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 م  8102/  8102 ثانىالفصل الدراسى ال االولى علوم طبيعيةللفرقة  لدروس النظرية والعمليةاجدول 

 

 8-7 7-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 انضاعت 

 االحذ

  حقوق نغت كيًياء فيزياء   هنذصت فيزياء انحرارة  انًادة 

   ل 010 تًاريٍ تًاريٍ   ر 013 ف 013 رقى انًقرر

  و )د( و )د( (0و ) (0و )   4و 4و انًكاٌ

 االثنيٍ

   (4و ) 2،3تًاريٍ تكايم س ، و )ص(1,0تًاريٍ تكايم س كيًياء عايت تكايم  فيزياء انبصرياث  انًادة 

   و )ص( 1,0تًاريٍ هنذصت س (4و ) 4،5تًاريٍ هنذصت س ك 011 ر 011 ف 011 رقى انًقرر

       4و 4و 4و انًكاٌ

 انثالثاء

   5،س4عًهى كيًياء س 3،س2،س1،س0عًهى كيًياء س   ديناييكا  انًادة 

   (صو ) 2،3تًاريٍ هنذصت س   (صو ) 4،5تًاريٍ تكايم س   ر 011 رقى انًقرر

           4و انًكاٌ

 االربعاء

    5، س4ف( س051عًهى فيزياء ) 3، س 2ف( س051عًهى فيزياء ) 1، س 0ف( س051عًهى فيزياء ) انًادة 

       1حاصب س 0حاصب س 5حاصب س 4حاصب س 3حاصب س 2حاصب س رقى انًقرر

             انًكاٌ

 انخًيش

و  3، 2تًاريٍ ديناييكا س انًادة 

 (ص)

، 4ديناييكا ستًاريٍ  حاصب انى كيًياء عايت

 (صو ) 5

تًاريٍ ديناييكا 

 (صو ) 1,0س

  

   ر 031 ك 011 رقى انًقرر

       4و 4و   انًكاٌ
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 م  8102/  8102 ثانيالفصل الدراسى ال بيولوجيالفرقة االولى علوم دول الدروس النظرية والعملية ج

 

 8-7 7-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 انضاعت 

 االحذ

  حقوق نغت كيًياء عايت تًاريٍ رياضياث  فضيونوجى اننباث وتشريح انًادة 

   ل 010 ك 011 3س 2س  ٌ 011 رقى انًقرر

  و )د( و )د( و )د( ط() ذرجي  و )ج( انًكاٌ

 االثنيٍ

   كيًياء فيزياء 5، س4، س1سال فقارياث عًهى   ال فقارياث  انًادة 

   تًاريٍ تًاريٍ      ح 011 رقى انًقرر

   و )د( و )د(      و )ج( انًكاٌ

 انثالثاء

   رياضياث عايت   5عًهى فيزياء س كيًياء عايه فيزياء عايت انًادة 

   ر 015 1عًهى فضيونوجيا س 0عًهى فضيونوجيا س ك011 ف 015 رقى انًقرر

   )د(و  0عًهى تشريح س 1عًهى تشريح س و )د( و )د( انًكاٌ

 االربعاء

 3عًهى فضيونوجيا س 2عًهى فضيونوجيا س 5عًهى فضيونوجيا س 4عًهى فضيونوجيا س تًاريٍ رياضياث تًاريٍ رياضياث انًادة 

 2عًهى تشريح س 3عًهى تشريح س 4عًهى تشريح س 5عًهى تشريح س 5س 4س 1س  0س رقى انًقرر

     3، س2عًهى ال فقارياث س ()ص ذرجي انًكاٌ

 انخًيش

   4عًهى فيزياء س 3عًهى فيزياء س 2عًهى فيزياء س 1عًهى فيزياء س 0عًهى فيزياء س انًادة 

    1، س0عًهى كيًياء س 4، س3عًهى كيًياء س 2، س5عًهى كيًياء س رقى انًقرر

         0عًهى ال فقارياث س انًكاٌ
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 م8102/  8102 ثانيالفصل الدراسى الجيولوجياالفرقة االولى علوم لدروس النظرية والعملية اجدول 

 

 8-7 7-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 انضاعت 

 االحذ

  حقوق نغت كيًياء عايت    1، س0عًهى كيًياء س انًادة 

   ل 010 ك 011       رقى انًقرر

  و )د( و )د( و )د(       انًكاٌ

 االثنيٍ

 فيزياء  ال فقارياث  1عًهى فيزياء س 0فيزياء سعًهى  انًادة 

 تًاريٍ

 و )د(

 كيًياء

 تًاريٍ

 و )د(

  

    ح 013   رقى انًقرر

    (1و )   انًكاٌ

 انثالثاء

عًهى بصرياث  كيًياء عايه فيزياء عايت انًادة 

 0انًعادٌ س

عًهى بصرياث 

 1انًعادٌ س

   رياضياث عايت

   ر 018 ك011 ف 015 رقى انًقرر

   و )د(     و )د( و )د( انًكاٌ

 االربعاء

 عًهى عهى انًعادٌ  انًادة 

 0س

عهى انًعادٌ  عًهى

 1س

، 0رياضياث س ث

 و )ط( 1س
      

       رقى انًقرر

             انًكاٌ

 انخًيش

     1، س0ال فقارياث س عًهى عهى يعادٌ بصرياث انًعادٌ انًادة 

         ج 001 ج 001 رقى انًقرر

         2و 2و انًكاٌ
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