الفصل الدراسي  :االول
العام الجامعي 2018-2017 :

المستوى الثاني

كلية العلوم
من  9الي 9.50

الرياضيات

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

1

4

3

6

7

8

9

10

11

12

5

رياضيات متقطعه

تحليل حقيقي ()1

الســــبت

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

محاضرة

محاضرة

223ر

225ر

مدرج 6

مدرج 6

االحــــــــد
الميكانيكا النيوتونية

االثنــــــين

الثالثــــــاء

تمارين

محاضرة

211ر

211ر

مدرج 7

مدرج7

البرمجة الشيئية

البرمجة الشيئية

تمارين معمل 5&4

تفاضل وتكامل متقدم

االربعـــــــاء

الميكانيكا النيوتونية

تمارين معمل 5&4

رياضيات متقطعه

البرمجة الشيئية

تمارين

محاضرة

225ر

251رس

مدرج 6

مدرج 6

تفاضل وتكامل متقدم

محاضرة

تمارين

211ر

211ر

مدرج 6

مدرج 6
مباديء فيزياء حديثة 225ف
مدرج 16

الخمـــــيس

مباديء فيزياء حديثة
معمل فيزياء

مباديء فيزياء الجوامد350ف

مباديء فيزياء الجوامد350ف

مدرج14

معمل فيزياء

ملحوظة هامة  :المواد المظلله الطالب يختار منها مادة واحدة فقط
وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

ا.د/السيد البدوي المسلمي

ا.د/أشرف فاروق وصفي

الفصل الدراسي  :االول
العام الجامعي 2018-2017 :

المستوى الثاني

كلية العلوم
من  9الي 9.50

حاسب

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

1

4

3

6

7

8

9

10

11

12

5

رياضيات متقطعه

تحليل حقيقي ()1

الســــبت

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

محاضرة

محاضرة

223ر

225ر

تقييم اداء النظم 363رس تمرين

مدرج 6

مدرج 6

مكتب

االحــــــــد
الميكانيكا النيوتونية

االثنــــــين

الثالثــــــاء

الميكانيكا النيوتونية

الدوائر المنطقية

تمارين

محاضرة

361رس

211ر

211ر

محاضرة

مدرج 7

مدرج7

البرمجة الشيئية

البرمجة الشيئية

تمارين معمل 5&4

تمارين معمل 5&4

مدرج7
رياضيات متقطعه
تمارين

محاضرة

225ر

251رس

مدرج 6
تفاضل وتكامل متقدم

االربعـــــــاء

تفاضل وتكامل متقدم

مدرج 6

الدوائر المنطقية

محاضرة

تمارين

361رس

211ر

211ر

تمرين

مدرج 6

مدرج14

مدرج 6

البرمجة الشيئية

تقييم اداء النظم

الخمـــــيس

363رس
محاضرة
مكتب

ملحوظة هامة  :المواد المظلله الطالب يختار منها مادة واحدة فقط
وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

ا.د/السيد البدوي المسلمي

ا.د/أشرف فاروق وصفي

الفصل الدراسي  :االول
العام الجامعي 2018-2017 :

المستوى الثاني

كلية العلوم
من  9الي 9.50

فيزياء

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

1

3

6

7

8

9

10

11

12

5

كهربية ومغناطيسية وتيار

بصريات فيزيائية وألياف بصرية

محاضرة

تمرين

محاضرة

261ف

261ف

271ف

مدرج 14

مدرج 14

مدرج 14

كهربية ومغناطيسية وتيار متردد

الســــبت

4

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

االحــــــــد
ديناميكا حرارية

االثنــــــين

محاضرة

تمارين

محاضرة

223ف

223ف
مدرج 14

مدرج7

مدرج 14
تمارين معمل 5&4

معمل ديناميكا حرارية وبصريات فيزيائية
عملي

تفاضل وتكامل متقدم

البرمجة الشيئية
محاضرة
251رس

275ف
معمل فيزياء
تفاضل وتكامل متقدم

االربعـــــــاء

ديناميكا حرارية

361رس

البرمجة الشيئية

الثالثــــــاء

الدوائر المنطقية

مدرج 6
الدوائر المنطقية

محاضرة

تمارين

361رس

211ر

211ر

تمرين

مدرج 6

مدرج 6

مدرج14

الخمـــــيس

ملحوظة هامة  :المواد المظلله الطالب يختار منها مادة واحدة فقط
وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

