
      

 

 

             جامعة أســـيوط        
  كمية العموم         

 جــــــــــدول     
 1029/1010( لمعام الجامعي  الثاني) الفصل الدراسي  مقررات لث البحو تسميم مواعيد  إدارة شئون الطالب     

         *********                                                ***** 
ن الفترة م  المــــــــــــــادة 

12/00/1010  
 
 
 
 
 

 إلى 
 
 
 

00/00/1010  

ك(200) (2كيمياء عامة )   
ك(200) (1كيمياء عامة )   
 بيئة حيوان ح(110)
 فيزياء حديثة ف(120)

 مناعة ط(123)
 (2بحوث العمميات ) ر(110)
 كيمياء حيوية ومنتجات طبيعية  ك(121)

(300chem) ت واألسمدةصناعة الفوسفا  
ج(000) (2( وجيولوجيا البترول )2جيولوجيا المياه )   
ف(100)  معمل كيربية ومغناطيسية وتيار متردد 

02/00/1010  
 
 
  

 إلى 
 
 

00/00/1010  

 كيمياء فيزيائية وغير عضوية  ك(100)

 عمم الطبقات ج(120)
 (2صة )األسس الرياضية لنظرية الكيرومغناطيسية والنسبية الخا ر(111)
  كيمياء عضوية تطبيقية (ك021)
 فطريات ممرضة لمنبات  ن(100)
 بيئات وأحواض ترسيب  ج(110)
 كيمياء األنسجة ح(120)
 طرق الفيزياء الرياضية ف(120)
 (2معمل الفيزياء ألحديثو ) ف(120)

  

01/00/1010  
 
 
 
 

 إلى
 
 

ج(200)  أساسيات الجيولوجيا 
 تفاضل وتكامل متقدم ر(122)
 كيربية وتيار متردد ف(110)

 (2فقاريات ) ح(111)
 تصنيف نباتات زىرية متقدم ن(111)
 أنزيمات ميكروبية  ن(190)

 ميكانيكا الصخور والجيولوجيا التركيبية  ج(100)



ن الفترة م  المــــــــــــــادة 
 
  

03/00/1010  

(300 e n) عمميات التحكم 
رك(001)  حسابات موزعة 
ف(100) النووية معمل الفيزياء    

01/00/1010  

 

 

 إلى
 
 

09/00/1010  

 تصنيف نباتات زىرية  ن(111)
 (2كيمياء فيزيائية ) ك(110)
 الذكاء االصطناعي رك(101)

 معادالت تفاضمية جزئية ودوال خاصة  ر(123)
 ىندسة وراثية  ح(120)
ج(001)  الطرق الحرارية و اإلشعاعية 
ن(090)  بيئة ميكروبية  
ك(112) (2معمل الكيمياء الفيزيائية )   

00/00/1010  
 
 
 
 
 

 إلى 
 
 
 

20/00/1010  

ف(200) (2فيزياء عامة )   
ف(200) (1فيزياء عامة )   
 (2ال فقاريات ) ح(110)
 (1ال فقاريات ) ح(111)
 (2معادالت تفاضمية ) ر(121)
 جيولوجيا حقمية  ج(100)
 عالقة العائل بالطفيل  ن(100)
 مبادئ عمم الصخور  ج(110)
ج(013)  عمميات تكوين الخامات  
رك(003)  نظرية المترجمات 
ف(100)  معمل ديناميكا حرارية وبصريات فيزيائية  

00/00/1010  
 

 
 
 

 إلى 
 
 
 

21/00/1010  

 

 

 

رك(200)  حاسب آلي 
 مقدمة في التحميل الكيميائي الكمي ك(100)
 فيزياء االىتزازات والموجات ف(121)
 كيمياء حاسوبية  ك(110)
 نظرية الحمقات والحقول ر(111)
 خوارزميات رك(101)
 (2كيمياء تحميمية ) ك(101)
 ديناميكية العشائر ح(113)

(302chem) التآكل 
 (2معمل كيمياء غير عضوية ) ك(023)



ن الفترة م  المــــــــــــــادة 

00/00/1010  

 
 إلى 

21/00/1010  

ج(0م20)  التفكير العممي 
 تحميمية الا ميكانيكال ر(111)
 المعادن المكونة لمصخور ج(110)
 أنزيمات وىرمونات نباتية ن(101)
 عمم األنسجة ح(121)
 ميكروبيولوجيا صناعية  ن(190)
رك(000) (1موضوعات مختارة في عموم الحاسب )   
ف(011)  فيزياء الحرارة المنخفضة والموصمية الفائقة 
ح(011)  تشريح مقارن لمفقاريات  
ف(100)  معمل الكترونيات  

03/00/1010  
 
 
 
 

 إلى
 
 
 
  

20/00/1010  

 معادالت تفاضمية لغير طالب الرياضيات ر(120)

