
 

 (انىث)فصل دراسي   2021/2022محاضرات المستوى االول للعام الجامعي  جدول
 G, HE, F ,لمجاميع   الزوجيةاألسابيع و  DA, B, C ,لمجاميع الحضور في األسابيع الفردية 

  
 المكان  الوقت  المقرر  المجموعة  اليوم

 السبت

 A 

 أو  

 E 

 1مدرج  11-9 المساحة المستوية )نظري(
 1مدرج  1-11 فيزياء عامة وارصاد جوية )نظري( 

 1مدرج  3-1 المساحة المستوية )تطبيقات(

B 

 أو  

 F 

 2مدرج  11-9 فيزياء عامة وارصاد جوية )نظري( 
 2مدرج  1-11 المساحة المستوية )نظري(

 2مدرج  3-1 المساحة المستوية )تطبيقات(

C 

 أو  

 G   

 3مدرج  11-9 فيزياء عامة وارصاد جوية )نظري( 
 3مدرج  1-11 المساحة المستوية )نظري(

 3مدرج  3-1 المستوية )تطبيقات(المساحة 

D 

 أو  

 H 

 4مدرج  11-9 المساحة المستوية )نظري(
 4مدرج  1-11 فيزياء عامة وارصاد جوية )نظري( 

 4مدرج  3-1 المساحة المستوية )تطبيقات(

 االحد

 A 

 أو  

 E 

 1مدرج  11-9 اساسيات الكيمياء العضوية العامة )نظري(
 1مدرج  1-11 )نظري( الزراعياالقتصاد  مبادئ

 1مدرج  2-1 لغة انجليزية

B 

 أو  

 F 

 2مدرج  11-9 )نظري( الزراعياالقتصاد  مبادئ
 2مدرج  1-11 اساسيات الكيمياء العضوية العامة )نظري(

 2مدرج  2-1 انجليزيةلغة 

C 

 أو  

 G   

 3مدرج  11-9 اساسيات الكيمياء العضوية العامة )نظري(
 3مدرج  1-11 )نظري( الزراعياالقتصاد  مبادئ

 3مدرج  3-2 لغة انجليزية

D 

 أو  

 H 

 4مدرج  11-9 )نظري( الزراعياالقتصاد  مبادئ
 4مدرج  1-11 اساسيات الكيمياء العضوية العامة )نظري(

 4مدرج  3-2 لغة انجليزية

 االثنين 

 A 

 أو  

 E 

 1مدرج  11-9 (نظري تقسيم المملكة النباتية )
 1مدرج  1-11 )نظري( اساسيات علم الحيوان
 1مدرج  3-1 )تطبيقات( اساسيات علم الحيوان

 1مدرج  5-3 تطبيقات(تقسيم المملكة النباتية )

B 

 أو  

 F 

 2مدرج  11-9 (نظري المملكة النباتية )تقسيم 
 2مدرج  1-11 )نظري( اساسيات علم الحيوان
 2مدرج  3-1 )تطبيقات( اساسيات علم الحيوان

 2مدرج  5-3 تطبيقات(تقسيم المملكة النباتية )

C 

 أو  

 G   

 3مدرج  11-9 )نظري( اساسيات علم الحيوان
 3مدرج  1-11 (نظري تقسيم المملكة النباتية )
 3مدرج  3-1 تطبيقات(تقسيم المملكة النباتية )

 3مدرج  5-3 )تطبيقات( اساسيات علم الحيوان

D 

 أو  

 H 

 4مدرج  11-9 )نظري( اساسيات علم الحيوان
 4مدرج  1-11 (نظري تقسيم المملكة النباتية )
 4مدرج  3-1 تطبيقات(تقسيم المملكة النباتية )

 4مدرج  5-3 )تطبيقات( اساسيات علم الحيوان

 الثالثاء 
  A أو E )1,2,3,4معمل  11-9 فيزياء عامة وارصاد جوية )تطبيقات 

B  أوF )1,2,3,4معمل  1-11 فيزياء عامة وارصاد جوية )تطبيقات 
C  أوG )1,2,3,4معمل  3-1 فيزياء عامة وارصاد جوية )تطبيقات 
D  أوH  1,2,3,4معمل  5-3 عامة وارصاد جوية )تطبيقات(فيزياء 
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  2021/2022محاضرات المستوى االول للعام الجامعي  جدولتابع 

 (انىث)فصل دراسي 
 G, HE, F ,لمجاميع   الزوجيةاألسابيع و  DA, B, C ,لمجاميع الحضور في األسابيع الفردية 

 

 
 
 

 المكان  الوقت  المقرر  المجموعة  اليوم

 االربعاء 
  A أو E 1,2,3,4معمل  11-9 )تطبيقات( اساسيات الكيمياء العضوية 

B  أوF 1,2,3,4معمل  1-11 )تطبيقات( اساسيات الكيمياء العضوية 
C  أوG 1,2,3,4معمل  3-1 )تطبيقات( اساسيات الكيمياء العضوية 
D  أوH 1,2,3,4معمل  5-3 )تطبيقات( اساسيات الكيمياء العضوية 
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 (ثانى)فصل دراسي  2021/2022للعام الجامعي  الثانيمحاضرات المستوى  جدول
 الحضور في األسابيع الفردية

 

 

 المكان الوقت  المقرر المجموعة اليوم

 االحد
 1:250رقم 

 الفردية  األسابيع في أساسيات علم الوراثة )تطبيقات(
 او

 الزوجية األسابيع في اساسيات الصناعات الغذائية )تطبيقات(

 1,2,3,4معمل  9-11
 1,2,3,4معمل  1-11 251:500رقم 
 1,2,3,4معمل  3-1 750-501رقم 
 1,2,3,4معمل  5-3 االخر -751رقم 

