
المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00بداية المحاضرة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50نهاية المحاضرة

المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(عملي - نظري  ) 5مقرر (ع/ن)نوعه 

(عملي - نظري  ) 6مقرر رقم المبنى

(عملي - نظري  ) 7مقرر رقم القاعة

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

(عملي - نظري  ) 9مقرر المحاضر

(عملي - نظري  ) 10مقرر سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

نظريعملي

122121

1.415

1.1202

(علم االجنة) ت 457 حيا 

نظري

121

1.411

 طالبة40

(علم االجنة) ت 457 حيا 
 415 حيا  6متطلب تخصص اختياري 

(وراثة سلوك)ت 

بيانات أعضاء هيئة التدريس

عملي

121

0.201

EJ1+8g1

 طالبة35

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أ

8G1+3

404سلم

121

1.100

50

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

أحياء األحياءالعلوم

1 المستوى  الثامن  شعبة 8G1الثامن

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

 435 حيا  5متطلب تخصص إختياري 

(فسيولوجيا احياء دقيقة)ت 

الثالثاء

 415 حيا  6متطلب تخصص اختياري 

(وراثة سلوك)ت 

عملي

121

الخميس

 طالبة40

األربعاء

 طالبة40

االثنين

 435 حيا  5متطلب تخصص اختياري 

(فسيولوجيا احياء دقيقة)ت 

نظري

121

1.302

EJ1+8g1

 طالبة35

 طالبة40

0.201

معد الجدول الدراسي
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اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00بداية المحاضرة
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

(عملي - نظري  ) 2مقرر المحاضر

(عملي - نظري  ) 3مقرر سعة شعبة المقرر

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(عملي - نظري  ) 5مقرر (ع/ن)نوعه 

(عملي - نظري  ) 6مقرر رقم المبنى

(عملي - نظري  ) 7مقرر رقم القاعة

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

(عملي - نظري  ) 9مقرر المحاضر

(عملي - نظري  ) 10مقرر سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

 طالبة35 

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

الخميس

121

1.413

0.207

 طالبة40 طالبة40

األربعاء

(علم االجنة) ت 457 حيا 
 415 حيا  6متطلب تخصص اختياري 

(وراثة سلوك)ت 

عملينظري

122

121

1.413

 ت 436 حيا  5متطلب تخصص اختياري 

(األحياء الدقيقة التطبيقية)

نظري

8G2+6

االثنين

(علم االجنة) ت 457 حيا 

 ت 436 حيا  5متطلب تخصص اختياري 

(األحياء الدقيقة التطبيقية)

عملي

عملي

122

121

1.1202

 طالبة40

الثالثاء

1.201

2 المستوى  الثامن  شعبة 

 طالبة35 

بيانات أعضاء هيئة التدريس

 طالبة40

404سلم

121

0.415

50

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

أحياء العلوم

 415 حيا  6متطلب تخصص اختياري 

(وراثة سلوك)ت 

نظري

األحياء

121

1.209

8G2الثامن
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اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

(عملي - نظري  ) 2مقرر المحاضر

(عملي - نظري  ) 3مقرر سعة شعبة المقرر

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(عملي - نظري  ) 5مقرر (ع/ن)نوعه 

(عملي - نظري  ) 6مقرر رقم المبنى

(عملي - نظري  ) 7مقرر رقم القاعة

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

(عملي - نظري  ) 9مقرر المحاضر

(عملي - نظري  ) 10مقرر سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

(علم االجنة) ت 457 حيا 

عملي

122

 طالبة40

121

1.100

50

1.417

 طالبة40

8G1+3

121

 ت 415 حيا  6متطلب تخصص اختياري 

(وراثة سلوك)

عملي

121

0.207

 طالبة40

(علم االجنة) ت 457 حيا 
 436 حيا  5متطلب تخصص اختياري 

(األحياء الدقيقة التطبيقية)ت 

0.1008

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

نظرينظري

121121

1.4191.419

 ت 415 حيا  6متطلب تخصص اختياري 

(وراثة سلوك)

نظري

عملي

 ت 436 حيا  5متطلب تخصص اختياري 

(األحياء الدقيقة التطبيقية)

