
          

        جامعة القاهرة

          كلية العلوم

  إدارة شئون التعليم والطالب

          االمتحانات

إسم المادةكود المادةالفترةالتاريخاليوم

تحليل وتصميم الخوارزميات305س12/11/20161السبت

جولوجيا تركيبية وحقلية ومساحة323ج12/11/20161السبت

فيزياء حيوية إشعاعية311بف12/11/20161السبت

الكيمياء العضوية الفيزيائية341ك12/11/20161السبت

األطياف الجزيئية314ك12/11/20161السبت

(1)التحليل الحقيقي 331ر13/11/20161األحد

رسومات الحاسب304س13/11/20161األحد

فيزياء الليزر زتطبيقاتها366ف13/11/20161األحد

طرق كهرومغناطيسية302جف13/11/20161األحد

فسيولوجي آدمي353ح13/11/20161األحد

تقنيات معملية319ج13/11/20161األحد

علم بيئة الحشرات والسلوك331ش13/11/20161األحد

(1)التحليل العددي 351ر14/11/20161اإلثنين

معالجة بيانات مجاالت الجهد303جف14/11/20161اإلثنين

فيزياء حيوية جزيئية321بف14/11/20161اإلثنين

الكيمياء الكهربية الديناميكية312ك14/11/20161اإلثنين

التركيب الجزيئي والطيفى316ك14/11/20161اإلثنين

نظم قواعد البيانات307س15/11/20161الثالثاء

مقدمة الدوائر الكهربية390ف15/11/20161الثالثاء

اإلحتماالت واإلحصاء الرياضي لغير تخصص الرياضيات321ص15/11/20161الثالثاء

حركية التفاعالت الكيميائية313ك15/11/20161الثالثاء

أيض األحماض األمينية والبروتينات352كح15/11/20161الثالثاء

إنزيمات ميكروبية312ميك15/11/20161الثالثاء

تشريح مقارن331ح15/11/20161الثالثاء

جيوكيمياء303ج15/11/20161الثالثاء

تحليل وتصميم النظم309س16/11/20161األربعاء

ديناميكا الموائع321ف16/11/20161األربعاء

فيزياء حيوية للجهاز العصبى331بف16/11/20161األربعاء

(2)كيمياء العناصر اإلنتقالية 332ك16/11/20161األربعاء

(1)المنطق الرياضى والجبر البولياني 305ر17/11/20161الخميس

(1)فيزياء إحصائية 351ف17/11/20161الخميس

علم الموجات الزلزالية301جف17/11/20161الخميس

أيض المواد الغذائية359كح17/11/20161الخميس

(1)كيمياء العناصر اإلنتقالية 331ك17/11/20161الخميس

أيض األحماض النووية والنيوكليتدات353كح17/11/20161الخميس

بيولوجيا جزيئية381ميك17/11/20161الخميس

(1)فسيولوجي 351ح17/11/20161الخميس

(1)جيوفيزياء 305ج17/11/20161الخميس

2017/2016جدول امتحان نصف الفصل الدراسي االول للعام الجامعي 

لمقررات المستوي الثالث

11:45 - 11:00تبدأ االمتحانات الساعة 

عميد الكلية          وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب



          

        جامعة القاهرة

          كلية العلوم

  إدارة شئون التعليم والطالب

          االمتحانات

إسم المادةكود المادةالفترةالتاريخاليوم

بيولوجيا اشعاعية382ن12/11/20162السبت

علم الطبقات المتقدمة311ج12/11/20162السبت

(2)بيولوجيا الخلية 311ح12/11/20162السبت

تنظيم الحاسب302س12/11/20162السبت

(2)فيزياء إحصائية 352ف12/11/20162السبت

اقتصاديات وتقييم البترول304جف12/11/20162السبت

فيزياء شمسـية311ل12/11/20162السبت

علم الطفيليات والوبائيات وتحاليل طفيلية372ش12/11/20162السبت

حركية التفاعالت والكيمياء الكهربية الديناميكية317ك13/11/20162األحد

(1)الكهرومغناطيسية والنسبية 373ر13/11/20162األحد

انتقــال اإلشعاع313ل13/11/20162األحد

(2)كيمياء الكم 311ك14/11/20162اإلثنين

أيض المواد الكربوهيدراتية والدهنية351كح14/11/20162اإلثنين

فيروسات311ميك14/11/20162اإلثنين

(1)علم الصخور النارية 301ج14/11/20162اإلثنين

(1)الجبر المجرد 311ر14/11/20162اإلثنين

موجات دقيقة وتطبيقاتها336ف14/11/20162اإلثنين

التقنية الحيوية341بف14/11/20162اإلثنين

(2)ميكانيكا ســماوية 315ل14/11/20162اإلثنين

جيولوجيا الخامات306ج14/11/20162اإلثنين

(1)فيزياء نووية 381ف15/11/20162الثالثاء

ميكانيكا الصخور313ج15/11/20162الثالثاء

مدخل الكيمياء الفيزيائية للبلمرات318ك15/11/20162الثالثاء

(1)ميكانيكا األوساط المتصلة 371ر15/11/20162الثالثاء

(2)حفريات دقيقة 309ج16/11/20162األربعاء

(1)فيزياء الجوامد 371ف16/11/20162األربعاء

تحليل بصرى321ك16/11/20162األربعاء

(1)علم الصخور المتحولة 302ج16/11/20162األربعاء

(1)التحليل العددى والحاسب 353ر16/11/20162األربعاء

كيمياء الحلقات غير المتجانسة342ك17/11/20162الخميس

أيض المواد غير العضوية+ الفيتامينات 354كح17/11/20162الخميس

(1)ميكانيكا الكم 362ف17/11/20162الخميس

علم حبوب اللقاح القديم315ج17/11/20162الخميس

جيولوجيا القاعدة بمصر304ج17/11/20162الخميس

2017/2016جدول امتحان نصف الفصل الدراسي االول للعام الجامعي 

لمقررات المستوي الثالث

3:45 - 3:00تبدأ االمتحانات الساعة 

عميد الكلية          وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب



          

        جامعة القاهرة

          كلية العلوم

  إدارة شئون التعليم والطالب

          االمتحانات

إسم المادةكود المادةالفترةالتاريخاليوم

كيمياء عضوية طيفية345ك12/11/20163السبت

2017/2016جدول امتحان نصف الفصل الدراسي االول للعام الجامعي 

لمقررات المستوي الثالث

5:45 - 5:00تبدأ االمتحانات الساعة 

عميد الكلية          وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب


