
   
  كلیة العلوم                                                                                            جدیدةالئحة  – (جمیع الشعب) الفرقة الرابعة                                                                                         الفیومجامعة  
 

            
ا من یوم  - ١ ملحوظة: ً   محاضرات النظریة.كل في میعاد معملھُ حتى ال یوثر ذلك على سیر ال م٢٠٢٢/  ١٢ /٢٩وحتى یوم م١٢/٢٠٢٢ /١٧تبدأ االمتحانات العملیة اعتبار
ا حتي الساعة الرابعة والنصف عصرً النظریة االمتحانات  تبدأ -٢             ً   ا.الساعة الواحدة والنصف ظھر

  م٢٠٢٢/٢٠٢٣للعام الجامعي  الفصل الدراسي األول جداول امتحانات

  الریاضیاتشعبة  وعدد الطالب الشعبة

 ب)طال٤ (
زمن 

  االمتحان

  شعبة الریاضیات وعلوم الحاسب

 )طالب ٢٢(
زمن 

  االمتحان

  شعبة الریاضیات والفیزیاء

 طالب) ٧ (
زمن 

  االمتحان

  شعبة الفیزیاء

 طالب) ٢٠ (
زمن 

  االمتحان

  والفیزیاء شعبة الكیمیاء

  طالب) ٣١(
زمن 

 ریخالیوم والتا   االمتحان
ثالث  )١نظریة االحتماالت ( ١/١/٢٠٢٣االحد 

 ساعات
ثالث  )١نظریة االحتماالت (

 ساعات
ثالث  )١نظریة االحتماالت (

 ساعات
 میكانیكا إحصائیة

  ساعتان
ثالث   أطیاف المركبات العضویة

  رمضان معوض /د   احمد شعباند/  احمد روبي د/  احمد روبي د/  مد روبي أحد/  أستاذ المقرر  ساعات
 النسبیة العامة ٣/١/٢٠٢٣الثالثاء 

 ساعتان
  لغات شكلیة

 ساعتان
 )١فیزیاء نوویة (

 ساعتان
 )١فیزیاء نوویة (

 ساعتان
 )١فیزیاء نوویة (

 ساعتان
  ا.د نجالء راشد   ا.د/ نجالء راشد   ا.د/ نجالء راشد   د/محمد عبد الباقي   سماعیل عبد الظاھر إد/  أستاذ المقرر

  ) ریاضیات١مقرر اختیاري ( ٥/١/٢٠٢٣الخمیس 
  ساعتان (مختارات من تاریخ الریاضیات)

  ) حاسب١مقرر اختیاري (
 ساعتان  (أمن الحاسب)

  فیزیاء مقرر اختیاري
 ساعتان (طاقات متجددة)

 (طاقات متجددة)
 ساعتان

  فیزیاء مقرر اختیاري
 ساعتان (طاقات متجددة)

  د/حمدان سید  د/حمدان سید  د/حمدان سید  د/ایمن علي    جمال عبد الحلیمد/  أستاذ المقرر
  ١٠/١/٢٠٢٣الثالثاء 

 
 

 
 

 
 

 
  )٢كیمیاء البلمرات العالیة والمنظفات (

 ساعتان
  د/زینب رمضان          أستاذ المقرر

  ) ریاضیات٢مقرر اختیاري ( ١٢/١/٢٠٢٣الخمیس 
  ساعتان (حساب الممتدات)

  مقرر اختیاري ریاضیات
  ساعتان الممتدات) (حساب

  مقرر اختیاري ریاضیات
  ساعتان (حساب الممتدات)

  فیزیاء )١( مقرر اختیاري
  ساعتان (النظریة النسبیة)

  
 )١فیزیاء بیئیة (

 ساعتان
  ا.د/ جمال السعید  د/اشرف غانم   اسماعیل عبد الظاھرد/  اسماعیل عبد الظاھرد/  اسماعیل عبد الظاھرد/  أستاذ المقرر

 )١تحلیل مركب ( ١٥/١/٢٠٢٣االحد 
 ساعتان

 )١تحلیل مركب (
 ساعتان

 )١تحلیل مركب (
 ساعتان

 )٢فیزیاء كم (
 ساعتان

 )١كیمیاء كھربیة (
  ساعتان

  د/مسعد  د/ ھاني الشرقاوي   د/ احمد عبد التواب   د/ احمد عبد التواب   احمد عبد التواب  د/  أستاذ المقرر
  زیعنظریة التو ١٧/١/٢٠٢٣الثالثاء 

  ساعتان
 

  
 

  
 

  
 كیمیاء نوویة واشعاعیة (أ)

  ساعتان
  د/فاطمھ         بدر د/  أستاذ المقرر

 تحلیل دالي ١٩/١/٢٠٢٣الخمیس 
  ساعتان

 تحلیل دالي
  ساعتان

 تحلیل دالي
  ساعتان

  ) فیزیاء٢مقرر اختیاري (
  ساعتان (فیزیاء فلك)