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

أحياء األحياءالعلوم

الثامن

 طالبة35 

3 المستوى  الثامن  شعبة 

404سلم

8G3

121

1.201

 طالبة35 

 طالبة40



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

(عملي - نظري  ) 2مقرر المحاضر

(عملي - نظري  ) 3مقرر سعة شعبة المقرر

المقرر

(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

8G4+5+EJ1

 طالبة40

(علم االجنة) ت 457 حيا 

الثامن

 415 حيا  6متطلب تخصص اختياري 

(وراثة سلوك)ت 

121

1.419

50

 436 حيا  5متطلب تخصص اختياري 

(األحياء الدقيقة التطبيقية)ت 

نظرينظري

121121

1.4171.1000

404سلم

121

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

األحياءالعلوم

0.417

 436 حيا  5متطلب تخصص اختياري 

(األحياء الدقيقة التطبيقية)ت 

عملي

121

1.201

(علم االجنة) ت 457 حيا 

عملي

122

0.207

 طالبة40

 415 حيا  6متطلب تخصص اختياري 

(وراثة سلوك)ت 

نظري

 طالبة35 

 طالبة40

 طالبة35 

8G4  4 المستوى  الثامن  شعبة

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

0.1008

 طالبة40

عملي

121

أحياء 



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00بداية المحاضرة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50نهاية المحاضرة

المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

(عملي - نظري  ) 2مقرر المحاضر

(عملي - نظري  ) 3مقرر سعة شعبة المقرر

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(عملي - نظري  ) 5مقرر (ع/ن)نوعه 

(عملي - نظري  ) 6مقرر رقم المبنى

(عملي - نظري  ) 7مقرر رقم القاعة

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

(عملي - نظري  ) 9مقرر المحاضر

(عملي - نظري  ) 10مقرر سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

8G4+5+EJ1

 طالبة40

الثامن

121

0.207

 طالبة40

8G5+8

 ت 462 حيا  5متطلب تخصص اختياري 

(زراعة خاليا وأنسجة)

نظري

121

 طالبة40

1.413

 طالبة40

أحياء األحياء

(علم االجنة) ت 457 حيا 

نظري

122

1.415

8G 5 5 المستوى  الثامن  شعبة

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

العلوم

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

عملي

121

1.201

 طالبة30

 ت 462 حيا  5متطلب تخصص اختياري 

(زراعة خاليا وأنسجة)

 ت 415 حيا  6متطلب تخصص اختياري 

(وراثة سلوك)

نظري

121

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

(علم االجنة) ت 457 حيا 

عملي

122

1.1202

 طالبة40

1.302

 ت 415 حيا  6متطلب تخصص اختياري 

(وراثة سلوك)

عملي

404سلم

121

0.417

50
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اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

(عملي - نظري  ) 2مقرر المحاضر

(عملي - نظري  ) 3مقرر سعة شعبة المقرر

المقرر

(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

8G2+6

الثامن

 طالبة35

 ت 434 حيا  6متطلب تخصص اختياري 

(علم الفيروسات)

نظري

0.207

 طالبة40

 462 حيا  5متطلب تخصص اختياري 

(زراعة خاليا وأنسجة)ت 

نظري

121

1.413

 طالبة40

8G 6

121

6 المستوى  الثامن  شعبة 

0.1008

 طالبة40

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

 ت 434 حيا  6متطلب تخصص اختياري 

(علم الفيروسات)

عملي

121

1.207

(علم االجنة) ت 457 حيا 

عملي

122

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

1.702

 طالبة35

404سلم

121

0.415

50

(علم االجنة) ت 457 حيا 

نظري

121

1.415

 طالبة40

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

األحياءالعلوم

 ت 462 حيا  5متطلب تخصص اختياري 

(زراعة خاليا وأنسجة)

عملي

121

أحياء 
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

(عملي - نظري  ) 2مقرر المحاضر

(عملي - نظري  ) 3مقرر سعة شعبة المقرر

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(عملي - نظري  ) 5مقرر (ع/ن)نوعه 

(عملي - نظري  ) 6مقرر رقم المبنى

(عملي - نظري  ) 7مقرر رقم القاعة

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

(عملي - نظري  ) 9مقرر المحاضر

(عملي - نظري  ) 10مقرر سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

8G7+8Y2

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

1.411

 طالبة35

 ت 434 حيا  6متطلب تخصص اختياري 

(علم الفيروسات)

1.1000

404سلم

121

1.415

50

 434 حيا  6متطلب تخصص اختياري 

(علم الفيروسات)ت 

عملي

121

1.207

 طالبة40

 طالبة35

0.1008

 طالبة40

 طالبة40

(علم االجنة) ت 457 حيا 

نظري

122

أحياء األحياءالعلوم

7 المستوى  الثامن  شعبة 8G7الثامن

(علم االجنة) ت 457 حيا 

عملي

122

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

1.413

األربعاء

الخميس

عملي

121

0.207

 طالبة40

 ت 462 حيا  5متطلب تخصص اختياري 

(زراعة خاليا وأنسجة)

نظري

121

 ت 462 حيا  5متطلب تخصص اختياري 

(زراعة خاليا وأنسجة)

نظري

121
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اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

