
   
  كلیة العلوم                                                                                                         الئحة جدیدة – شعب)(جمیع ال الفرقة الثالثة                                                                                                    الفیومجامعة 

 

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

  ا.الواحدة ظھرً حتي الساعة العاشرة صباحاً الساعة النظریة االمتحانات  تبدأ -٢            

  م٢٠٢٢/٢٠٢٣للعام الجامعي  الفصل الدراسي األول جداول امتحانات

  الریاضیاتشعبة  وعدد الطالب الشعبة

 )طالب  ٤  (
زمن 

  االمتحان

  شعبة الریاضیات وعلوم الحاسب

 طالب)  ٣٠ (
زمن 

  االمتحان

  شعبة الریاضیات والفیزیاء

 طالب) ١٦  (
زمن 

  االمتحان

  شعبة الفیزیاء

 طالب) ١٢  (
زمن 

  االمتحان

  شعبة الكیمیاء والفیزیاء

  طالب) ٣٨ (
زمن 

 یوم والتاریخال   االمتحان

 مقرر اختیاري ریاضیات ٢٩/١٢/٢٠٢٢الخمیس 
 ساعتان  ))١(برمجة خطیة (

  مقرر اختیاري ریاضیات
ثالث  (مقدمھ في المعادالت التكاملیة)

 ساعات

  مقرر اختیاري ریاضیات
ثالث  (مقدمھ في المعادالت التكاملیة)

 ساعات

  مقرر ریاضیات یخدم التخصص
ّلي متقدم (   ساعتان ))٣(حاسب ا

 

  مقرر اختیاري كیمیاء
 ساعتان (كیمیاء تخلیقیة متقدمة)

  د/ابراھیم عصام   د/ مدحت   د/حسن یوسف   د/حسن یوسف   د/بدر   أستاذ المقرر

ثالث  جبر مجرد ١/١/٢٠٢٣االحد 
 ساعات

ثالث  جبر مجرد
 ساعات

ثالث  جبر مجرد
 ساعات

  ساعتان فیزیاء حدیثة
 

ثالث  )٢عضویة (میكانیكا التفاعالت ال
  ا.د/عبد النبي عیسوي   د/ جمال عطیھ   عیسويد/ عائشة   عیسويد/ عائشة   عیسويد/ عائشة   أستاذ المقرر ساعات

  ٣/١/٢٠٢٣الثالثاء 
 

ثالث  نظم معلومات
  ساعات

  

 
 

 
 

 dكیمیاء العناصر االنتقالیة 
 ساعتان

 د/منال عفیفي      عبد الحمیدصالح د/    أستاذ المقرر

ثالث  نظریة المعادالت التفاضلیة العادیة ٥/١/٢٠٢٣الخمیس 
 ساعات

 المعادالت التفاضلیة العادیة
  ساعتان

 المعادالت التفاضلیة العادیة
 ساعتان

  ساعتان )١فیزیاء ریاضیة (
 

 
 

    د/احمد لطفي   محمد رجبد/   محمد رجبد/   أ.د/كمال الدیب   أستاذ المقرر
  ١٠/١/٢٠٢٣الثالثاء 

 
 

  
 

 
 

 
  )١كیمیاء كھربیة (

 ساعتان
  ا.د/محمد الربیعي           أستاذ المقرر

 )١تحلیل حقیقي ( ١٢/١/٢٠٢٣الخمیس 
 ساعتان

 )١تحلیل حقیقي (
 ساعتان

 )١تحلیل حقیقي (
 ساعتان

 )١فیزیاء الجوامد (
  ساعتان

 )١فیزیاء الجوامد (
 ساعتان

  ا.د/صالح محروس    د/سامیھ سلیمان  د/ احمد عبد التواب   بد التواب د/ احمد ع  حمد عبد التواب د/ أ  أستاذ المقرر
   ١٥/١/٢٠٢٣االحد 

 
  

 
 

  
 

 
 )١+ ألیفاتیة حلقیة ( ةكیمیاء فراغی

 ساعتان
  د/عادل عبد الجواد          أستاذ المقرر

ثالث  كھرومغناطیسیة ١٧/١/٢٠٢٣الثالثاء 
 ساعات

ثالث   البرمجة الشیئیة
 ساعات

 )١ریة (فیزیاء ذ
  ساعتان

 )١فیزیاء ذریة (
 ساعتان

 )١فیزیاء ذریة (
 ساعتان

 د/ فاطمھ عبد اللطیف  د/ فاطمھ عبد اللطیف  د/ عزه محرم  د/محمد عبد الباقي   ھبة محمد عالمد/  أستاذ المقرر
 دوال خاصة ١٩/١/٢٠٢٣الخمیس 

  ساعتان
  تحلیل وتصمیم نظم

  ساعتان
 )١الكترونیات (

 ساعتان
 )١رونیات (الكت

 ساعتان
 )١الكترونیات (

 ساعتان
  السید د/حمدان   السیدد/حمدان   السیدد/حمدان   د/محمد عبد الباقي    حمود بسیونيم د/  أستاذ المقرر