  مقرر اختیاري كیمیاء
  ساعتان أ))(كیمیاء مواد البناء والحراریات (

  أ.د/صالح عبد العلیم محمد العوني  د/ عادل فتحي    غاده محمدد/   غاده محمدد/  محمود صبري د/  أستاذ المقرر
ثالث  ھندسة تفاضلیة ٢٢/١/٢٠٢٣االحد 

 ساعات
ثالث  خوارزمیات وھیاكل البیانات

 ساعات
 إلكترونیات رقمیة

  ساعتان
 )٢الكترونیات (

 ساعتان
 

  
    د/ محمد یوسف   د/ محمد یوسف   د/صالح   فاطمھ مصباح  د/  أستاذ المقرر

  متطلب كلیة ٢٤/١/٢٠٢٣الثالثاء 
  ساعتان (دراسات بیئیة)

  متطلب كلیة
  ساعتان (دراسات بیئیة)

  متطلب كلیة
  ساعتان (دراسات بیئیة)

  متطلب كلیة
  ساعتان (دراسات بیئیة)

  متطلب كلیة
  ساعتان (دراسات بیئیة)

  یاسر عبد القويا.د/ عبد الكریم+د/  یاسر عبد القويا.د/ عبد الكریم+د/  یاسر عبد القويا.د/ عبد الكریم+د/  یاسر عبد القويد/ ا.د/ عبد الكریم+  یاسر عبد القويا.د/ عبد الكریم+د/  رأستاذ المقر

  عمید الكلیة                                        ب وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطال              مدیر إدارة شئون الطالب               
  
  

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

  



   
  كلیة العلوم                                                                                            جدیدةالئحة  – (جمیع الشعب) الفرقة الرابعة                                                                                         الفیومجامعة  
 

            
ا من یوم  - ١ ملحوظة: ً   محاضرات النظریة.كل في میعاد معملھُ حتى ال یوثر ذلك على سیر ال م٢٠٢٢/  ١٢ /٢٩وحتى یوم م١٢/٢٠٢٢ /١٧تبدأ االمتحانات العملیة اعتبار
ا حتي الساعة الرابعة والنصف عصرً النظریة االمتحانات  تبدأ -٢             ً   ا.الساعة الواحدة والنصف ظھر

  م٢٠٢٢/٢٠٢٣للعام الجامعي  الفصل الدراسي األول جداول امتحانات

الشعبة وعدد     
 الطالب

  الكیمیاءاالنبات وشعبة 

 طالب) ٢١ (
زمن 

  االمتحان

  شعبة الحیوان والكیمیاء

 طالب) ٦٥ (
زمن 

  االمتحان

  شعبة الكیمیاء والكیمیاء الحیویة

 طالب) ٥٦ (
زمن 

  االمتحان

  شعبة الجیولوجیا والكیمیاء

 طالب) ٣٠  (
زمن 

  االمتحان

  شعبة الكیمیاء

  طالب) ٣١(
زمن 

  االمتحان
 التاریخالیوم و

  ٢٩/١٢/٢٠٢٢الخمیس 
  

 
  

  سوائل بیولوجیة ووظائف حیویة
 ساعتان

  
  

  
  

      د/اماني       أستاذ المقرر
ثالث   أطیاف المركبات العضویة ١/١/٢٠٢٣االحد 

  ساعات
ثالث   أطیاف المركبات العضویة

  ساعات
ثالث   أطیاف المركبات العضویة

  ساعات
ث ثال  أطیاف المركبات العضویة

  ساعات
ثالث   أطیاف المركبات العضویة

  أ.د/ جمال تمام   اسماء كمال د/  أ.د/ ایمن صالح   ابراھیم عصام د/  أ.د/ ایمن صالح   أستاذ المقرر  ساعات
 جغرافیا نباتیة ٣/١/٢٠٢٣الثالثاء 

 ساعتان
 كیمیاء األنسجة

 ساعتان
 طرق فصل  المواد البیولوجیة

 ساعتان
  جیولوجیا مصر

 ساعتان
 مبیدات حشریة ومبیدات حشائش

 ساعتان
  ا.د/ عبد المنعم مخلوف   د/احمد وجیھ   د/ عال نبیل   د/ایمن  أ.د/عبد الكریم +  د/اسماء خمیس   أستاذ المقرر

ثالث  امراض نبات ووقایتھا ٥/١/٢٠٢٣الخمیس 
 ساعات

ثالث  تشریح مقارن
 ساعات

 ))٢(ھندسة رواثیة ( مقرر اختیاري بیو
 ساعتان

 )٢یوفیزیاء (ج
 ساعتان

ثالث  )٢كیمیاء السطوح والحفز (
  أ.د/ محمد الربیعي   ا.د/ رفعت الترب   د/سحر عتریس   + د/وسام سالم  د/سماح ممدوح  د/ اماني + د/ مي   أستاذ المقرر  ساعات