8G8+EO3

 ت 462 حيا  5متطلب تخصص اختياري 

(زراعة خاليا وأنسجة)

نظري

121

122

8G 8

1.413

8G5+8G8

 طالبة30

 طالبة40

(علم االجنة) ت 457 حيا 

نظري

(علم االجنة) ت 457 حيا 

1.1202

الثامن

 ت 462 حيا  5متطلب تخصص اختياري 

(زراعة خاليا وأنسجة)

عمليعملي

122

404سلم

121

0.417

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

121

1.411

0.207

121

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

 طالبة40

1.1208

Dj1+8G8

نظري

121

1.415

 طالبة40

عملي

 طالبة40

 ت 458 حيا  6متطلب تخصص اختياري 

(حشرات طبية وإقتصادية)

 طالبة40

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

 ت 458 حيا  6متطلب تخصص اختياري 

(حشرات طبية وإقتصادية)

Dj1+8G8

8 المستوى  الثامن  شعبة 

أحياء األحياء العلوم

50



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة
رقم االستديو

(إن ُوجد)
المحاضر

سعة شعبة 

المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
المحاضر

سعة شعبة 

المقرر
(عملي - نظري  )453حيا 

المقرر
 م علم 453حيا 

(األجنة 

نظري(ع/ن)نوعه 

121رقم المبنى

1.415رقم القاعة
رقم االستديو

(إن ُوجد)
المحاضر

سعة شعبة 

المقرر
 طالبة30

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة
رقم االستديو

(إن ُوجد)
المحاضر

سعة شغبة 

المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة
رقم االستديو

(إن ُوجد)
المحاضر

سعة شعبة 

المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev.3

8G4+5+EJ1

 طالبات10

 435 حيا  5متطلب تخصص اختياري 

(فسيولوجيا احياء دقيقة)ت 

نظري

121

معد الجدول الدراسي

0.417

50

بيانات أعضاء هيئة التدريس

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

(علم االجنة) م 453 حيا 

عملي

122

(علم االجنة) م 453 حيا 

نظري

0.1008

األربعاء

121

رفعة المخلص. العنود البهيجي أ.أ

(علم الفطريات )ت 432حيا 

عملي

121

1.207

7G3+EJ1

 طالبات10

(علم الفطريات )ت 432حيا 

نظري

121

1.306

7G3+EJ1

 طالبات10

الخميس

 طالبة30

م 333 حيا  3متطلب تخصص اختياري 

(بكتريا)

نظري

1.419

 طالبات10

عملي

1.207

 طالبات10

121

م 333 حيا  3متطلب تخصص اختياري 

(بكتريا)

نظري

 طالبات10

االثنين

الثالثاء

1.302

 طالبة30

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  
أحياء عامهاألحياءالعلوم

(متعثرات) 1المستوى الثامن الشعبة EJ1الثامن

 435 حيا  5متطلب تخصص إختياري 

(فسيولوجيا احياء دقيقة)ت 

عملي

121

0.201

EJ1+8G1

404سلم

121

1.302

EJ1+8G1



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00بداية المحاضرة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50نهاية المحاضرة

المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

(عملي - نظري  ) 2مقرر المحاضر

(عملي - نظري  ) 3مقرر سعة شعبة المقرر

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر
 ت 414حيا 

المعلوماتية )
نظري(ع/ن)نوعه 

121رقم المبنى

0.500رقم القاعة
رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة35سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

242طصح/205سلم

0.508 / 0.506

7G1+7G3

121

50  طالبة40

(فسيولوجيا نبات ) ت 443حيا 

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

متطلب  (التلوث وحماية البيئة) 471حيا

3تخصص إختياري 

 طالبة40

االثنين

بيانات أعضاء هيئة التدريس

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

أحياء األحياءالعلوم

1 المستوى  السابع  شعبة 7g1السابع

الخميس

األربعاء

الثالثاء

متطلب  (االخالقيات واألمان الحيوي )ت 302حيا 

4تخصص إختياري 

نظري

121

1.401

 طالبة40

121

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

نظري

121

1.411

(علم الفطريات )ت 432حيا 

نظري

121

1.401

نظري

1.306

 طالبة40

(علم الفطريات )ت 432حيا 

عمليعملي

121121

(فسيولوجيا نبات ) ت 443حيا 

عملي

122

1.1202

(المعلوماتية االحيائية) ت 414حيا 

0.500

1.201

 طالبة40 طالبة35

 طالبة40



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر
 ت 414حيا 

(المعلوماتية االحيائية)

الجنساسم عضو هيئة التدريسنظري(ع/ن)نوعه 

121رقم المبنى

0.500رقم القاعة
رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة35سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

