
العلىم كلُت

الوكاىالخميساالربعبءالثالثبءاالثنيهاالحدالسبثالقبئم ببلحدريسالسببقمتنالرمسالمقررم

3/32.5 صالت11--9لٕلّ وبشس جبة اهلل/ زM116212.5M113(1)ججر مجرز 1
2.5(7) هدرج11--9محمس عجس اللطٕف/ ز.أM117212.5M113ججر ذط2ّ
2.5(7) هدرج1--11حسىٓ عجسالعلٕم. زM115212.5M112(2)ٌىسسخ رحلٕلٕخ 3
3(1) هدرج2--11أهُي العدوي/ د.أ-P1113-3ذُاص مبزح5

ـU131122(1) آلٓ حبست8

محمس امٕه / ز.أ

ٌبوٓ محمس إثرإٌم  / ز

محمس وبصف/ ز

2(1) هدرج3--2

معبزالد رفبضلٕخ عبزٔخ6
(شعجخ رٔبضٕبد َرٔبضٕبد َحبست فقط)

M212212.5M1112.5(7) هدرج11--9محمس  الشٕد/ ز.أ

3أهُي العدوي/ د.أ-P189-63(1)فٕسٔبءرطجٕقٕخ 7

1(3) هدرج3--2عجسالمىعم سلطبن/ ز.أU190101اًساى حقىق8

2F111ـF1122(2) (مصطلحبد) أجىجٕخ لغخ9
الطٌطاوٌ ابراهُن.د.أ

ابىزكرٌ عبادة.د.أ
2(3) هدرج11--9

18

الوكاىالخميساالربعبءالثالثبءاالثنيهاالحدالسبثالقبئم ببلحدريسالسببقمتنالرمسالمقررم

1/23 صالت2--11الجوال ساهٍ. د-P1773-3(1)فٕسٔبء رٔبضٕخ 1

1/33 صالت12--9هحود الهىاري/ دP16103-3P144الكزرَوٕبد فٕسٔبئٕخ2
3(1) هدرج12--9ابراهُن حجر/د.أ-P1223-3زٔىبمٕكب حرارٔخ3
1/33 صالت12--9سعُد صالح/ دP146223رٕبر مزرزز4

ـــG1411.533جُٕلُجٕب طجٕعٕخ6
 دهب كوال.د.أ

صبحً اشرف.د
3(3) هدرج1.30--12

2014/2015 الجاهعى للعام الثانى الدراسى الجدول

الرياضيات:  شعبة

الفيزياء شعبة



-CH111223أسس كٕمبئٕخ فٕسٔبئٕخ1
حتحىث عبلت.د.أ

حودٌ صافٌُاز. د
3(5) هدرج12--9

1(3) هدرج3--2عجسالمىعم سلطبن/ ز.أU190101اًساى حقىق8

ـU131122(1) آلٓ حبست8

محمس امٕه / ز.أ

ٌبوٓ محمس إثرإٌم  / ز

محمس وبصف/ ز

2(1) هدرج3--2

18
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الوكاىالخميساالربعبءالثالثبءاالثنيهاالحدالسبثالقبئم ببلحدريسالسببقمتنالرمسالمقررم

3/1 صالت3--1سلُوت دالُا/ د B116223B113مىبخ َررث1ً

3/1 صالت2--1الطٌطاوي حسي/ د.اB1171-1B111وجبد اقزصبز2ْ

(3) هدرج1--11هطر هجدي/ د-B212223ثُٕلُجٕب الرلٕخ3

3/1 صالت2--12تركً زكً/ د.اB211223B111(1)رصىٕف وجبربد زٌرٔخ 4

3/1 صالت1--11زاَد هحود/ د.اB213223B115عالقبد مبئٕخ5

(1) هدرج11--9الغسولٍ بشراي. د2ـF1112(1) أجىجٕخ لغخ6

-CH111223أسس كٕمبئٕخ فٕسٔبئٕخ7
حتحىث عبلت.د.أ

حودٌ صافٌُاز. د
(5) هدرج12--9

U132122U131(2)حبست آلٓ 8
عسح عجسي. ز

احمس عجسالرحٕم. ز
(7) هدرج3--2

(3) هدرج3--2عجسالمىعم سلطبن/ ز.أU190101اًساى حقىق9
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العلىم كلُت

الوكاىالخميساالربعبءالثالثبءاالثنيهاالحدالسبثالقبئم ببلحدريسالسببقمتنالرمسالمقررم