ثالث  توبولوجي عام ٢٢/١/٢٠٢٣االحد 
 ساعات

 التصمیم المنطقي
  ساعتان

  مقرر اختیاري فیزیاء
  ساعتان (فیزیاء البللورات واألشعة السینیة)

  مقرر اختیاري فیزیاء
  ساعتان (فیزیاء البللورات واألشعة السینیة)

  مقرر اختیاري فیزیاء
  ساعتان (فیزیاء البللورات واألشعة السینیة)

  سید طھ / ا.د   ا.د سید طھ   سید طھ / ا.د   من علي د/أی  د/سالمھ   أستاذ المقرر

  متطلب كلیة ٢٤/١/٢٠٢٣الثالثاء 
 ساعتان  تابة المقترحات)(طرق البحث وك

  متطلب كلیة
 ساعتان  (طرق البحث وكتابة المقترحات)

  متطلب كلیة
 ساعتان  (طرق البحث وكتابة المقترحات)

  متطلب كلیة
 ساعتان  (طرق البحث وكتابة المقترحات)

  متطلب كلیة
 ساعتان  (طرق البحث وكتابة المقترحات)

  شعبانأ.د/ محمد انور + د/یاسر   شعبانأ.د/ محمد انور + د/یاسر   شعبانأ.د/ محمد انور + د/یاسر   شعبانأ.د/ محمد انور + د/یاسر   شعبانأ.د/ محمد انور + د/یاسر   أستاذ المقرر

           
  كلیة عمید ال                                       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب               مدیر إدارة شئون الطالب         

  
  

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



   
  كلیة العلوم                                                                                                         الئحة جدیدة – شعب)(جمیع ال الفرقة الثالثة                                                                                                    الفیومجامعة 

 

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

  ا.الواحدة ظھرً حتي الساعة العاشرة صباحاً الساعة النظریة االمتحانات  تبدأ -٢            

  م٢٠٢٢/٢٠٢٣للعام الجامعي  الفصل الدراسي األول جداول امتحانات

  النبات والكیمیاءشعبة  الشعبة وعدد الطالب

 طالب) ٤٠ (
 زمن

  االمتحان

  شعبة الحیوان والكیمیاء

 طالب) ٦٨ (
زمن 

  االمتحان

  شعبة الكیمیاء والكیمیاء الحیویة

 طالب) ٦١ (
زمن 

  االمتحان

  شعبة الجیولوجیا والكیمیاء

 طالب) ٣١ (
زمن 

  االمتحان

  شعبة الكیمیاء

  طالب) ٣٨ (
زمن 

 الیوم والتاریخ  االمتحان
   ٢٧/١٢/٢٠٢٢الثالثاء 

 
 

  
 

 
  حمایة شواطئ وتلوث

  ساعتان
 

  
     د/محمد جمعھ        أستاذ المقرر

  مقرر اختیاري كیمیاء ٢٩/١٢/٢٠٢٢الخمیس 
 ساعتان (كیمیاء تخلیقیة متقدمة)

  مقرر اختیاري كیمیاء
 ساعتان (كیمیاء تخلیقیة متقدمة)

  مقرر اختیاري كیمیاء
 ساعتان (كیمیاء تخلیقیة متقدمة)

  مقرر اختیاري كیمیاء
 ساعتان (كیمیاء تخلیقیة متقدمة)

  مقرر اختیاري كیمیاء
 ساعتان )عضویة تطبیقیة (كیمیاء 

  أ.د/عبد النبي عیسوي  د/رمضان معوض   یمن صالح أأ.د/   د/رمضان معوض   د/ابراھیم عصام   أستاذ المقرر
ثالث  )٢میكانیكا التفاعالت العضویة ( ١/١/٢٠٢٣االحد 

 ساعات
ثالث  )٢میكانیكا التفاعالت العضویة (

 ساعات
ثالث  )٢میكانیكا التفاعالت العضویة (

 ساعات
ثالث  )٢میكانیكا التفاعالت العضویة (

 ساعات
ثالث  )٢میكانیكا التفاعالت العضویة (

  أ.د/احمد القاضي   سماء كمال د/أ  ا.د/فتحیھ قرني   ا.د/عبد النبي عیسوي  ا.د/عبد النبي عیسوي  أستاذ المقرر ساعات
  dكیمیاء العناصر االنتقالیة  ٣/١/٢٠٢٣الثالثاء 

 ساعتان
  dكیمیاء العناصر االنتقالیة 

 ساعتان
  dكیمیاء العناصر االنتقالیة 

 ساعتان
  dكیمیاء العناصر االنتقالیة 

 ساعتان
  )٢( dكیمیاء العناصر االنتقالیة 

 ساعتان
   زینب عبد الوھابد/  عفیفي منالد/  أ.د/حسن عبد الحي  جوده د/ھبھ السید  د/منال عفیفي   أستاذ المقرر

