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23/05/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررالسبت

BioT313Manufacturing/Bioprocessing19:00-11:00

BioT402 DNA Fingerprinting and Molecular 

Ddiagnostics II
29:00-11:00

PTG402GEOLOGY OF EGYPT99:00-11:00

11:00-439:00جيوكيمياءج303

11:00-209:00أساسيات ا�رصاد الجوية لغير المتخصصينجو218

11:00-7749:00فيزياء عامة (2)ف102

BTBio111Cell Biology2412:00 - 2:00

BTBio211Genetics3412:00 - 2:00

PTY302COMPUTER APPLICATION IN 

GEOPHYSICS
1412:00 - 2:00

2:00 - 10012:00كيمياء عضوية طيفيةك345

2:00 - 3912:00موضوعات مختارة في الكيمياء العضويةك445

PTM101Calculus I503:00 - 5:00

24/05/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررا�حد

PTG410Environmental Geology19:00-11:00

11:00-1339:00تضاريس وصور جويةج210

11:00-329:00بيولوجيا جزيئيةح411

11:00-59:00التكام2ت المتعددة والمعاد0ت التفاضلية العاديةر239

11:00-19:00المحاكاة والنمذجةس406

11:00-1099:00كھرومغناطيسية (1)ف231

11:00-69:00علوم الكمبيوترف245

11:00-39:00تحو0ت الطاقةك412

11:00-199:00كيمياء حيوية غير عضويةك432

11:00-119:00تكنولوجيا حيويةميك481

BioC204 Physical Chemistry I312:00 - 2:00

BioM107Virology212:00 - 2:00

BioMath108Introduction inStatistics112:00 - 2:00

PTG311Clay Mineralogy and Diagenisis412:00 - 2:00

PTU102The English Language3012:00 - 2:00

2:00 - 33612:00اللغة ا@نجليزيةع102

PTP201PHYSICS OF WAVES313:00 - 5:00

25/05/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقرراثنين

BioT315Genetics Engineering in Plants59:00-11:00

PTG408Clastic Reservoirs99:00-11:00

11:00-189:00جيوفيزياء (1)ج305

11:00-19:00علم الجيوكيمياء المتقدمج415

11:00-1369:00أسس الكيمياء العضوية (1)ك241

11:00-179:00التركيب الجزيئي والطيفىك316

11:00-659:00كيمياء المناعهكح358

BioC207Organic Chemistry II412:00 - 2:00

يحدد مكان ا;متحان لكل مقرر على حدة وفقا لرقم كود الط1ب كما في الجداول المعلنة

Monday, May 04, 2015

صفحة 1 من 12 وكيل  الكلية لشئون التعليم والط�ب

أ.د. مجدي محمد عمر

عميد الكلية

أ.د. السيد  فھيم السيد طه
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25/05/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقرراثنين

PTM201CALCULUS III2712:00 - 2:00

2:00 - 6512:00مبادئ الھوائياتف497

2:00 - 2912:00تطبيقات مختارة في علم البلمراتك418

26/05/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررالث�ثاء

BioMath316Statistics for Bioinformatics49:00-11:00

PTG411Carbonate Reservoirs29:00-11:00

11:00-319:00ا@حصاء الجيولوجىج408

11:00-39:00معالجة بيانات مجا0ت الجھدجف303

11:00-19:00ھندسة الخزاناتجف406

11:00-4429:00تفاضل وتكامل وھندسة تحليلية (1)ر131

11:00-29:00نظرية ا�عدادر411

11:00-39:00إلكترونيات رقميةف490

11:00-379:00كيمياء عضوية بيئيةك442

BioPhy105General Physics212:00 - 2:00

BTC211Organic Chemistry I2512:00 - 2:00

PTP301SOLID STATE PHYSICS1012:00 - 2:00

27/05/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررا�ربعاء

BioT405Fermentation Technology19:00-11:00

PTM301VECTOR ANALYSIS AND 

NUMERICAL COMPUTATIONS
219:00-11:00

11:00-29:00فيزياء حيوية للجھاز العصبىبف331

11:00-19:00مواد حيوية بديلةبف441

11:00-569:00علم الصخور النارية (1)ج301

11:00-59:00تقنيات معمليةج319

11:00-49:00جيولوجيا البترول (1)ج403

11:00-19:00جيوفيزياء (1)جف101

11:00-649:00جيوفيزياء (2)جف102

11:00-19:00تفسير بيانات الجھدجف402

11:00-69:00فسيولوجي (3)ح451

11:00-169:00تفاضل وتكامل وھندسة تحليلية (3)ر231

11:00-59:00موضوعات مختارة في الرياضيات (1)ر493

11:00-179:00ا�توماتيكية واللغات الشكليةس403

11:00-19:00موضوعات مختارة لعلوم الحاسب (1)س426

11:00-159:00إحصاء رياضي (1)ص100

11:00-29:00ميكانيكا الكم النسبيةف461

11:00-29:00كيمياء العناصر ا@نتقالية (1)ك331

11:00-29:00كيمياء العناصر ا@نتقالية (2)ك332

11:00-199:00الكيمياء العضوية الفيزيائيةك341

11:00-49:00كيمياء فيزيائية تطبيقيةك414

11:00-169:00كيمياء عضوية فلزيةك431

11:00-1549:00ميكروبيولوجيا عامةميك210

يحدد مكان ا;متحان لكل مقرر على حدة وفقا لرقم كود الط1ب كما في الجداول المعلنة

Monday, May 04, 2015

صفحة 2 من 12 وكيل  الكلية لشئون التعليم والط�ب

أ.د. مجدي محمد عمر

عميد الكلية

أ.د. السيد  فھيم السيد طه
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27/05/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررا�ربعاء

11:00-19:00وراثةن252

BioC212 Analytical Techniquesand 

Instrumentation
112:00 - 2:00

BioC219 Physical Chemistry III212:00 - 2:00

BTM111Differential Calculus4412:00 - 2:00

PTC201PRINCIPLES OF QUALITATIVE 

AND QUANTITATIVE ANALYSIS
112:00 - 2:00

28/05/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررالخميس

BioT311Proteomics and Functional Genomics59:00-11:00

PTY411RESERVOIR ENGINEERING229:00-11:00

11:00-309:00جيولوجيا (1)ج101

11:00-139:00علم معادن الطينج421

11:00-19:00تفسير البيانات السيزميةجف401

11:00-19:00أساسيات علم البيئةح261

11:00-49:00علم ا�جنةح431

11:00-359:00جبر خطي وھندسة (1)ر211

11:00-109:00الطرق الرياضية (1)ر361

11:00-79:00التحليل المركب (1)ر431

11:00-19:00رسومات الحاسبس304

11:00-19:00شبكات الحاسبس401

11:00-39:00إحصاء تطبيقي (1)ص221

نظرية ا@حتما0ت وا@حصاء الرياضي لغير ص321
تخصص الرياض

29:00-11:00

11:00-19:00علم البللورات وا�شعة السينيةف249

11:00-39:00نظرية المجالف445

11:00-1409:00حركية التفاع2ت والكيمياء الكھربية الديناميكيةك317

11:00-139:00التآكل والتحكم فى ظاھرة التآكلك411

11:00-79:00الفيتامينات + أيض المواد غير العضويةكح354

11:00-19:00كيمياء حيوية تطبيقيةكح460

11:00-19:00فيزياء فلكية متقدمةل413

11:00-19:00بيولوجيا جزيئيةميك381

PTG301MAPPING SUBSURFACE 

STRUCTURES
3412:00 - 2:00

30/05/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررالسبت

BTC323Instrumental Analysis819:00-11:00

PTG304SEDINETARY BASIN ANALYSIS799:00-11:00

11:00-429:00فيزياء حيوية صحيةبف312

11:00-79:00علم الصخور النارية (2)ج312

11:00-179:00علم وصف الصخور الرسوبيةج324

11:00-69:00الجبر المجرد (1)ر311

11:00-69:00الجبر المجرد (٢)ر312

11:00-29:00تحليل ا0نحدارص303

يحدد مكان ا;متحان لكل مقرر على حدة وفقا لرقم كود الط1ب كما في الجداول المعلنة

Monday, May 04, 2015

صفحة 3 من 12 وكيل  الكلية لشئون التعليم والط�ب

أ.د. مجدي محمد عمر

عميد الكلية

أ.د. السيد  فھيم السيد طه
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30/05/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررالسبت

11:00-129:00فيزياء إحصائية (2)ف352

11:00-3789:00مدخل الكيمياء الفيزيائية للبلمراتك318

11:00-639:00طرق التحليل الكھربىك322

11:00-149:00فيزياء الكواكبل322

PTM102Calculus II5312:00 - 2:00

2:00 - 79212:00كيمياء عامة (2)ك102

31/05/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررا�حد

PTY404ADVANCED WELL LOGGING 

 ANDCORRELATIONS
229:00-11:00

11:00-329:00فيزياء التصوير الطبىبف412

11:00-29:00جيولوجيا مائيةج436

11:00-139:00استشعار عن بعدجف411

11:00-109:00ديناميكا الموائع ( ٢)ر474

11:00-119:00موضوعات مختارة فى الرياضيات ( ٢)ر494

11:00-79:00موضوعات مختارة في علوم الحاسب (2)س428

11:00-139:00نظرية الزمرف444

11:00-809:00كيمياء العقاقيرك446

11:00-19:00إشعاع وانھيار تثاقليل420

BTBio222Molecular Biology6112:00 - 2:00

PTG204IGNEOUS AND METAMORPHIC 

PETROLOGY
8912:00 - 2:00

2:00 - 1512:00ديناميكا حرارية ل`نظمة الحيويةبف242

2:00 - 512:00فيزياء الصخورجف208

2:00 - 5512:00الرياضيات المتقطعةر213

2:00 - 59212:00أسس الكيمياء العضوية (3)ك244

01/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقرراثنين

PTE301LANGUAGE (GEOSCIENCE 

READING TECHNIQUES)
819:00-11:00

11:00-479:00أطياف جزيئية (1)بف322

11:00-329:00علم الصخور الرسوبية (2)ج310

11:00-169:00معالجة بيانات طرق سيزميةجف305

11:00-1429:00مناعة (1)ح341

11:00-89:00التوبولوجيار321

11:00-1099:00فيزياء إحصائية (1)ف351

11:00-99:00فيزياء النبائطف398

11:00-539:00ا�طياف الجزيئيةك314

11:00-619:00علم  ا@نزيمات  (1)كح355

11:00-559:00فسيولوجيا الكائنات الدقيقةميك314

BTC122General Chemistry II16512:00 - 2:00

2:00 - 7412:00جيولوجيا تكتونيةج402

يحدد مكان ا;متحان لكل مقرر على حدة وفقا لرقم كود الط1ب كما في الجداول المعلنة

Monday, May 04, 2015

صفحة 4 من 12 وكيل  الكلية لشئون التعليم والط�ب

أ.د. مجدي محمد عمر

عميد الكلية

أ.د. السيد  فھيم السيد طه
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02/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررالث�ثاء

