
1027/1028للعام الجامعي  الثاني الدراسي االمتحانات التكميلية للفصل  

.في قاعة النشاطات في قسم الكيمياء التكميلية االمتحانات جميع سوف تعقد  

  .المنعقده لذلك القسميتكفل كل قسم بالمراقبين المتحانات 

 ي نفس الجلسة و بدون فواصلفي حال وجود امتحانين  لنقس الطالب يتقدم الطالب لالمتحانين تباعا ف

.زمنية  

 موعدهما  ا فيممنه الي امتحانينفي يوم واحد يتقدم  لنفس الطالب في حال وجود ثالثة امتحانات او اكثر

و عليه . 12/5/1028-17خالل فترة االنسحاب و االضافة لالمتحان المتبقي على ان يتقدم  (نفس اليوم)

  قبل يومين من موعد االمتحان التعويضي على االقل تيب وضعهاخبار مدرس المساق او رئيس القسم لتر

امتحانين يقوم الطالب بالتنسيق مع رئيس القسم بالنسبة لطلبة قسم الجولوجيا في حال الغياب عن اكثر من 

.12/5/1028قبل يوم الخميس التكميلية االمتحانات  لعقد  

.راجعة رئيس القسم المعني لتحديد موعد للمتحانفي حالة عدم ورود المادة الدراسية في الجدول الرجاء م  

 

 ال يجوز التقدم لالمتحانات التكميلية بعد 8102/5/10  و تعتبر عالمة الطالب صفرا. 

 االمتحانات المحوسبة مرفقة في جدول منفصل.

72/5/7102االحد   

10.00-12.00 10.00-12.00 

 301451  الرياضيات أسس 301901  التطبيقيه الرياضيات طرق

 301381  الرياضيات تدريس 301902  عاديه تفاضليه معادالت

 301342  األعداد نظرية 301911  الدالي التحليل

 301333  االحتماالت نظرية 301912  المؤثرات نظرية

 301311  2 الرياضي التحليل 301921  المصفوفات تحليل

 301241  2 الخطي الجبر 301931  الرياضي االحصاء

 301221  2 العاديه التفاضليه المعادالت 301936  التجارب وتحليل ميمتص

 301211  الرياضيات مبادىء 301941  الحقول و الزمر نظرية

 301202  (2) هندسيه رياضيات 301961  التبولوجيا

 301201  (1) والتكامل التفاضل 301102  (1) والتكامل التفاضل

 

 

 



 

 

7102 /72/5 االثنين  

 01011- 07011  

10.00-12.00 10.00-12.00 

 302101  (2) العامة الفيزياء 302776  اإلشعاع بيولوجيا

 302102  (1) العامة الفيزياء 302777  قرب عن والمعالجة اإلشعاعية بالمعالجة خاصة تقنيات

 302108  الحاسوب علم لطلبة الفيزياء 302787  الطبقي والتصوير التشخيصية األشعة فيزياء

 302231  اإللكترونيات 302794  البحث منهجية

 302280  الفيزياء في برمجيات حزم 302955  المجموعات نظرية

 302281  2 الرياضية الفيزياء 302956  (1)االحصائيه الميكانيكا

 302321  1 الضوء 302959  1-الكم ميكانيكا

 302330  الرقمية االلكترونيات 302992  خاصة موضوعات

 302360  الخاصة النسبية نظرية 302722  االشعاع مختبر

 302463  النووية الفيزياء 302765  النسبيه نظرية

 302490  العلمي البحث منهجيات 302770  النووي الطب

   302775  المواد خصائص

 

 

79/5/7102الثالثاء   

10.00-12.00 10.00-12.00 

 303221  2 العضوية غير اءالكيمي 303342  1 الفيزيائية الكيمياء

 303231  2 العضوية الكيمياء 303351  2 - الصناعيه الكيمياء

 303232  1 العضوية الكيمياء 303452  المبلمرات كيمياء

 303241  2 الفيزيائية الكيمياء 303453  المواد كيمياء

 303321  1 العضوية غير الكيمياء 303933  الطبيعيه النواتج كيمياء

 303322  1 العضوية غير الكيمياء 303992  متقدمة عضوية غير كيمياء

 303331  1 العضوية الكيمياء 303994  متقدمة فيزيائية كيمياء

 343421  الفلزيه العضويه الكيمياء 303341  1 الفيزيائية الكيمياء

 

 

 

 

 



 

71/9/7102االربعاء   

10.00-12.00 10.00-12.00 

 304281  عامة وراثة 308101  الطبية المختبرات هنةم واخالقيات اساسيات

 304323  (تحاليل)السريرية الكيمياء 308102  طبية مصطلحات

 304368  الطبية الطفيليات 308211  األنسجة علم

 304369  الدم بنك 308212  والخاليا لألنسجة مجهرية تحضيرات

 304383  حيوية تقانات 308213  األمراض علم

 304465  التطور 308232  الصماء الغدد

 304472  البحريه والبيئه االحياء 308241  القياس وطرق المخبرية األجهزة

 304761  المتقدم الحيوان فسيولوجيا 308242  عامة حيوية كيمياء

 304761  المتقدم الحيوان فسيولوجيا 308251  عامة دقيقة أحياء

 304773  البيئيه رهاالدا 308321  الجزيئية البيولوجيا

 304924  الحية الكائنات في الحيوية التقنات 308343  (2)سريرية كيمياء

 304942  الدقيقة األحياء فسيولوجيا 308344  (1)سريرية كيمياء

 304961  العضالت بيولوجيا 308352  تشخيصية دقيقة أحياء

 304971  النبات بيئة 308353  تشخيصية طفيليات

   308354  خيصيةتش فطريات

   308361  واألمصال المناعة علم

   308362  (2)الدم علم

   308363  (1) الدم علم

 

 

 

10/5/7102 الخميس  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-12.00  

   مستجدين/2 العامة الجيولوجيا 305101

  الجوية االرصاد 305203

  الجيوفيزياء أساسيات 305271

  التركيبية الجيولوجيا 305341

  والبيئة االرض علوم تدريس أساليب 305402

  الصفائح نظرية 305403

  المستحاثات علم 305701

  هيدروجيولوجيا 305761

   



 

 امتحانات المحوسبة

 

St.com 12.00-14.00 27/5/2018 301131 االحصاء مبادىء 

St.com 
12.00-14.00 27/5/2018 

  (2) والتكامل التفاضل
 

301101 
 

St.com 13.00-15.00 29/5/2018  101202 (2) الكيمياء العامة 

St.com 13.00-15.00 29/5/2018 (  1) الكيمياء العامة  303102 

St.com 13.00-15.00 29/5/2018 333211 الكيمياء التحليلية 

St.com 13.00-15.00 29/5/2018 303216 الكيمياء التحليليه العمليه 

St.com 
13.00-15.00 29/5/2018 

الكيمياء العامة العملية لغير 
 طلبة الكيمياء

111203 

2العلوم الحياتية العامة  30/5/2018 13.00-10.00 مجمع القاعات العلمية  101202 

1العلوم الحياتية العامة  30/5/2018 13.00-10.00 مجمع القاعات العلمية  101201 
 101222 العلوم الحياتية العملية 30/5/2018 13.00-10.00 مجمع القاعات العلمية

 مجمع القاعات العلمية
10.00-13.00 31/5/2018 

 300102  البيئية الثقافة

 305101  2 العامة الجيولوجيا 31/5/2018 13.00-10.00 مجمع القاعات العلمية

 


