
 

 عميد الكلية                                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      اعداد     
          د/ السيد عبد الرحيم

 أ . د / المغربي دمحم المغربي                                                   الهامي ترابيسأ . د /                                                 يوسف الشوربجي أ.
 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم

        السبت

 010( ك0ك.عامة ) األحد

 د/السيد عبدالرحيم -أ.د/عالء علي 

 0مدرج

 010علم الحيوان ح

 د/الجربيد –ا. د/عبد الفتاح 

 0مدرج

 000رياضيات عامة ر

 مالد/ حامد ك

 0مدرج

 3و1و0م -3و1و0مج  013عملي كيمياء ك 

3و1و0م.حيوان -6و5و4عملي حيوان مج   

م. نبات  -9و8و7عملي نبات مج 

 3و1و0

 

 000رياضيات عامة ر   االثنين

 ا.د/ دمحم درويش

 0مدرج

  

 011حاسب س  الثالثاء

 د.اسامة فاروق

 0مدرج 

 000تمارين ر    

 قاعة تمارين الرياضيات

  األربعاء

 

 

  010علم نبات ن

 د/مرفت عرايس -د/ مني الحضري

 0مدرج

 3و1و0م -6و5و4مج  013عملي كيمياء ك 

 3و1و0م.حيوان  -9و8و7عملي حيوان مج  
 3و1و0م -9و8و7مج  013عملي كيمياء ك 

 3و1و0م.حيوان -3و1و0عملي حيوان مج 

 

 

 -3و1و0عملي نبات مج  

 3و1و0معمل نبات 

م.  -6و5و4عملي نبات مج  

 3و1و0نبات 

 

 

 

  لغة انجليزية  الخميس

 د. ناجي رشوان

    االنسان و البيئة
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 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم

 010رياضة بحتة ر   السبت

 ا. د.م/ شكري الجنايني
1قاعة   

   

 010( ك0ك.عامة ) األحد

 د/السيد عبدالرحيم -أ.د/عالء علي 

 0مدرج

 010وحرارة ف واص ملدةخ

 سعيد القطالويد/  -د/ ايمن العقبي

 1قاعة 

    

 4و3م  1و0مج  013عملي كيمياء ك  االثنين

 0معمل فيزياء  1و0عملي فيزياء مج 

 1و0مج  013عملي كيمياء ك 

 1و0م

 0م 4و3عملي فيزياء مج

 010ر

 د/ وفاء وحيد
 1قاعة 

  

 011حاسب س  الثالثاء

 د.اسامة فاروق

 0مدرج 

     

 

 

 050ميكانيكا ر  األربعاء

 د/ دمحم حماد
 1قاعة 

 010تمارين ر 

 قاعة تمارين الرياضيات

 050تمارين ر 

قاعة تمارين 

 الرياضيات

    

  لغة انجليزية  الخميس

 د. ناجي رشوان

      االنسان و البيئة
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 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم

        السبت

 010( ك0ك.عامة ) األحد

 د/السيد عبدالرحيم -أ.د/عالء علي 

 0مدرج

 010جولوجيا عامة ج

 ا.د/ الهامي ترابيس -ا.د  / دمحم السيد

 3ق

 000رياضيات عامة ر

 د/ نسريين فوزي

3ق   

  

 000رياضيات عامة ر  االثنين

 د/ مايسة الجندي

 3ق 

 010علم نبات  ن

 د/مفيدة السيد

 3ق

 عملي كيمياء

 3معمل ك 
 عملي حيوان

0معمل حيوان   

 

 عملي نبات 

 0معمل نبات
 

 011حاسب س  الثالثاء

 د.اسامة فاروق

 0مدرج 

     

 000علم حيوان ح  األربعاء
 عبد العزيز-د/الحسن

 3ق

 عملي جيولوجيا

0معمل جولوجيا  

 

    

  لغة انجليزية  يسالخم

 د. ناجي رشوان

   االنسان و البيئة

                                                 