ا.د/السيد البدوي المسلمي

ا.د/أشرف فاروق وصفي

الفصل الدراسي  :االول
العام الجامعي 2018-2017 :

المستوى الثاني

كلية العلوم
من  9الي 9.50

فيزياء تطبيقية

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

1

4

6

7

8

9

10

11

12

كهربية ومغناطيسية وتيار

بصريات فيزيائية وألياف بصرية

محاضرة

تمرين

محاضرة

261ف

261ف

271ف

مدرج 14

مدرج 14

مدرج 14

كهربية ومغناطيسية وتيار متردد

الســــبت

3

5

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

التحليل العددي

محاضرة

االحــــــــد

323ر
مدرج12
ديناميكا حرارية

االثنــــــين

محاضرة

تمارين

223ف

223ف

مدرج 14

مدرج 14

البرمجة الشيئية

الثالثــــــاء

تمارين معمل 5&4

معمل ديناميكا حرارية وبصريات فيزيائية
عملي
275ف
معمل فيزياء

تفاضل وتكامل متقدم

االربعـــــــاء

ديناميكا حرارية

البرمجة الشيئية
محاضرة
251رس
مدرج 6

تفاضل وتكامل متقدم

محاضرة

تمارين

211ر

211ر

مدرج 6

مدرج 6

الخمـــــيس

ملحوظة هامة  :المواد المظلله الطالب يختار منها مادة واحدة فقط
وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

ا.د/السيد البدوي المسلمي

ا.د/أشرف فاروق وصفي

الفصل الدراسي  :االول
العام الجامعي 2018-2017 :

المستوى الثاني

كلية العلوم

الكيمياء مجموعة 1

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

من  6.10الي 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

الســــبت
ك البتركيماويات و االضافات البترولية

االحــــــــد

كيمياء عضوية اليفاتية 2

كيمياء عضوية اليفاتية 2

فيزياء حيوية 323ف عملي

219ك

213ك

213ك

معمل فيزياء 4&3

محاضرة

محاضرة

تمرين

ميكروبيولوجيا عامه (291 )1ن عملي

مدرج7

معمل نبات 2&1

مدرج 7

مدرج 7

كيمياء عضوية اليفاتية 1عملي مج(1أ&ب)

االثنــــــين

بصريات فيزيائية

كيمياء عضوية اليفاتية 1عملي مج(1ج&د)

معمل عضوية2 &1

محاضرة

معمل عضوية2 &1

بصريات فيزيائية عملي مج(1ج&د)

270ف

بصريات فيزيائية عملي مج(1أ&ب)

معمل فيزياء 4&3

الثالثــــــاء

ديناميكا حرارية كيميائية

240ك

231ك

240ك

محاضرة

محاضرة

عملي

مدرج 7

مدرج 7

كيمياء عضوية اليفاتية 1

احصاء وحاسب

المدرج الكبير

211ك

محاضرة

فيزياء حيوية 323ف

محاضرة

241رس

مدرج11

مدرج 7

المدرج الكبير

ميكروبيولوجيا عامه (291 )1ن

االربعـــــــاء

المدرج الكبير
كيمياء معالجة المياة

معمل فيزياء 4&3
كيمياء معالجة المياة

معمل ك تحليلية +معمل غير عضوية 2&1

الخمـــــيس

ملحوظة هامة  :المواد المظلله الطالب يختار منها مادة واحدة فقط
وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

