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                                                            جامعة عين شمس نسحة هنائية

 كلية البنات   
 واالمتحان  شئون الدراسة

 جدول امتحان مقررات المستوي األول لبرامج الساعات المعتمدة                 
 2016/2017للعام الجامعي  الثاني للفصل الدراسي 

 التاسعه صباحايبدأ االمتحان الساعة 

 عدا الموضح ادناه ثالث ساعات -زمن االمتحـــان:
 
 
 
 

 الشعبة      
 التاريخ

 الرياضيات

 

 الفيزيـــــــــاء

 

الرياضيات 
 والفيزياء

فيزياء وحاسب 
 آلي

 االثنين
22/5/2017 

 (2)فيزياء عامه

102 

 (2)فيزياء عامه

102 

 (2)فيزياء عامه

102 

 (2)فيزياء عامه

102 

 الخميس
25/5/2017 

هندسة تحليلية + 

 131احصاء  

 

 ( 1 )جبر

هندسه تحليلية 

131               

 (1جبر) 

هندسه تحليلية 

131 

 ( 1جبر) 

هندسه تحليلية 

131    

 االثنين
29/5/2017 

 (2)كيمياء عامه

102 

 كيمياء عامه وعضويه

102   

 كيمياء عامه وعضويه

102 

 كيمياء عامه وعضويه

102   

 الخميس
1/6/2017 

 112تحليل رياضي 

(2) 

فيزياء حيوية عامه 

(2    )172 

فيزياء حيوية عامه 

(2    )172 

أساسيات علوم 

 104(2)الحاسب

 االثنين
5/6/2017 

 (1ديناميكا )

164 

 

ميكانيكا كالسيكية 

(2)142 

 (2ميكانيكا )

162 

ميكانيكا كالسيكية 

(1)141 

 الخميس
8/6/2017 

حقوق االنسان 

 101ساعتان 

 حقوق االنسان 

 101ساعتان 

 حقوق االنسان

 101ساعتان 

 حقوق االنسان 

 101ساعتان

 االثنين
12/6/2017 

 (2ميكانيكا )

     (1استاتيكا )    

163 

 (1لغه انجليزية )

 101ساعتان

 (1لغه انجليزية )

 101ساعتان

 (1لغه انجليزية )

 101ساعتان

 الخميس 
15/6/2017 

 البيئة    

 201ساعتان 
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 جامعة عين شمس نسحة هنائية

 كلية البنات   
 واالمتحانشئون الدراسة 

 جدول امتحان مقررات المستوي األول لبرامج الساعات المعتمدة                  
 2016/2017للعام الجامعي   لثاني للفصل الدراسي ا

   يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                 
 الشعبة      
 التاريخ

 فيزياء حيوية فيزياء وكيمياء

 

 الكيميـــــــــــــاء
 

 الكيمياء والنبــات
 

 االثنين
22/5/2017 

 (2)فيزياء عامه

102 

 (2)فيزياء عامه

102 

 (2)فيزياء عامه

102 
 (2)عامهفيزياء 

102 

 الخميس
25/5/2017 

 ( 1جبر )

 131هندسه تحليلية

 (2رياضة عامه )

102 

 (2رياضة عامه )

102 

 (2رياضة عامه )

102 

 االثنين
29/5/2017 

 كيمياء عامه وعضويه

102   

 كيمياء عامه وعضويه

102   

 كيمياء عامه وعضويه

102   
 كيمياء عامه وعضويه

102   

 الخميس
1/6/2017 

حيوية عامه فيزياء 

(2    )172 

فيزياء حيوية عامه 

(2    )172 

فسيولوجيا جسم 

 ساعتان االنسان

211 

 حيوان

 131)ال فقاريات (

 االثنين
5/6/2017 

ميكانيكا كالسيكية 

(2)142 

ميكانيكا كالسيكية 

(2)142 

 

---------------- 

 (2نبـــــــــات )

102 

 الخميس
8/6/2017 

 حقوق االنسان 

 101ساعتان

 حقوق االنسان 

 101ساعتان 

فلسفه العلوم 

 203ساعتان

 حقوق االنسان

 101ساعتان

 االثنين
12/6/2017 

( 1لغه انجليزية )

