
1027/1028للعام الجامعي االول االمتحانات التكميلية للفصل الدراسي   

.قاعة النشاطات في قسم الكيمياء :مكان انعقاد االمتحان   

  .المتحانات المنعقده لذلك القسمعلى او يتكفل كل قسم بالمراقبين 

.بين الزمالء في اعطاء االمتحانات يقوم بمراجعة رئيس القسم للتنسيقفي نفس جلسة واحدة تزامن للطالب في حال وجد   

الخميس  ميتقدم الثنين منها في نفس اليوم على ان يتقدم لباقي االمتحانات يو للطالب  (ثالثة امتحانات او اكثر )تزامن جودفي حال و

2/1/1028.  

لتحديد االمتحانات  الغير الوراده في الجدول ادناه الرجاء مراجعة رؤساء االقسام  

لعمل االمتحانات قبل يوم  قسم الجيولوجيارئيس مادتين يرجى مراجعة عن اكثر من  الطالب ة قسم الجولوجيا في حال الغياببالنسبة لطلب

.2/1/1028الخميس   

 ال يجوز التقدم لالمتحانات التكميلية بعد 1028/1/2 و تعتبر عالمة الطالب صفرا. 

 االمتحانات المحوسبة مرفقة في جدول منفصل.

82/1/8012االحد   

21.00-21.00  0.00-22.00  
 265 فيزياء االشعاع 302360  نظرية النسبية الخاصة

 302101 ( 2)الفيزياء العامة  302471  فيزياء الحالة الصلبة

 302102 ( 1)الفيزياء العامة  302730 التصوير باالمواج الفوق صوتية والرني

 302221  2الضوء  302740 فيزياء المعالجة االشعاعية

 302231  اإللكترونيات 302744 الوقاية اإلشعاعية

 302261  الفيزياء الحديثة 302754 2ميكانيكا الكم 

 302281  2الفيزياء الرياضية  302779 فيزياء المسارعات لألغراض الطبية

 302321  1الضوء  332981 1 -الفيزياء الرياضية

 302331  2الكهرباء والمغناطيسيه 342103 الفيزياءالعامه لطلبةعلوم الحياه 

 302952 1 -الميكانيكا الكالسيكية 342105 الفيزياء العامة لطلبة الطب وطب االسنان 

1) ميكانيكا الكم ) 342461  1 -ميكانيكا الكم   302954 

 302967 فيزياء البالزما 342765 كشف وقياس اإلشعاع

 302974 1 -الصلبةفيزياء الحالة  352752 الفيزياء الحاسوبية

 332341  الفيزياءالحرارية 352771 2 -فيزياء الحالة الصلبة

2) الفيزياءالرياضية )  2كالسيكية   352781 

 362753 2 -الديناميكا الكهربائية الكالسيكية  

 

 

 

 

 

 



82/1/8012 االثنين  

21.30-21.30  0.30-22.30  
 301102 ( 1)التفاضل والتكامل  301472  الطرق العددية

 301201 ( 3)التفاضل والتكامل  331103 الرياضيات لألعمال والعلوم اإلجتماعيه 

 301202 ( 2)رياضيات هندسيه  331212 التحليل الحقييقي

 301211  مبادىء الرياضيات 331412  التحليل المركب

 301221  2المعادالت التفاضليه العاديه  331431  االحصاء الرياضي

 301241  2الجبر الخطي  331442  1 -الجبر الحديث 

 301311  2التحليل الرياضي  331473  2-الرزم البرمجيه في الرياضيات 

 301333  نظرية االحتماالت 341332  طرق االحصاء

 301338  االحتماالت التطبيقية 301441 1جبر خطي 

 301342 نظرية االعداد 301471  طرق في الرياضيات التطبيقية

 301371  البرمجه الرياضيه 331261  الهندسة االقليدية الحديثة

 301381 تدريس الرياضيات 331302  1رياضيات هندسيه

 301411  1التحليل الرياضي  331321  2 -المعادالت التفاضليه الجزئيه 

 331341  2الجبر الحديث   

    

    

    

    

    

 

 