-CH111223أسس كٕمبئٕخ فٕسٔبئٕخ1
حتحىث عبلت.د.أ

حودٌ صافٌُاز. د
3(5) هدرج12--9

2/13 صالت12.5--11السعُد ًادَت.دG1121.533G111علم المعبزن2

2/13 صالت1.5--12حسُي عرابٍ/د.اG2211.533G121علم األحبفٕر3

النبات:  شعبة

الجيولوجيا:  شعبة



2/23 صالت10.5--9حسُي عرابٍ/د.اG2221.533G121علم األحبفٕر السقٕقخ4

3(1) هدرج2--11أهُي العدوي/ د.أ-P1113-3ذُاص مبزح5

1/32 صالت2--12سٌاء هحود اًُس هُس/ د.أـ2ـF1412َمٕكرَفٕلم ضُئٓ رصُٔر6

U132122U131(2)حبست آلٓ 7
عسح عجسي. ز

احمس عجسالرحٕم. ز
2(7) هدرج3--2

1(3) هدرج3--2عجسالمىعم سلطبن/ ز.أU190101اًساى حقىق8

17

العلىم كلُت

الوكاىالخميساالربعبءالثالثبءاالثنيهاالحدالسبثالقبئم ببلحدريسالسببقمتنالرمسالمقررم

2(6) هدرج1هج11--29هج1--11عبدالوجبد احود/ د.اCH2451.512CH145كٕمٕبء عضُٔخ الٕفبرٕخ45

2(6) هدرج1--11ًصار عادل. د.أCH2461.512CH145كٕمٕبء عضُٔخ أرَمبرٕخ46

44
مجبزئ الكٕمٕبء العضُٔخ 

الفٕسٔبئٕخ
CH2441.512CH1452(6) هدرج11--39--1الطٌطاوٌ ابراهُن.د.أ

2(6) هدرج3--1 الطبل عبدة/ د.اCH2221.512CH122كٕمٕبء العىبصر غٕر االوزقبلٕخ42

CH2331.512CH134(2)كٕمٕبء رحلٕلٕخ 43
عُاد هحود/ د.أ

سالن ًعُوت/ د
2(6) هدرج1--11

2بالقسن-CH177042(1)كٕمٕبء عملٕخ عضُٔخ 39

CH2111.512CH111زٔىبمٕكب حرارٔخ40
شبل اَوي.د

سوُر اساهت/ د
2(5) هدرج3--1

48
كٕمٕبء عملٕخ رحلٕلٕخ َفٕسٔبئٕخ 

(2)َغٕر عضُٔخ 
CH278042CH1762بالقسن

1(3) هدرج3--2عجسالمىعم سلطبن/ ز.أU190101اًساى حقىق8

U132122U131(2)حبست آلٓ 7
َلٕس زثُر/ ز

عجساهلل عجسالغفبر/ ز
2(6) هدرج2--1

2(1) هدرج11--9الغسولٍ بشراي. د2ـF1112(1) أجىجٕخ لغخ4

18

العلىم كلُت

الكيوياء:  شعبة

الحيواى علن:  شعبة



الوكاىالخميساالربعبءالثالثبءاالثنيهاالحدالسبثالقبئم ببلحدريسالسببقمتنالرمسالمقررم

3(3) هدرج3.5--1.5عبدالغفار فاتي. د.أZ112223Z111(2)فسُٕلُجٕب1

3(1) هدرج1--11ههراى هدي. د.أZ124223Z123اسبسٕبد علم االوسجخ2

Z136223Z135(2)الفقبرٔبد 3
عثواى جواالث. د.أ

خلُفت شرَي. د
4/13 صالت11--9

2(1) هدرج11--9الغسولٍ بشراي. د2ـF1112(1) أجىجٕخ لغخ4
4/23 صالت11--9الٌعٌاعٍ عالء. د.أ-Z2716223بيئة وجوزيع جغرافى5

ـــG1411.533جُٕلُجٕب طجٕعٕخ6
 دهب كوال.د.أ

صبحً اشرف.د
3(3) هدرج1.30--12

U132122U131(2)حبست آلٓ 7
َلٕس زثُر/ ز

عجساهلل عجسالغفبر/ ز
2(6) هدرج2--1

1(3) هدرج3--2عجسالمىعم سلطبن/ ز.أU190101اًساى حقىق8

3/12 صالت11--9زاَد هحود/ د.اـ2ـF1512 ثٕئٕخ زراسبد9
819

العلىم كلُت
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-CH111223أسس كٕمبئٕخ فٕسٔبئٕخ1
حتحىث عبلت.د.أ

