
  
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  لوم كلیة الع
 قسم شئون الطالب 

 
 م٢٠٢٢/٢٠٢٣جداول امتحانات تخلفات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  

 الفرقة الثانیة والثالثة والرابعة (تخلف أولى)
  شعبة التاریخ

 العلوم البیولوجیة
عدد 
 الطالب

  شعبة
 العلوم الطبیعیة

عدد 
 الطالب

  شعبة
 عدد الطالب العلوم الجیولوجیة

 ٢ ریاضة عامة ٥ رارةح ٤ كیمیاء عضویة  ٢٤/١٢/٢٠٢٢السبت 
 ------  ساعات ٣ ------  ساعات ٣  ساعات ٣ الزمن

 ------  ------   ١٠  كیمیاء فیزیائیة ١٤ كیمیاء فیزیائیة  ٢٤/١٢/٢٠٢٢السبت 
 ------  ------  ------   ساعات ٣  ساعتان الزمن

 ------  ------  ١  جبر ٧  الفقاریات  ٢٥/١٢/٢٠٢٢حد األ
 ------  ----- -   ساعات ٣   ساعات ٣ الزمن

 ١  علم الشكل الخارجي ٦  خواص ماده ٤  علم الشكل الخارجي  ٢٥/١٢/٢٠٢٢حد األ
   ساعتین   ساعات ٣   ساعتین الزمن

مقدمھ في التفاضل   ٢٦/١٢/٢٠٢٢ثنین اإل
 ------  ------  ٢٠ تحلیل ریاضي ٥  والتكامل

 ------  ------  ------   ساعات ٣   ساعتان الزمن
   ------  ------   ٣ خواص ماده وحراره  ٢٦/١٢/٢٠٢٢ثنین اإل

   ------  ------    ساعتان الزمن
  )  تبدأ االمتحانات الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الواحدة ظهرًا                             ١ملحوظة:  (

  عمید الكلیة                                                ة لشئون التعلیم والطالب     وكیل الكلی                                شئون الطالب                              
   

  
  صالح عبد العلیم محمد العونيا.د                       زغلول حسن خالد حسین أ.د /                                                                                   

     
                                                     

  
  
  



  
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  لوم كلیة الع
 قسم شئون الطالب 

  
 م٢٠٢٢/٢٠٢٣جداول امتحانات تخلفات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  

 (تخلف ثانیة) ةالفرقة الثالثة والرابع                      
  شعبة التاریخ

 الفیزیاء والریاضیات
عدد 
 الطالب

  شعبة
 الكیمیاء والفیزیاء

عدد 
 بالطال

  شعبة
 البیولوجى  والكیمیاء

عدد 
 الطالب

  شعبة
 الجیولوجیا والكیمیاء

عدد 
 الطالب

 ١  فیزیاء حیویة اشعاعیة  ٤  كھرومغناطیسیة   ٣  كھرومغناطیسیة   ٢٤/١٢/٢٠٢٢السبت 
كیمیاء عضویة 

ثنائیة فاتیة یأل
 المجموعات

١ 

 ------  ثالث ساعات   ساعتان ------   ساعتان ------   ساعتان الزمن
 ------  ------  ١  وراثة وبیولوجیا جزیئیة  ------  ------  ------  ------   ٢٤/١٢/٢٠٢٢لسبت ا

 ------  ------    ساعتان  ------  ------  ------  ------  الزمن
 ٣ ریاضھ عامة   ٥  بیئة نباتیة  ١ تفاضل وتكامل   ٤  جبر خطي   ٢٥/١٢/٢٠٢٢حد األ

  ساعتان   ساعتان  ساعات ٣   ساعات ٣ الزمن

فاتیة یكیمیاء عضویة أل  ١  موجات وضوء فیزیائي   ٢٥/١٢/٢٠٢٢حد األ
 ------  ------  ------  ------   ٣ ثنائیة المجموعات

 ------  ------  ------  ------  ------  ثالث ساعات ------   ساعات ٣ الزمن
 ------  ------   ٤  الفقاریات  ------  ------  ------  ------   ٢٦/١٢/٢٠٢٢ثنین اإل

 ------  ------  ------   ساعات  ٣ ------  ------  ------  ------  لزمنا

كیمیاء فیزیائیة ودینامیكا  ------  ------   ٢٦/١٢/٢٠٢٢ثنین اإل
كیمیاء فیزیائیة ودینامیكا   ٣  حراریة 

 ١  كیمیاء تحلیلیة   ٢ حراریة

 ------   ساعتان ------  ثالث ساعات ------   ساعات ٣ ------  ------  الزمن
  )  تبدأ االمتحانات الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الواحدة ظهرًا                             ١لحوظة:  (م
  

  عمید الكلیة                                  شئون الطالب                                                             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                    
  
  