00/1/8012الثالثاء   

21.00-21.00  0.00-22.00  
 445 علم الفيروسات  343432 علم األنسجة 

 308212 تحضيرات مجهرية لألنسجة والخاليا  344321  الكيمياء الحيوية

 308213  علم األمراض 344351  تشريح وتكوين النبات

 308232  الغدد الصماء 344363  علم وظائف االعضاء

 308242  عامةكيمياء حيوية  344421  االيض

 308251 أحياء دقيقة عامة  344443  علم المناعة

 308352  أحياء دقيقة تشخيصية 364361  تشريح الفقاريات

 308353 طفيليات تشخيصية  364362  التكوين الجنيني

 334231  علم الخلية 304102  1العلوم الحياتية العامه 

 334251  النبات العام 304281  وراثة عامة

 334282  وراثة اإلنسان 304323  (تحاليل)الكيمياء السريرية

 334341  األحياء الدقيقة العامة 304368 الطفيليات الطبية 

 334342  االحياء الدقيقة الطبية 304369  بنك الدم

 334352  فسيولوجيا النبات 304383  تقانات حيوية

 334367  علم الدم 304465  التطور

 334382  بيولوجيا جزيئية 334463  الغدد الصماء

 334445  علم الفيروسات  ضبط جودة

    

    

 



01/1/8012االربعاء   

21.30-21.30  0.30-22.30  
 333233 الكيمياءالعضويه لغير طلبة الكيمياء  353411  موضوعات خاصة في الكيمياء التحليلية

 303321  1الكيمياء غير العضوية  353431  موضوعات خاصة في الكيمياء العضوية

 303322  3الكيمياء غير العضوية  333323  الكيمياء االشعاعية والنووية

 303331  3الكيمياء العضوية  333312  الكيمياء الكهروتحليلية

 303341  1الكيمياء الفيزيائية  343311 التحليل االلي 

 303342  3الكيمياء الفيزيائية  303221  2الكيمياء غير العضوية 

 303351  2 -الكيمياء الصناعيه  303231  2الكيمياء العضوية 

 303453  كيمياء المواد 303232  1الكيمياء العضوية 

 303130 العملية لغير طلبة الكيمياءالكيمياءالعضويه   

2) الكيمياء العامة  )    303102 

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/8/8012 الخميس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00-22.00 21.30-21.30  

 0و الطلبة الذين لديهم  العلياالدراسات جميع مساقات   أساسيات الجيوفيزياء 305271
  المستحثات الالفقاريه 305301 امتحانات في نفس اليوم

  الجيولوجيا التركيبية 305341

  والبيئةأساليب تدريس علوم االرض  305402

  مبادئ الجيولوجيا البيئية 345102

  ادارة الموارد المائية 335461

  الطبقات والجيولوجيا التاريخية 345201

  علم المعادن 345221

  اساسيات الجيوكيمياء 345351

  تحليل البيانات الجيولوجية 345392

  الجيوكيمياء البيئية 365481

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   



 امتحانات المحوسبة

 

 

 

22/1/2112 11.00-9.00 مجمع القاعات العلمية  301131 مبادىء االحصاء 

22/1/2112 13.00-12.00 4-1العلوم التربوية   301101 ( 1)التفاضل والتكامل  

01/1/2112 10.00-9.00 4-1العلوم التربوية  1العلوم الحياتية العامة    014111 

01/1/2112 12.00-10.00 مجمع القاعات العلمية 2العلوم الحياتية العامة    014112 

01/1/2112 12.00-10.00 مجمع القاعات العلمية  014111 العلوم الحياتية العملية 

01/1/2112 11.00-9.00 4-1العلوم التربوية   010111 (1) العامة الكيمياء  

01/1/2112 11.00-9.00 مجمع القاعات العلمية  333211 الكيمياء التحليلية 

01/1/2112 10.00-9.00 مجمع القاعات العلمية  000114 الكيمياء العامة لطلبة الطب 

01/1/2112 11.00-9.00 مجمع القاعات العلمية  303216 الكيمياء التحليليه العمليه 

 العلميةمجمع القاعات 

9.00-11.00 01/1/2112  

الكيمياء العامة العملية لغير 

 طلبة الكيمياء

000112 

1/2/2112 11.00-9.00 مجمع القاعات العلمية  011111 البيئة 

 305101  1الجيولوجيا العامة  1/2/2112 11.00-9.00 مجمع القاعات العلمية

 

 