حودٌ صافٌُاز. د
(5) هدرج12--9

(6) هدرج11--9اهام سٌاء. د-CH1221.512أسس كٕمٕبء غٕر عضُٔخ2

3
كٕمٕبء عملٕخ رحلٕلٕخ َفٕسٔبئٕخ 

(1)َغٕر عضُٔخ
CH176042-بالقسن

(3) هدرج3.5--1.5عبدالغفار فاتي. د.أZ112223Z111(2)فسُٕلُجٕب4

(1) هدرج1--11ههراى هدي. د.أZ124223Z123اسبسٕبد علم االوسجخ5

(1) هدرج11--9الغسولٍ بشراي. د2ـF1112(1) أجىجٕخ لغخ6

ـــG1411.533جُٕلُجٕب طجٕعٕخ7
 دهب كوال.د.أ

صبحً اشرف.د
(3) هدرج1.30--12

(3) هدرج3--2عجسالمىعم سلطبن/ ز.أU190101اًساى حقىق8

حيواى كيوياء:  شعبة



U132122U131(2)حبست آلٓ 9
عسح عجسي. ز

احمس عجسالرحٕم. ز
(7) هدرج3--2

ـ1ـU1331إحصبء10
وٕفٕه محمس كٕالوٓ/ ز

شعجبن المرشسِ/ ز 

11--12

4--5
(3) هدرج

18
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(6) هدرج12--11ابىالوحاسي هاجدة. دE123223(1)رصٕىف حشراد 1

(6) هدرج11--9اهام سٌاء. د-CH1221.512أسس كٕمٕبء غٕر عضُٔخ2

-CH1331-1كٕمٕبء رحلٕلٕخ َصفٕخ3
البرعٍ هٌاء.د

سالن ًعُوت.د

11--12

2هج1--12
(5) هدرج

4
كٕمٕبء عملٕخ رحلٕلٕخ َفٕسٔبئٕخ 

(1)َغٕر عضُٔخ
CH176042-بالقسن

Z136223Z135(2)الفقبرٔبد 5
عثواى جواالث. د.أ

خلُفت شرَي. د
4/1 صالت11--9

4/1 صالت1--11صقر هاًن. دE185223ثُٕلُجٕب حشراد6

2F111ـF1122(2) (مصطلحبد) أجىجٕخ لغخ7
الطٌطاوٌ ابراهُن.د.أ

ابىزكرٌ عبادة.د.أ
(3) هدرج11--9

(6) هدرج3--1 الطبل عبدة/ د.اCH2221.512CH122كٕمٕبء العىبصر غٕر االوزقبلٕخ8

(3) هدرج3--2عجسالمىعم سلطبن/ ز.أU190101اًساى حقىق9

U132122U131(2)حبست آلٓ 10
ثسىذ الكفراَْ/ ز  

عمرَ مسعس/ ز
(8) هدرج2--1

ـ1ـU1331إحصبء11
وٕفٕه محمس كٕالوٓ/ ز

شعجبن الشٍبَْ/ ز 
(3) هدرج5--4

العلىم كلُت

الوكاىالخميساالربعبءالثالثبءاالثنيهاالحدالسبثالقبئم ببلحدريسالسببقمتنالرمسالمقررم

هيكروبيولوجيا كيوياء:  شعبة

حشرات كيوياء:  شعبة



2(6) هدرج1هج11--29هج1--11عبدالوجبد احود/ د.اCH2451.512CH145كٕمٕبء عضُٔخ الٕفبرٕخ1

2(6) هدرج11--9اهام سٌاء. د-CH1221.512أسس كٕمٕبء غٕر عضُٔخ2

3
كٕمٕبء عملٕخ رحلٕلٕخ َفٕسٔبئٕخ 

(1)َغٕر عضُٔخ
CH176042-2بالقسن

U132122U131(2)حبست آلٓ 4
ثسىذ الكفراَْ/ ز  

عمرَ مسعس/ ز
2(8) هدرج2--1

-CH111223أسس كٕمبئٕخ فٕسٔبئٕخ5
حتحىث عبلت.د.أ

حودٌ صافٌُاز. د
3(5) هدرج12--9

3(3) هدرج1--11تىفُك هحود/ دB221223علم الجكزرٔب6
3(1) هدرج1--11الصباغ صابحت/ دB222223B122علم الطحبلت7

--M119223(1)رٔبضخ عبمخ 8
وبٌس صقر. ز

اشرف الحفىبَْ. ز
3(3) هدرج1--11

1(3) هدرج3--2عجسالمىعم سلطبن/ ز.أU190101اًساى حقىق9

ـ1ـU1331إحصبء10
وٕفٕه محمس كٕالوٓ/ ز

شعجبن الشٍبَْ/ ز 
1(3) هدرج5--4
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2(6) هدرج11--9اهام سٌاء. د-CH1221.512أسس كٕمٕبء غٕر عضُٔخ2

CH2111.512CH111زٔىبمٕكب حرارٔخ2
شبل اَوي.د

سوُر اساهت/ د
2(5) هدرج3--1

3
كٕمٕبء عملٕخ رحلٕلٕخ َفٕسٔبئٕخ 

(1)َغٕر عضُٔخ
CH176042-2بالقسن

3أهُي العدوي/ د.أ-P189-63(1)فٕسٔبءرطجٕقٕخ 4
2/13 صالت12.5--11السعُد ًادَت.دG1121.533G111علم المعبزن5
2/13 صالت1.5--12حسُي عرابٍ/د.اG2211.533G121علم األحبفٕر6