 االثنين 
 1,2,3,4معمل  11-9 اساسيات الكيمياء التحليلية )تطبيقات( 1:250رقم 
 1,2,3,4معمل  1-11 اساسيات الكيمياء التحليلية )تطبيقات( 251:500رقم 
 1,2,3,4معمل  3-1 اساسيات الكيمياء التحليلية )تطبيقات( 750-501رقم 
 1,2,3,4معمل  5-3 اساسيات الكيمياء التحليلية )تطبيقات( االخر -751رقم 

 الثالثاء 

A 

 1مدرج  10-9 اساسيات الكيمياء التحليلية )نظري(
 1مدرج  11-10 مبادئ االحصاء وتصميم التجارب )نظري( 

 1مدرج  1-11 اساسيات الصناعات الغذائية )نظري( 
 1مدرج  3-1 مبادئ االحصاء وتصميم التجارب )تطبيقات(

B 

 2مدرج  10-9 اساسيات الكيمياء التحليلية )نظري(
 2مدرج  11-10 مبادئ االحصاء وتصميم التجارب )نظري( 

 2مدرج  1-11 اساسيات الصناعات الغذائية )نظري( 
 2مدرج  3-1 مبادئ االحصاء وتصميم التجارب )تطبيقات(

C 

 3مدرج  11-9 اساسيات الصناعات الغذائية )نظري( 
 3مدرج  12-11 اساسيات الكيمياء التحليلية )نظري(

 3مدرج  1-12 )نظري( مبادئ االحصاء وتصميم التجارب 
 3مدرج  3-1 مبادئ االحصاء وتصميم التجارب )تطبيقات(

D 

 4مدرج  10-9 مبادئ االحصاء وتصميم التجارب )نظري( 
 4مدرج  11-10 اساسيات الكيمياء التحليلية )نظري(

 4مدرج  1-11 الصناعات الغذائية )نظري( اساسيات 
 4مدرج  3-1 مبادئ االحصاء وتصميم التجارب )تطبيقات(

E  

 5مدرج  11-9 اساسيات الصناعات الغذائية )نظري( 
 5مدرج  12-11 اساسيات الكيمياء التحليلية )نظري(

 5مدرج  1-12 )نظري( مبادئ االحصاء وتصميم التجارب 
 5مدرج  3-1 مبادئ االحصاء وتصميم التجارب )تطبيقات(
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  2021/2022للعام الجامعي  الثانيمحاضرات المستوى  جدولتابع 
 (ثانى)فصل دراسي 

 الحضور في األسابيع الفردية فقط
 

 

 المكان الوقت  المقرر المجموعة اليوم

 االربعاء 

A 

 1مدرج  10-9 انتاج البساتين )نظري( 
 1مدرج  11-10 أساسيات انتاج الدواجن )نظري(

 1مدرج  1-11 انتاج البساتين )تطبيقات(
 1مدرج  3-1 أساسيات انتاج الدواجن )تطبيقات(

B 

 2مدرج  10-9 )نظري( انتاج البساتين 
 2مدرج  11-10 أساسيات انتاج الدواجن )نظري(

 2مدرج  1-11 انتاج البساتين )تطبيقات(
 2مدرج  3-1 أساسيات انتاج الدواجن )تطبيقات(

C 

 3مدرج  10-9 أساسيات انتاج الدواجن )نظري(
 3مدرج  11-10 انتاج البساتين )نظري( 

 3مدرج  1-11 أساسيات انتاج الدواجن )تطبيقات(
 3مدرج  3-1 انتاج البساتين )تطبيقات(

D 

 4مدرج  10-9 أساسيات انتاج الدواجن )نظري(
 4مدرج  11-10 انتاج البساتين )نظري( 

 4مدرج  1-11 أساسيات انتاج الدواجن )تطبيقات(
 4مدرج  3-1 انتاج البساتين )تطبيقات(

E  

 5مدرج  10-9 )نظري( انتاج البساتين 
 5مدرج  11-10 أساسيات انتاج الدواجن )نظري(

 5مدرج  1-11 أساسيات انتاج الدواجن )تطبيقات(
 5مدرج  3-1 انتاج البساتين )تطبيقات(

 الخميس

A 
 1مدرج  11-9 أساسيات علم الوراثة )نظري( 
 1مدرج  1-11 مكروبيولوجيا زراعية )نظري( 

 1مدرج  3-1 مكروبيولوجيا زراعية )تطبيقات(

B 
 2مدرج  11-9 أساسيات علم الوراثة )نظري( 
 2مدرج  1-11 مكروبيولوجيا زراعية )نظري( 

 2مدرج  3-1 مكروبيولوجيا زراعية )تطبيقات(

C 
 3مدرج  11-9 مكروبيولوجيا زراعية )نظري( 

 3مدرج  1-11 الوراثة )نظري( أساسيات علم 
 3مدرج  3-1 مكروبيولوجيا زراعية )تطبيقات(

D 
 4مدرج  11-9 مكروبيولوجيا زراعية )نظري( 
 4مدرج  1-11 أساسيات علم الوراثة )نظري( 

 4مدرج  3-1 مكروبيولوجيا زراعية )تطبيقات(

E  
 5مدرج  11-9 مكروبيولوجيا زراعية )نظري( 
 5مدرج  1-11 أساسيات علم الوراثة )نظري( 

 5مدرج  3-1 مكروبيولوجيا زراعية )تطبيقات(
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