ا.د/السيد البدوي المسلمي

ا.د/أشرف فاروق وصفي

الفصل الدراسي  :االول
العام الجامعي 2018-2017 :

المستوى الثاني

كلية العلوم
من  9الي 9.50

كيمياء 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

من  5.20الي 6.10

من  6.10الي 7

6

7

8

9

10

11

12

5

الســــبت
ديناميكا حرارية كيميائية

االحــــــــد

ك البتركيماويات و االضافات البترولية

كيمياء عضوية اليفاتية 1

231ك

219ك

211ك

محاضرة

محاضرة

محاضرة

مدرج 8

مدرج 8

مدرج 8
كيمياء عضوية اليفاتية 2

االثنــــــين

كيمياء عضوية اليفاتية  2بصريات فيزيائية

213ك

213ك

محاضرة

محاضرة

تمرين

270ف

مدرج 8
مدرج8
كيمياء عضوية اليفاتية 1عملي مج(1ج&د)

الثالثــــــاء

المدرج الكبير
كيمياء عضوية اليفاتية 1عملي مج(2أ&ب)

معمل عضوية2 &1

معمل عضوية2 &1

معمل فيزياء 4&3

بصريات فيزيائية عملي مج(1أ&ب)

بصريات فيزيائية عملي مج(2ج&د)

ميكروبيولوجيا عامه (291 )1ن عملي

معمل فيزياء 4&3

االربعـــــــاء

فيزياء حيوية 323ف عملي

معمل نبات 2&1

معمل فيزياء 4&3

ميكروبيولوجيا عامه (291 )1ن

كيمياء معالجة المياة

احصاء وحاسب

كيمياء معالجة المياة

المدرج الكبير

240ك

محاضرة

240ك

فيزياء حيوية 323ف

محاضرة

241رس

عملي

مدرج 8

المدرج الكبير

معمل ك تحليلية +معمل غير عضوية 2&1

مدرج11

الخمـــــيس

ملحوظة هامة  :المواد المظلله الطالب يختار منها مادة واحدة فقط
وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

ا.د/السيد البدوي المسلمي

ا.د/أشرف فاروق وصفي

الفصل الدراسي  :االول
العام الجامعي 2018-2017 :

المستوى الثاني

كلية العلوم
من  9الي 9.50

النبات

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
ميكروبيولوجيا عامه (291 )1ن عملي
معمل نبات 2&1

االحــــــــد

االثنــــــين

طحالب

بيئة نباتية

كيمياء عضوية اليفاتية 1عملي

عملي فسيولوجيا النبات

273ن

241ن

معمل عضوية2 &1

س4&3معمل نبات 2&1

محاضرة

محاضرة

مكتب

مكتب
فيسيولوجيا النبات

الثالثــــــاء

االربعـــــــاء

مورفولوجيا و تشريح

نبات اقتصادي

251ن

221ن

211ن

محاضرة

محاضرة

محاضرة

المدرج الكبير

المدرج الكبير

مكتب

ميكروبيولوجيا عامه (291 )1ن

عملي مورفولوجيا و تشريح

المدرج الكبير

س2&1معمل نبات 2&1

الخمـــــيس

ملحوظة هامة  :المواد المظلله الطالب يختار منها مادة واحدة فقط
وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

ا.د/السيد البدوي المسلمي

ا.د/أشرف فاروق وصفي

الفصل الدراسي  :االول
العام الجامعي 2018-2017 :