 101ساعتان

 (1لغه انجليزية )

 101ساعتان

تطبيقات برامج 

 152(2حاسب )

 حيوان 

 )علم االنسجة(

121 

 الخميس 
15/6/2017 

 البيئه 

 201ساعتان 

   

 عدا الموضح ادناه ثالث ساعات -زمن االمتحـــان:
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 كلية البنات جامعة عين شمس   نسحة هنائية

 واالمتحان شئون الدراسة 
                               

 جدول امتحان مقررات المستوي األول لبرامج الساعات المعتمدة                 
 2016/2017للعام الجامعي   لثاني للفصل الدراسي ا

   يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                     
 الشعبة     

 التاريخ

 الميكروبيولوجي
 والكيمياء

 حيـــــــــوان
 

الكيميـاء 
 والحيوان

 

الكيمياء الحيوية 

 والتغذية

مالبـــــــــس 
 ونسيــــــــج

 

 االثنين
22/5/2017 

 (2)فيزياء عامه

102 

 (2)عامهفيزياء 

102 

 (2)فيزياء عامه

102 

 (2)فيزياء عامه

102 
برمجة واداره 

 183موارد

 الخميس
25/5/2017 

رياضة عامه 

(2)102 

رياضة عامه 

(2)102 

رياضة عامه 

(2)102 

 (2رياضيات )

102 

تقنيات 

 122المالبس

 ساعتان

 االثنين
29/5/2017 

كيمياء عامه 

 وعضويه

102   

كيمياء عامه 

 (2وعضويه)

 102   

كيمياء عامه 

 (2وعضويه)

102   

 كيمياء عضوية

122 

 (2الكيمياء )

112 

 الخميس
1/6/2017 

 حيوان 

 )ال فقاريات (

131 

 (1ال فقاريات )

131 

 (1يات )ارال فق

131 

 حاسب آلي

101 

 2بيولوجيا 

)طبيعه 

 103حية(

 االثنين
5/6/2017 

 (2نبـــــــــات )

102 

 (2نبـــــــــات)

102 

 (2نبـــــــــات)

102 

 أحصاء حيوي

153 

 133التذوق الملبسي 

 ساعتان

 الفن والتصميم

171 
 ساعتان

 الخميس
8/6/2017 

 حقوق االنسان 

 101ساعتان 

 حقوق االنسان 

 101ساعتان 

 حقوق االنسان 

  101ساعتان

 حقوق االنسان

 101ساعتان
 المحاسبة

182 

 االثنين
12/6/2017 

 حيوان 

 االنسجة()علم 

121 

علم االنسجة 

 والتشريح الوظيفي

121 

علم االنسجة 

 والتشريح الوظيفي

121 

لغه انجليزية  طفيليات

 101ساعتان (1)

 الخميس 
15/6/2017 

 البيئه 

 201ساعتان 

 

-------------- 

 

----------- 
-------------- --------- 

   عدا الموضح ادناه ثالث ساعات -زمن االمتحـــان:
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 كلية البنات نسحة هنائية

 واالمتحان  شئون الدراسة

 لبرامج الساعات المعتمدة  الثاني جدول امتحان مقررات المستوي                
 2016/2017للعام الجامعي الرابع  للفصل الدراسي

 التاسعه صباحايبدأ االمتحان الساعة 

 عدا الموضح ادناه ثالث ساعات -زمن االمتحـــان:

 الشعبة      
 التاريخ

 الرياضيات

 

 الفيزيـــــــــاء

 

الرياضيات 
 والفيزياء

 فيزياء وحاسب آلي

 الثالثاء 
16/5/2017 

 (1جبرمجرد)

222 
 ضوء متقدم

 212 

 جبر خطي

221 

 212ضوء متقدم 

 جبر خطي

221 

 265تنظيم ومعالجة الملفات 

 السبت 
20/5/2017 

 تحليل رياضي 

(4)212 
مبادئ دوائر 

 251الكترونية 

مبادئ دوائر 

 251الكترونية

مبادئ دوائر 

 251الكترونية
 211 (3تحليل رياضي )

 الثالثاء 
23/5/2017 

ديناميكا فراغية 

264 

 ديناميكا حرارية

222 

اهتزازات وموجات 

   213ساعتان

ديناميكا حرارية 

222 

 الثالثاء
30/5/2017 

 كهرباء

271 

 فيزياء حديثة

 ساعتان   243

 (2استاتيكا)

 262)ساعتان(

 

 برمجة شيئية موجهة 

264 

 السبت 
3/6/2017 

علوم الحاسب 

(1)241 

 فيزياء حسابية 

 242(1)ساعتان 

فيزياء حسابية 

 242ساعتان(1)

 فيزياء حسابية 

 242(1)ساعتان 

 الثالثاء 
6/6/2007 

 فلسفة الرياضيات

 202ساعتان

علم البلورات واألشعة 

  ساعتان السينيه

223 

 

------------- 

علم البلورات واالشعة 

 ساعتان السينية

223 

 السبت 
10/6/2017 

 البيئه

 201ساعتان

 فيزياء فلكية
 وأرصاد جوية

 221 ساعتان

فيزياء فلكية 

 جوية وأرصاد

 221 ساعتان

 فيزياء فلكية وأرصاد جوية

 221 ساعتان

 

 الثالثاء 
13/6/2017 

 (2تحليل رياضي ) 

112 

هياكل البيانات  112(2تحليل رياضي)

 263(2ديناميكا ) 263 والخورازميات

 السبت 
17/6/2017 

 231فيزياء ذرية 231فيزياء ذرية 231فيزياء ذرية ----------
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 جامعة عين شمس نسحة هنائية

 كلية البنات   
 واالمتحانشئون الدراسة 

 لبرامج الساعات المعتمدة   الثاني جدول امتحان مقررات المستوي                
 2016/2017للعام الجامعي   لرابعللفصل الدراسي ا

   يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                 
 الشعبة      
 التاريخ

 فيزياء حيوية فيزياء وكيمياء

 

 الكيميـــــــــــــاء
 

 الكيمياء والنبــات
 

 الثالثاء 
16/5/2017 

كيمياء الكم  212ضوء متقدم 221ضوء متقدم

 213)ساعتان((1)

 تشريح متقدم

 241 ساعتان

 السبت 
20/5/2017 

 (2كيمياء عضوية )

 ساعتان

242  

مبادئ دوائر 

 251الكترونية

روماتية أكيمياء الحلقات 

ملتحمة امتجانسة وغير 

 متجانسة

 244 ساعتان

 (2كيمياء عضوية )

 ساعتان 242

 الثالثاء 
23/5/2017 

 اهتزازات وموجات

 213ساعتان

اهتزازات وموجات 

 213ساعتان

 احصاء تطبيقي 

 251ساعتان

 بكترويولوجي

232 

 الثالثاء
30/5/2017 

 فيزياء حديثة

 243 ساعتان

فيزياء حيوية 

 272الموجات 

كيمياء األحماض 
الكربوكسيلية ومشتقاتها 

       246واألمينات

الخرائط 

 الجيولوجية

 201 ساعتان

 

فيزياء حسابية 

 242(1)ساعتان 

 السبت 
3/6/2017 

  (1كيمياء تحليلية )

221 

أسس الكيمياء 

 201الحيوية 

  (1كيمياء تحليلية )

221 

 (1كيمياء تحليلية )

 221ساعتان

 الثالثاء 
6/6/2007 

الكيمياء الكهربائية 

 األتزانية)ساعتان(

212 

علم البلورات واالشعة 

 )ساعتان(السينية

223 

الكيمياء الكهربائية 

 212 )ساعتان(األتزانية
الكيمياء الكهربائية 

 )ساعتان(األتزانية

212 

 السبت 
10/6/2017 

فيزياء فلكية وأرصاد 

 221 ساعتانجوية 

ميكروبيولوجيا 

 231عامة

 البيئة 

 201ساعتان 

 ساعتانتغذية معدنية 

251 

 الثالثاء 
13/6/2017 

( 3كيمياء عضوية )

 245ساعتان

 

------------------ 

( 3كيمياء عضوية ) 

 245ساعتان

( 3كيمياء عضوية )

 245ساعتان

 السبت 
17/6/2017 

 فيزياء ذرية

231 

 فيزياء ذرية

231 

----------- ------------ 

 عدا الموضح ادناه ثالث ساعات -زمن االمتحـــان:
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 جامعة عين شمس نسحة هنائية

 كلية البنات   
 واالمتحان شئون الدراسة 

 لبرامج الساعات المعتمدة   الثانيجدول امتحان مقررات المستوي            
 2016/2017للعام الجامعي    لرابعللفصل الدراسي ا

   يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                     
 الشعبة     

 التاريخ

 الميكروبيولوجي
 والكيمياء

 حيـــــــــوان
 

الكيميـاء 
 والحيوان

 

الكيمياء 
الحيوية 
 والتغذية

مالبـــــــــس 
 ونسيــــــــج

 

 الثالثاء 
16/5/2017 

 بكتريولوجي

232 

 241حبليــات 

 

 هندسة وراثية  241حبليــات

 ساعتان263

تكنولوجيا 

 213(2النسيج)

 ساعتان

 السبت 
20/5/2017 

كيمياء عضوية 

  242ساعتان (2)

كيمياء عضوية 

(2)242  

 (2كيمياء عضوية )

 242 ساعتان

 بكترويولوجي
214 

 

--------- 

 الثالثاء 
23/5/2017 

 اكتينوميسيتات

 234ساعتان

 وراثــــــة

 251 ساعتان

 251وراثــــــة

 ساعتان

األغذية الوظيفية 

 238ساعتان 
 تراكيب نسيجية 

 ساعتان 214

 الثالثاء
30/5/2017 

الخرائط 

 الجيولوجية

 201 ساعتان

 األوليــات

232 

 األوليــات

232 

كيمياء حيوية 
 ايض كربوهيدرات+دهون ( )

 203+بروتينات ايض

الفن الحديث 

 ساعتان272

 السبت 
3/6/2017 

كيمياء تحليلية 

(1)221 

 ساعتان

كيمياء تحليلية 

(1 )221 

 

كيمياء تحليلية 

(1)221 

 تحليل آلي

 ساعتان
275 

تصميم النماذج 

 (1وتنفيذها)

221 

 الثالثاء 
6/6/2007 

الكيمياء الكهربائية 

 212األتزانية

 ساعتان

 بيئـة وفونـا

 242 ساعتان

الكيمياء الكهربائية 

 201األتزانية

 ساعتان

 بيــئة 

 201ساعتان

 البيئة

 201ساعتان

 السبت 
10/6/2017 

 فيروسات

 ساعتان 

 233 

 فلسفة العلوم

 203 ساعتان

 فلسفة العلوم

 203 ساعتان

 العلومفلسفة 

 203 ساعتان

تكنولوجيا النسيج 

(1)212 

 كيمياء النسيج

(2)213 
 البيئه

 201ساعتان

 الثالثاء 
13/6/2017 

كيمياء عضوية 
 245 ( ساعتان3)

 

-------- 

( 3كيمياء عضوية )

 245 ساعتان

 التخمرات الغذائية 

 ساعتان 239

 (2الطباعة)

 ساعتان 262

 

     عدا الموضح ادناه ثالث ساعات -زمن االمتحـــان:
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  نسحة هنائية

 
 كلية البنات

 واالمتحان شئون الدراسة
  

 

 لبرامج الساعات المعتمدة   الثالثجدول امتحان مقررات المستوي                
 2016/2017للعام الجامعي   السادسللفصل الدراسي 

 التاسعه صباحايبدأ االمتحان الساعة 

 عدا الموضح ادناه ثالث ساعات -زمن االمتحـــان:

 الشعبة      
 التاريخ

 الرياضيات

 

 الفيزيـــــــــاء

 