BioT408Biotechnology and Industrial 

Applications II
319:00-11:00

PTG305ORGANIC GEOCHEMISTRY949:00-11:00

11:00-1019:00جيوكيمياء عضويةج422

11:00-179:00فيزياء الجوامد (2)ف472

PTP102General Physics II9712:00 - 2:00

2:00 - 66812:00أسس الكيمياء العضوية  (2)ك242

03/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررا�ربعاء

BTC324Metabolism829:00-11:00

PTG403WELL-SITE GEOLOGY AND 

 MUDLOGGING
279:00-11:00

11:00-169:00مبادئ الجيولوجيا الھندسيةج316

11:00-179:00جيوتكتونيةجف308

11:00-99:00تلوث بيئيح362

11:00-279:00الطرق الرياضية (2)ر362

11:00-179:00ا@حصاء الحيوي والمعاد0ت الفرقيةص322

11:00-49:00نظرية ا0رتباط (2)ص327

11:00-199:00فيزياء الجوامد (1)ف371

11:00-589:00كيمياء المنتجات الطبيعيةك343

PTY202ROCK PHYSICS7612:00 - 2:00

2:00 - 51512:00تفاضل وتكامل وھندسة تحليلية (2)ر132

04/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررالخميس

11:00-299:00جيولوجية الفانيروزوى بمصر (1)ج401

11:00-109:00جيولوجية الفانيروزوى بمصر (2)ج406

11:00-19:00التنبؤات الجوية العددية (2)جو412

11:00-29:00الحلول العددية للمعاد0ت التفاضلية الجزئيةر451

11:00-309:00الذكاء ا0صطناعيس408

11:00-49:00ا@حصاء الحيوي للبيولوجيينص422

11:00-619:00مقدمة فى التكنولوجيا الحيويةكح457

11:00-29:00طرق ا@ق2قل414

2:00 - 2912:00ميكانيكا الكم وتطبيقاتھا الحيويةبف212

2:00 - 712:00مقدمة فى تسجي2ت اgبارجف207

2:00 - 8612:00مبادئ التحليل الرياضير232

2:00 - 1612:00الموجاتف224

2:00 - 46612:00الكيمياء الكھربية ا@تزانية (2)ك215

06/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررالسبت

PTY303SEISMIC DATA PROCESSING769:00-11:00

11:00-489:00محاكاة إلكترونية ل`نظمة الحيويةبف332

11:00-69:00جيولوجية الحقب الرابعج320

11:00-189:00تطبيقات الحاسوب فى الجيوفيزياءجف306

يحدد مكان ا;متحان لكل مقرر على حدة وفقا لرقم كود الط1ب كما في الجداول المعلنة

Monday, May 04, 2015

صفحة 5 من 12 وكيل  الكلية لشئون التعليم والط�ب

أ.د. مجدي محمد عمر

عميد الكلية

أ.د. السيد  فھيم السيد طه
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06/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررالسبت

11:00-129:00المنطق الرياضي والجبر البولياني (2)ر306

11:00-79:00التحليل الدالير335

11:00-139:00التحليل العددى ( ٢)ر352

11:00-119:00ميكانيكا الكم (2)ف363

11:00-5879:00كيمياء الحلقات غير المتجانسةك342

11:00-159:00تركيب وتطور النجومل312

PTC102Organic Chemistry10812:00 - 2:00

2:00 - 42612:00أساسيات علم الحيوان العام (2)ح102

2:00 - 8612:00الميكانيكا النيوتونية (1)ر170

07/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررا�حد

BioT410 Modern Methods in Molecular 

Biology
329:00-11:00

PTG404PETROLEUM GEOLOGY239:00-11:00

11:00-179:00جيولوجيا بترول وتحت سطحيةج432

11:00-19:00أرصاد جوية م2حيةجو418

11:00-29:00مناعة (2)ح441

11:00-29:00التحليل المركب ( ٢)ر432

11:00-19:00ميكانيكا الكم ( ٢)ر472

11:00-229:00تصميم لغات البرمجةس407

11:00-29:00تلوث وعلم السمومش465

11:00-4659:00الحفز  والمركبات العضوفلزيةك434

11:00-29:00أجواء النجومل412

BTC225Physical Chemistry II7512:00 - 2:00

PTY203SEISMIC FIELD TECHNIQUES; 

SURVEY DESIGN AND DATA 

ACQUISITION

5512:00 - 2:00

2:00 - 612:00معادن وصخورج224

2:00 - 2512:00جبر خطي وھندسة (2)ر212

2:00 - 7412:00كيمياء الكم (1)ك213

2:00 - 5112:00البروتيستاميك291

2:00 - 412:00عوامل بيئيةن222

08/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقرراثنين

BTBio323Microbial Biotechnology859:00-11:00

PTE401LANGUAGE (GEOSCIENCE 

 WRITINGTECHNIQUES)
209:00-11:00

11:00-79:00طاقات حيويةبف342

11:00-419:00الكترونيات ا�نظمة الحيويةبف352

11:00-149:00تسجي2ت آبارجف307

11:00-139:00التحليل الحقيقي (2)ر332

11:00-349:00تطوير البرمجياتس303

11:00-79:00فيزياء البيئة (2)ف393

11:00-5249:00تحليل بصرىك321

يحدد مكان ا;متحان لكل مقرر على حدة وفقا لرقم كود الط1ب كما في الجداول المعلنة

Monday, May 04, 2015

صفحة 6 من 12 وكيل  الكلية لشئون التعليم والط�ب

أ.د. مجدي محمد عمر

عميد الكلية

أ.د. السيد  فھيم السيد طه
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08/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقرراثنين

11:00-599:00كيمياء العناصر ا@نتقالية (3)ك333

11:00-39:00مادة ما بين النجومل314

11:00-59:00ديناميكا النجومل316

11:00-79:00النسبية العامة وتطبيقاتھال318

BTBio122Biodiversity17512:00 - 2:00

2:00 - 19012:00جيولوجيا (2)ج102

2:00 - 812:00بيئة قديمةج218

2:00 - 32112:00كيمياء البيئةك425

09/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررالث�ثاء

PTY304PETROPHYSICS AND 

FORMATION EVALUATION
549:00-11:00

11:00-1309:00المعادن المكونة للصخورج206

11:00-1179:00علم المعادن التطبيقيج426

11:00-1429:00كيمياء ا�نسجةح412

11:00-619:00مبادئ وتكنولوجيا ا�غشية الرقيقةف475

11:00-149:00فيزياء نووية (2)ف482

11:00-719:00ا@ضطراب ا�يضىكح456

11:00-559:00ميكروبيولوجيا طبيةميك415

PTG102Introduction to Geology II9812:00 - 2:00

2:00 - 1912:00ميكانيكا النسبيةف234

2:00 - 3412:00الكيمياء الفراغيةك243

10/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررا�ربعاء

PTC401PETROLEUM CHEMISTRY 

 ANDREFINERY PROCESSES
449:00-11:00

11:00-339:00فيزياء حيويه عامهبف211

11:00-29:00جيولوجيا المياه (2)ج414

11:00-39:00علم السمومح456

11:00-289:00نظرية التشفيرس402

11:00-49:00نظرية الموثوقيةص403

11:00-199:00فيزياء الب2زماف494

11:00-5139:00كمياء العناصر الممثلة (2)ك232

11:00-1219:00كيمياء عضوية كھربية وبيئيةك415

PTC202PHYSICAL CHEMISTRY5812:00 - 2:00

2:00 - 9212:00جيولوجيا تحت سطحيةج314

11/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررالخميس

BioT409RNA Interference319:00-11:00

11:00-149:00فيزياء حيوية اتصال الخليةبف482

11:00-4029:00ميكانيكية التفاع2ت غير العضويةك433

BTC224Organic Chemistry II7012:00 - 2:00

2:00 - 712:00حفريات كبيرة (2)ج214

يحدد مكان ا;متحان لكل مقرر على حدة وفقا لرقم كود الط1ب كما في الجداول المعلنة

Monday, May 04, 2015

صفحة 7 من 12 وكيل  الكلية لشئون التعليم والط�ب

أ.د. مجدي محمد عمر

عميد الكلية

أ.د. السيد  فھيم السيد طه
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11/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررالخميس

2:00 - 1012:00جمع بيانات مجال جھدجف211

2:00 - 5812:00الميكانيكا التحليليةر272

2:00 - 2012:00فيزياء رياضية (2)ف242

2:00 - 3512:00كيمياء حيوية عامةكح253

2:00 - 1512:00أجھزة فلكية ومعالجة ا�رصادل216

13/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررالسبت

PTM302INTRODUCTION TO COMPLEX 

ANALYSIS
1039:00-11:00

11:00-1419:00جيولوجية حقلية ودراسات حقليهج308

11:00-1399:00بيئة صحاريح361

11:00-469:00تشريح أدمىط312

11:00-869:00الكيمياء الفيزيائية للبلمراتك315

11:00-229:00ميكروبيولوجيا التربةميك315

11:00-379:00بيولوجيا المياه والمجارىميك316

11:00-29:00إنزيماتن342

BioU108History and Philosophy of Science212:00 - 2:00

BioU109Environmental Culture1312:00 - 2:00

BTU108History and Philosophy of Science1612:00 - 2:00

BTU109Environmental Culture12812:00 - 2:00

PTU108History and Philosophy of Science2212:00 - 2:00

PTU109Environmental Culture7912:00 - 2:00

2:00 - 6412:00تاريخ وفلسفة العلومع108

2:00 - 39212:00الثقافة البيئيةع109

14/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررا�حد

PTY405INTEGRATION OF 

GEOPHYSICAL DATA
229:00-11:00

11:00-199:00حسابات بيوفيزيائيةبف452

11:00-119:00تكامل البيانات الجيوفيزيائيةجف409

11:00-19:00ا�رصاد الجوية الزراعيةجو420

11:00-39:00الھندسة التفاضلية ( ٢)ر422

11:00-79:00نظرية التحكم ا�مثل ( ٢)ر482

11:00-319:00لغات برمجة مختارةس427

11:00-569:00أنظمة ا@تصا0ت البصريةف496

11:00-19:00كيمياء فلكيةل418

PTM202DIFFERENTIAL & DIFFRENCE 

EQUATIONS
5712:00 - 2:00

2:00 - 612:00جيولوجيا تركيبية (2)ج212

2:00 - 612:00المغناطيسية القديمةجف210

2:00 - 14512:00فقارياتح231

2:00 - 3212:00المعاد0ت التفاضلية العاديةر241

2:00 - 412:00علم ا�جنة والتكوين وتحول الحشراتش215

2:00 - 3412:00بصريات فيزيائيةف235

يحدد مكان ا;متحان لكل مقرر على حدة وفقا لرقم كود الط1ب كما في الجداول المعلنة

Monday, May 04, 2015

صفحة 8 من 12 وكيل  الكلية لشئون التعليم والط�ب

أ.د. مجدي محمد عمر

عميد الكلية

أ.د. السيد  فھيم السيد طه
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14/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررا�حد