المستوى الثاني

كلية العلوم
من  9الي 9.50

ميكروبيولوجي وكيمياء

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

االثنــــــين

كيمياء عضوية اليفاتية عملي س2&1

كيمياء عضوية اليفاتية عملي س4&3

معمل عضوية2 &1

معمل عضوية2 &1

احصاء حيوي
محاضرة
241را
المدرج الكبير
ديناميكا حرارية كيميائية

الثالثــــــاء

217ك

س4&3معمل نبات 2&1

س2&1معمل نبات 2&1

محاضرة
مدرج8
فيسيولوجيا النبات

مورفولوجيا و تشريح

231ك

251ن

221ن

محاضرة

محاضرة

محاضرة

المدرج الكبير

مدرج11

تفاضل وتكامل متقدم تمرين

كيمياء عضوية بيئية خضراء

عملي مورفولوجيا و تشريح

عملي مورفولوجيا و تشريح

المدرج الكبير
مدرج6

مدرج6

215ك

س2&1معمل نبات 2&1

س4&3معمل نبات 2&1

تصنيف نباتات زهرية محاضرة

تصنيف نباتات زهرية عملي

محاضرة

مدرج8

معمل نبات 2&1

مدرج11

تفاضل وتكامل متقدم محاضرة

االربعـــــــاء

كيمياء عضوية اليفاتية

عملي فسيولوجيا النبات

عملي فسيولوجيا النبات

الخمـــــيس

ملحوظة هامة  :المواد المظلله الطالب يختار منها مادة واحدة فقط
وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

ا.د/السيد البدوي المسلمي

ا.د/أشرف فاروق وصفي

الفصل الدراسي  :الثاني
العام الجامعي 2018-2017 :

المستوى الثاني

كلية العلوم
من  9الي 9.50

جيوفيزياء

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
نظم جغرافية

االحــــــــد

نظم جغرافية240ج عملي

مساحة مستوية

240ج

معمل جيولوجيا 1

200ج

محاضرة

حفريات الفقاريه 215ج

محاضرة

معمل جيولوجيا 2

مدرج12

مدرج12

االثنــــــين

احصاء حيوي
محاضرة
241را
المدرج الكبير
هيدرولوجيا

الثالثــــــاء

االربعـــــــاء

حفريات الفقاريه

مساحة مستوية

المعادن المكونه للصخور

205ج

215ج

200ج

230ج

محاضرة

محاضرة

عملي

عملي

معمل جيولوجيا

معمل جيولوجيا

مدرج16

مدرج16

المعادن المكونه للصخور

اساسيات جيوفيزياء

هيدرولوجيا

230ج

250ج

205ج

محاضرة

محاضرة

عملي

مدرج7

مدرج16

معمل جيولوجيا

الخمـــــيس

ملحوظة هامة  :المواد المظلله الطالب يختار منها مادة واحدة فقط
وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

ا.د/السيد البدوي المسلمي

ا.د/أشرف فاروق وصفي

الفصل الدراسي  :الثاني
العام الجامعي 2018-2017 :

المستوى الثاني

كلية العلوم
من  9الي 9.50

جيولوجيا

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
نظم جغرافية

االحــــــــد

نظم جغرافية

240ج

240ج

محاضرة

عملي

مدرج12

االثنــــــين

الثالثــــــاء

االربعـــــــاء

معمل جيولوجيا

مساحة

مساحة

التحفر والحفريات النباتية

التحفر والحفريات النباتية

203ج

203ج

219ج

219ج

محاضرة

عملي

محاضرة

عملي

مدرج16

معمل جيولوجيا

مدرج 14

معمل جيولوجيا 2&1

هيدرولوجيا

حفريات الفقاريه

حفريات الفقاريه

المعادن المكونه للصخور

205ج

215ج

215ج

230ج

محاضرة

محاضرة

عملي

عملي

مدرج16

مدرج16

معمل جيولوجيا

المعادن المكونه للصخور

اساسيات جيوفيزياء

كيمياء عضوية أليفاتية

معمل جيولوجيا
كيمياء عضوية اليفاتية عملي
معمل عضوية2 &1

230ج

250ج

217ك

محاضرة

محاضرة

محاضرة

هيدرولوجيا205ج عملي

مدرج7

مدرج16

مدرج8

معمل جيولوجيا 1

الخمـــــيس

ملحوظة هامة  :المواد المظلله الطالب يختار منها مادة واحدة فقط
وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

ا.د/السيد البدوي المسلمي

ا.د/أشرف فاروق وصفي

الفصل الدراسي  :االول
العام الجامعي 2018-2017 :

