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نسخة غیر نھائیة

عمید الكلیة

أحمد إبراھیم خضیر. د. أ
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م ـ المــستــــوى األول٢٠١٤/٢٠١٥جدول امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

الزمن/ الیوم 
المقرر الدراسي

برنامج الجیولوجیاعلم الحیوان/ برنامجي النبات برنامج الكیمیاءبرنامج الفیزیاءبرنامج الریاضیات
٥/٢٠١٥//٢٥األثنین 
٣- ١: الزمن

)١٠٩ف (الموجات واالھتزازات 
رمضانمحمد / د) ٧(م

ر (مقدمة في اإلحصاء واالحتماالت
سالمةفلیفل / د)٧(م) ١١٦

-٣(م) ١٠٣ك ()١(أسس الكیمیاء العضویة 
خضیرأحمد / د)١٠(ق، )٤

٢٦/٥/٢٠١٥الثالثاء 
٣- ١: الزمن

)١٠٢ك (أسس الكیمیاء الفیزیائیة 
ھناء شكري/ د) ١٥(ق، )٥(م

)١٠٢ك (أسس الكیمیاء الفیزیائیة 
ھناء شكري/ د) ٦(م

٢٨/٥/٢٠١٥الخمیس 
٣- ١: الزمن

)١٠٥ر (جبر مجرد 
الفقيأمین / د) ٧(م

)١٠٣ك (أسس الكیمیاء العضویة 
السجینيسامیة/ د) ٣(مدرج 

)٢١٠ن (میكروبیولوجي فسیولوجي و
دیاب/ د+ایثار / د) ١٥(ق، )٦-٥(م

١/٦/٢٠١٥األثنین  
٣- ١: الزمن

ف (كھربیة ومغناطیسیة وضوء
غالي. د،الشاعر. د)٧(م) ١٠٢

م) ١٠٢ف (كھربیة ومغناطیسیة وضوء
غالي. د،الشاعر. د)٣(

-٥(م)١٠٢ف(كھربیة ومغناطیسیة وضوء
غالي. د،الشاعر. د) ١٥(، ق)٦

م) ١٠٢ف (كھربیة ومغناطیسیة وضوء
غالي. د،الشاعر. د)١٥(ق ) ٥(

)  ١٠٢ف (كھربیة ومغناطیسیة وضوء
غالي. د،الشاعر. د)٦(م

٤/٦/٢٠١٥الخمیس 
٣- ١: الزمن

م)٢١٠ث (أخالقیات البحث العلمي 
المحسبإبراھیم / د) ٧(

) ٣(م)٢١٠ث (أخالقیات البحث العلمي 
المحسبإبراھیم / د

، )٦-٥(م)٢١٠ث (أخالقیات البحث العلمي 
المحسبإبراھیم / د) ١٥(ق

، )٥(م)٢١٠ث (اخالقیات البحث العلمي 
المحسبإبراھیم /د) ١٥(ق

ق)٢١٠ث (اخالقیات البحث العلمي 
المحسبإبراھیم / د) ١٠(

٨/٦/٢٠١٥األثنین 
٣- ١: الزمن

/د) ٧(م ) ١٠٤ر ) (١(دینامیكا 
عادل عطا

عادل / د) ٣(م ) ١٠٤ر ) (١(دینامیكا 
عطا

، ق )٥(م ) ١٠٢ح (أولیات والفقاریات 
أحمد عبادة/ د) ١٥(

/ د)٦(م) ١٠٣ج (البلورات والمعادن 
المتولي لبدة

٩/٦/٢٠١٥الثالثاء  
٣- ١: الزمن

-٥(م ) ١٠٢ك (أسس الكیمیاء غیر العضویة 
إبراھیم المحسب/ د) ١٥(، ق )٦

١١/٦/٢٠١٥الخمیس 
٣- ١: الزمن

/ د) ٣(م ) ١٠٦ر (معادالت تفاضلیة 
محمد لطفي

ن (تقسیم مملكة نباتیة وفسیولوجي 
دیاب. ایثار، د/ د) ١٥(، ق )٥(م ) ١٠٢

)٦(م) ١٠٤ج (جیولوجیا تحت سطحیة 
حسین البدراوي/ د

١٥/٦/٢٠١٥األثنین 
٣- ١: الزمن

/د) ٧(م ) ١٠٣ر (ھندسة وتكامل 
لیلي رشید

لیلي / د) ٣(م ) ١٠٣ر (ھندسة وجبر 
رشید

، ق )٦- ٥(مدرج ) ١٠٣ر (ھندسة وتكامل 
محمد خلیفة/ د) ١٥(

، قاعھ ) ٥(م ) ١٠٣ر (ھندسة وتكامل 
لیلي رشید/ د) ١٥(

لیلي / د) ٦(م) ١٠٣ر (ھندسة وتكامل 
رشید

١٦/٦/٢٠١٥الثالثاء 
٣- ١: الزمن

/ د) ٧(م ) ٢١٠ع (حقوق اإلنسان 
مصطفى عمر

/ د) ٣(م ) ٢١٠ع (حقوق اإلنسان 
مصطفى عمر

) ١٥(، ق )٦- ٥(م ) ٢١٠ع (حقوق اإلنسان 
مصطفى عمر/ د

، قاعھ )٥(م ) ٢١٠ع (حقوق اإلنسان 
مصطفى عمر/ د) ١٥(

/ د) ٦(م ) ٢١٠ع (حقوق اإلنسان 
مصطفى عمر

.من الساعة التاسعة قبل االمتحانات النظریة وفى نفس األیامءً تجرى االمتحانات الشفویة لكل مقرر بد: ١ملحوظة*

.لإلطالع على جداول االمتحانات العملیة یرجى مراجعة األقسام العلمیة بالكلیة: ٢ملحوظة*
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يم ـ المــستــــوى الثان٢٠١٤/٢٠١٥للعام الجامعي الثانيجدول امتحان الفصل الدراسي 

الزمن/ الیوم 
المقرر الدراسي

برنامج الجیولوجیابرنامج علم الحیوانبرنامج النباتبرنامج الكیمیاءبرنامج الفیزیاءبرنامج الریاضیات
٢١/٥/٢٠١٥الخمیس 

٣- ١: الزمن
عملي فیزیاء

محسن غالي/ د
٢٤/٥/٢٠١٥األحد 
٣- ١: الزمن

)٨(م ) ٢١٢ر (تحلیل حقیقي 
نبیلة وھیبة/ د

م )٢١٧(ضوء فیزیائي ف 
عبد الحمید الشاعر/ د) ٨(

م ) ٢١٢ك ) (٢(میكانیكیة التفاعالت 
یوسف لطفي/ د) ١٠(ق ) ٣،٤(

ح (وظائف أعضاء ووراثة 
نورا غانم/ د) ٦(م) ٢٠٨

ح (وظائف أعضاء ووراثة 
نورا غانم/ د) ٦، ٥(م) ٢٠٨

/ د)٧(م)٢١١ج (طبقات عامة 
عزیز ابو شامة

٢٧/٥/٢٠١٥األؤبعاء 
٣- ١: الزمن

)٨(م ) ٢١٣ر (جبر خطي 
لیلي رشید/ د

ف (البلورات والمعادن 
لبدة/ د) ٨(م ) ٢١٩

د ) ١٠(ق ) ٣،٤) (٢١٥ك (كیمیاء الكم 
شعبان یوسف/ 

مقدمة في اإلحصاء واالحتماالت 
خلیفة. م/ د) ٦(م) ٢١٦ر (

مقدمة في اإلحصاء واالحتماالت 
خلیفة. م/ د) ٦، ٥(م) ٢١٦ر (

)٢(الجیوفیزیائي طرق التنقیب 
البدراوي/ د)٧(م)٢١٤ج (

٣١/٥/٢٠١٥األحد 
٣–١: الزمن

)٨(م ) ٢١٤ر (ھندسة فراغیة 
نبیلة وھیبة/ د

)٢١٥ف ()١(فیزیاء ذریة 
محسن مسعد/ د) ٨(مدرج 

) ١٠(ق ) ٣،٤) (٢٠١ر (ریاضیات بحتة 
نبیلة وھیبة/ د

/ د) ٦(م) ٢٠٧ح ) (٢(حبلیات 
سماء بكر

) ٦، ٥(م) ٢٠٧ح ) (٢(حبلیات 
سماء بكر/ د

)٢١٢ج (صخور ناریة
التولي لبدة/ د)٧(م

٣/٦/٢٠١٥األربعاء 
٣- ١: الزمن

مقدمة في اإلحصاء واالحتماالت 
فلیفل/ د) ٨(مدرج ) ٢١٦ر (

ف (مقدمة في علم الفلك 
عبیر میرة/ د) ٨(م ) ٢٢٠

ك (الكیمیاء النوویة ـ التماثل والربط 
علي نصار/ د) ١٠(ق ) ٣،٤) (٢١١

ن (نبات اقتصادي ومحاصیل 
عبد العال. م/ د) ٦(م) ٢٠٦

ن (نبات اقتصادي ومحاصیل 
عبد العال/ د) ٦، ٥(م) ٢٠٦

)٧(م)٢٥٢ر (جبر مجرد 
أمین الفقي/ د

٧/٦/٢٠١٥األحد 
٣- ١: الزمن

)٨(م ) ٢١٥ر ) (٢(دینامیكا 
أسامة ابو سعدة/ د

)٢١٦ف(میكانیكا تحلیلیة 
عبیر میرة/ د)٨(م 

) ٢١٣ك (ـ ضوئیة ) ١(كیمیاء األطیاف 
محمد الخولي/ د) ١٠(ق ) ٣،٤(

)١٠٣ك (أسس كیمیاء عضویة 
سامیة السجیني/ د)  ٦(م

) ١٠٣ك (أسس كیمیاء عضویة 
سامیة/ د) ٦، ٥(م

ف (الدینامیكـــا الحراریــــة
رمضان. م/ د)٧(م) ٢٠٤

١٠/٦/٢٠١٥األربعاء 
٣- ١: الزمن

)٨(م ) ٢١٨ر (جبر الحاسب 
أمین الفقي/ د

)٢١٨ف (فیزیاء المرونة 
محسن غالي/ د) ٨(م 

) ٢١٤ك (كیمیاء الجزیئات الحیویة 
ھناء منصور/ د) ١٠(ق ) ٣،٤(

الفقاریات سیلومیة وبیئة بحریة 
عبادة. أ/ د)  ٦(م)٢٠٦ح (

الفقاریات سیلومیة وبیئة بحریة 
عبادة. أ/ د)٦، ٥(م) ٢٠٦ح (

ج (ترسیب وصخور رسوبیة 
عالء سالم/ د)٧(م)٢١٠

١٤/٦/٢٠١٥األحد 
٣- ١: الزمن

)٢١٣ف ()٣(إلكترونیات 
مصطفى النمر/ د)٨(م 

ك (الكیمیاء الفیزیائیة للسوائل والمحالیل 
المحسب. إ/ د) ١٠(ق ) ٣،٤) (٢١٦

)  ٦(م) ٢٠٧ن (تصنیف زھري 
رضا جعفر/ د

، ٥(م) ٢٠٧ن (تصنیف زھري 
رضا جعفر/ د) ٦

)٢١٣ج (احافیر الفقاریة دقیقة
عزیز أبو شامة/ د)٧(م

١٧/٦/٢٠١٥األربعاء 
٣- ١: الزمن

ف ) (١(فیزیاء نوویة 
ریاض. ك/ د) ٨(م )٢١٤

.من الساعة التاسعة قبل االمتحانات النظریة وفى نفس األیامءً تجرى االمتحانات الشفویة لكل مقرر بد: ١ملحوظة*

.لإلطالع على جداول االمتحانات العملیة یرجى مراجعة األقسام العلمیة بالكلیة: ٢ملحوظة*
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الثالثم ـ المــستــــوى ٢٠١٤/٢٠١٥للعام الجامعي الثانيجدول امتحان الفصل الدراسي 

الزمن/ الیوم 
المقرر الدراسي

برنامج الجیولوجیابرنامج علم الحیوانبرنامج النباتبرنامج الكیمیاءبرنامج الفیزیاءبرنامج الریاضیات
٢١/٥/٢٠١٥الخمیس 
١٢-١٠: الزمن

