 1 - 10ظهرا
ميعاد اإلمتحان :
مكان اإلمتحان  :مبىن الطبيعة واجليولوجيا ـ الدور الثالث

جامعة طنطـا
كلية العلـوم
شئون الطالب

جدول إمتحان الفرقة الثالثة علوم ( تخلفات ) دور يونيه 2017

2017/5/17

الشعبــة
الرايضيـ ـات
الطبيعـ ـ ـة
اجليولوجي ـ ـا
النبـ ـ ـات
الطبيعـ ـ ـة
الكيميـ ـ ـاء
علم احليـ ـوان

اليـوم

السبت
2017/5/20

األربعاء

الخميس
2017/5/18

األحد
2017/5/21
اإلثنين
2017/5/22
الثالثاء
2017/5/23

المــادة
حبت ـ ـ ـه
طبيع ـ ـ ـة

رقم املقرر

23013
23031
كيمياءغريعضويةوحتليلية ب 23054
كيمياءغريعضويةوحتليليةوفيزايئية 23073
23034
طبيع ـ ــة
23041
كيمياء عضويـة
كيمياء عضويــة

الورقة
سابعـة
خامسة
الثانيـة
الثانيـة
اثمنـة
رابعـة

 23093الثانيـة

الموضـــــــوع
حتليل عـ ـ ـ ــددى (ب)

إلكرتوديناميك ـ ــا ( أ )

كيمياء العناصر اإلنتقالية وحتليل آل ــى(ب)
كيمياء حركية وكيمياء السطوح وحتليل آىل
طبيعة ذرية ومقرر خاص حاسب آىل

نواتج طبيعية وأليفاتية حلقية ومزدوجة اجملموعات الوظيفية

نواتج طبيعية وإسرتويدات وفيتامينات ومزدوجة اجملموعات

الرايضيـ ـات

تطبيقيـ ــة

23014

اثلثـة

ميكانيكا الكــم ( أ )

الطبيعـ ـ ـة
النبـ ـ ـات
امليكروبيولوجـى

حاسب آل ــى

23038
23078

ــ
ــ

ـــــــ
ـــــــ

ميكروبيولوجـى

23081

الرابعة

الطحالب واستخدامتها – فسيولوجيا الفطرايت

الرايضيـ ـات
الطبيعـ ـ ـة
الكيميـ ـ ـاء
علم احليـ ـوان
الرايضيـ ـات
الطبيعـ ـ ـة
اجليولوجي ـ ـا
احلش ـ ـرات

حاسب آل ــى

23012
حبتـ ـ ــة
 23032سادسة
طبيعـ ـ ــة
كيمياءغريعضوية وعضوية طبيعية  23043سادسة
 23091رابعـة
حي ـ ــوان
رابعـة
23015
تطبيقيـ ــة
 23033سابعة
طبيع ـ ــة
ـ
طبيعة إشعاعيةوإحصاءرايضى 23055
اثنيـة
كيمياءغريعضويةوطبيعية وحتليلية 23103
سادسة

نظري ــة املقي ــاس ( أ )
مقرر خاص جوامـد ( ب )
كيمياء حتليل آىل وميكانيكا التفاعالت

حشـ ـ ـرات
كهرابء مغناطيسيـة ( ب )

فيزايء رايضية ـ طبيعة طبية حيوية

طبيعة إشعاعية فقط ( ب )

كيمياء حركية وكيمياء السطوح وحتليل آىل

ـ حمظور إصطحاب التليفون احملمول داخل جلان اإلمتحاانت للطلبة واملالحظني واملراقبني ويعترب تواجده بلجنة اإلمتحان خلل بنظام اإلمتحاانت

ـ يعترب وجود املوابيل املرتبط بسماعات األذن مع أى طالب أثناء تنفيذ اإلمتحاانت شروعا ىف الغش 0
المختص

مدير شئون التعليم

(أ/اسامة حسن مصطفى)

(أ/عالء رياض سويلم )

وكيل الكلية

لشئون التعليم والطالب
(أ.د/أحمد عبدالعظيم السباعى)

يعتمـد ،،،
قائم بعمل
عميد الكلية
(أ.د/متولى عبدالعظيم متولى)