المستوى الثاني

كلية العلوم
من  9الي 9.50

جيولوجيا و كيمياء

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
بلورات وبصريات المعادن

االحــــــــد

الديناميكا الحرارية

كيمياء عضوية بيئية خضراء

235ج

231ك

215ك

محاضرة

محاضرة

محاضرة

مدرج2

مدرج2

مدرج 5

االثنــــــين

الثالثــــــاء

مساحة

مساحة

حفريات الفقاريه

203ج

203ج

215ج

محاضرة

عملي

عملي

مدرج16

معمل جيولوجيا

هيدرولوجيا

حفريات الفقاريه

205ج

215ج

محاضرة

محاضرة

مدرج16

مدرج16

االربعـــــــاء

معمل جيولوجيا

هيدرولوجيا

كيمياء عضوية أليفاتية

205ج

217ك

عملي

محاضرة

معمل جيولوجيا

مدرج8
مباديء فيزياء حديثة

الخمـــــيس

كيمياء عضوية اليفاتية عملي
معمل عضوية2 &1

مباديء فيزياء حديثة

225ف

225ف

محاضرة

عملي

مدرج 16

معمل فيزياء

ملحوظة هامة  :المواد المظلله الطالب يختار منها مادة واحدة فقط
وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

ا.د/السيد البدوي المسلمي

ا.د/أشرف فاروق وصفي

الفصل الدراسي  :االول
العام الجامعي 2018-2017 :

المستوى الثاني

كلية العلوم
من  9الي 9.50

حيوان وكيمياء

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
بلورات وبصريات المعادن

االحــــــــد

الديناميكا الحرارية

كيمياء عضوية بيئية خضراء

235ج

231ك

215ك

محاضرة

محاضرة

محاضرة

مدرج 5

االثنــــــين

الثالثــــــاء

مدرج2

مدرج2
الفقاريات

احصاء حيوي
محاضرة
241را
المدرج الكبير

الفقاريات

221ح

221ح

محاضرة

عملي

مدرج16

ميكروبيولوجيا عامه (291 )1ن عملي

ميكروبيولوجيا عامه (291 )1ن عملي

معمل نبات 2&1

معمل نبات 2&1

معمل حيوان 1

المعادن المكونه للصخور230ج عملي
معمل جيولوجيا 2&1
ميكروبيولوجيا عامه (291 )1ن

االربعـــــــاء

بلورات وبصريات المعادن

كيمياء عضوية أليفاتية

كيمياء عضوية اليفاتية عملي

المدرج الكبير

235ج

217ك

معمل عضوية2 &1

المعادن المكونه للصخور230ج

عملي

محاضرة

مدرج7

معمل جيولوجيا 2

مدرج8

الخمـــــيس

ملحوظة هامة  :المواد المظلله الطالب يختار منها مادة واحدة فقط
وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

ا.د/السيد البدوي المسلمي

ا.د/أشرف فاروق وصفي

الفصل الدراسي  :االول
العام الجامعي 2018-2017 :

المستوى الثاني

كلية العلوم
من  9الي 9.50

نبات وكيمياء

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
مورفولوجيا و تشريح

االحــــــــد

الديناميكا الحرارية

كيمياء عضوية بيئية خضراء

221ن

231ك

215ك

محاضرة

محاضرة

محاضرة

مدرج14

مدرج2

مدرج2
التحفر والحفريات النباتية

االثنــــــين

التحفر والحفريات النباتية

219ج

219ج

محاضرة

عملي

مدرج 14

معمل جيولوجيا 2&1

فيسيولوجيا النبات
251ن

الثالثــــــاء

محاضرة
المدرج الكبير
تفاضل وتكامل متقدم

االربعـــــــاء

كيمياء عضوية أليفاتية

كيمياء عضوية اليفاتية عملي

عملي مورفولوجيا و تشريح

محاضرة

تفاضل وتكامل متقدم

تمرين

مدرج 6

مدرج 6

217ك

معمل عضوية2 &1

221ن

حشرات عامة  3محاضرة

حشرات عامة  3عملي

محاضرة

عملي

مدرج15

معمل حشرات

مدرج8

معمل نبات 1

الخمـــــيس

ملحوظة هامة  :المواد المظلله الطالب يختار منها مادة واحدة فقط
وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