(عملي - نظري  ) 4مقرر المقرر

(عملي - نظري  ) 5مقرر (ع/ن)نوعه 

(عملي - نظري  ) 6مقرر 121رقم المبنى

(عملي - نظري  ) 7مقرر رقم القاعة

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

(عملي - نظري  ) 9مقرر المحاضر

(عملي - نظري  ) 10مقرر 50سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

242طصح/ 205سلم

0.209 / 0.502

7G2+6Y1+6Y2+4H4

 طالبة40

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

أحياء األحياءالعلوم

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

 طالبة40

2 المستوى  السابع  شعبة 

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

الثالثاء

(فسيولوجيا نبات ) ت 443حيا 

عملي

122

1.1208

7G2+5G6

نظري

121

1.413

الخميس

(علم الفطريات )ت 432حيا 

عملي

121

1.207

 طالبة40

7G2+5G6

 طالبة40

األربعاء

متطلب  (التلوث وحماية البيئة) 471حيا

4تخصص إختياري 

نظري

 (االخالقيات واألمان الحيوي )ت 302حيا 

3متطلب تخصص إختياري 

7g 2السابع

 طالبة40

(المعلوماتية االحيائية) ت 414حيا 

عملي

121

0.500

121

1.411

 طالبة40

(فسيولوجيا نبات ) ت 443حيا 

نظري

121

1.306

121

1.411

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

 طالبة35

(علم الفطريات )ت 432حيا 

نظري
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

(عملي - نظري  ) 2مقرر المحاضر

(عملي - نظري  ) 3مقرر سعة شعبة المقرر

المقرر
 ت 414حيا 

(عملي - نظري  ) 4مقرر (المعلوماتية االحيائية)

(عملي - نظري  ) 5مقرر نظري(ع/ن)نوعه 

(عملي - نظري  ) 6مقرر 121رقم المبنى

(عملي - نظري  ) 7مقرر 0.514رقم القاعة

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

(عملي - نظري  ) 9مقرر المحاضر

(عملي - نظري  ) 10مقرر  طالبة35سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

50

242طصح/ 205سلم

121

0.508 / 0.506

7G1+7G3

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

أحياء األحياءالعلوم

3 المستوى  السابع  شعبة 

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

(علم الفطريات )ت 432حيا 
 (االخالقيات واألمان الحيوي )ت 302حيا 

4متطلب تخصص إختياري 

نظريعملي

121121

1.2071.306

1.413

 طالبة35

(فسيولوجيا نبات ) ت 443حيا 

نظري

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

(المعلوماتية االحيائية) ت 414حيا 

عملي

7G3+EJ1

 طالبة40 طالبة40

(فسيولوجيا نبات ) ت 443حيا (علم الفطريات )ت 432حيا 

عملينظري

121122

121

1.306

 طالبة40

7G3+EJ11.1202

 طالبة40 طالبة40

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

7g 3السابع

121

0.514

 طالبة35

متطلب  (التلوث وحماية البيئة) 471حيا

3تخصص إختياري 

نظري

121

1.306
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر
سلوك ) ت 354حيا 

متطلب  (الحيوان
نظري(ع/ن)نوعه 

121رقم المبنى

سعة الشعبة1.1000رقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

(عملي - نظري  ) 2مقرر المحاضر

(عملي - نظري  ) 3مقرر  طالبة45سعة شعبة المقرر

المقرر
 ت 414حيا 

(عملي - نظري  ) 4مقرر (المعلوماتية االحيائية)

(عملي - نظري  ) 5مقرر نظري(ع/ن)نوعه 

(عملي - نظري  ) 6مقرر 121رقم المبنى

(عملي - نظري  ) 7مقرر 0.500رقم القاعة

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

(عملي - نظري  ) 9مقرر المحاضر

(عملي - نظري  ) 10مقرر  طالبة35سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

7G4+4H2

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

(علم الفطريات )ت 432حيا 

نظري

121

1.413

 طالبة40

(فسيولوجيا نبات ) ت 443حيا 

نظري

121

متطلب  (سلوك الحيوان) ت 354حيا 

4تخصص إختياري 

(علم الفطريات )ت 432حيا 

نظري

1.415

عملي

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

عملي

121

122

121

1.413

121

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

أحياء األحياءالعلوم

4 المستوى  السابع  شعبة  7g 4السابع

 طالبة40

 طالبة35

(فسيولوجيا نبات ) ت 443حيا 

عملي

 طالبة40

متطلب تخصص  (مكافحة حيوية) ت 459حيا

3إختياري 

1.201

0.209 / 0.200

50

 طالبة45

 طالبة45

0.1002 1.1208

 طالبة40

122

(المعلوماتية االحيائية) ت 414حيا 

عملي

121

0.500

242طصح/205سلم
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

(عملي - نظري  ) 2مقرر المحاضر

(عملي - نظري  ) 3مقرر سعة شعبة المقرر

(عملي - نظري  ) 4مقرر المقرر

(عملي - نظري  ) 5مقرر (ع/ن)نوعه 

(عملي - نظري  ) 6مقرر رقم المبنى

(عملي - نظري  ) 7مقرر رقم القاعة

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

(عملي - نظري  ) 9مقرر المحاضر

(عملي - نظري  ) 10مقرر سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر
 ت 414حيا 