الرياضيات 
 والفيزياء

فيزياء وحاسب 
 آلي

 االحـــــــد
21/5/2017 

دوال خاصة ومعادالت 

 312تفاضليةجزئية

 (2فيزياء الجوامد)

324 

 فيزياء الجوامد

325 

 فيزياء الجوامد

325 

 االربعاء
24/5/2017 

تحليل عددي 

وحسابات 

 342(1)علمية

فيزياء احصائية 

342 

 (1ميكانيكا الكم )

 341ساعتان

 فيزياء احصائية

 342 

ميكانيكا الكم 

 341)ساعاتان((1)

 ااالحـــــد
28/5/2017 

نظريه الكم 

(1)371 

 ديناميكا كهربية 

 343 ساعتان

شبكات الحاسب  -------------

 363اآللي 

 االربعاء 
31/5/2017 

ميكانيكا الوسط 

  ساعتان المتصل

(2)363 

ميكانيكا الوسط  332المعجالت

 361المتصل

 332لمعجالت

 ااالحـــــد
4/6/2017 

 احتماالت وأحصاء

(1)352 

الكترونيات 

(2)352 

 احتماالت وأحصاء

(1)352 

 353الكترونيات

 االربعاء 
7/6/2017 

 بحوث وعمليات

351 

 ساعتان أطياف جاما

334 

  أطياف جاما

 334ساعتان

الذكاء االصطناعي 

(1)364 

 ااالحـــــد
11/6/2017 

 ميكانيكا أحصائية

373 

 فوق صوتيات

 322ساعتان

 (1جبرمجرد)

222 
الرسم بالحاسب 

365 

 االربعاء 
14/6/2017 

 أطياف ذرية ------------

311 

 311أطياف ذريه  -----------

 فيزياء نووية

(1)331 
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 جامعة عين شمس نسحة هنائية

 كلية البنات   
 واالمتحانشئون الدراسة 

 لبرامج الساعات المعتمدة   لثالثجدول امتحان مقررات المستوي ا          
 2016/2017للعام الجامعي    السادسللفصل الدراسي 

   يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                 
 الشعبة      
 التاريخ

حيويةفيزياء  فيزياء وكيمياء  

 

 الكيميـــــــــــــاء
 

 الكيمياء والنبــات
 

 االحـــــــد
21/5/2017 

الكيمياء الفزيائية 

 ساعتانللبلمرات 

315 

 فيزياء البيئة

 323 

الكيمياء الفزيائية 

 315 ساعتان للبلمرات

زيائية يالكيمياء الف

 للبلمرات

 315 

 االربعاء
24/5/2017 

 (2كيمياء تحليلية )

321 

التركيب الجزيئي  ------------

 316 ساعتان والطيفي

 (2كيمياء تحليلية )

 321ساعتان

 

 ااالحـــــد
28/5/2017 

 دفيزياء الجوام

325 

 

 325فيزياء الجوامد

 

طرق التحليل 

 322الكهربي

أروماتية حلقات اكيمياء 

متجانسة وغير ملتحمة 

 متجانسة

 244 ساعتان

 االربعاء 
31/5/2017 

 (1الكم )ميكانيكا 

 ساعتان

341 

ميكانيكا الكم 

 قاتها الحيويةيوتطب

 375 ساعتان

كيمياء العناصر 

 (2)االنتقالية

 333 ساعتان

 

--------- 

 ااالحـــــد
4/6/2017 

 كيمياء عضوية 

 243أروماتية

 ساعتان

 محاكاه الكترونية 

لألنظمة 

 377الحيوية

كيمياء العضوية ال

 ساعتان الفزيائية

343 

)تحاليل جيولوجيا 

 301حقلية ومعملية(

 االربعاء 
7/6/2017 

 أطياف جاما

 334ساعتان

 أطياف جاما

 334ساعتان 

كيمياء المدارات الجزيئية 

 في المركبات العضوية

 341ساعتان

تصنيف النباتات 

 371 ساعتان الزهرية

 ااالحـــــد
11/6/2017 

 كيمياء السطوح

 314 ساعتان

فيزياء حيوية 

 376اشعاعية

 السطوح كيمياء

 314 ساعتان

  ساعتان نباتات حفرية

361 

 االربعاء 
14/6/2017 

كيمياء الكربوهيدرات  --------------- ---------

واألحماض األمينية 

 346والبروتينات والزيوت 

 ساعتان تلوث بيئي

343 

 321خليـة 

 عدا الموضح ادناه ثالث ساعات -زمن االمتحـــان:
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 جامعة عين شمس نسحة هنائية