2:00 - 12512:00أسس الكيمياء الحيوية (2)ك252

2:00 - 1712:00فلك كروي (2)ل214

2:00 - 412:00تصنيفن232

15/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقرراثنين

BioBi310Immunology39:00-11:00

BTBio324Immunology869:00-11:00

PTY310RADAR IN GEOPHYSICS89:00-11:00

11:00-149:00مناعة وبيولوجية جزيئيةح202

11:00-99:00ا0ستد0ل ا@حصائي (1)ص202

11:00-29:00برمجيات إحصائيةص304

11:00-189:00كمبيوتر  وإتصا0تف247

11:00-2329:00ديناميكا حراريةف251

11:00-2279:00كيمياء ا�صباغك447

2:00 - 4812:00بيولوجي (2)بيو102

2:00 - 12712:00جيولوجيا القاعدة بمصرج304

16/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررالث�ثاء

BioT412Applications of Bioinformatics349:00-11:00

PTY408INTRODUCTION TO RESERVOIR 

GEOPHYSICS
169:00-11:00

11:00-299:00قياسات فيزياء حيويةبف432

11:00-1359:00تخريط حقلي ودراسات حقليةج404

11:00-189:00جيولوجيا مصر وخامات إقتصاديةج434

11:00-19:00ا@حصاء المناخىجو416

11:00-749:00البيئة المائيةح461

11:00-29:00مقاومة بيولوجيةميك416

BTC226Inorganic Chemistry II7312:00 - 2:00

2:00 - 412:00المحيط الحيوى والع2قات الحشريةش216

2:00 - 412:00نظرية التقديرص430

2:00 - 10712:00فيزياء رياضية (1)ف241

2:00 - 13412:00كيمياء العناصر الممثلة (1)ك231

2:00 - 6012:00ميكروبيولوجيا البيئةميك214

17/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررا�ربعاء

PTY305SEISMIC INVERSION AND 

MODELING
939:00-11:00

11:00-1389:00علم الصخور المتحولة (1)ج302

11:00-1659:00فسيولوجي (2)ح352

11:00-589:00تنظيم ومعالجة الملفاتس316

11:00-29:00علم الحشرات وا�كاروسات الطبية والبيطريةش341

11:00-1249:00ميكانيكا الكم (1)ف362

11:00-629:00الوظائف الحيوية + سوائل الجسم البيولوجيةكح356

يحدد مكان ا;متحان لكل مقرر على حدة وفقا لرقم كود الط1ب كما في الجداول المعلنة

Monday, May 04, 2015

صفحة 9 من 12 وكيل  الكلية لشئون التعليم والط�ب

أ.د. مجدي محمد عمر

عميد الكلية

أ.د. السيد  فھيم السيد طه
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17/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررا�ربعاء

11:00-19:00أيض المواد الغذائيةكح359

11:00-29:00تلوث بيئىن322

BTM122Integral Calculus13112:00 - 2:00

PTG203APPLIED PALEONTOLOGY AND 

BIOSTRATIGRAPHY
9312:00 - 2:00

2:00 - 21212:00نبات (2)ن102

18/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررالخميس

11:00-269:00جيولوجيا البترول (2)ج412

11:00-1289:00فسيولوجي (4)ح452

11:00-19:00المعاد0ت التفاضلية الجزئية ( ٢)ر442

11:00-79:00الحلول العددية للمعاد0ت التكامليةر452

11:00-59:00تصميم ا�نظمة الرقميةف498

11:00-539:00ھرمونات نباتية وزراعة أنسجةن443

2:00 - 12212:00حفريات دقيقة (1)ج202

2:00 - 16212:00ميكانيكا ك2سيكية (2)ف222

20/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررالسبت

BTBio325Developmental Biology879:00-11:00

PTY407MARINE GEOPHYSICS119:00-11:00

11:00-1549:00علم ا�وليات والطفيلياتح321

11:00-569:00نظم تشغيل الحاسبس306

11:00-29:00آفات النبات ونقل ا�مراضش311

11:00-1219:00فيزياء الليزر زتطبيقاتھاف366

11:00-589:00الكيمياء الضوئية والتفاع2ت الحول حلقيةك344

11:00-639:00علم الھرموناتكح357

11:00-29:00تصنيف حيوىن331

BioU103Human Rights912:00 - 2:00

BTU103Human Rights15112:00 - 2:00

PTU103Human Rights5412:00 - 2:00

2:00 - 2412:00جيولوجيا المياه (1)ج405

2:00 - 412:00مكافحة اgفات الحشريةش281

2:00 - 32412:00حقوق ا@نسانع103

2:00 - 8812:00الكيمياء الكھربية ا@تزانية (1)ك212

21/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررا�حد

BioT411Structural Molecular Biology II309:00-11:00

PTY307Introduction to Seismology1029:00-11:00

11:00-1079:00جيوفيزياء (2)ج430

11:00-569:00سلوك حيوانح462

11:00-579:00فيزياء الجسيمات ا�وليةف483

11:00-529:00سموم ميكروبيةميك413

يحدد مكان ا;متحان لكل مقرر على حدة وفقا لرقم كود الط1ب كما في الجداول المعلنة

Monday, May 04, 2015

صفحة 10 من 12 وكيل  الكلية لشئون التعليم والط�ب

أ.د. مجدي محمد عمر

عميد الكلية

أ.د. السيد  فھيم السيد طه
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21/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررا�حد

