
العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى  االمتحاناتجدول 
  م9102/9191خالل الفصل الثانى  بكلية العلوم والكيمياء والميكروبيولوجى

المعيد أو المدرس  المعمل الزمن أستاذ المادة المادة اليوم
 المساعد

 الخمٌس
13/8/2020 

 حمٌدهأ.د/ دمحم  ن494بٌئة مٌكروبٌة 
 د./ الحجاج أحمد

 دمحم صالح 1م  12ـ  10

 ساره دمحم 5م  4ــ  2 أ.د/ مؤمن زارع ن232 تصنٌف نباتات زهرٌة

 السبت
15/8/2020 

 ن396مٌكروبٌولوجٌا صناعٌة 

 أ.د/ سعد شحاته
 أ.د/ عبد الناصر

 4، 3، 2، 1م  12ـ  10
 2،ف 1،ف 5،

 أمٌرة كمال ، شٌماء حسن
، صابرٌن صموئٌل  سمٌه محمود

 إٌمان حسن ، محمود سمٌر 
 آٌات حسن ، أسماء دمحم نصر

 دمحم صالح ،هاله دمحم 

 ن496مٌكروبٌولوجٌا التكافل 
 د./ نٌفٌن عالم

 د./ الحجاج أحمد
 دمحم صالح،  صابرٌن صموئٌل 4، 3، 2، 1م  4ـ  2

 أسماء دمحم نصرأمٌرة كمال ، 
 هاله دمحم ، آمنه كمال

 االحــد
 م16/8/2020

 محمود سمٌر 1م ف 12ـ  10 أ.د/ دمحم زٌدان ن452 أٌض نباتً ثانوي
 1، ف 5، م 4م  12ـ  10 أ.د/ حسن حسان ن394 إنزٌمات مٌكروبٌة

 2،ف
 آٌات حسنهاله دمحم ، 
 آمنه كمال ، شٌماء حسن

 سمٌه محمود
 

 االثنٌن
17/8/2020 

 بٌئة النباتات الجفافٌة والملحٌة
 ن442

 أسماء محمود 1فم  12ـ  10 عامرأ.د/ قطب 

 ن362 (2تصنٌف فطرٌات )
 أ.د/ دمحم عبد الساتر

 د./ الحجاج أحمد
  صابرٌن صموئٌل 1م  12ـ  10

 

 إٌمان حسن 4م  12ـ  10 أ.د/ عواطف فهمى ن374 بٌئة طحالب

 د./ إٌمان صالح ن100 نبات عام
 د./ أمانً حامد

 أمٌرة دمحم 2م  1ـ  10

 ن498 مٌكروبٌولوجٌا الغذاء
 د./ أمل ولٌم 

 د./ غادة عبد المنصف
 شٌماء حسن،  دمحم صالح 4، 3، 2، 1م  4ــ  2

 محمود سمٌر ، ساره دمحم
 ، آمنه كمال سمٌه محمود

 
 الثالثاء

18/8/2020 
 د./ عبٌر راضى ن352كٌمٌاء حٌوٌة نباتٌة 

 د./ فاطمه فرغلى
  

 12ــ  10
 محمود سمٌر 1م ف

  4ـ  2 د./ نٌفٌن عالم ن364فطرٌات ممرضة للنبات 
 3، 2، 1م 

 آمنه كمال آٌات حسن ،
 ، أمٌرة كمال سمٌه محمود

 االربعاء
 ن392أٌض مٌكروبً  19/8/2020

 د./ ماٌسه دمحم
 د./ شٌماء رٌحان

 آمنه كمال ، سمٌه محمود 4، 3، 2، 1م  12ـ  10
 دمحم، أمٌرة  أسماء دمحم نصر

 أسماء محمود ، إٌمان حسن
 ساره دمحم 1م ف 12ـ  10 أ.د/ مؤمن زارع ن334فلورا مصر 

 

 قسم الرئيس جملس  
 

 دمحم أمحد عبد الساترأ.د/  

 



العلوم البيولوجية  بهشع العملية لطالب )الفرق النهائية( االمتحاناتجدول 
  م9102/9191خالل الفصل الثانى  بكلية التربيةوالجيولوجية والبيئية 

المعيد أو المدرس  المعمل الزمن أستاذ المادة المادة اليوم
 المساعد

 االحــد
16/8/2020 

 
فسٌولوجٌا فطرٌات 

 ن410

 
 د./ ماٌسه دمحم

 5، 4، 3، 2، 1م  2.30ـ  12.30
  1،ف

 ، أسماء محمود   شٌماء حسن
، صابرٌن صموئٌل  سمٌه محمود

 إٌمان حسن ، محمود سمٌر
 ساره دمحم

 5، 4، 3، 2، 1م  5ــ  3
  1،ف

 دمحم صالح، آٌات حسن 
 أسماء دمحم نصرأمٌرة كمال ، 

 هاله دمحم دمحم ،أمٌرة 
 كمالآمنه   

 
 قسم الرئيس جملس  

 
 دمحم أمحد عبد الساترأ.د/  

 
 



العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى والكيمياء  كشف باسماء االطالب وموعيد اإلمتحانات
 والميكروبيولوجى بكلية العلوم خالل الفصل الثانى 2020/2019م 

 

 

 



العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى والكيمياء  كشف باسماء االطالب وموعيد اإلمتحانات
 والميكروبيولوجى بكلية العلوم خالل الفصل الثانى 2020/2019م 

 

 



العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى والكيمياء  إلمتحاناتوموعيد اطالب الكشف باسماء ا
 والميكروبيولوجى بكلية العلوم خالل الفصل الثانى 2020/2019م 

 

 

 

 
 



العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى والكيمياء  إلمتحاناتوموعيد اطالب الكشف باسماء ا
 والميكروبيولوجى بكلية العلوم خالل الفصل الثانى 2020/2019م 

 

 

 



العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى والكيمياء  إلمتحاناتوموعيد اطالب الكشف باسماء ا
 والميكروبيولوجى بكلية العلوم خالل الفصل الثانى 2020/2019م 

 

 

 



العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى والكيمياء  إلمتحاناتوموعيد اطالب الكشف باسماء ا
 والميكروبيولوجى بكلية العلوم خالل الفصل الثانى 2020/2019م 

 

 

 
 



العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى والكيمياء  إلمتحاناتوموعيد اطالب الكشف باسماء ا
 والميكروبيولوجى بكلية العلوم خالل الفصل الثانى 2020/2019م 

 

 

 
 
 
 



العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى والكيمياء  كشف باسماء االطالب وموعيد اإلمتحانات
 والميكروبيولوجى بكلية العلوم خالل الفصل الثانى 2020/2019م 

 

 



العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى والكيمياء  كشف باسماء االطالب وموعيد اإلمتحانات
 والميكروبيولوجى بكلية العلوم خالل الفصل الثانى 2020/2019م 

 

 



العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى والكيمياء  كشف باسماء االطالب وموعيد اإلمتحانات
والميكروبيولوجى بكلية العلوم خالل الفصل الثانى 2020/2019م 

 

 



العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى والكيمياء  كشف باسماء االطالب وموعيد اإلمتحانات
والميكروبيولوجى بكلية العلوم خالل الفصل الثانى 2020/2019م 

 

 



العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى  كشف باسماء االطالب وموعيد اإلمتحانات
  م2019/2020خالل الفصل الثانى  بكلية العلوم والكيمياء والميكروبيولوجى

 

 
 



 

العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى والكيمياء  كشف باسماء االطالب وموعيد اإلمتحانات
 والميكروبيولوجى بكلية العلوم خالل الفصل الثانى 2020/2019م 

 

 



العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى والكيمياء  كشف باسماء االطالب وموعيد اإلمتحانات
 والميكروبيولوجى بكلية العلوم خالل الفصل الثانى 2020/2019م 

 

 

 



العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى والكيمياء  كشف باسماء االطالب وموعيد اإلمتحانات
 والميكروبيولوجى بكلية العلوم خالل الفصل الثانى 2020/2019م 

 

 



العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى والكيمياء  كشف باسماء االطالب وموعيد اإلمتحانات
والميكروبيولوجى بكلية العلوم خالل الفصل الثانى 2020/2019م 

 

 



العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى والكيمياء  كشف باسماء االطالب وموعيد اإلمتحانات
والميكروبيولوجى بكلية العلوم خالل الفصل الثانى 2020/2019م 

 

 



العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى والكيمياء  كشف باسماء االطالب وموعيد اإلمتحانات
والميكروبيولوجى بكلية العلوم خالل الفصل الثانى 2020/2019م 

 

 
 



العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى والكيمياء  كشف باسماء االطالب وموعيد اإلمتحانات
والميكروبيولوجى بكلية العلوم خالل الفصل الثانى 2020/2019م 

 

 



العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى والكيمياء  كشف باسماء االطالب وموعيد اإلمتحانات
 والميكروبيولوجى بكلية العلوم خالل الفصل الثانى 2020/2019م 

 

 



العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى والكيمياء  كشف باسماء االطالب وموعيد اإلمتحانات
 والميكروبيولوجى بكلية العلوم خالل الفصل الثانى 2020/2019م 

 

 
 
 
 



 
 
 

العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى والكيمياء  كشف باسماء االطالب وموعيد اإلمتحانات
 والميكروبيولوجى بكلية العلوم خالل الفصل الثانى 2020/2019م 

 

 



العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى والكيمياء  كشف باسماء االطالب وموعيد اإلمتحانات
 والميكروبيولوجى بكلية العلوم خالل الفصل الثانى 2020/2019م 

 

 
 

 



العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى والكيمياء  كشف باسماء االطالب وموعيد اإلمتحانات
 والميكروبيولوجى بكلية العلوم خالل الفصل الثانى 2020/2019م 

 

 



العملية لطالب )الفرق النهائية( شعب النبات والميكروبيولوجى والكيمياء  كشف باسماء االطالب وموعيد اإلمتحانات
 والميكروبيولوجى بكلية العلوم خالل الفصل الثانى 2020/2019م 

  

 


