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 0088 0088  0088 0088 
اساسيات االراضي عملي 1،2،3،4 مدرج 

ا)ب( مراض النبات الدور االول علوي 
 نبات عام بحري

 محاضرة 
 مدرج )3( اداب

 السبت

اساسيات االراضي عملي س 
1،،43،44،4مدرج)ب(  امراض نبات 

 رياضة الدور االول علوي بحري
 محاضرة

اساسيات االراضي عملي س  مدرج )أ( حقوق
41،41،41،42مدرج )ب( وقاية  

 النبات الدور االول علوي بحري

اساسيات االراضي عملي 5،6،1،1مدرج 
 )ب( وقاية النبات الدور االول علوي قبلي

 كيمياء غير عضوية وتحليلية 
 محاضرة 

 مدرج )3( اداب

اساسيات االراضي عملي 
 س31،32،33،34 

 مدرج )ج( الدور الرابع علوي مبني 4

اساسيات االراضي عملي س 
41،45،46،،3 مدرج )ج( الدور الرابع 

 علوي مبني 4

 حيوان عام
 محاضرة 

 مدرج )3( اداب
 االحد

 0008 0008 
 لغة عربية
 محاضرة 

 مدرج )3( اداب

 

 االثنين
 اساسيات االراضي

 محاضرة 
 مدرج )ب( حقوق

50،، 10،، 10،، 10،، 10،، 30،، 30،، 430،، 430،، 4،0،، 4،0،، 50،، 
نبات عام س،3 وس34 وس33 وس32  حيوان عام س2و س1 حيوان عام س1 و س1 وس6 الثالثاء

 نبات عام س 41 وس46وس45وس41 وس 31
 حيوان عام س4 حيوان عام س3

 نبات عام س5وس1وس،4وس44 نبات عام س 43 و س42وس41وس41  
50،، 10،، 10،، 10،، 10،، 30،، 30،، 430،، 430،، 4،0،، 4،0،، 50،، 

 االربعاء

كيمياء غير عضوية  حيوان عام س5 حيوان عام س1 س،4وس44 حيوان عام س43 وس42 و س41 وس41
 كيمياء غير عضوية س4وس3وس2 كيمياء غير عضوية س1وس1وس1 س6وس5وس1وس،4

رياضة 
 س41وس46وس45وس،3وس34وس33

رياضة 
 س1وس1وس1وس6وس5وس43

رياضة 
 س4وس3وس2وس1وس،4وس44

   

50،، 10،، 10،، 10،، 10،، 30،، 30،، 430،، 430،، 4،0،، 4،0،، 50،، 

 حيوان عام س41وس46 وس45  حيوان عام س41 وس،3و س34  حيوان عام س33 س32 س31  الخميس

 كيمياء غير عضوية س46وس45وس41

 كيمياء غير عضوية س44وس43وس42 كيمياء غير عضوية س41وس41وس41
 نبات عام س1وس1وس6 كيمياء غير عضوية س،3وس34وس33 كيمياء غير عضوية س 32وس31

رياضة  نبات عام س4،س3،س2،س1
 س42وس41وس41وس41وس32و31

 

 ملحوظة : يتم تدريس الدروس العملية لمقرر نبات عام بمقر الكلية بالجامعة الجديدة
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