)٣١٢ف( عملي فیزیاء 
رمضان/ د

٢٥/٥/٢٠١٥األثنین 
١٢-١٠: الزمن

)٣٣٠ر(میكانیكا الكم 
عادل عطا/ د)٧(م

ف ) (٢(فیزیاء الجوامد 
مسعد/ د) ٨(م ) ٣٣٢

ك (التفاعالت العضویة وتماثل المدرات 
أشرف/ د) ١٠(ق ) ٥-٣(م ) ٢١٢

علم الطحالب وفسیولوجیا الطحالب 
ایثار/ د) ٦(م ) ٣١٧ن(

ح حشرات عامة وتصنیف
نورا غانم/ د) ٦(م ) ٣١٦

/ د) ٧(م) ٣٢١ج (علم الطبقات المتقدم
ب عسلاایھ

٢٨/٥/٢٠١٥الخمیس 
١٢-١٠: الزمن

م) ٣٢٣ر) (٢(جبر خطي 
لیلي رشید/ د)٧(

ف ) (٣(فیزیاء نوویة 
ریاض. ك/ د) ٨(م ) ٣٣٣

) ٥، ٤، ٣(م ) ٣٣٠ك (كیمیاء النانو
المحسب/ د) ١٠(ق 

)٣١٥ن(تكنولوجیا حیویة 
عزیزة الخولي/ د)   ٦(م

)٣٢٠ح(التقنیة الدقیقة 
البوصیري/ د) ٦(م

حامد / د) ٧(م) ٣٢٥ج (جیوفیزیاء بحریة
الرفاعي

١/٦/٢٠١٥األثنین  
١٢-١٠: الزمن

ر ) (١(نظریة المرونة 
عادل عطا/ د)٧(م) ٣٣١

ف ) (١(الكترودینامیكا 
عبیر/ د) ٨(م ) ٣٣٤

م ) ٣٢٧ك (كیمیاء منتجات طبیعیة
ھناء منصور/ د) ١٠(ق ) ٥- ٣(

) ٣١٨ن(بیولوجیا جزیئیة ووراثة 
رضا جعفر/ د) ٦(م

) ٣١٨ح ()١(فسیولـوجي 
نورا غانم/ د) ٦(م

جیولوجیا تحت سطحیة وجیولوجیا البترول 
الرفاعي/ ابو شامة، د/ د) ٧(م) ٣٢٦ج (

٤/٦/٢٠١٥الخمیس 
١٢-١٠: الزمن

م) ٣٢٩ر(معادالت تكاملیة 
نبیلة وھیبة/ د)٧(

ف (مغناطیسیة  دقیقة
غالي/ د) ٨(م ) ٣٣٧

) ٣٢٩ك (كیمیاء السطوح والغرویات
بلتاجي. ع/ د) ١٠(ق )٥-٣(م 

تغذیة معدنیة ومزارع غذائیة 
دیاب/ د) ٦(م) ٣١٣ن(

بیئة صحراویة فونة مصریة
عجیبة/ د) ٦(م ) ٣١٩ح (

عالء / د) ٧(م) ٣٢٤ج (جیولوجیا ھندسیة
سالم

٨/٦/٢٠١٥األثنین  
١٢-١٠: الزمن

ر (الدوال والدوال الخاصة 
الفقيأمین / د)٧(م) ٣٢٧

م ) ٣٤٠ف( طیاف جزیئیة أ
الشاعر/ د) ٨(

)٥-٣(م ) ٣٢٦ك (كیمیاء المتراكبات
عبد المطلب رمضان/ د) ١٠(ق 

)٣١٦ن(مناخ وتصنیف زھري 
محمد عبد العال/ د) ٦(م 

م) ٣١٥ح (طفیلیــــــات
نبیلة میرة/ د) ٦(

/ د) ٧(م) ٣٢٣ج (جیولوجیا حقلیة ومساحة
محمد خضر

١١/٦/٢٠١٥الخمیس 
١٢-١٠: الزمن

م) ٣٣٢ر(نظریة احصائیة 
محمد خلیفة/ د)٧(

ف ) (٣(آليلغات حاسب 
غادة. د)٨(م ) ٣٣٦

ق )٥-٣(م ) ٣١٦ر (إحصاء حیوي
خلیفةمحمد / د) ١٠(

امراض النبات ومقامة حیویة 
أنور البدري/ د) ٦(م ) ٣١٤ن(

ح ) (٢(كیمیاء األنسجة 
ایمان/ د) ٦(م) ٣١٧

) ٨(م) ٣٢٧ج (تدریبات جیوفیزیاء حقلیة
حسین البدراوي/ د

١٥/٦/٢٠١٥األثنین  
١٢-١٠: الزمن

م) ٣٢٨ر(نظریة القیاس 
محمد لطفي/ د)٧(

) ٣٣٥ف ) (٢(فیزیاء ذریة 
میرةعبیر/ د) ٨(م 

طرق الفصل الكروماتوجرافي ـ التحلیل 
) ١٠(ق )٥-٣(م ) ٣٢٥ك (الكھربي

عمرو بلتاجي/ د

احافیر دقیقة واحافیر فقاریة
محمد سامح/ د) ٧(م) ٣٢٢ج (

تجرى االمتحانات الشفویة لكل مقرر عقب االمتحانات النظریة وفى نفس األیام: ١ملحوظة*

.لإلطالع على جداول االمتحانات العملیة یرجى مراجعة األقسام العلمیة بالكلیة: ٢ملحوظة*



جامعة كفر الشیخ
كلیـة العلوم

الطالبوشئون التعلیم 
نسخة غیر نھائیة

عمید الكلیة

أحمد إبراھیم خضیر. د. أ

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ University

جامـعة كـفر الشــــيخ

م ـ المــستــــوى الرابع٢٠١٤/٢٠١٥للعام الجامعي الثانيجدول امتحان الفصل الدراسي 

الزمن/ الیوم 
المقرر الدراسي

برنامج الجیولوجیابرنامج علم الحیوانبرنامج النباتبرنامج الكیمیاءبرنامج الفیزیاءبرنامج الریاضیات
٢٠/٥/٢٠١٥األربعاء 

