
 

                                                                                                                        

                                                                                                                                                        أســــــــــــــوان جامعة               
 وانـــــبأس ومـــالعل ةـــــــكلي                                                                                    

 

 2020/2021والباقين  2021/2022 الجامعيالمقيدين للعام  العلميةم جميع األقسا ب الدراسات العليا لطال م 2022 أكتوبر الماجستير دور تمهيدي امتحاناتجدول 
 

 اليــــــــــــــوم               
 التاريـــخ        

  الكيميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
 ء ــــــــــاــــــــــــــــــــ الفيزيـ

 
 الجيولوجيــــــــــــــــــــــا 

 
 علم الحيـــــوان 

 
 الرياضيـــــــــــــــــات  النبــــــــــــــــــــــــات 

 غير عضــــــــــــــــــــــوية  عضــــــــــــــــــــــــــــــــوية 

 األحــــــد 
       16/10/2022 

 ـــــــة ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ انجليـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلغــ

 الثالثاء
        18/10/2022 

 

 
ميكانيكا التفاعالت 

 العضوية

 

  فيزياء نووية تجريبية  كيناتيكية متقدمةـــ كيمياء  

 ـــ جيوكيمياء الرسوبيات
 جيولوجيا تركيبيةــ  
 

 
 ـــ فسيولوجيا الحيوان 

 ــ حشرات طبية 
 

  
 ساتـــ علم الفيرو 

 

 

 
 يةمعادالت تفاضلـــ  
   

 خميس لا
     20/10/2022 

 
الكيمياء  
 الحيـــــــــوية 

 
 
 كيمياء الحفزـــ  
 

 
 ــ فيزياء إشعاعية 
 ــ ميكانيكا الكم 

 

 
 الطرق الكهربيةـ 
 حفريات دقيقةــ  
 

 األنسجةــ علم  
 ـــ بيولوجيا التربة 

 بيئة حشراتــ  
 ـــ علم الخلية 

 
 يةميكروبيولوجيا صناع

 
 توبولوجىــ  

 ـداألحـــ
      23/10/2022 

 
كيمياء النواتج 

 الطبيعية 

 
   تحليل ألي متقدمكيمياء   ـ

     

 
 ــ برمجة وحاسب ألي 
ــ تطبيقات ف الحاسب 

  االلى 

 
 الطرق المغناطيسيةــ  

 صخور رسوبية فتاتيه

 ـ علم الغدد الصماء
 مكافحة حشرات ـــ  
 سلوكــ  

 
 ربةـــ ميكروبيولوجيا الت

 

 
   جبر خطىــ  
 

 ثاء الثال
      25/10/2022 

 
كيميـــاء التحاليل   

 العضوية 

 
ك ـ المعايرات في األوساط    

 غير المائية

 
  طرق الفيزياء الرياضية 

 السيزميةطرق  الـ 
 طبقات مصريةــ  

 
 ــ إحصاء حيوي 

 
 ــ علم اللقاح

   إحصاء حيوى ـــ  

 
  لغات الحاسبــ  
 

 الخميس  
       27/10/2022 

 
ضوية  كيميـــــــــاء ع

 ليقية متقدمة تخ

 
 كيميــــــــــاء تحليلية متقدمة 
 

 

 فيزياء حيوية متقدمة ـــ 
 ــ فيزياء الجوامد النظرية

 التثاقلية ـ الطرق 
   الحفريات النباتيةـــ 
 جيوفيزياء متقدمة ـــ  

 مناعة ــ  
 بيئة ــ  

 فارماكولوجيا الحشرات 

 
   علم البكترياـــ  
 ــ  

 
 هندسة تفاضلية ــ

 ــد األح    
       30/10/2022 

 ـــ مقـــــــرر خاص     ــــ مقــــــــــــــرر خاص  مقــــــــــــــــرر خاص  مقــــــــــــــرر خاص 
 _ جيولوجيا مائية متقدمة 

 

 مقرر خاص 
 

 اإلنزيماتعلم 
   ــ عالقة العائل بالطفيل

 

 مقــــــرر خاص 
 

ـــــ ــــــــــــــــتمام الس فيتبدأ االمتحانات   0اعة صباحًا بمقر كلية العلوم بأسوان ) صحارى (ـــــــــ10ـــــــــــــــــ ــ
 عميد الكلية              وكيل الكلية                    مدير إدارة الدراسات العليا والبحوث 

  لشئون الدراسات العليا والبحوث      
  
      

 ﴾                               أ.د/  ﴿        ﴾                        أ.د/  ﴿
 



 
 

         
 

                                                 

  العلوم بأسوان ـــةكليـــ                                                                                 أســــــــــــــوان معةاج         

 ===================================================================================================================== 

                                                                                         
 ـــــــــــات العليا بكلية العلوم بأســـــــــــــــــوان لدراسالب اــــــية لطجدول امتحانات دبلوم الميكروبيولوجيا التطبيق

   2022وبر  ــــدور أكت 2022/ 2021المقيدين للعام الجامعي  
 اليــــــــــــــــوم              

 التاريــــــخ
 

 البيـــــــــــــــــــــــــــان 

 االحــد 
16 /10 /2022 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا التربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــولوجيـــميكروبيــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــ ـــــــــــــــوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموم ميكروبيــــــــــــــــــ

 
 الثالثاء 

18 /10 /2022 

 

 ـــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فطريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات متقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخميس 
20 /10 /2022 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علـــــــــــــــــــــــــــم البكتــــريـــــــــــــــ
 ــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلفيروســـــــــــــــــــــم اوعلــــــــــــ

 االحــد 
 23 /10 /2022 

 ـــاص مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر خـــــــــــــــ
 ــــــــــــات ( ) علــم الطفيليـــ

 الثالثاء 
 25 /10 /2022 

 ــــــــة  ميكروبيولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــناعيــــــــــــــــــــــــــــة وطبيـــــــــــــــــــــ 

 
  بمقر كلية العلـــــوم بأســــون ) صـــحارى (حا  صبا ــــــــاعة  10لى أن تبدأ االمتحانات الســـــ ع        
 عميد الكلية                    وكيل الكلية           مدير إدارة الدراسات العليا والبحوث        

           لشئون الدراسات العليا والبحوث              
 

 
 ﴾                                أ.د/  ﴿           ﴾                                أ.د/  ﴿                                                                   