ا.د/السيد البدوي المسلمي

ا.د/أشرف فاروق وصفي

الفصل الدراسي  :االول
العام الجامعي 2018-2017 :

المستوى الثاني

كلية العلوم
من  9الي 9.50

حشرات وكيمياء

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

1

3

4

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
الديناميكا الحرارية

االحــــــــد

كيمياء عضوية بيئية خضراء

231ك

215ك

محاضرة

محاضرة

مدرج2

االثنــــــين

احصاء حيوي
محاضرة
241را
المدرج الكبير

الثالثــــــاء

المحيط الحيوي

المحيط الحيوي

239ش

239ش

221ش

محاضرة

عملي

عملي

معمل حشرات

معمل حشرات

معمل حشرات
مورفولوجيا الحشرات

حشرات اقتصادية 384ش

237ش

معمل حشرات1
فيسيولوجيا الحشرات

عملي

معمل حشرات2
حشرات اقتصادية 384ش

االربعـــــــاء

مدرج2
بيولوجيا الخلية

معمل حشرات
مورفولوجيا الحشرات

بيولوجيا الخلية

كيمياء عضوية أليفاتية

كيمياء عضوية اليفاتية عملي

مدرج 12

237ش

221ش

217ك

معمل عضوية2 &1

فيسيولوجيا الحشرات

محاضرة

محاضرة

محاضرة

مدرج16

معمل حشرات

معمل حشرات

مدرج8

الخمـــــيس

ملحوظة هامة  :المواد المظلله الطالب يختار منها مادة واحدة فقط
وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

ا.د/السيد البدوي المسلمي

ا.د/أشرف فاروق وصفي

الفصل الدراسي  :االول
العام الجامعي 2018-2017 :

المستوى الثاني

كلية العلوم
من  9الي 9.50

الحشرات

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

االثنــــــين

الثالثــــــاء

تشريح الحشرات

تربية الحشرات

تشريح الحشرات

تربية الحشرات

223ش

231ش

223ش

231ش

محاضرة

محاضرة

عملي

عملي

مكتب

مكتب

احصاء حيوي
محاضرة
241را
المدرج الكبير
ميكروبيولوجيا عامه (291 )1ن
عملي

معمل حشرات
المحيط الحيوي

المحيط الحيوي

بيولوجيا الخلية

239ش

239ش

221ش

محاضرة

عملي

عملي

معمل حشرات

معمل حشرات

معمل حشرات
مورفولوجيا الحشرات
237ش

الكيمياء التحليلية 1

عملي
معمل حشرات

معمل تحليلية
ميكروبيولوجيا عامه (291 )1ن

االربعـــــــاء

المدرج الكبير
الكيمياء التحليلية 1

معمل حشرات

242ك

مكتب

مورفولوجيا الحشرات

بيولوجيا الخلية

237ش

221ش

محاضرة

محاضرة

معمل حشرات

معمل حشرات

الخمـــــيس

ملحوظة هامة  :المواد المظلله الطالب يختار منها مادة واحدة فقط
وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

ا.د/السيد البدوي المسلمي

ا.د/أشرف فاروق وصفي

الفصل الدراسي  :االول
العام الجامعي 2018-2017 :

المستوى الثاني

كلية العلوم
من  9الي 9.50

حشرات طبية

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
عملي فسيولوجيا النبات
س4&3معمل نبات 2&1