١٢-١٠: الزمن
ر (ھیدرو دینامیكا 

عادل/ د) ٦(م ) ٤٤٦
) ٤٥١ف(عملي فیزیاء 

كمال ریاض/ د
ك ()٢(كیمیاء تخلیقیة عضویة متقدمة 

یوسف لطفي/ د) ٤، ٣(م ) ٤٤٥
٢٤/٥/٢٠١٥األحد 
١٢-١٠: الزمن

ر (میكانیكا الكم  المتقدمة 
أسامة/ د) ٦(م ) ٤٤٥

ف ) (٣(فیزیاء الجوامد 
رمضان/ د) ٦(م ) ٤٥٢

ق ) ٤، ٣(م ) ٤٤١ك (نظریة المجموعات 
شعبان یوسف/ د) ١٠(

ن (الوراثة الجزیئیة والمیكروبیة 
عزیزة الخولي/ د) ٥(م ) ٤٢٧

ح (مناعة وبیولوجیا جزیئیة
مجدي محفوظ/ د) ٥(م ) ٤٣١

/ د) ٦(م ) ٤٣٩ج (تكتونیة مصر
محمد خضر

٢٧/٥/٢٠١٥األؤبعاء 
٣- ١: الزمن

)٤٥٠ر(تحلیل مركب 
نبیلة وھیبة/ د) ٦(م 

) ٤٥٥ف(فیزیاء الرقائق 
محسن غالي/ د) ٦(م 

ك (آلیة التفاعالت غیر العضویة ومتراكبات م
رمضان. ع/ د) ١٠(ق ) ٤، ٣(م ) ٤٤٢

ن (االنزیمات النباتیة وایض الطاقة 
محمد دیاب/ د) ٥(م ) ٤٢٥

) ٥(م ) ٤٢٨ح ()٢( فسیولوجي 
نورا غانم/ د

ج (خصائص الخزانات البترولیة
عالء سالم/ د) ٦(م) ٤٤٢

٣١/٥/٢٠١٥األحد 
١٢-١٠: الزمن

معادالت تفاضلیة جزئیة 
أمین/ د) ٦(م ) ٤٤٨ر(

) ٤٥٨ف(أشباه موصالت 
عبد الحمید/ د) ٦(م 

ق ) ٤، ٣(م ) ٤٤٠ك (كیمیاء تحلیلیة بیئیة
عمرو بلتاجي/ د) ١٠(

ن (تكنولوجیا حیویة وزراعھ االنسجة 
عزیزة الخولي/ د) ٥(مدرج ) ٤٢٦

/ د) ٥(م ) ٤٢٩ح (أجنــة تجریبي
سماء بكر

رواسب الخامات وجیولوجیا 
ناھد/د) ٦(م ) ٤٣٦ج (إشعاعیة

٣/٦/٢٠١٥األربعاء 
١٢-١٠: الزمن

ر (النسبیة العامة 
عادل/ د) ٦(م ) ٤٤٤

) ٤٥٣ف (فیزیاء نوویة 
كمال ریاض/ د) ٦(م 

)٤٤٣ك (كیمیاء حركیة متقدمة
ھناء شكري/ د) ١٠(ق ) ٤، ٣(م 

/ د) ٥(م) ٤٢٩ن (علم الفیروسات 
