
   
  

  كلیة العلوم                                                                                        الئحة جدیدة – (جمیع الشعب) الفرقة األولى                                                                                         مالفیوجامعة 
 

            
ا من یوم  - ١ ملحوظة: ً   كل في میعاد معملھُ حتى ال یوثر ذلك على سیر المحاضرات النظریة. م٢٠٢٢/  ١٢ /٢٩  وحتى یوم م١٢/٢٠٢٢ /١٧تبدأ االمتحانات العملیة اعتبار

ا.النظریة االمتحانات  تبدأ -٢             ً ا حتي الساعة الواحدة ظھر ً                                                                                                                                         الساعة العاشرة صباح

  م ٢٠٢٢/٢٠٢٣للعام الجامعي  الفصل الدراسي األول جداول امتحانات

  العلوم طبیعیةشعبة   وعدد الطالب الشعبة

  زمن االمتحان طالب)١١٠(
  البیولوجیة والكیمیائیةشعبة العلوم 

  زمن االمتحان طالب)١٣٢(
  الجیولوجیة والكیمیائیةشعبة العلوم 

  زمن االمتحان طالب)٢٩(
 الیوم والتاریخ

 جبر ٢/١/٢٠٢٣ثنین اإل
  ثالث ساعات

 ل في التفاضل وتكام مقدمة
  ساعتان

 )١ریاضة عامة (
 ثالث ساعات

   محمود بسیوني د/  احمد روبي  د/  مصطفى سكران د/  أستاذ المقرر
  ٤/١/٢٠٢٣ربعاء األ

  
 علم الشكل الخارجي للنبات

 ثالث ساعات
 ساعتان علم الشكل الخارجي للنبات

  سماء خمیسأ د/  د/ ھشام الفیومي     أستاذ المقرر 
  )١تحلیل ریاضي ( ٩/١/٢٠٢٣ثنین اإل

 ثالث ساعات
  )١الفقاریات (

 ثالث ساعات
  جیولوجیا بنائیة وتاریخیة 

 ثالث ساعات
  ا.د/ محمد ابو الغار ؛ د/سید عبد العزیز  ا.د/دیھوم الباسل + د/ مروه ثابت  د/ محمد رجب   أستاذ المقرر

 )١الكیمیاء العضویة ( ١١/١/٢٠٢٣ربعاء األ
 ثالث ساعات

 )١یة (الكیمیاء العضو
 ثالث ساعات

 ) ٣الكیمیاء العضویة (
  ساعتان

  سماء كمال د/أ  سوي یأ.د/عبد النبي ع  راھیم عصام د/إب  أستاذ المقرر

 )١الكیمیاء الفیزیائیة ( ١٤/١/٢٠٢٣السبت 
 ثالث ساعات

 )٢الكیمیاء الفیزیائیة (
  ساعتان

 )١الكیمیاء الفیزیائیة (
 ثالث ساعات

  د/ حسناء حسین   د/ ھشام الفقي   لفقي د/ ھشام ا  أستاذ المقرر

   ١٦/١/٢٠٢٣ثنین اإل
  

 )١مدخل علم الحیوان (
  ساعتان

 جیولوجیا طبیعیة 
  ساعتان

  د/ محمد علي أغا   الدش ھبھ+ د/  أ.د/عزه    أستاذ المقرر

 خواص مادة  ١٨/١/٢٠٢٣ربعاء األ
 ثالث ساعات

  خواص مادة وحرارة 
 ساعتان

  خواص مادة وحرارة 
  عتانسا

  أحمد حاتم د/   ؛ د/ عبد الوھاب  جمعھ د/  د/ ھاني الشرقاوي   أستاذ المقرر

  حرارة ٢١/١/٢٠٢٣السبت 
 ثالث ساعات

 ) ١تشریح نبات (
  ساعتان

 بیئة نباتیھ
  ساعتان

  أمین سامحد/  د/ فاتن یوسف  خبیريجمعھ  د/  أستاذ المقرر

  متطلب جامعة ٢٣/١/٢٠٢٣ثنین اإل
  ساعتان (لغة إنجلیزیة)

  متطلب جامعة
  ساعتان (لغة إنجلیزیة)

  متطلب جامعة
  ساعتان (لغة إنجلیزیة)

  حمد عبد السالمأ.د/ أ  مد عبد السالمأ.د/ أح  مد عبد السالمأ.د/ أح  أستاذ المقرر

  مید الكلیةع                                       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب               شئون الطالب       
      صالح عبدالعلیم محمد العونيأ.د/                                       زغلول   حسن / خالد حسینأ.د                                                                                                   