2:00 - 15712:00علم الصخور الرسوبية (1)ج204

2:00 - 16612:00وراثةح212

22/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقرراثنين

PTY412ENGENEERING AND 

ENVIRONMENTAL GEOPHYSICS
99:00-11:00

11:00-1799:00جيولوجية الخاماتج306

11:00-259:00النظم الموزعةس317

11:00-179:00فيزياء نووية (1)ف381

11:00-309:00سوائل الجسمكح360

BTPhy122Physics II16612:00 - 2:00

2:00 - 23512:00مقدمة الفيزياء الحيوية (2)بف112

2:00 - 8412:00مبادئ البرمجةس101

2:00 - 2912:00الحشرات وبيئة صحية (2)ش102

23/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررالث�ثاء

11:00-149:00فيزياء حيوية جزيئيةبف442

11:00-149:00جيوفيزياء التعدينجف408

11:00-19:00المنطق الرياضي (2)ر302

11:00-39:00إحصاء متعدد المتغيراتص404

11:00-79:00مقدمة فى فيزياء الحالة المكثفةف473

11:00-569:00التماثل في الكيمياءك416

11:00-29:00تأثيرات شمس أرضيةل416

11:00-509:00المقاومة والمناعة فى النباتميك414

BTC227Chemistry of  biomolecules6912:00 - 2:00

PTY102Geophysics II10112:00 - 2:00

2:00 - 812:00طرق حقلية سيزميةجف209

2:00 - 1212:00تحليل المتجھاتر235

2:00 - 5012:00ھياكل البيانات والخوارزمياتس202

2:00 - 4512:00فيزياء حديثةف261

2:00 - 12512:00أسس الكيمياء الحيوية (1)ك251

2:00 - 312:00فيزياء فلكيــة (1)ل211

2:00 - 1212:00فيزياء فلكيــة (2)ل212

2:00 - 4812:00تقسيم الفطرياتميك213

24/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررا�ربعاء

PTY306INTRODUCTION TO MINERAL 

AND PETROLEUM AGREEMENT
689:00-11:00

PTY410MINING GEOPHYSICS129:00-11:00

11:00-1799:00طبقات حيويةج208

11:00-629:00طبقات حيوية للبيولوجيينج222

11:00-589:00كيمياء ا�ورامكح455

يحدد مكان ا;متحان لكل مقرر على حدة وفقا لرقم كود الط1ب كما في الجداول المعلنة

Monday, May 04, 2015

صفحة 11 من 12 وكيل  الكلية لشئون التعليم والط�ب

أ.د. مجدي محمد عمر

عميد الكلية

أ.د. السيد  فھيم السيد طه
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24/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررا�ربعاء

PTY204POTENTIAL FIELD 

 DATAACQUISITION AND 

PROCESSING

4312:00 - 2:00

2:00 - 1112:00إستخدامات الرادار فى الجيوفيزياءجف309

2:00 - 612:00ميكانيكا ا�وساط المتصلة (2)ر372

2:00 - 3012:00تصميم قواعد البياناتس308

2:00 - 212:00باثولوجيا الحشرات والمناعةش373

2:00 - 1812:00تكنولوجيا التفريغ وأدواتھاف394

2:00 - 21012:00مقدمة علوم الفضاء والجول112

2:00 - 5612:00ملوثات ميكروبيةميك313

2:00 - 212:00نباتات طبيةن332

25/06/2015 الفترةالعدداسم المقرررمز المقررالخميس

PTY309GEOTHERMAL AND RADIATION 

METHODS
909:00-11:00

11:00-1349:00جيولوجيا البيئةج410

11:00-1149:00سيمينارح400

11:00-449:00فيزياء عامة (1)ف101

11:00-1279:00كھرومغناطيسية (2)ف232

يحدد مكان ا;متحان لكل مقرر على حدة وفقا لرقم كود الط1ب كما في الجداول المعلنة

Monday, May 04, 2015

صفحة 12 من 12 وكيل  الكلية لشئون التعليم والط�ب

أ.د. مجدي محمد عمر

عميد الكلية

أ.د. السيد  فھيم السيد طه