--M119223(1)رٔبضخ عبمخ 
وبٌس صقر. ز

اشرف الحفىبَْ. ز
3(3) هدرج1--11

جيولوجيا كيوياء:  شعبة



1(3) هدرج3--2عجسالمىعم سلطبن/ ز.أU190101اًساى حقىق9

U132122U131(2)حبست آلٓ 9
عسح عجسي. ز

احمس عجسالرحٕم. ز
2(7) هدرج3--2

ـ1ـU1331إحصبء10
وٕفٕه محمس كٕالوٓ/ ز

شعجبن الشٍبَْ/ ز 
1(3) هدرج5--4

18

العلىم كلُت

الوكاىالخميساالربعبءالثالثبءاالثنيهاالحدالسبثالقبئم ببلحدريسالسببقمتنالرمسالمقررم

(6) هدرج11--9اهام سٌاء. د-CH1221.512أسس كٕمٕبء غٕر عضُٔخ1

-CH1341.512(1)كٕمٕبء رحلٕلٕخ 2
البرعٍ هٌاء.د

شبل اَوي.د
(6) هدرج11--9

CH2111.512CH111زٔىبمٕكب حرارٔخ3
شبل اَوي.د

سوُر اساهت/ د
(5) هدرج3--1

(6) هدرج1هج11--29هج1--11عبدالوجبد احود/ د.اCH2451.512CH145كٕمٕبء عضُٔخ الٕفبرٕخ4

U132122U131(2)حبست آلٓ 5
َلٕس زثُر/ ز

عجساهلل عجسالغفبر/ ز
(6) هدرج2--1

(3) هدرج3--2عجسالمىعم سلطبن/ ز.أU190101اًساى حقىق6

1/3 صالت12--9هحود الهىاري/ دP16103-3P144الكزرَوٕبد فٕسٔبئٕخ7

أهُي العدوي/ د.أ-P189-63(1)فٕسٔبءرطجٕقٕخ 8

9
كٕمٕبء عملٕخ رحلٕلٕخ َفٕسٔبئٕخ 

(1)َغٕر عضُٔخ
CH176042-بالقسن

ـ1ـU1331إحصبء10
وٕفٕه محمس كٕالوٓ/ ز

شعجبن الشٍبَْ/ ز 
(3) هدرج5--4

(1) هدرج11--9الغسولٍ بشراي. د2ـF1112(1) أجىجٕخ لغخ11

18

الحاسب وعلوم الفيزياء:  شعبةالعلىم كلُت

والكيوياء الفيزياء:  شعبة



الوكاىالخميساالربعبءالثالثبءاالثنيهاالحدالسبثالقبئم ببلحدريسالسببقمتنالرمسالمقررم

3(1) هدرج12--9ابراهُن حجر/د.أ-P1223-3زٔىبمٕكب حرارٔخ1
3أهُي العدوي/ د.أ-P189-63(1)فٕسٔبءرطجٕقٕخ 2
2(5) هدرج11--9اسواعُل عبدالحوُد. د.أ-CH1451.512أسس كٕمٕبء عضُٔخ3
4(7) هدرج2--11محمس امٕه/ ز.أM1312324M139(1)الجرمجخ ٌٕكلٕخ 4

--M119223(1)رٔبضخ عبمخ 
وبٌس صقر. ز

اشرف الحفىبَْ. ز
3(3) هدرج1--11

ـU131122(1) آلٓ حبست6

محمس امٕه / ز.أ

ٌبوٓ محمس إثرإٌم  / ز

محمس وبصف/ ز

2(1) هدرج3--2

ـــG1411.533جُٕلُجٕب طجٕعٕخ7
 دهب كوال.د.أ

صبحً اشرف.د
3(3) هدرج1.30--12

1(3) هدرج3--2عجسالمىعم سلطبن/ ز.أU190101اًساى حقىق8

ـ1ـU1331إحصبء9

وٕفٕه محمس كٕالوٓ/ ز

1(3) هدرج5--4شعجبن الشٍبَْ/ ز 

18
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(7) هدرج2--11محمس امٕه/ ز.أM1312324M139(1)الجرمجخ ٌٕكلٕخ 1
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محمس  الشٕد/ ز.أM114324M111(2)رحلٕل رٔبضّ 5
9--11

1--2
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2F111ـF1122(2) (مصطلحبد) أجىجٕخ لغخ6
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(3) هدرج11--9
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ـ1ـU1331إحصبء9

وٕفٕه محمس كٕالوٓ/ ز

(3) هدرج5--4شعجبن الشٍبَْ/ ز 
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