
صقاييا 314ح
0-01

كيتمياء عضوية
 311ك08 -01

كيتمياء عضوية
314ك0 -01

كيتمياء عضوية
 311ك08 -01

تميكيوبيييوي
ودوائي يبط
342ف0-01

حغييا تما بعد
الحيييب 381ج
08 -01
جيولوجيا
حاييخية 384ج
08 -01

لخوي ييوبية

(

ــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

كيتمياء صيزيائية( (
384iiك

ـــــــــــــــــــ

كيتمياء صيزيائية( (
384iiك

كيتمياء صيزيائية( i
(384ك

0 -01

0 -01

كيتمياء صيزيائية(
384( iك
0 -01

ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

 301 )iiج
08 -01

تمقيي خاس ii
 352ج

ـــــــــــــــــــــ
جيولوجيا
حاييخية 384ج
08 -01

لخوي
ييوبية
(  301 )iiج
08 -01
ـــــــــــــــــــــ

08-01

اليبــــــــــــ
8102/5/19

تمقيي خاص
( 358 )iي
0 -01

االانيــــــــــــن
8102/5/21

ـــــــــــــــــــــ

طيق الريزياء
اليياضية 311
ف08 -01

طيق الريزياء
اليياضية 311
ف08 -01

08 -01

حاليل عددي
(  311 iي
0 -01

النظيية
الكهيوتمغناطييية
 314ف -01
08

إالاء عام 338
ي
08 -01

إالاء عام
 338ي
08 -01

 -علتما بان االتمحاانا يوف حبدأ الياعة العاشية لبااا

أ /.خالد ااتمد هاشم

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

0 -01

تمديي شئون الطالب

كيتمياء عضوية
 318ك
0 -01

والتميكيوبيولوجى

ـــــــــــــــــــــ

تمقدتمه الريزياء
النووية 388ف
08 -01

8102/5/23

كيتمياء عضوية
 314ك
0 -01

كيتمياء عضوية
 314ك0 -01

كيتمياء عضوية
 314ك0 -01

كيتمياء عضوية
( 348 )iiك
0 -01

تمقدتمه الريزياء
النووية 388ف
08 -01

االيبعـــــــــــاء

شعبة الكيتمياء
والايوان

شعبة الكيتمياء
والنبا

بيئة وصييولوجيا
ـــــــــــــــــــــ الايوان  312ح-01
0

شعبة الكيتمياء

شعبة علم
الايوان

شعبة
الجيولوجيا

شعبة
الجيولوجيا
والكيتمياء

شعبة
الجيوصيزياء

شعبة
الاايب االلى

كيتمياء صيزيائية
( 388 ( iiك
0 -01
إنتماء بلويي
وخواص صيزيائية
للبلويا  304ف

طريليا
ويخويا
 311ح
08 -01
إالاء ايوي
 331ي
08 -01

ايشنويا
وحلنيف النباحا
388ن 0-01

كيتمياء ايوية
نباحية أنزيتما

إالاء ايوي
 331ي
08 -01

وعلم

الرييويا

صييولوجيا
وبيئة318ح
0-01
ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

 318ن 0 -01
إالاء ايوي
 331ي
08 -01

إالاء ايوي
 331ي
08 -01

– على كل طالب ااضا ي البطاةة الجاتمعية الخالة به لدخول االتمحاان

وكيل الكلية لشئون الحعليم والطالب

"أ1د /كتمال تماتمد ييد خليل

"

ارييا نباحية
388ج
08-01
لخوي تمحاولة
()ii
 302ج
08 -01

كيتمياء صيزيائية
ii

384ك
0 -01
لخوي تمحاولة
()ii
 302ج
08 -01

جيوصيزياء (أأ)
348ج
08 -01

ـــــــــــــــــــــ
حطبيقا

جيولوجيا
حاييخية 384ج
08 -01

لخوي
ييوبية
(  301 )iiج
08 -01
تمقيي خاص(
 354 )IVج
08 -01

اايب ii

344ي
08 -01
ةيايا صيزيائية
بايحخدام
الاايب358ف
08 -01

جيوصيزياء
حطبيقية  344ج
08 -01
لخوي تمحاولة
()ii
 302ج
08 -01

جيولوجيا التمياه جيولوجيا التمياه
جيولوجيا التمياه
والبحيول 341ج والبحيول 341ج والبحيول 341ج
08 -01
08 -01
08 -01
إالاء عام
 338ي
08 -01

إالاء عام
 338ي
08 -01

إالاء عام
 338ي
08 -01

– تمتمنوع تمنعا باحا دخول التماتمول لجان االتمحاان

عتميد الكلية

"أ.د /ااتمد تماتمد تماتمد يليتمان"

ـــــــــــــــــــــ
نظيية
تمحيجتما
348ي
0 -01
باوث عتمليا

304iي
0 -01

ـــــــــــــــــــــ
حاليل عددى i

311ي
0 -01

كلية العلوم

جدول االمتحانات التحريرية لطالب الفرقة الرابعة فصل دراسي ثاني دوريونية 8102م جميع الشعب