محمد سامح

ح (تلوث بیئي وتحالیل بیولوجیة
محمد عجیبة/ د) ٥(م) ٤٣٢

ج (تدریبات جیولوجیة حقلیة
محمد خضر/ د) ٦(مدرج ) ٤٤٠

٧/٦/٢٠١٥األحد 
١٢-١٠: الزمن

م ) ٤٤٣ر (تحلیل دالي 
فلیفل سالمة/ د) ٦(

)٤٥٤ف(فیزیاء البالزما 
ریاضكمال / د) ٦(م 

ق ) ٤، ٣(م ) ٤٤٤ك (كیمیاء الكربوھیدرات
ھاني مھنى/ احمد خضیر، د/ د) ١٠(

ن (الجغرافیة النباتیة والفلور المصریة 
محمد عبد العال/ د) ٥(م) ٤٢٨

ك (الدھـون–الكربوھیدرات 
مھنى/ خضیر، د/ د) ٥(م ) ٤٤٤

/ د) ٦(م) ٤٣٧ج (طبقات مصر
عزیز ابو شامة

١٠/٦/٢٠١٥األربعاء 
١٢-١٠: الزمن

ر (نمذجة ومحاكاة 
فلیفل/ د) ٦(م ) ٤٤٧

تحلیل عددي وبرمجة 
عبیر/ د) ٦(م ) ٤٥٦ف

) ١٠(ق ) ٤، ٣(م ) ٤٤٦ك (الطیف الجزیئي
محمد الخولي/ د

میكروبیولوجیا التربة وعالقة العائل 
سامح. م/ د) ٥(م ) ٤٢٦ن (بالطفیل 

) ٥(م ) ٤٣٠ح (بیولوجیــا الخلیة
ایمان عباس/ د

ج (جیولوجیا البترول في مصر
حامد الرفاعي/ د) ٦(م ) ٤٣٨

١٤/٦/٢٠١٥األحد 
١٢-١٠: الزمن

ر (نظریة االشكال 
أمین/ د)٦(م ) ٤٤٩

) ١٠(ق ) ٤، ٣(م )٤٤٧(كیمیاء البلمرات 
أشرف الشھاوي/ د

١٧/٦/٢٠١٥األربعاء 
١٢-١٠: الزمن

)٤٠٠(مشروع بحث ومقال
الریاضیاتقسم 

مشروع بحث ومقال
قسم الفیزیاء)٤٠٠(

)٤٠٠(مشروع بحث ومقال
قسم الكیمیاء

)٤٠٠(مشروع بحث ومقال
قسم النبات

)٤٠٠(مشروع بحث ومقال
قسم علم الحیوان

)٤٠٠(مشروع بحث ومقال
قسم الجیولوجیا

.وفى نفس األیامتجرى االمتحانات الشفویة لكل مقرر عقب االمتحانات النظریة: ١ملحوظة*

.لإلطالع على جداول االمتحانات العملیة یرجى مراجعة األقسام العلمیة بالكلیة: ٢ملحوظة*