 فسیولوجیا الكائنات الدقیقة ٥/١/٢٠٢٣الخمیس 
 ساعتان

 اساسیات علم البیئة
  ساعتان

 كیمیاء الكربوھیدرات وتمثیلھا الغذائي
 ساعتان

 صخور رسوبیة
 ساعتان

 
 

  أ.د/محمد ابو الغار   ریس سحر عتد/  خالد زغلول أ.د/   شرف عیسىأأ.د/  أستاذ المقرر
 )١كیمیاء كھربیة ( ١٠/١/٢٠٢٣الثالثاء 

  ساعتان
 )١كیمیاء كھربیة (

  ساعتان
 )١كیمیاء كھربیة (

  ساعتان
 )١كیمیاء كھربیة (

  ساعتان
ثالث  )١كیمیاء كھربیة (

  أ.د/نادیھ ھالل  یعيا.د/محمد الرب  ا.د/محمد الربیعي  د/حسناء حسینأ  ا.د/محمد الربیعي  أستاذ المقرر ساعات
 )١كیمیاء حركیة ( ١٢/١/٢٠٢٣الخمیس 

 ساعتان
 )١كیمیاء حركیة (

 ساعتان
 )١كیمیاء حركیة (

 ساعتان
 )١كیمیاء حركیة (

 ساعتان
  

 
    د/ھشام الفقي   د/ھشام الفقي   د/ھشام الفقي   د/ھشام الفقي   أستاذ المقرر

 )١لقیة (+ ألیفاتیة ح ةكیمیاء فراغی ١٥/١/٢٠٢٣االحد 
 ساعتان

 )١+ ألیفاتیة حلقیة ( ةكیمیاء فراغی
 ساعتان

 )١+ ألیفاتیة حلقیة ( ةكیمیاء فراغی
 ساعتان

 )١+ ألیفاتیة حلقیة ( ةكیمیاء فراغی
 ساعتان

 )٢+ ألیفاتیة حلقیة ( ةكیمیاء فراغی
 ساعتان

  د/زینب رمضان   د/عادل عبد الجواد   د/عادل عبد الجواد   د/عادل عبد الجواد   د/عادل عبد الجواد   أستاذ المقرر
ثالث  فسیولوجیا الجزئیة ١٧/١/٢٠٢٣الثالثاء 

 ساعات
 )٢علم الحشرات (

 ساعتان
 فیتامینات وھرمونات

 ساعتان
 جیومورفولوجي

  ساعتان
ثالث  )١كیمیاء الكربوھیدرات (

 ا.د/ممدوح طھ   حمد وجیھ د/أ  د/عال نبیل عادلأ.د/ +الجندي ا.د/عفاف  د/ھشام عباس   أستاذ المقرر ساعات

 ارشیجونیات وحفریات ١٩/١/٢٠٢٣الخمیس 
 ساعتان

ثالث  فسیولوجیا
 ساعات

كیمیاء المواد الدھنیة والبروتنیات 
ثالث  وتمثیلھا الغذائي

 ساعات
 علم الطبقات

 ساعتان
  

 
    حمد وجیھ د/أ  شعباند/اماني   رفعت ؛أ.د/عزه؛د/ھبھا.د / نجالء   رانیا محمد د/  أستاذ المقرر

  مقرر اختیاري نبات ٢٢/١/٢٠٢٣االحد 
  ساعتان (بیولوجیا جزیئیة)

  مقرر علم الحیوان اختیاري
 ساعتان  نسجة متقدم+بیئة وسلوك حشرات)(أ

  مقرر اختیاري بیو
  ساعتان (كیمیاء األنسجة)

  مقرر اختیاري جیولوجیا
  ساعتان (صخور متحولة)

ث ثال  أ)-١تحلیل باستخدام االجھزة (
 د/سید ریاض عبدالحفیظ  د/عادل األفندي  د/سحر عتریس   +ا.د/عبد الكریم عادلا.د/ا   یاسر شعباند/  أستاذ المقرر ساعات

  متطلب كلیة ٢٤/١/٢٠٢٣الثالثاء 
 ساعتان  (طرق البحث وكتابة المقترحات)

  متطلب كلیة
 ساعتان  (طرق البحث وكتابة المقترحات)

  متطلب كلیة
 ساعتان  بة المقترحات)(طرق البحث وكتا

  متطلب كلیة
 ساعتان  (طرق البحث وكتابة المقترحات)

  متطلب كلیة
 ساعتان  (طرق البحث وكتابة المقترحات)

  شعبان/ محمد انور + د/یاسر أ.د  شعبانأ.د/ محمد انور + د/یاسر   شعبانأ.د/ محمد انور + د/یاسر   شعبانأ.د/ محمد انور + د/یاسر   شعبانأ.د/ محمد انور + د/یاسر   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                                                                                                      


