الفصل الدراسي  :االول
العام الجامعي 2018-2017 :

المستوى االول

كلية العلوم
من  9الي 9.50

مجموعة 1

من  9.50الي  10.40من  10.40الي  11.30من  11.30الي  12.20من  12.20الي 1.10
2

1

4

3

من 1.10الي 2,00

من  2,00الي 2.50

من  2.50الي 3.40

من  3.40الي 4.30

من  4.30الي 5.20

من  5.20الي 6.10

من  6.10الي 7

6

7

8

9

10

11

12

5

الســــبت

االحــــــــد

181ف عملي فيزياء مجموعة (1أ)

لغة انجليزية

181ف عملي فيزياء مجموعة (1ب)

معمل فيزياء 2&1

15م ج

معمل فيزياء 2&1

181ك عملي كيمياء مجموعة (1ب)

محاضرة

181ك عملي كيمياء مجموعة (1أ)

معمل كيمياء 2&1
رياضيات عامة ()1

االثنــــــين

الثالثــــــاء

االربعـــــــاء

المدرج الكبير
كيمياء عامة ()1

كيمياء غير عضوية تطبيقية ()1

100ر

100ك

183ك

محاضرة

محاضرة

محاضرة

مدرج 1

مدرج 1

فيزياء عامة ()1

فيزياء تطبيقية()1

100ف

183ف

محاضرة

محاضرة

مدرج 1

مدرج 1

حاسب الي

تمارين رياضيات 100ر مجموعة(1أ)

معمل كيمياء 2&1

مدرج 1

تمارين رياضيات 100ر مجموعة(1ب)

 30م ج

مدرج 5

مدرج 2

محاضرة

تمارين حاسب الي مجموعة (1ب)

تمارين حاسب الي مجموعة (1أ)

مدرج 1

معمل حاسب 5&4

معمل حاسب 5&4

الخمـــــيس

وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

ا.د/السيد البدوي المسلمي

ا.د/أشرف فاروق وصفي

الفصل الدراسي  :االول
العام الجامعي 2018-2017 :

المستوى االول

كلية العلوم
من  9الي 9.50

مجموعة 2

من  9.50الي  10.40من  10.40الي  11.30من  11.30الي  12.20من  12.20الي 1.10
2

1

4

3

من 1.10الي 2,00

من  2,00الي 2.50

من  2.50الي 3.40

من  3.40الي 4.30

من  4.30الي 5.20

6

7

8

9

10

5

الســــبت
كيمياء عامة ()1

االحــــــــد

االثنــــــين

كيمياء غير عضوية تطبيقية ()1

لغة انجليزية

100ك

183ك

15م ج

محاضرة

محاضرة

محاضرة

مدرج 1

مدرج 1

المدرج الكبير

تمارين رياضيات 100ر مجموعة(2أ)

فيزياء عامة ()1

فيزياء تطبيقية()1

مدرج 5

100ف

183ف

تمارين حاسب الي مجموعة (2ب)

محاضرة

محاضرة

معمل حاسب 5&4

مدرج 2

مدرج 2

181ف عملي فيزياء مجموعة (2أ)

الثالثــــــاء

181ف عملي فيزياء مجموعة (2ب)

معمل فيزياء 2&1

معمل فيزياء 2&1

181ك عملي كيمياء مجموعة (2ب)

181ك عملي كيمياء مجموعة (2أ)

معمل كيمياء 2&1
تمارين رياضيات 100ر مجموعة(2ب)

االربعـــــــاء

معمل كيمياء 2&1
رياضيات عامة ()1

حاسب الي

مدرج 5

100ر

 30م ج

تمارين حاسب الي مجموعة (2أ)

محاضرة

محاضرة

معمل حاسب 5&4

مدرج 1

مدرج 1

الخمـــــيس

وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

ا.د/السيد البدوي المسلمي

ا.د/أشرف فاروق وصفي

الفصل الدراسي  :االول
العام الجامعي 2018-2017 :

المستوى االول

كلية العلوم
من  9الي 9.50

مجموعة 3

من  9.50الي  10.40من  10.40الي  11.30من  11.30الي  12.20من  12.20الي 1.10
2

1

4

3

من 1.10الي 2,00

من  2,00الي 2.50

من  2.50الي 3.40

من  3.40الي 4.30

من  4.30الي 5.20

من  5.20الي 6.10

من  6.10الي 7

6

7

8

9

10

11

12

5

الســــبت

االحــــــــد

فيزياء عامة ()1

تمارين حاسب الي مجموعة (3ب)

لغة انجليزية

تمارين حاسب الي مجموعة (3أ)

100ف

معمل حاسب 5&4

15م ج

معمل حاسب 5&4

محاضرة

محاضرة
مدرج 2
رياضيات عامة ()1

االثنــــــين

الثالثــــــاء

المدرج الكبير
تمارين رياضيات 100ر مجموعة(3أ)

100ر

مدرج &5

 30م ج

محاضرة

تمارين رياضيات 100ر مجموعة(3ب)

محاضرة

مدرج 3

مدرج &6

مدرج3

كيمياء عامة ()1

كيمياء غير عضوية تطبيقية ()1

فيزياء تطبيقية()1

100ك

183ك

183ف

محاضرة

محاضرة

محاضرة

مدرج 2

مدرج 1

مدرج 2
181ف عملي فيزياء مجموعة (3أ)

االربعـــــــاء

حاسب الي

181ف عملي فيزياء مجموعة (3ب)

معمل فيزياء 2&1

معمل فيزياء 2&1

181ك عملي كيمياء مجموعة (3ب)

181ك عملي كيمياء مجموعة (3أ)

معمل كيمياء 2&1

معمل كيمياء 2&1

الخمـــــيس

وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

ا.د/السيد البدوي المسلمي

ا.د/أشرف فاروق وصفي

الفصل الدراسي  :االول
العام الجامعي 2018-2017 :

المستوى االول

كلية العلوم

مجموعة 4

من  9الي 9.50

من  9.50الي 10.40

من  10.40الي 11.30

من  11.30الي 12.20

من  12.20الي 1.10

من 1.10الي 2,00

من  2,00الي 2.50

من  2.50الي 3.40

من  3.40الي 4.30

من  4.30الي 5.20

من  5.20الي 6.10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

الســــبت

تمارين حاسب الي لغبر المسجلين لنبات  1نبات ( )1مدرج2
معمل حاسب 5&4
جيولوجيا( )1مدرج12

االحــــــــد

نبات  1عملي
معمل نبات 2&1

حيوان( )1مدرج14
حشرات ( )1مدرج15

االربعـــــــاء

حشرات( )1عملي معمل حشرات 2&1
حيوان( )1عملي معمل حيوان 2&1
181ف عملي فيزياء مجموعة (4ب)

معمل فيزياء 2&1

معمل فيزياء 2&1

181ك عملي كيمياء مجموعة (4ب)

181ك عملي كيمياء مجموعة (4أ)

معمل كيمياء 2&1

الثالثــــــاء

معمل حاسب 5&4
جيولوجيا( )1عملي معمل جيولوجيا 2&1

181ف عملي فيزياء مجموعة (4أ)

االثنــــــين

تمارين حاسب الي للمسجلين لنبات 1

معمل كيمياء 2&1

فيزياء عامة ()1

كيمياء عامة ()1

لغة انجليزية

100ف

100ك

15م ج

محاضرة

محاضرة

محاضرة

مدرج 3

مدرج 3

المدرج الكبير

حاسب الي

رياضيات عامة ()1

تمارين رياضيات 100ر مجموعة(4أ)

 30م ج

100ر

مدرج 5

محاضرة

محاضرة

تمارين رياضيات 100ر مجموعة(4ب)

مدرج 3

مدرج 3

مدرج 6

الخمـــــيس

وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

ا.د/السيد البدوي المسلمي

ا.د/أشرف فاروق وصفي

الفصل الدراسي  :االول
العام الجامعي 2018-2017 :

المستوى االول

كلية العلوم

مجموعة 5

من  9الي 9.50

من  9.50الي 10.40

من  10.40الي 11.30

من  11.30الي 12.20

من  12.20الي 1.10

من 1.10الي 2,00

من  2,00الي 2.50

من  2.50الي 3.40

من  3.40الي 4.30

من  4.30الي 5.20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الســــبت
نبات ( )1مدرج2
جيولوجيا( )1مدرج12

االحــــــــد
فيزياء عامة ()1

حيوان( )1مدرج14
حشرات ( )1مدرج15
تمارين حاسب الي للمسجلين لنبات 1

معمل فيزياء 2&1
181ك عملي كيمياء مجموعة (5أ)
معمل كيمياء 2&1
تمارين رياضيات 100ر مجموعة(5أ)

181ف عملي فيزياء مجموعة (5ب)

معمل حاسب 5&4

مدرج 6&5

معمل فيزياء 2&1

محاضرة

جيولوجيا( )1عملي معمل جيولوجيا 2&1

تمارين رياضيات 100ر مجموعة(5ب)

181ك عملي كيمياء مجموعة (5أ)

مدرج 2

حشرات( )1عملي معمل حشرات 2&1

مدرج 4&3

معمل كيمياء 2&1

100ف

االثنــــــين

181ف عملي فيزياء مجموعة (5ب)

حيوان( )1عملي معمل حيوان 2&1
لغة انجليزية
15م ج

الثالثــــــاء

محاضرة
المدرج الكبير
رياضيات عامة ()1

االربعـــــــاء

كيمياء عامة ()1

حاسب الي

تمارين حاسب الي لغبر المسجلين لنبات 1

100ر

100ك

 30م ج

معمل حاسب 5&4

محاضرة

محاضرة

محاضرة

مدرج 2

مدرج 11

مدرج 7

نبات  1عملي
معمل نبات 2&1

الخمـــــيس

وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

ا.د/السيد البدوي المسلمي

ا.د/أشرف فاروق وصفي