االحــــــــد

االثنــــــين

احصاء حيوي
محاضرة
241را
المدرج الكبير

مدرج14

عملي

حشرات عامة (240 )3ش

حشرات عامة (240 )3ش

مكتب
فيسيولوجيا النبات

الثالثــــــاء

عملي

مورفولوجيا و تشريح

251ن

221ن

محاضرة

محاضرة

المدرج الكبير

االربعـــــــاء

التحفر والحفريات النباتية 219ج

التحفر والحفريات النباتية 219ج

المدرج الكبير

ميكروبيولوجيا عامه

مورفولوجيا الحشرات

بيولوجيا الخلية

مورفولوجيا الحشرات

عملي مورفولوجيا و تشريح

محاضرة

237ش

221ش

237ش

س2&1معمل نبات 2&1

291ن

محاضرة

محاضرة

عملي

المدرج الكبير

معمل حشرات

معمل حشرات

معمل حشرات

الخمـــــيس

ملحوظة هامة  :المواد المظلله الطالب يختار منها مادة واحدة فقط
وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

ا.د/السيد البدوي المسلمي

ا.د/أشرف فاروق وصفي

الفصل الدراسي  :االول
العام الجامعي 2018-2017 :

المستوى الثاني

كلية العلوم
من  9الي 9.50

بيوتكنولوجي

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
احصاء حيوي
محاضرة
241را
المدرج الكبير

االثنــــــين

معمل جيولوجيا 2&1
ميكروبيولوجيا عامه (291 )1ن عملي
معمل نبات 2&1
ميكروبيولوجيا عامه (291 )1ن

االربعـــــــاء

الخمـــــيس

221ح

221ح

محاضرة

عملي

مدرج16

المعادن المكونه للصخور230ج عملي

الثالثــــــاء

الفقاريات

الفقاريات

تنوع بيولوجي

تنوع بيولوجي

220ح

220ح

محاضرة

عملي
معمل حيوان 1

مكتب
علم الدم

مقدمة تقنية حيوية

المدرج الكبير

210ح

219ح

المعادن المكونه للصخور230ج

محاضرة

محاضرة

مدرج7

مكتب

مقدمة تقنية حيوية

علم الدم

219ح

210ح

عملي

عملي

معمل حيوان 1

معمل حيوان 2

معمل حيوان 1

مدرج15

ملحوظة هامة  :المواد المظلله الطالب يختار منها مادة واحدة فقط
وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

ا.د/السيد البدوي المسلمي

ا.د/أشرف فاروق وصفي

الفصل الدراسي  :االول
العام الجامعي 2018-2017 :

المستوى الثاني

كلية العلوم
من  9الي 9.50

حيوان

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
احصاء حيوي
محاضرة
241را
المدرج الكبير

االثنــــــين

الفقاريات

الفقاريات

221ح

221ح

محاضرة

عملي

مدرج16

معمل حيوان 1

المعادن المكونه للصخور230ج عملي

الثالثــــــاء

معمل جيولوجيا 2&1
ميكروبيولوجيا عامه (291 )1ن عملي
معمل نبات 2&1
ميكروبيولوجيا عامه (291 )1ن

االربعـــــــاء

الخمـــــيس

دراسات بيئية

مقدمة تقنية حيوية

المدرج الكبير

223ح

219ح

المعادن المكونه للصخور230ج

محاضرة

محاضرة

مدرج7

مكتب

مدرج15

مقدمة تقنية حيوية

دراسات بيئية

مباديء فيزياء حديثة

219ح

223ح

225ف

225ف

عملي

عملي

محاضرة

عملي

معمل حيوان 1

معمل حيوان 1

مدرج 16

معمل فيزياء

مباديء فيزياء حديثة

ملحوظة هامة  :المواد المظلله الطالب يختار منها مادة واحدة فقط
وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

ا.د/السيد البدوي المسلمي

ا.د/أشرف فاروق وصفي

وكيل الكلية لشئون الطالب
ا.د /السيد البدوي المسلمي

عميد الكلية
ا.د/أشرف فاروق وصفي

عميد الكلية
/أشرف فاروق وصفي