كیمیاء البلمرات العالیة والمنظفات  ١٠/١/٢٠٢٣الثالثاء 
 ساعتان  )٢(

  )٢یة والمنظفات (كیمیاء البلمرات العال
  ساعتان

  )٢كیمیاء البلمرات العالیة والمنظفات (
 ساعتان

  )٢كیمیاء البلمرات العالیة والمنظفات (
 ساعتان

 )٢كیمیاء عضویة ضوئیة (
  ساعتان

  مخلوف  ا.د/ عبد المنعم  أ.د/ عبد النبي عیسوي   أ.د/ عبد النبي عیسوي   أ.د/ عبد النبي عیسوي   د/زینب رمضان  أستاذ المقرر

  مقرر اختیاري نبات ١٢/١/٢٠٢٣الخمیس 
 ساعتان (اصباغ نباتیھ وبناء ضوئي)

  مقرر حیوان اختیاري
 ساعتان (تكنولوجیا حیویة + مكافحة افات)

 بیولوجیا االورام
  ساعتان

  )٣مقرر اختیاري جیولوجیا (
  ساعتان (خامات المعادن)

ثالث  )٢كیمیاء حلقیة غیر متجانسة (
  ساعات

 ا.د/ ممدوح طھ  ادل األفنديد/ع  أ.د/ سھا حمدي   أ.د عادلد. نھى +   حمیدهد/خلود   المقررأستاذ 
 )٢كیمیاء كھربیة ( ١٥/١/٢٠٢٣االحد 

  ساعتان
 )٢كیمیاء كھربیة (

  ساتان
 )٢كیمیاء كھربیة (

  ساعتان
 )٢كیمیاء كھربیة (

  
 

  
    رجب د/مسعد  رجبد/مسعد   رجبد/مسعد   رجبد/مسعد   أستاذ المقرر

 كیمیاء نوویة واشعاعیة (أ) ١٧/١/٢٠٢٣الثالثاء 
 ساعتان

  ساعتان كیمیاء نوویة واشعاعیة (أ)
  

 كیمیاء نوویة واشعاعیة (أ)
  ساعتان

 كیمیاء نوویة واشعاعیة (أ)
  ساعتان

 كیمیاء نوویة واشعاعیة (ب)
  ساعتان

  د/ رانیا جابر   صمیدهد/فاطمھ   ا.د/ سمیر مدني   أ.د/سمیر مدني  ا.د/ سمیر مدني   أستاذ المقرر

  مقرر اختیاري كیمیاء ١٩/١/٢٠٢٣الخمیس 
  ساعتان (كیمیاء مواد البناء والحراریات (أ))

  مقرر اختیاري كیمیاء
  ساعتان (كیمیاء مواد البناء والحراریات (أ))

  مقرر اختیاري كیمیاء
  ساعتان (كیمیاء مواد البناء والحراریات (أ))

  )٣اء (مقرر اختیاري كیمی
  ساعتان (كیمیاء مواد البناء والحراریات (أ))

  مقرر اختیاري كیمیاء
  ساعتان (كیمیاء مواد البناء والحراریات (أ))

  العوني أ.د/صالح   العوني أ.د/صالح   العوني أ.د/صالح   العوني أ.د/صالح   العوني أ.د/صالح   أستاذ المقرر
ثالث  وراثة جزئیة ٢٢/١/٢٠٢٣االحد 

  ساعات
 اجنة تجریبي

  ساعتان
  كیمیاء اشعاعیة حیویة 

  ساعتان
 جیوكیمیاء

  ساعتان
 كیمیاء الكم

  ساعتان
  محمدد/غاده ا.   ادل األفنديد/ع  د/سحر عتریس   ؛د/وسام سالم د/احمد قندیل   أ.د/ محمد انور  أستاذ المقرر

  متطلب كلیة ٢٤/١/٢٠٢٣الثالثاء 
  ساعتان (دراسات بیئیة)

  متطلب كلیة
  ساعتان اسات بیئیة)(در

  متطلب كلیة
  ساعتان (دراسات بیئیة)

  متطلب كلیة
  ساعتان (دراسات بیئیة)

  متطلب كلیة
  ساعتان (دراسات بیئیة)

  یاسر عبد القويا.د/ عبد الكریم+د/  عبد القوي یاسرا.د/ عبد الكریم+د/  یاسر عبد القويا.د/ عبد الكریم+د/  یاسر عبد القويا.د/ عبد الكریم+د/  یاسر عبد القويا.د/ عبد الكریم+د/  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                أ/ طارق عبدهللا سید                                                                