 كلية البنات  
 واالمتحان شئون الدراسة 

 لبرامج الساعات المعتمدة   لثالثجدول امتحان مقررات المستوي ا    
 2016/2017للعام الجامعي    لسادس للفصل الدراسي ا

   يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                     
 الشعبة     

 التاريخ

 الميكروبيولوجي
 والكيمياء

 حيـــــــــوان
 

الكيميـاء 
 والحيوان

الكيمياء 
 والتغذيةالحيوية

مالبـــــــــس 
 ونسيــــــــج

 االحـــــــد
21/5/2017 

الكيمياء الفيزيائية 

  315للبلمرات

الكيمياء الفيزيائية 

 ساعتان للبلمرات

315 

الكيمياء الفيزيائية 

 315 للبلمرات

كيمياءحيوية 

 304اكلينيكية 

 كيمياء تجهيز النسيج

 311ساعتان

 الصباغة 

313 

 االربعاء
24/5/2017 

 (2كيمياء تحليلية )

 321 ساعتان

 (2كيمياء تحليلية )

 321 ساعتان
كيمياء تحليلية 

 ساعتان 321(2)

 (2)تصميم األزياء  -----------

  ساعتان 335

 ااالحـــــد
28/5/2017 

أروماتية حلقات كيمياء 

ملتحمة متجانسة وغير 

 244 ساعتان متجانسة

 الطفيليات

332 

حلقات الكيمياء 

ملتحمة الروماتية اال

متجانسة وغير ال

 244 ساعتان متجانسةال

كيمياء المصادر 

 324الطبيعية 

 تصميم المنسوجات

 ساعتان336

 االربعاء 
31/5/2017 

 ساعتان خميره

334 

 (1فسيولوجي )

312 

 باثوفسيولوجي

 412ساعتان
 تكنولوجيا حيوية 

 312ساعتان

تكنولوجيا 

 نالتريكوساعتا

 312(1فسيولوجي ) 353

 ااالحـــــد
4/6/2017 

جيولوجيا )تحاليل 

 حقلية ومعملية(

 301 ساعتان

 أنسجة متقدمة

322 
 باثوهستولوجي

423 

مراقبة جودة 

 333االغذية

 اآلت تصنيع المالبس 

 321ساعتان

 االربعاء 
7/6/2017 

ميكروبيولوجيا 

 ساعتان األغذية

333 

 ساعتان النطور

327 

 ساعتان الحشرات

331  

 

كيمياء االورام 

 365)ساعتان(

 

 ساعتانتاريخ األزياء 

334 

العناية  بالمالبس  ساعتان341اجنه 

 ساعتان 312

 ااالحـــــد
11/6/2017 

أمراض االنسان والشقوق  433 ساعتان مناعة ------------ 335 ساعتان مناعة

 ساعتان 313الحرة
-------- 

 336اضرابات التمثيل الغذائي

 ساعتان

 االربعاء 
14/6/2017 

 التلوث البيئي

 ساعتان

343 

كيمياء الكربوهيدرات  ------------

واألحماض األمينية 

والبروتينات والزيوت 

346 

 (2تغذية انسان )

332 

------------ 

)هرمونات كيمياء حيوية

+فيتامينات(تفاعالت 

 ساعتان 303وحركيات

 عدا الموضح ادنا ثالث ساعات -زمن االمتحـــان:
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  نسحة هنائية

 كلية البنات

 واالمتحان  شئون الدراسة

 لبرامج الساعات المعتمدة   الرابعجدول امتحان مقررات المستوي                
 2016/2017للعام الجامعي  منالثاللفصل الدراسي 

