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الوقت    اليوم  23:0 3:0: 03:0 03:0 03:0 03:0  
 السبت   ن.رياضيات/أ/ ن.علم نفس/أ/ 

  ن.علم نفس/ب/ ن.رياضيات/ب/  

 االحد  أ ن.علوم حياة/أ/ لغة عربية/أ/  ن.حقوق/أ/  

حياة/ب/ن.علوم  ن.حقوق/ب/     ب لغة عربية/ب/ 

 االثنين أ ن.لغة أنكليزية/أ/ ن.أسس/أ/  

 ب ن.أسس/ب/ ن.لغة أنكليزية/ب/  

/:م.عضوية/أ  
/1م.علوم حياة/أ  

/2م.عضوية/أ  

/3م.علوم حياة/أ  
/1م.عضوية/أ  

/2م.علوم.حياة/أ  
 الثالثاء أ

/:م.تحليلية/ب  
/1م.حاسبات/ب  

/2م.تحليلية/ب  
/:م.حاسبات/ب  

/1م.تحليلية/ب  
/2م.حاسبات/ب  

 ب

 االربعاء أ ن.العضوية/أ/ ن.عضوية/أ/ ن.تحليلية/أ/

 ب ن.العضوية/ب/ ن.عضوية/ب/ ن.تحليلية/ب/

/:م.تحليلية/أ  
/1م.حاسبات/أ  

/2م.تحليلية/أ  
/:م.حاسبات/أ  

/1م.تحليلية/أ  
/2م.حاسبات/أ  

 الخميس أ

/:م.عضوية/ب  
/1م.علوم حياة/ب  

/2م.عضوية/ب  

/3م.علوم حياة/ب  
/1م.عضوية/ب  

/2م.علوم.حياة/ب  
 ب



2جدول م -2202-1202 المسائيجدول الدروس االسبوعي لطلبة قسم الكيمياء   

    اليوم  الشعبة 2:30 4:30 6:30
      الوقت

 أ
 ب

 السبت

 االحد أ ن.علم نفس/أ/ ن.رياضيات/أ/  
 ب  ن.رياضيات/ب/  
 االثنين أ ن.تحليلية/ا/ ب.أدارة/أ/ 
 ب ن.أدراة/ب/ ن.تحليلية/ب/ 

/3م.فيزيائية/أ  
/1م.حاسبات/أ  

/2م.العضوية/أ  

/2م.فيزيائية/أ  
/3م.حاسبات/أ  

/1م.العضوية/أ  

/1م.فيزيائية/أ  
/2م.حاسبات/أ  

/3م.العضوية/أ  

 الثالثاء أ

/3م.عضوية/ب  
/2م/تحليلية/ب  

/2م.عضوية/ب  
/1م.تحليلية/ب  

/1م.عضوية/ب  
/3م.تحليلية/ب  

 ب

/3م.عضوية/ا  
/2م/تحليلية/ب  

/2م.عضوية/ا  
/1م.تحليلية/ب  

/1م.عضوية/ا  
/3م.تحليلية/ب  

 االربعاء أ

/3م.فيزيائية/ب  
/1م.حاسبات/ب  

/2م.العضوية/ب  

/2م.فيزيائية/ب  
/3م.حاسبات/ب  

/1م.العضوية/ب  

/1م.فيزيائية/ب  
/2م.حاسبات/ب  

/3م.العضوية/ب  

 ب

/1ن.فيزيائية/أ/ق /1ن.عضوية/أ/ق  1ن.العضوية/أ/ق/   الخميس أ 
/5ن.فيزيائية/ب/ق /5ن.عضوية/ب/ق  /5ن.العضوية/ب/ق   ب 
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0325  0324  0323  0320 الوقت    اليوم 20032   
/0م.العضوية/أ  

/2أم.عضوية/  
/3م.فيزيائية/أ  

/2م.العضوية/أ  
/0م.عضوية/ا  
/3م.حياتية/أ  

/7قن.عضوية/أ/  السبت 

/0م.حياتية/ب  
/2م.فيزيائية/ب  

/2م.حياتية/ب  
/0م.فيزيائية/ب    

/23قن.العضوية/ب/  

/0م.حياتية/أ  
/2م.فيزيائية/أ  

/2م.حياتية/ا  
/0م.فيزيائية/أ    

/7قن.العضوية/أ/  االحد 

/0بم.العضوية/  
/2بم.عضوية/  
/3م/حياتية/ب  

/2بم.العضوية/  
/0بم.عضوية/  

/3م.فيزيائية/ب  

/23قن.فيزيائية/ب/  

/3م.عضوية/أ /3م.العضوية/أ  /7قن.فيزيائية/أ/   االثنين 
/3م.العضوية/ب /3م.عضوية/ب  /23قن.عضوية/ب/   

أ/اتية/ن.حي مناهج/ا/  الثالثاء  
اتية/ب/ن.حي   مناهج/ب/ 

 االربعاء  منهج/أ/ أرشاد/أ
  ارشاد/ب/ منهج/ب/

 الخميس  نووية/أ/ 
    نووية/ب/

 

 



4جدول م -0202-0202 المسائيجدول الدروس االسبوعي لطلبة قسم الكيمياء   

0325  0324     اليوم  22:30 2:30 0:30 3:30 
 الوقت

/3م.تشخيص/أ  
2م.تحليل الي/أ  

0مختبر صناعية/أ  

/2م.تشخيص/أ  
0م.تحليل الي/أ  

3مختبر صناعية/أ  

 السبت أ 

8ن.تحليل الي/ب/ق 8ن.صناعية/ب/ق  8عملية/ب/قن.تربية    ب 
/0م.تشخيص/أ /8ن.تشخيص/أ/ق  

/3م.تحليل الي/أ  
/2مختبر صناعية/أ  

 االحد أ 

/0م.تشخيص/ب  
/3م.تحليل الي/ب  

/2مختبر صناعية/ب  

 ب  ن.تشخيص/

8ن.تحليل الي/أ/ق /8ن.صناعية/ب/ق  /8ن.تربية عملية/أ/ق   االثنين أ 

/3م.تشخيص/ب  
/2م.تحليل الي/ب  

/0مختبر صناعية/ب  

/2م.تشخيص/ب  
/0م.تحليل الي/ب  

/3مختبر صناعية/ب  

 ب 

 الثالثاء أ ن.قياس/أ/ ن.حياتية/أ/ 

 ب ن.حياتية/ب/ ن.قياس/ب/ 
 االربعاء أ ن.كم/أ/ ن.تلوث/أ/ 
 ب ن.تلوث/ب/ ن.كم/ب/ 

 

 