 رياضيات متقطعة ر(111)
 ( 2كيمياء غير عضوية )  ك(110)
 أيض ميكروبي  ن(191)
  (2) موضوعات مختارة في الرياضيات ر(120)
 ( 2تحميل عددي )  ر(111)

 (1كيمياء غير عضوية ) ك(110)   
(314 Bot) صناعة التخمر 

ج(010)  تتابعية طباقية وأحواض ترسيب 
ر(020)  معادالت تفاضمية جزئية  
ك(012) (1معمل كيمياء فيزيائية )   

09/00/1010  
 
 
 
 

 إلى 
 
 
 
 

20/00/1010  

ر(200) (2رياضيات عامة )   
ر(200) (1رياضيات عامة )   
 ريات المعادنبص ج(110)
 أساسيات الوراثة  ز(120)
    وجيولوجيا تاريخية  حفريات دقيقة ج(120)
 مبادئ الجيولوجيا التركيبية  ج(100)
 عمم األوليات والطفيميات  ح(110)

ج(000)  الطرق اإلحصائية في الجيوفيزياء  
ز(001)  وراثة عشائر 
ك(000) ميميةموضوعات مختارة في الكيمياء التح   

20/00/1010  
 

 مبادئ الفيزياء الحديثة ف(110)

 أساسيات الجيوفيزياء ج(100)



ن الفترة م  المــــــــــــــادة 
 
 

 إلى 
 
 

20/00/1010  

 فمورا مصر ن(110)
 حيود األشعة وتطبيقاتيا  ف(101)

(310chem) صناعة الزجاج 
رك(000)  تنقيب البيانات 
ف(001)  فيزياء الميزر وتطبيقاتو 
ف(100) (2لجوامد )معمل فيزياء ا   

22/00/1010  
 
 
 

 إلى
 
 

20/00/1010  
 
 
 

 

 

 

 

ج(0م20) (2لغة انجميزية )   
ج(0م10) (1لغة انجميزية )   
 (2تصنيف فطريات ) ن(101)
 (2كيمياء عضوية ) ك(120)

 مقدمة في الحسابات العممية  رك(100)

 (1تصنيف فطريات ) ن(101)
 بيولوجية جزئية وخمية  ح(123)
 جيولوجيا مصر  (ج020)
 الكيمياء العضوية التخميقية المتقدمة ك(120)
 ومغناطيسية والديناميكا الكيربيةالنظرية الكير  ف(121)
ك(000)  طرق التحميل اآللي 

ك(020)  معمل كيمياء عضوية متقدم  

21/00/1010  
 

 
 

 إلى 
 
 
 

 
29/00/1010  

 

 

 نبات عام ن(200)
 حفريات ال فقارية  ج(120)
 بيولوجيا األسماك ح(130)
 إحصاء حيوي رأ(102)
 ىياكل بيانات رك(101)
 االستكشاف الكيربي  ج(103)
 أساسيات عمم األجنة  ح(110)

(311chem) صناعة السيراميك 
ج(010)  مقدمة في الجيولوجيا الطبية وعمم البراكين 
ف(091) ( 1موضوعات مختارة في الفيزياء )    

20/00/1010  
 
 

 إلى

 الكيمياء العضوية البيئية الخضراء ك(120)
 بيولوجية جزيئية  ن(121)
استزراع سمكي ح(190)  ٍ 
 طرق رياضية  ر(110)



ن الفترة م  المــــــــــــــادة 
 

  
10/00/1010  

 معالجة الصور  رك(100)
 الجيوكيمياء البيئية  ج(110)
 واالستكشاف السيزميعمم سيزمية الزالل  ج(100)
ك(011) (0ة )كيمياء غير عضوي   

20/00/1010  
 إلى 

12/00/1010  

م ج(00)  حقوق اإلنسان 
ح(200)  حيوان عام 
  األجنةعمم  فيمقدمة  ح(023)

ك ص(100)  Technology management for scientists 

 مساحة مستوية ىـ(100)
 فيزياء الفمزات والسبائك والسرميكيات      ف(100)
 الخميةبيولوجية  ح(121)
 معالجات دقيقة ىـ(110)
ز(120)  تصميم تجارب       
 وتطبيقاتيا  عمميات عشوائية رأ(100)
 مبادئ فيزياء الجوامد ف(100)
ج(020)  بيئة األحياء القديمة وطبقية حياتية  
ن(001)  بيئة النباتات الجفافية والممحية  
ف(000)  فيزياء إشعاعية وتموث إشعاعي ووقاية من اإلشعاع 

20/00/1010  
 

 إلى
  

11/00/1010  

 (2احتماالت ) رأ(101)
 (1كيمياء فيزيائية ) ك(111)
(100 F) أخالقيات وآداب المينة والسالمة المينية 
 وتطبيقاتيافيزياء البالزما  ف(111)

20/00/1010  
 
 
 
 

 إلى 
 
 
 

 

 
 

