جامعة طن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـا

ميـ ـ ـ ـ ـ ــعاداإلمتـ ـ ـحـان :

أماكن اإلمتحان :

كليـ ـ ـ ـ ــة العلـوم
شئون الطالب

 10ـ ـ ـ ـ 1

صاااً

مصنى الجيولوجيا ( الدور الرابع )

جــــــدول

إمتحان الفرقو الرابعو عموم دور سبتمبر 2017
اليــوم

الشعبـــو

المـــــاده

رقم المقرر

المو ضـــــوع

الرياضيات
ــ

بحتـ ـ ــة
إاص ـ ــاء

24013
14022

توبولوج ــى ( أ )

اإلستدالل اإلاصائى ( ) 2

طصيع ـ ــة
جيولوجي ـ ــا

14032
14054

نووية  +مقرر خ ــاص
جيولوجيا الصترول والمياه الجوفية وتحت سطحية

اإلاصاء وعلوم
الحاسب

الثالثاء
2017/9/5

الطصيع ـة
ـ
الجيولوجيــا
النبات
ــ

كيمياء عضوية ( ثالثة )

13074

الميكروبيولوجى

عضوية ( ثالثة )
ـ
كيمياء

13084

علم الحيـوان
الحشرات

طصيعة ايوية وإشعاعية

24104

طصيعة ايوية وإشعاعية

الرياضيات
ـ

بحتـ ـ ــو

24011

ج ـ ـ ــصر

اإلاصاء وعلوم

بحت ـ ـ ــة

13025

نظرية الصفوف ونظرية الصالاية

الحاسب

االحد
2017/9/10

كيميـ ــاء تحليلية

14093

تحليل آلى

الطصيع ــة

طصيعـ ــة

24033

ميكانيكا الكم

الجيولوجيا

كيمياء غير عضوية
وتحليلية

13054

كيمياء التحليل االلى وكيمياء الصترول ( أ )

24074

كيمياء ايوية وتحليل آلى ( ) 2

14084

كيمياء ايوية

علم الحيـوان

ايوان

13092

ال فقاريات

الرياضيات
ــ

بحتـ ـ ــة

24014

ىندسة تفاضليــة ( ب )

اإلاصاء وعلوم

بحت ـ ـ ــة

14025

تحليل عددى (  ) 2ونظرية الفروق وتوبولوجى وبحوث عمليات

الطصيع ــة

طصيعـ ــة

24031

الجيولوجيـا

جيولوجي ــا

24054

الميكروبيولوجـى

ميكروبيولوجـى

النص ــات
كيمياء ايوية وتحليلية
كيمياء ايوية
الميكروبيولوجى

االربعاء
2017/9/13

( نواتج طصيعية ومركصات القية غير متجانسة وأليفاتية القية
ومزدوجة الوظيفة والكالويدات وتربينات )
( نواتج طصيعية ومركصات القية ومزدوجة الوظيفة ) ثالثة

الحاسب

14083

مقرر خاص جوامد

جيولوجيا الصترول وتحت سطحية وجيولوجيا مائية
بروتوزوا والديدان الثعصانيةودورالحشرات فى نقل األمراض+خمائر

تابع  :ـ جدول إمتحان الفرقة الرابعة دور سبتمبر 2017
الشعبـــو

المـــــاده

رقم المقرر

المو ضــــــــوع

اليــوم

اإلاصاء وعلوم الحاسب

بحتـ ـ ــة

24025

معادالت تفاضلية وتحليل الى ونظرية المقياس

الجيولوجيـا

طصيع ـ ــة

جيولوجيـ ـ ــا

24034
24053

طصيعة إشعاعية  +ذرية

الميكروبيولوجى

ميكروبيولوجى

24081

علم الحيـوان

كيمياء عضوية ( ثالثة )

23093

فطريات خا ة  +بكتريولوجيا تطصيقية
نواتج طصيعية وإسترويدات وفيتامينات ومزدوجة المجموعات

االثنين

الجيولوجيا

كيمياء غير عضوية وتحليلية

23054

كيمياء العنا ر االنتقالية وتحليل الى ( ب)

2017/9/18

النصات

كيمياء ايوية وتحليلية

14073

كيمياء ايوية وتحليل الى ( ) 1

الطصيعـ ــة

السبت
2017/9/16

جيولوجيا إقتصادية وجيوكيمياء

ـ محظور إ طحاب التليفون المحمول داخل لجان اإلمتحانات للطلصة والمالاظين والمراقصين ويعتصر تواجده بلجنة اإلمتحان خلل بنظام
اإلمتحانات .

ـ يعتصر وجود الموبايل المرتصط بسماعات األذن مع أى طالب أثناء تنفيذ اإلمتحانات شروعاً فى الغش 0

مدير شئون التعميم

وكيل الكميـة

عميــــــــــــد الكميــــــــــــــــــة

لشئون التعليم والطالب
أ  /عالء رياض سويمم أ.د  /احمد عبد العظيم السباعى أ0د  /عبد العزيز لطفى عبد الدايم

