
   
  

  كلیة العلوم                                                                                        الئحة جدیدة – (جمیع الشعب) الفرقة الثانیة                                                                                         الفیومجامعة  
 

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

ا حتي الساعة الرابعة والنصف عصرً النظریة االمتحانات  تبدأ -٢             ً   ا.الساعة الواحدة والنصف ظھر

  م٢٠٢٢/٢٠٢٣عي للعام الجام الفصل الدراسي األول جداول امتحانات

  الریاضیات والفیزیاءشعبة  الشعبة وعدد الطالب

 طالب)٦٢(
زمن 

  االمتحان

  شعبة الكیمیاء والفیزیاء

 طالب) ٩٥ (
زمن 

  االمتحان

  الجیولوجیة والكیمیائیةشعبة العلوم 

 طالب) ٢٥(
زمن 

  االمتحان

  البیولوجیة والكیمیائیةشعبة العلوم 

 طالب) ١٤٥ (
زمن 

 الیوم والتاریخ  االمتحان

ثالث   أستاتیكا ٢/١/٢٠٢٣ثنین اإل
  ساعات

ثالث  )١( یةكیمیاء تحلیل
  ساعات

  )٢كیمیاء تحلیلیة (
  ساعتان

  نبات اقتصادي ومحاصیل
  ساعتان

  ؛ا.د/ثروت الدسوقيد/اماني   محمود قرنيد/  د/سید ریاض عبدالحفیظ  ھبھ عالم د/   أستاذ المقرر

ثالث  )١موجات وضوء فیزیائي ( ٤/١/٢٠٢٣ربعاء األ
 ساعات

ثالث  )١موجات وضوء فیزیائي (
 ساعات

ثالث   علم بصریات المعادن
 ساعات

 ئیةیوراثة وبیولوجیا جز
 ساعتان

  د/اسامھ سرحان +د/نھى  ادل األفنديد/ع   سمیھ د/أ.  عادل السید  د/  أستاذ المقرر
ثالث  )٢تحلیل ریاضي ( ٩/١/٢٠٢٣ثنین اإل

 ساعات
ثالث  تفاضل وتكامل

  ساعات
  حفریات كبیرة

 ساعتان
ثالث  الفقاریات

  د/رجاء +د/ساره  د/سید عبد العزیز + ا.د/صبحي   احمد روبي د/  د/ جمال عبد الحلیم   أستاذ المقرر ساعات
  ١١/١/٢٠٢٣ربعاء األ

 
 

 
 

 
 بیئة نباتیة

 ساعتان
   د/ مروه عنتر،   مي سیدد/        أستاذ المقرر

ثالث  مجة الحاسبمقدمة في بر ١٤/١/٢٠٢٣السبت 
 ساعات

كیمیاء عضویة ألیفاتیة ثنائیة 
ثالث  المجموعات ودھون وبروتینات

  ساعات

كیمیاء عضویة ألیفاتیة ثنائیة المجموعات 
ثالث  ودھون وبروتینات

  ساعات

كیمیاء عضویة ألیفاتیة ثنائیة المجموعات 
ثالث  ودھون وبروتینات

  د/ابراھیم عصام   أ.د/عبد النبي عیسوي   .د/فتحیھ قرني أ   د/ صالح عبد الحمید  أستاذ المقرر  ساعات
  ١٦/١/٢٠٢٣ثنین اإل

 
 )١كیمیاء فیزیائیة ودینامیكا حراریة (

  ساعتان
ثالث  )١كیمیاء فیزیائیة ودینامیكا حراریة (

  ساعات
ثالث  )٢كیمیاء فیزیائیة ودینامیكا حراریة (

  د/حسناء حسین    محمدغاده د/   غاده محمدد/ا.     أستاذ المقرر  ساعات
ثالث  ةكھرومغناطیسی ١٨/١/٢٠٢٣ربعاء األ

 ساعات
ثالث  ةكھرومغناطیسی

 ساعات
  مساحة وجیولوجیا حقل

  ساعتان
  فیزیاء حیویة وإشعاعیة

  ساعتان
  د/ یاسر عبید أ.  أ.د/احمد جابر   د/ محمد عطیھ   د/ محمد عطیھ   أستاذ المقرر

ثالث  )١( يجبر خط ٢١/١/٢٠٢٣السبت 
 ساعات

  
  

ثالث   )٢ریاضة عامة (
 ساعات

 مقدمة في علم الوراثة الخلویة
  ساعتان

  د/سمر ثابت   غاده د/    عیسويد/ عائشھ   أستاذ المقرر

  متطلب جامعة ٢٣/١/٢٠٢٣ثنین اإل
 ساعتان (مباديء القانون)

  متطلب جامعة
 ساعتان (مباديء القانون)

  متطلب جامعة
 ساعتان (مباديء القانون)

  متطلب جامعة
 ساعتان (مباديء القانون)

  عبد هللا الصوافد/  عبد هللا الصوافد/  عبد هللا الصوافد/  عبد هللا الصوافد/  أستاذ المقرر

   
  عمید الكلیة                                        وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب               مدیر إدارة شئون الطالب         

  
  

       أ.د/ صالح عبدالعلیم محمد العوني                               زغلول  حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                     