ج(0م21)  تاريخ العموم 
 عمم البمورات ج(111)
 مم أصل وتكوين الصخور النارية ع ج(111)
 حزم البرامج الرياضية واإلحصائية رك(100)
 عمم أصل وتكوين الصخور المتحولة  ج(110)
 مجتمعات نباتية     ن(101)

(Agr) تحميل األغذية 
ر(010) (1بحوث العمميات )   
ك(000)  كيمياء تحميمية لطالب البيولوجي 
ن(090) كافلميكروبيولوجيا الت   



ن الفترة م  المــــــــــــــادة 
 

11/00/1010  

ر(010) (1تحميل عددي )   
ف(001) (      2قياسات فيزيائية باستخدام الحاسب )   

23/00/1010  
  

 إلى
 

10/00/1010  

 حفريات فقارية وأصل األنواع ج(120)
 بمورات وبصريات المعادن ج(110)
 ( 1كيمياء عضوية )  ك(121)
رك(100)  شبكات الحاسب  

ر(112)  نظرية الزمر 
(ن100)  بيئة طحالب 
 (1فسيولوجيا الحيوان ) ح(120)
ر(121) (2تحميل حقيقي )   
 (2الفيزياء النووية ) ف(101)
رك(000)  التشفير 
ج(020)  خريطة مصر الجيولوجية  

ج(003)  جيولوجيا اآلثار 
ن(000)  زراعة األنسجة 
ك(020)  موضوعات مختارة في الكيمياء العضوية 

 يعتمد ....  عميد الكمية                                                                شئون الطالب  مدير إدارة     
 

 عبد الحميد أبو سحميأ.د.                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
             ـيوطجامعة أســ    

 جــــــــــدول        كمية العموم         
 2302/2323نظام قديم (  للعام الجامعي  ) تخلفات مواعيد تسليم البحوث لمقررات الفصل الدراسي الثاني   إدارة شئون الطالب       

         *********                                                ***** 

فترة من ال  المــــــــــــــادة 

20/00/1010  

 إلى 

11/00/1010  

 ك( نظام قديم0إحصاء عام                  )ف ر(111)

 ك( نظام قديم0طرق الفيزياء الرياضية      )ف ف(100)

 ك( نظام قديم0كيمياء فيزيائية               )ف ك(110)

 م ( نظام قديم0ك كيمياء فيزيائية               ) ك(110)

23/00/1010  

 إلى 

10/00/1010  

ف(121) ك( نظام قديم0مقدمة فيزياء الجوامد                )ف   

ك(100) ك( نظام قديم 0كيمياء عضوية                      )ف   

ك(100) م ( نظام قديم0كيمياء عضوية                      ) ك   

 
 

 يعتمد ....  عميد الكمية                                                            ب مدير إدارة شئون الطال      
 

 عبد الحميد أبو سحميأ.د.                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

             جامعة أســـيوط   
 جــــــــــدول     كمية العموم         
 1029/1010لمعام الجامعي  الفصل الدراسي الثاني ) نظام قديم ( امتحان       إدارة شئون الطالب     

         *********                                                ***** 
 المــــــــــــــادة الفترة من 

03/00/1010  
 إلى 

20/00/1010  

 م نظام قديم (0) ك                           ةكيمياء عضـوي ك ( 100) 
 ك نظام قديم (0) ف                             ةكيمياء عضوي ك( 001)
 )كيمياء نظام قديم (                   (VIكيميـاء عضويـة ) ك ( 001) 
 م نظام قديم (0) ك                     كيميــاء عضويــة ك( 001)

32/33/2323  
 إلى 

02/33/2323  
 ك نظام قديم (0) ف                         ةالكترونيات بصري ف ( 001) 

20/00/1010  
 إلى 

20/00/1010  

 م نظام قديم (0) ك                            ةكيمياء فيزيائي ك(   110)
ك(  001)    ك نظام قديم (0) ف              يةعضو  كيمياء تحميمية وغير 
ك(  001) م نظام قديم (0) ك              كيمياء تحميمية وغير عضوية   

00/33/2323  
 إلى 

04/33/2323  

ف( 021) ك نظام قديم (0) ف                    ةفيزياء الجوامد المتقدم   
ن( 003) نظام قديم (م 0) ك            ةميكربيولوجيا وسموم ميكروبي   

00/33/2323  
 إلى 

02/33/2323  

ف ( 011)  ك نظام قديم (0) ف                            ووىالرنين الن   
ن ( 000)    م نظام قديم (0) كفطريات وميكروبيولوجيا صناعية فسيولوجيا 

01/33/2323  
 إلى 

23/33/2323  

ف ( 011)  ك نظام قديم (0) ف                               يزرفيزياء الم   

 
 يعتمد ....  عميد الكمية                                                              مدير إدارة شئون الطالب     

 
 عبد الحميد أبو سحميأ.د.                                                                                            

 
 
 
 
 