 التاسعه صباحايبدأ االمتحان الساعة 

 عدا الموضح ادناه ثالث ساعات -زمن االمتحـــان:

 الشعبة      
 التاريخ

 الرياضيات

 

 الفيزيـــــــــاء

 

فيزياء وحاسب  الرياضيات والفيزياء
 آلي

 الخميس 
18/5/2017 

ديناميكا الموائع 

(1)461 

 ديناميكاالموائع ------------

461 

------------ 

 االثنين
22/5/2017 

 فيزياء الجسيمات -----------

 442 ساعتان

 فيزياء الجسيمات

  442ساعتان

 (2)فيزياء حسابية

 443ساعتان

 الخميس
25/5/2017 

تحليل عددي وحسابات 

 441(2علمية )
 طاقة شمسية

 423  ساعتان

 طاقه شمسية ---------

 423 ساعتان

 االثنين
29/5/2017 

 نظرية المرونه

462 

علوم المواد 

(2)426 

شبكات السلكية  --------

464 

 الخميس
1/6/2017 

 مغناطيسة الموائع

 ساعتان

463 

 المفاعالت النووية

وأمان 

 433المفاعالت

 المفاعالت النووية

وأمان 

 433المفاعالت

 المفاعالت النووية

وأمان 

 433المفاعالت

 االثنين
5/6/2017 

 نظرية االضطربات

464 

  ساعتان فيزياء اشعاعية

(2)434 
 فيزياء اشعاعية 

 (1) ساعتان

434 

 

--------------- 
  ساعتان ميكانيكا الكم

(2)441 

 الخميس
8/6/2017 

  ساعتان فيزياء حسابية 412تحليل مركب

(2)443 

الذكاء االصطناعي  412تحليل مركب

(2)465 

 االثنين
12/6/2017 

فيزياء الرنين  -------------

 )ساعتان(المغناطيسي

422 

 (1نظرية الكم )    

371 

مادة مختارة في 

 469الحاسب 

 الخميس
15/6/2017 

 451دوائر منطقية 451دوائر منطقية  451دوائر منطقية --------------
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 جامعة عين شمس نسحة هنائية

 كلية البنات   
 واالمتحانشئون الدراسة 

 لبرامج الساعات المعتمدة   الرابعجدول امتحان مقررات المستوي            
 2016/2017للعام الجامعي    لثامنللفصل الدراسي ا

   يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                 
 الشعبة      
 التاريخ

 فيزياء حيوية فيزياء وكيمياء

 

 الكيميـــــــــــــاء
 

 الكيمياء والنبــات
 

 االثنين
22/5/2017 

 (2علوم المواد )

426 

 فيزياء الجسيمات

 442 ساعتان

جغرافيا النبات  -------------

والفلورا المصرية 

442 

 الخميس
25/5/2017 

فيزياء الليزر 

 411وتطبيقاته 

تخطيط عالج 

 474اشعاعي 

كيمياء تحليلية 

 420متقدمه 

 فسيولوجي )ايض(

452 

 االثنين
29/5/2017 

أطياف جزيئية 

 ساعتان

412 

فيزياء حيوية اتصال 

 475الخلية 

كيمياء السموم 

 449والمبيدات 

 الهائمات النباتية 

422 

 الخميس
1/6/2017 

كيمياء بلمرات متقدمه 

410 

 المفاعالت النووية

وأمان 

 433المفاعالت

 كيمياء بلمرات متقدمه

 410 ساعتان

كيمياء بلمرات 

 ساعتان 410متقدمه

 االثنين
5/6/2017 

 (1)فيزياء اشعاعية

 434 (2) ساعتان

 فيزياء حيويةوجزيئية

477 

كيمياء حلقية ثنائية الذره 

غير المتجانسة وعضوية 

 446 ساعتان حيوية

كيمياء البترول 

 ساعتان والبتروكيمياويات

 ساعتان نانوتكنولوجي 448

424 

 الخميس
8/6/2017 

 التماثل في الكيمياء 

416 

اساسيات برمجة 

 262هيكلية 

التماثل في الكيمياء 

 416 ساعتان

فطريات وأمراض 

 331النبات

 االثنين
12/6/2017 

 فيزياء الرنين المغناطيسي

 422 ساعتان
فيزياء حيوية األعشاب 

 476والخلية
كيمياء المنتجات 

 447 ساعتان الطبيعية

كيمياء المنتجات 

 ساعتان الطبيعية

447 

 الخميس
15/6/2017 

الحفز والمركبات 

 ساعتان العضوفلزية

434 

 