إداية شئون طالب

اليوم والحاييخ

شعبة الاايب

االاــــــــــــــد
8102/5/6

حكنولوجيا
الاايب
444ي
0 -01

الاالاـــــــــــــاء
8102/5/8

شعبة
اليياضيا

شعبة الريزياء

جبي تمجيد
( 418 )i iي التمحقدتمة  108ف
08 -01
0 -01

صيزياء الجواتمد

ـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ

هيديوديناتميكا
 481ي

تموللية صائقة
 404ف

0 -01

08 -01
الريزياء الايابية
 418ف

الختمـــــــــــيس
8102/5/10

ةيايا
صيزيائية
458ف
08-01

االاــــــــــــد
8102/5/13

ــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ

الاالاــــــــــــاء
8102/5/15

الزكاء
االلطناعى
448ي 0-01

نتمزجة يياضية
 401ي

أطياف جزئية
 131ف

0 -01

08 -01

08 -01

الختميـــــــــــس
8102/5/17

ـــــــــــــــــــ

كيتمياء حاليلية
وغيي عضوية
 434ك

0 -01

0 -01

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

كيتمياء عضوية
 418ك

ـــــــــــــــــــ

0 -01
ـــــــــــــــــــــ

كيتمياء صيزيائية
( 188 )ivك

0 -01

0 -01

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ

االاـــــــــــــــد
8102/5/20
الاالاـــــــــــــاء
8102/5/22

ــــــــــــــــــ
ـ

تمقيي خاص
))iii
 454ي
0 -01
ـــــــــــــــــــــ

هندية
نظم حشغيل
الاايب 441ي حراضلية 414ي
0 -01

0 -01

تمقيي خاص
(261 ) ii
ف01 -01
صيزياء الليزي
 138ف
08 -01

08 -01

الينين النووي
 188ف

الينين النووي
 188ف

08 -01

08 -01

علتما بان االتمحاانا يوف حبدأ الياعة العاشية لبااا

تمديي شئون الطالب

أ /.خالد ااتمد هاشم

الكحيونيا
بليية
118ف
08 -01
صيزياء الليزي
 138ف

ـــــــــــــــــــــ

كيتمياء عضوية
 418ك
0 -01

0 -01

0 -01

0 -01

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

جيولوجيا
اةحلادية
 101ج08 -01

ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــ

كيتمياء عضوية
(118 )VIك

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ
صييولوجيا الرطييا

اايب آل  112ي
08 -01

ــــــــــــــــــــــــــ

كيتمياء عضوية
 418ك

تميكيوبيولوجيا
ويتموم تميكيوبية
 112ن

ــــــــــــــــــــ

وتميكيوبيولوجيا
لناعية  111ن
0 -01

– على كل طالب ااضا ي البطاةة الجاتمعية الخالة به لدخول االتمحاان

وكيل الكلية لشئون الحعليم والطالب

"أ1د /كتمال تماتمد ييد خليل"

08 -01

بيولوجيا
اوأيتماك وبيئا

خالة  112ح
08 -01

ــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

صييولوجيا
ويلوك 108
ح08 -01

08 -01

اايب آل
 151ي

كيتمياء عضوية
 418ك

0 -01

0 -01

كيتمياء حاليلية
وغيي عضوية
 458ك

ايحكشاف تمعدن
 101ج

صيزياء االهحزازا
والتموجا
182ف

0 -01

0 -01

حطبيقا اايب
صيزياء الجواتمد
للريزياء ( ) ii
التمحقدتمة  108ف
 112ي
08 -01

شعبة الجيولوجيا
والكيتمياء

شعبة
الجيويولوجيا

شعبة الجيوصيزياء

كيتمياء عضوية
 418ك

08 -01

باوث عتمليا
(101 )iiي
0-01

الختميــــــــــــــس
8102/5/24

شعبة الريزياء
والكيتمياء
كيتمياء حاليلية
وغيي عضوية
 458ك

شعبة الكيتمياء

شعبة الكيتمياء
والنبا

شعبة الكيتمياء
شعبة الكيتمياء
والايوان
والتميكيوبيولوجى
كيتمياء حاليلية وغيي كيتمياء حاليلية
وغيي عضوية
عضوية
 458ك
 458ك

الجدول النهائى

اايب آل
 151ي

01 -01

08 -01

ايحشعاي عن بعد
وجيولوجيا
حطبيقية 131ج

ايحشعاي عن بعد
وجيولوجيا
حطبيقية 131ج

08 -01

08 -01

ـــــــــــــــــــــــــــ

ااواض حيييب
وطباةية 108ج
08 -01

جيولوجيا
اةحلادية
 101ج08 -01

جيولوجيا اةحلادية
 101ج

08 -01
جيولوجيا حلوييية
جيولوجيا حلوييية
جيولوجيا حلوييية
وجيولوجيا البيئية وجيولوجيا البيئية  131وجيولوجيا البيئية 131
 131ج
ج
ج
08 -01
08 -01
08 -01

ــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

جيولوجيا تملي
182ج

جيولوجيا تملي
182ج

جيولوجيا تملي
182ج

08 -01

08 -01

08 -01

جيولوجيا حا
يطاية  111ج
08 -01

جيولوجيا حا
يطاية  111ج

08 -01

جيولوجيا حا
يطاية  111ج
08 -01

– تمتمنوع تمنعا باحا دخول التماتمول لجان االتمحاانا

عتميد الكلية

"أ.د /ااتمد تماتمد تماتمد يليتمان"