ا.د صالح عبد العلیم محمد العوني                      زغلول حسن أ.د / خالد حسین                                                                                  



  
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  لوم كلیة الع
 قسم شئون الطالب 

                                                                                                                               
  

 م٢٠٢٢/٢٠٢٣جداول امتحانات تخلفات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  
  الفرقة الرابعة (تخلف ثالثة)

 
عدد  الریاضیات والفیزیاء التاریخ

عدد   الفیزیاء الطالب
عدد  الكیمیاء والفیزیاء الطالب

  الطالب
الریاضیات وعلوم 

الكیمیاء   عدد الطالب  حاسبال
  عدد الطالب  الخاصة

السبت 
٢٤/١٢/٢٠٢٢  

مقرر اختیاري فیزیاء 
(بلورات واشعھ 

  سینیة)
كیمیاء العناصر   ١  فیزیاء حدیثة  ١

كیمیاء العناصر   ١  معادالت تفاضلیة عادیة  ٥  dاالنتقالیة 
  ١  dاالنتقالیة 

 ------  ساعتان ------   ساعتین ------  ساعتان ------  ساعتان ------  ساعتان الزمن
السبت 

٢٤/١٢/٢٠٢٢   ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------ 

 ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  الزمن
      ١  البرمجة الشیئیة  ٢  فیزیاء ذریة ١  )١فیزیاء ذریة (  ١  فیزیاء ذریة  ٢٥/١٢/٢٠٢٢حد األ

 ------  ------  ------   ساعات ٣ ------  ساعتان ------  ساعتان ------  ساعتان الزمن
 ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------   ٢٥/١٢/٢٠٢٢حد األ

 ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  الزمن
ثنین اإل

 ------  ------   ١  جبر مجرد ١  فیزیاء جوامد ------  ------  ------  ------   ٢٦/١٢/٢٠٢٢

 ------  ------  ------   ساعات ٣ ------   ساعتان ------  ------  ------  ------  الزمن
  )  تبدأ االمتحانات الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الواحدة ظهرًا   ١ملحوظة:  (

                            
  عمید الكلیة                                  شئون الطالب                                                             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                    

  
  

  ا.د صالح عبد العلیم محمد العوني                      زغلول حسن أ.د / خالد حسین                                                                                  



  
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  لوم كلیة الع
 قسم شئون الطالب 

  
 م٢٠٢٢/٢٠٢٣جداول امتحانات تخلفات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  

  الفرقة الرابعة (تخلف ثالثة)
 

الكیمیاء والكیمیاء  التاریخ
 الحیوي

عدد 
عدد   كیمیاءالحیوان وال الطالب

عدد  النبات والكیمیاء الطالب
  عدد الطالب  الجیولوجیا والكیمیاء  الطالب

السبت 
٢٤/١٢/٢٠٢٢  

  ختیاريإمقرر 
كیمیاء عناصر انتقالیة  ١  dكیمیاء العناصر االنتقالیة   ١  (كیمیاء االنسجھ)

d ١   ------  ------ 

 ---- -- ------  ------   ساعتان ------  ساعتان ------   ساعتان الزمن
السبت 

میكانیكا التفاعالت  ------  ------   ٢٤/١٢/٢٠٢٢
 ------  ------   ١  فسیولوجیا الجزیئیة  ١  العضویة

 ------  ------    ساعات ٣ ------  ساعتان ------  ------  الزمن
  ١  كیمیاء حركیة ١  كیمیاء حركیة ١  كیمیاء حركیة ------  ------   ٢٥/١٢/٢٠٢٢حد األ

   ساعتان  ساعتان ------  ساعتان ------  ------  الزمن

  ختیاريإمقرر  ------  ------   ٢٥/١٢/٢٠٢٢حد األ
 ------  ------  ------  ------  ١  نسجھ متقدم )(أ

 ------  ------  ------  ------  ------  ساعتان ------  ------  الزمن

ثنین اإل
٢٦/١٢/٢٠٢٢  

 كیمیاء مواد دھنیة
وبروتینات وتمثیلھا 

  الغذائي
ختیاري كیمیاء إمقرر  ١

 ------  ------  ٦  رشجونیات وحفریاتأ ٣  (كیمیاء تخلیقیة متقدمھ)

 ------  ------  ------  ساعتان  ساعتان ------   ساعات٣ الزمن
ثنین اإل

 ------  ------  ------  ------  ١  حشرات ------  ------   ٢٦/١٢/٢٠٢٢

 ------  - -----  ------  ------  ------   ساعتان ------  ------  الزمن
  )  تبدأ االمتحانات الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الواحدة ظهرًا                             ١ملحوظة:  (    

  عمید الكلیة                                 شئون الطالب                                                             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                         
   

  
  ا.د صالح عبد العلیم محمد العوني                 زغلول حسن أ.د / خالد حسین                                                                                      

                                                                                                        