--------------- 

ات والمركبات حفزمال

 ساعتان فلزيةرالغي

434 

الحفز والمركبات 

 ساعتان العضوفلزية

434 

 هعدا الموضح ادنا ثالث ساعات -زمن االمتحـــان:
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 كلية البنات  - جامعة عين شمس نسحة هنائية

 واالمتحان شئون الدراسة 

 لبرامج الساعات المعتمدة   الرابعجدول امتحان مقررات المستوي          
 2016/2017للعام الجامعي    لثامنللفصل الدراسي ا

   يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                     
 الشعبة     

 التاريخ

 الميكروبيولوجي
 والكيمياء

 حيـــــــــوان
 

الكيميـاء 
 والحيوان

الكيمياء الحيوية 

 والتغذية

مالبـــــــــس 
 ونسيــــــــج

 الخميس 
18/5/2017 

 بيولوجيا جزيئية --------------- ---------

 451ساعتان

التغذية في مراحل 

 (2العمر المختلفة )
436 

------------ 

 االثنين
22/5/2017 

 ميكروبيولوجيا 

 435طبية 

 ساعتان منــاعة

433  

 ساعتان كيمياء انسجة

422  

 

-------------- 

االختبارات الكيميائية 

للمنسوجات 

 ساعتان413

 الخميس
25/5/2017 

 ساعتان تخمرات

433 

 

 بيولوجيا جزيئية

 451 ساعتان

 
--------------- 

برمجة واقتصاد  --------

482 
 احصاء بيولوجي

401 

 االثنين
29/5/2017 

 الهائمات النباتية

  ساعتان

422 

 هستوبا ثولوجي

423 

بيولوجيا اشعاعية 

+تحليل دقيق 

 313وأجهزة 

تغذية عالجية 

437(2) 

االختبارات 

الفيزوميكانيكية 

 ساعتان 414للنسيج 

 الخميس
1/6/2017 

كيمياء بلمرات 

 ساعتان 410متقدمه

 وراثة خلوية

 ساعتان

452 

 كيمياء بلمرات متقدمه

 410 ساعتان

التغذية 
 والنانوتكنولوجي

 433 ساعتان

تكنولوجيا المالبس 

422 

 ساعتان

 االثنين
5/6/2017 

كيمياء البترول 

 والبتروكيمياويات

 448ساعتان

 (3ولوجيا )يفس

414 

كيمياء البترول 

 والبتروكيمياويات

 448ساعتان

 

---------------- 

فن تصميم 

 432البترونات

 ساعتان

 الخميس
8/6/2017 

 ميكروبيولوجيا المياه

 434 ساعتان

كيمياء فزيائية 

 ساعتانتطبيقية 

414 

 (3فسيولوجي )

 414ساعتان

كيمياء وتحليل 

 438أالغذية

 تطبيقات الحاسب اآللي

 431(3) ساعتان

تكنولوجيا 

 433االغذية

 االثنين
12/6/2017 

كيمياء المنتجات 

 ساعتان الطبيعية

447 

 المجهرااللكتروني

  ساعتان

425 

كيمياء المنتجات 

 ساعتان 447الطبيعية

 كيمياء المناعة

  ساعتان

411 

--------- 

 الخميس
15/6/2017 

الحفز والمركبات 

 ساعتان العضوفلزية

434 

الحفز والمركبات  -------------

 ساعتان العضوفلزية

434 

تدخالت الغذاء 

 ساعتان والدواء

434 

------------- 

       عدا الموضح ادناه ثالث ساعات -زمن االمتحـــان:


