
   
 

 عميد الكلية                                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      اعداد     
          د/ السيد عبد الرحيم
 أ . د / المغربي دمحم المغربي                                                   امي ترابيسأ . د / اله                                                أ. يوسف الشوربجي

 

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

 433ك غ ع صناعية ك   السبت

 ا.د/عالء علي

 0مدرج

 441عملي عضوية ك 

 1و0معمل 

    

 413م تطبيقية م  األحد

 د/ ايمان عبد الرازق

 5ق 

 410م االغذية م 

 / دمحم مجديد

5ق  

 415 باتتقنية ن

 د.عطية-د/ مني الحضري

 6ق

   

 455غرويات ك   االثنين

 د/احمد ع العزيز

 1مدرج

0عملي ميكرو   

3و1معمل  

1عملي ميكرو   

 3و1معمل

   

3عملي ميكرو     الثالثاء  

 3و1معمل

 415تقنية ن 

 د/ عطية

 6ق 

  

 443احماض امنية وبروتين ك   األربعاء

 السيد ع الرحيمد.  –ا.د/رمضان 

 0مدرج

 416ك.االصباغ ك 

 د/دمحم علبة

 0مدرج

 430م غ عضوية ك 

 د/ياسر شبل

 0مدرج

 

           الخميس

                                                 



   
 

 عميد الكلية                                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      اعداد     
          د/ السيد عبد الرحيم
 أ . د / المغربي دمحم المغربي                                                   امي ترابيسأ . د / اله                                                أ. يوسف الشوربجي

 

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

        السبت

 413م تطبيقية م  األحد

 د/ ايمان عبد الرازق

 5ق 

 410م االغذية م 

 د/ دمحم مجدي

5ق  

 415تقنية ن 

 د.عطية-د/ مني الحضري

 6ق

   

 455غرويات ك   االثنين

 د/احمد ع العزيز

 1مدرج

     

0عملي ميكرو  الثالثاء  

 3معمل

 405امراض نبات ن  

 دتهد/ ياسر حم

 4ق 

   

 443احماض امنية وبروتين ك   األربعاء

 د. السيد ع الرحيم –ا.د/رمضان 

 0مدرج

 416ك.االصباغ ك 

 د/دمحم علبة

 0مدرج

` 

 

1عملي ميكرو   

 3و1معمل

           الخميس
                                                 

                                                 



   
 

 عميد الكلية                                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      اعداد     
          د/ السيد عبد الرحيم
 أ . د / المغربي دمحم المغربي                                                   امي ترابيسأ . د / اله                                                أ. يوسف الشوربجي

 

-8 اليوم

9 

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

 433ك غ ع صناعية ك   السبت

 ا.د/عالء علي

 0مدرج

 0عملي حيوان

 1و0معمل 

 1عملي حيوان

 1و0معمل 

  

       األحد

 455غرويات ك   االثنين

 يزد/احمد ع العز

 1مدرج

     

 319حشرات طبية ح   الثالثاء

 د/ امل غنيم

 1ق

 441عملي عضوية ك   

 1و0معمل 

   

  األربعاء

 

 411ف  اعصاب ح 

 د. ع العزيز -د/ مبارك

 6ق

 443احماض امنية وبروتين ك

 د. السيد ع الرحيم –ا.د/رمضان 

 0مدرج

 416ك.االصباغ ك 

 د/دمحم علبة

 0مدرج

 430م غ عضوية ك 

 ر شبلد/ياس

 0مدرج

 

           الخميس

 



   
 

 عميد الكلية                                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      اعداد     
          د/ السيد عبد الرحيم
 أ . د / المغربي دمحم المغربي                                                   امي ترابيسأ . د / اله                                                أ. يوسف الشوربجي

 

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

 1عملي حيوان    السبت

 1و0معمل 

  

       األحد

 455غرويات ك   االثنين

 د/احمد ع العزيز

 1مدرج

     

ية حشرات طب  الثالثاء

 319ح 

 د/ امل غنيم

 1ق

 410طفيليات ومناعة ح 

 د/ امل عباس

 4ق

 414ف بيئة ح 

 د/ نهي نزيه

 0ق

 314اجنة ح 

د/ اماني عبد 

 هللا

4ق  

 0عملي حيوان

 1و0معمل 

 0عملي حيوان

 1و0معمل 

  األربعاء

 

 411ف  اعصاب ح 

 د. ع العزيز -د/ مبارك

 6ق

 443احماض امنية وبروتين ك

 سيد ع الرحيمد. ال –ا.د/رمضان 

 0مدرج

 416ك.االصباغ ك 

 د/دمحم علبة

 0مدرج

  

           الخميس

 
 
 



   
 

 عميد الكلية                                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      اعداد     
          د/ السيد عبد الرحيم
 أ . د / المغربي دمحم المغربي                                                   امي ترابيسأ . د / اله                                                أ. يوسف الشوربجي

 

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

 433ك غ ع صناعية ك   السبت

 ا.د/عالء علي

 0مدرج

 441عملي عضوية ك 

 3معمل 

   

 413ليزر   األحد

 د/ سعيد القطالوي

 4ق

 410جسمات اولية 

 د. يحيي -د/ عبير

 4ق

 400الكترونيات ف 

 د/ حسن ترك

 4ق

   

 455غرويات ك   االثنين

 د/احمد ع العزيز

 1مدرج

 419ف المفاعالت ف 

 د/ مروة نصر

 معمل فيزياء

    

 406علم النانو ف    الثالثاء

 ا.د المغربي دمحم

 5ق

 زياءعملي قي

 معمل فيزياء

   

 443احماض امنية وبروتين ك   األربعاء

 د. السيد ع الرحيم –ا.د/رمضان 

 0مدرج

 416ك.االصباغ ك 

 د/دمحم علبة

 0مدرج

 430م غ عضوية ك 

 د/ياسر شبل

 0مدرج

 

           الخميس

 



   
 

 عميد الكلية                                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      اعداد     
          د/ السيد عبد الرحيم
 أ . د / المغربي دمحم المغربي                                                   امي ترابيسأ . د / اله                                                أ. يوسف الشوربجي

 

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

       السبت

 413ليزر   األحد

 د/ سعيد القطالوي

 4ق

 410جسمات اولية 

 د. يحيي -د/ عبير

 4ق

 400الكترونيات ف 

 د/ حسن ترك

 4ق

   

 455غرويات ك   االثنين

 د/احمد ع العزيز

 1مدرج

 419ف المفاعالت ف 

 د/ مروة نصر

 معمل فيزياء

 عملي قيزياء

 ل فيزياءمعم

  

 406علم النانو ف    الثالثاء

 ا.د المغربي دمحم

 5ق

    

 443احماض امنية وبروتين ك   األربعاء

 د. السيد ع الرحيم –ا.د/رمضان 

 0مدرج

 416ك.االصباغ ك 

 د/دمحم علبة

 0مدرج

  

           الخميس

 



   
 

 عميد الكلية                                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      اعداد     
          د/ السيد عبد الرحيم
 أ . د / المغربي دمحم المغربي                                                   امي ترابيسأ . د / اله                                                أ. يوسف الشوربجي

 

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

       السبت

 413ليزر   األحد

 د/ سعيد القطالوي

 4ق

 410جسمات اولية 

 د. يحيي -د/ عبير

 4ق

 400الكترونيات ف 

 د/ حسن ترك

 4ق

   

 نظرية االعداد 314ر   االثنين

 د. مايسة

  4ق

 419ف المفاعالت ف 

 د/ مروة نصر

 معمل فيزياء

 برمجة 351ر 

 د. فيصل

 4ق

   

 406علم النانو ف    الثالثاء

 ا.د المغربي دمحم

 5ق

    

 دوال خاصة 315ر   األربعاء

 د.سريين عبد السالم

 5ق

 عملي فيزياء

 معمل فيزياء

   

           الخميس

 



   
 

 عميد الكلية                                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      اعداد     
          د/ السيد عبد الرحيم
 أ . د / المغربي دمحم المغربي                                                   امي ترابيسأ . د / اله                                                أ. يوسف الشوربجي

 

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

       السبت

 طيبية313ك ح    األحد

 د. وفاء 

 0ق

    

 455غرويات ك   االثنين

 د/احمد ع العزيز

 1مدرج

415سموم حيوية ك ح   

 د/ احمد عبد العزيز

1ق  

   

        الثالثاء

 443احماض امنية وبروتين ك   األربعاء

 د. السيد ع الرحيم –ا.د/رمضان 

 0رجمد

 416ك.االصباغ ك 

 د/دمحم علبة

 0مدرج

  

 414هرمونات ك ح   الخميس

 د/ ضحي بلتاجي

 3ق

 318مناعة ك ح 

 د/ بتول عز العرب

 3ق

 عملي اكلينيكية 313ك ح 

 3معمل 

   

 
 



   
 

 عميد الكلية                                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      اعداد     
          د/ السيد عبد الرحيم
 أ . د / المغربي دمحم المغربي                                                   امي ترابيسأ . د / اله                                                أ. يوسف الشوربجي

 

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

       السبت

        األحد

 455غرويات ك   االثنين

 د/احمد ع العزيز

 1مدرج

 حفريات 414جف  

 د. دمحم سالم

 1معمل جيو 

 عملي جيو

 1معمل 

 عملي جيو

 1معمل 

 419منجمية  ج  الثالثاء

 ا.د/ دمحم السيد

 0معمل جيو 

 404جيو كيمياء ج 

 د. عثمان-د/ هند

 0معمل جيو  

 405ج  حيةتحت سطجيو 

 د/ هند

 0معمل جيو 

    

 410حفريات ج   األربعاء

 د/ عاطف مسعود

 4ق 

 443احماض امنية وبروتين ك

 د. السيد ع الرحيم –ا.د/رمضان 

 0مدرج

 416ك.االصباغ ك 

 د/دمحم علبة

 0مدرج

  

        الخميس

 
 
 
 



   
 

 عميد الكلية                                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      اعداد     
          د/ السيد عبد الرحيم
 أ . د / المغربي دمحم المغربي                                                   امي ترابيسأ . د / اله                                                أ. يوسف الشوربجي

 

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

       السبت

        األحد

 عملي جيو   االثنين

1معمل   

 حفريات 414جف 

 د. دمحم سالم

 1معمل جيو 

  

 419منجمية  ج  الثالثاء

 ا.د/ دمحم السيد

 0معمل جيو 

 404جيو كيمياء ج 

 د. عثمان-د/ هند

 0معمل جيو  

 405جيو تحت سطحية ج 

 د/ هند

 0معمل جيو 

    

 410حفريات ج   األربعاء

 د/ عاطف مسعود

 4ق 

 عملي جيو 

 1معمل 

  

        الخميس

 



   
 

 عميد الكلية                                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      اعداد     
          د/ السيد عبد الرحيم
 أ . د / المغربي دمحم المغربي                                                   امي ترابيسأ . د / اله                                                أ. يوسف الشوربجي

 

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

        السبت

 410تنظيم هرموني ن   األحد

 د/ وائل غربة

 4ق

 عملي نبات

 3معمل 

 عملي نبات

 3معمل 

   

 455غرويات ك   االثنين

 د/احمد ع العزيز

 1مدرج

 301اكثار ن 

 د/ خلود

6ق  

 عملي نبات 

 3معمل 

   

 405امراض نبات ن    الثالثاء

 د/ ياسر حمدته

 4ق 

 زراعة انسجة

.............. 

 6ق

  

 313تقنية ن  األربعاء

 يسيد/ عطية ع

 4ق

 443احماض امنية وبروتين ك

 د. السيد ع الرحيم –ا.د/رمضان 

 0مدرج

 416ك.االصباغ ك 

 د/دمحم علبة

 0مدرج

` 

 

 ع

 

           الخميس

 
 



   
 

 عميد الكلية                                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      اعداد     
          د/ السيد عبد الرحيم
 أ . د / المغربي دمحم المغربي                                                   امي ترابيسأ . د / اله                                                أ. يوسف الشوربجي

 

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

 433ك ك غ ع صناعية   السبت

 ا.د/عالء علي

 0مدرج

 ديناميكا 451ك 

 د. هويدا ابو الفتوح

 3ق

 441عملي عضوية ك 

 0معمل 

 333عملي تناسقية ك 

 0معمل 

 

       األحد

 455غرويات ك   االثنين

 د/احمد ع العزيز

 1مدرج

 434نانو ك 

 د. جيهان

4معمل   

    

        الثالثاء

 443احماض امنية وبروتين ك   األربعاء

 د. السيد ع الرحيم –ا.د/رمضان 

 0مدرج

 416ك.االصباغ ك 

 د/دمحم علبة

 0مدرج

 430م غ عضوية ك 

 د/ياسر شبل

 0مدرج

 

           الخميس

 

 

 

 



   
 

 عميد الكلية                                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      اعداد     
          د/ السيد عبد الرحيم
 أ . د / المغربي دمحم المغربي                                                   امي ترابيسأ . د / اله                                                أ. يوسف الشوربجي

 

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

       السبت

 413 ليزر  األحد

 د/ سعيد القطالوي

 4ق

 410جسمات اولية 

 د. يحيي -د/ عبير

 4ق

 400الكترونيات ف 

 د/ حسن ترك

 4ق

   

 419ف المفاعالت ف    االثنين

 د/ مروة نصر

 معمل فيزياء

 

 عملي فيزياء

 معمل فيزياء

  

 406علم النانو ف    الثالثاء

 ا.د المغربي دمحم

 5ق

 كم متقدم 404ف 

 د. ايمن العقبي

....... 

   

       األربعاء

           الخميس

 