(المعلوماتية االحيائية)

سلوك ) ت 354حيا 

متطلب  (الحيوان
نظرينظري(ع/ن)نوعه 

121121رقم المبنى

0.5141.413رقم القاعة
رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة45 طالبة35سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

7G5+6M1+2+3

عملي

122

121

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

(علم الفطريات )ت 432حيا 

عملي

121

1.201

 طالبة40

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

متطلب  (مكافحة حيوية) ت 459حيا

3تخصص إختياري 

نظرينظري

(المعلوماتية االحيائية) ت 414حيا (فسيولوجيا نبات ) ت 443حيا 

عملينظري

121121

1.1208

 طالبة35 طالبة40

(علم الفطريات )ت 432حيا 

 طالبة40

(فسيولوجيا نبات ) ت 443حيا 

122

1.1208

 طالبة45

1.4130.514

242طصح/205سلم

121

0.209 / 0.502

50

متطلب  (سلوك الحيوان) ت 354حيا 

4تخصص إختياري 

عملي

 (االخالقيات واألمان الحيوي )ت 302حيا 

3متطلب تخصص إختياري 

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

أحياء األحياءالعلوم

5 المستوى  السابع  شعبة  7g 5السابع

121

1.4131.415

 طالبة45 طالبة40

نظري

121

1.413

 طالبة40
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

(عملي - نظري  ) 2مقرر المحاضر

(عملي - نظري  ) 3مقرر 50سعة شعبة المقرر

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

DJ1+4H1+3

Dj1+8J8

1.1208

 طالبة40

(حشرات طبية واقتصادية) ت 458حيا 

(علم الطحالب  ) ت 433حيا 

نظري

121

205سلم 

121

 طالبة40

 طالبة40

(حشرات طبية واقتصادية) ت 458حيا 

نظري

(علم الطحالب  ) ت 433حيا 

عملي

121

1.201

(تصنيف وتشريح النبات ) م 441حيا 

عملي

112

2.105

Dj1+8J8

 طالبة40

عملي

242طصح

121

0.419

50

 طالبة40

122

1.415

1.411

(تصنيف وتشريح النبات ) م 441حيا 

نظري

121

1.411

 طالبة40

الثالثاء

األربعاء

الخميس

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

أحياء األحياءالعلوم

 متعثرات6 المستوى  السابع  شعبة DJ1السابع

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

األحد

0.200



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

(عملي - نظري  ) 3مقرر سعة شعبة المقرر

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

 طالبة35

 طالبة35

111

(علم المناعه ) ت 304حيا 

عملي

122

1.110

1.1208

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

أحياء األحياءالعلوم

1 المستوى  السادس  شعبة 6g1السادس

121

1.207

 طالبة35

 طالبة35

(علم البكتريا) ت 331حيا 

عملي

(علم الحشرات) ت 355حيا 

نظري

121

1.100

األربعاء

الخميس

الثالثاء

1.110

 طالبة35

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

 طالبة35

(علم المناعه ) ت 304حيا 

نظري

121

1.419

(علم االطفيليات) ت 356حيا 

نظري

121

1.306

 طالبة35

(علم الحشرات) ت 355حيا 

عملي

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

 طالبة35

(علم البكتريا) ت 331حيا 

نظري

121

1.304

303سلم

121

1.102

6G1+5+6Y1

50

(علم االطفيليات) ت 356حيا 

عملي

111
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

(علم البكتريا) ت 331حيا 

الثالثاء

عملي

121

1.201

 طالبة35

(علم المناعه ) ت 304حيا 

األربعاء

122

الخميس

نظري

121

1.304

121122

1.304

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

6g 2السادس

(علم الحشرات) ت 355حيا (علم االطفيليات) ت 356حيا 

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

أحياء األحياءالعلوم

2 المستوى  السادس  شعبة 

عملينظرينظري

 طالبة35

(علم المناعه ) ت 304حيا 

عملي

1.1202

 طالبة35

(علم الحشرات) ت 355حيا 

6G2+CO1+2

121

1.304

1.1100

 طالبة35

 طالبة35 طالبة35 طالبة35

(علم البكتريا) ت 331حيا 

303سلم 

121

1.102

50

نظري

121

1.304

 طالبة35

(علم االطفيليات) ت 356حيا 

عملي

111

1.110
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

1.1100

عملي

 طالبة35

(علم المناعه ) ت 304حيا 

303سلم

121

3 المستوى  السادس  شعبة 

 طالبة35 طالبة35 طالبة35

(علم االطفيليات) ت 356حيا 

عملي

عملي

121

121111121

 طالبة35

(علم المناعه ) ت 304حيا 

1.1041.304

(علم االطفيليات) ت 356حيا (علم الحشرات) ت 355حيا 

1.201

األربعاء

الخميس

الثالثاء

 6g 3السادس

اليوم

األحد

األحياءالعلوم

(علم الحشرات) ت 355حيا 

نظري

121

1.419

 طالبة35

 طالبة35

111

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

 طالبة35

122

1.1202

نظريعملينظري

(علم البكتريا) ت 331حيا 

0.415

50

(علم البكتريا) ت 331حيا 

نظري

121

1.104

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

1.110

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

أحياء 



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00بداية المحاضرة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50نهاية المحاضرة

المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

111

(علم االطفيليات) ت 356حيا 

عملي عملي

122

(علم الحشرات) ت 355حيا 

االثنين

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

(علم الحشرات) ت 355حيا 

0.1002

(علم البكتريا) ت 331حيا 

(علم البكتريا) ت 331حيا (علم المناعه ) ت 304حيا 

نظرينظري

121121

1.302

 طالبة35

(علم االطفيليات) ت 356حيا 

1.302

 طالبة35

1.1208

عملي

 طالبة35

بيانات أعضاء هيئة التدريس

الثالثاء

األربعاء

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

أحياء األحياءالعلوم

1.110

 طالبة35

121

نظري

121

1.302

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

الخميس

6g 4 4 المستوى  السادس  شعبة

اليوم

األحد

 طالبة35

1.207

121

السادس

نظري

121

1.302

 طالبة35

 طالبة35

303سلم

121

0.415

50

(علم المناعه ) ت 304حيا 

عملي

 طالبة35



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00بداية المحاضرة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50نهاية المحاضرة

المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

(عملي - نظري  ) 3مقرر سعة شعبة المقرر

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

122

(علم البكتريا) ت 331حيا 

عملي

121

1.201

 طالبة35

(علم المناعه ) ت 304حيا 

عملي

6G1+5+6Y1

50

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

عملي

122122

0.1008

(علم الحشرات) ت 355حيا (علم االطفيليات) ت 356حيا 

عملي

(علم االطفيليات) ت 356حيا 

نظرينظري

121

1.3061.304

121

1.102

 طالبة35 طالبة35

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أ معد الجدول الدراسي

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

 طالبة35 طالبة35

األربعاء

الخميس

الثالثاء

اليوم

األحد

1.1202

 طالبة35

(علم البكتريا) ت 331حيا 

نظري

121

1.306

 طالبة35

(علم المناعه ) ت 304حيا 

نظري

121

1.302

 طالبة35

303سلم 

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

أحياء 

5 المستوى  السادس  شعبة  

األحياءالعلوم

6g 5السادس

(علم الحشرات) ت 355حيا 

0.1002



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00بداية المحاضرة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50نهاية المحاضرة

المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

(عملي - نظري  ) 2مقرر المحاضر

(عملي - نظري  ) 3مقرر سعة شعبة المقرر

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر
نباتات  ) ت 445حيا 

(طبية واقتصاية
نظري(ع/ن)نوعه 

121رقم المبنى

1.419رقم القاعة
رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة10سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

عملي

121

0.207

  طالبة10

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

أحياء األحياءالعلوم

الخميس

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

الثالثاء

األربعاء

السادس

(نباتات طبية واقتصاية ) ت 445حيا 

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

6g 6 متعثرات6 المستوى  السادس  شعبة 

اليوم

األحد



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00بداية المحاضرة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50نهاية المحاضرة

المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

أحياء األحياءالعلوم

1 المستوى الخامس شعبة 5G1الخامس

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

121

عملي121

1.415

0.201

 طالبة30 طالبة30

(مهارات البحث العلمي ) ت 380حيا (علم تصنيف نباتات زهرية) ت 342حيا 

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

نظريعملي

111121

1.1101.200

 طالبة30 طالبة40

(2علم الوراثة ) ت 312حيا 
متطلب تخصص  (وراثة جزيئية ) ت 313حيا 

(2)إختياري 
نظري

 طالبة30 طالبة30

(علم تصنيف نباتات زهرية) ت 342حيا 
متطلب  (وراثة جزيئية ) ت 313حيا 

(2)تخصص إختياري 

(فسيولوجيا حيوان) ت 353حيا 

(علم األحياء الدقيقة العام) ت 330حيا (2علم الوراثة ) ت 312حيا 

عمليعملي

112121

2.1051.207

نظرينظرينظري

121121121

1.3041.1001.100

 طالبة30 طالبة40 طالبة40

(فسيولوجيا حيوان) ت 353حيا (علم األحياء الدقيقة العام) ت 330حيا 

عملينظري

121122

1.302

1.1202

 طالبة30 طالبة30



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

معد الجدول الدراسي

 طالبة30 طالبة30 طالبة40

(فسيولوجيا حيوان) ت 353حيا 
متطلب  (وراثة جزيئية ) ت 313حيا 

(2)تخصص إختياري 

نظريعملي

122121

1.500

1.1208

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أ

(علم تصنيف نباتات زهرية) ت 342حيا (2علم الوراثة ) ت 312حيا 

نظريعملي

121121
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أحياء األحياءالعلوم

2 المستوى الخامس شعبة 5G2الخامس

1.304

0.207

 طالبة40 طالبة30

(2علم الوراثة ) ت 312حيا (علم األحياء الدقيقة العام) ت 330حيا 

نظرينظري

121121

1.2091.209

 طالبة30 طالبة30

(فسيولوجيا حيوان) ت 353حيا (مهارات البحث العلمي ) ت 380حيا 
متطلب  (وراثة جزيئية ) ت 313حيا 

(2)تخصص إختياري 
عملينظرينظري

121121121

1.4111.419

0.207

 طالبة30 طالبة30

(علم األحياء الدقيقة العام) ت 330حيا (علم تصنيف نباتات زهرية) ت 342حيا 

عمليعملي

121121

2.1051.201

 طالبة30 طالبة40
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

عملينظريعملي

121121122

1.302

1.2071.1202

(فسيولوجيا حيوان) ت 353حيا (مهارات البحث العلمي ) ت 380حيا (علم األحياء الدقيقة العام) ت 330حيا 

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

أحياء األحياءالعلوم

3 المستوى الخامس شعبة 5G 3الخامس

 طالبة30 طالبة40 طالبة30

(2علم الوراثة ) ت 312حيا (فسيولوجيا حيوان) ت 353حيا 

عملينظري

121112

1.200

0.207

 طالبة30 طالبة30
متطلب  (وراثة جزيئية ) ت 313حيا 

(2)تخصص إختياري 
(علم تصنيف نباتات زهرية) ت 342حيا 

عملينظري

121122

1.304

2.1050

 طالبة40 طالبة40

(علم األحياء الدقيقة العام) ت 330حيا 

نظري

121

1.415

 طالبة30

(2علم الوراثة ) ت 312حيا 
متطلب تخصص  (وراثة جزيئية ) ت 313حيا 

(2)إختياري 
(علم تصنيف نباتات زهرية) ت 342حيا 

نظريعملينظري

121121121

1.4131.302

2.207

 طالبة40 طالبة30 طالبة30
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

(علم األحياء الدقيقة العام) ت 330حيا (فسيولوجيا حيوان) ت 353حيا 

عمليعملي

122121

1.12081.207

 طالبة30 طالبة30

(2علم الوراثة ) ت 312حيا 

نظري

121

1.209

 طالبة30

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

121121121

1.3041.3041.302

متطلب  (إحصاء حيوي ) ت 360ريض 

(2)تخصص إختياري 
(2علم الوراثة ) ت 312حيا 

 طالبة30 طالبة40

 طالبة40 طالبة30 طالبة30

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

أحياء األحياءالعلوم

4 المستوى الخامس شعبة 5G4الخامس

(فسيولوجيا حيوان) ت 353حيا (علم األحياء الدقيقة العام) ت 330حيا 
متطلب  (إحصاء حيوي ) ت 360ريض 

(2)تخصص إختياري 

نظرينظرينظري

عمليعملي

121121

1.419

0.207
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر
 م وراثة 311حيا 

(خلوية 
نظري(ع/ن)نوعه 

121رقم المبنى

1.419رقم القاعة
رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبات10سعة شغبة المقرر

المقرر
 م 341حيا 

(فسيولوجيا نبات )
نظري(ع/ن)نوعه 

121رقم المبنى

1.306رقم القاعة
رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبات10سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

5 المستوى الخامس شعبة 5G5الخامس

 طالبات10

االثنين

بيانات أعضاء هيئة التدريس

عملي

112

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

أحياء عامة شعبة متعثراتاألحياءالعلوم

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

(وراثة خلوية  ) م311حيا 

2.105

الخميس

الثالثاء

(فسيولوجيا نبات ) م 341حيا 

عملي

121

7G2+5G6

1.1208

 طالبات10

األربعاء

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

(فسيولوجيا نبات ) م 341حيا 

نظري

121

1.306

7G2+5G5

 طالبات10
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

(عملي - نظري  ) 2مقرر المحاضر

(عملي - نظري  ) 3مقرر سعة شعبة المقرر

(عملي - نظري  ) 4مقرر المقرر

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

(عملي - نظري  ) 6مقرر رقم المبنى

(عملي - نظري  ) 7مقرر رقم القاعة

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

(عملي - نظري  ) 9مقرر المحاضر

(عملي - نظري  ) 10مقرر سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

(علم األحياء الجزيئي ) ت 211حيا 
متطلب  (علم الالفقاريات) ت 251حيا 

(1)تخصص إختياري 

نظريعملي

121121

0.2011.411

 طالبة35 طالبة35

(علم البيئة ) ت 270حيا (علم االنسجة) ت 261حيا 

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

نظريعملي

122121

1.12081.500

 طالبة35 طالبة35

(علم األحياء الجزيئي ) ت 211حيا (مقدمة في التقنية الحيوية ) ت 220 حيا 

نظري

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

نظري

121121

1.4111.500

 طالبة35 طالبة35

(مقدمة في التقنية الحيوية ) ت 220 حيا (علم االنسجة) ت 261حيا 
متطلب  (علم الالفقاريات) ت 251حيا 

(1)تخصص إختياري 
عمليعملينظري

121121

0.2010.1008

122

1.102

 طالبة35 طالبة35 طالبة35

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

أحياء األحياءالعلوم

1 المستوى الرابع شعبة 4G1الرابع

(علم البيئة ) ت 270حيا 

عملي

121

0.100

 طالبة35

202سلم 
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

الخميس

0.100

(مقدمة في التقنية الحيوية ) ت 220 حيا 

عملي

121

0.201

عملي

122

 طالبة35

1.500

 طالبة35

اليوم

األحد

 طالبة35

121

0.201

متطلب  (علم الالفقاريات) ت 251حيا 

(1)تخصص إختياري 
عملي

(علم األحياء الجزيئي ) ت 211حيا 

عملي

الثالثاء

األربعاء

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

 طالبة35

1.5001.306

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

نظري

121

(مقدمة في التقنية الحيوية ) ت 220 حيا 

1.500

0.1002

 طالبة35

 طالبة35

(علم البيئة ) ت 270حيا 

 طالبة35

122

(علم البيئة ) ت 270حيا 

عملي

121

أحياء األحياءالعلوم

 2 المستوى الرابع شعبة  4G2الرابع

 طالبة35

121

(علم االنسجة) ت 261حيا 

نظري

121

1.500

 طالبة35

(علم االنسجة) ت 261حيا 

نظرينظري

121121

0.1008

 طالبة35

(علم األحياء الجزيئي ) ت 211حيا 

متطلب  (علم الالفقاريات) ت 251حيا 

(1)تخصص إختياري 

نظري

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

202سلم 
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

4G3 3 المستوى الرابع شعبة

اليوم

األحد

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

متطلب تخصص  (علم الحبليات) ت 252حيا 

(1)إختياري 
(علم األحياء الجزيئي ) ت 211حيا 

(علم األحياء الجزيئي ) ت 211حيا 

(مقدمة في التقنية الحيوية ) ت 220 حيا 

عملي

121

نظريعملي

121121

0.1002

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

أحياء األحياء

1.306

 طالبة35

 طالبة45

1.500

 طالبة35

نظريعملي

122121

1.417

نظري

121

(علم البيئة ) ت 270حيا 

 طالبة35

0.100

(مقدمة في التقنية الحيوية ) ت 220 حيا 

نظري

121

عملي

122

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

(علم االنسجة) ت 261حيا (علم البيئة ) ت 270حيا 

 طالبة35 طالبة35

(علم االنسجة) ت 261حيا 

0.1002

1.417

 طالبة35

 طالبة35

عملي

121

0.201

 طالبة35

متطلب تخصص  (علم الحبليات) ت 252حيا 

(1)إختياري 

نظري

121

1.417

0.201

 طالبة45

الرابع

العلوم

202سلم 
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(عملي - نظري  ) 5مقرر (ع/ن)نوعه 

(عملي - نظري  ) 6مقرر رقم المبنى

(عملي - نظري  ) 7مقرر رقم القاعة

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

121

(علم األحياء الجزيئي ) ت 211حيا 

عملي

121

 طالبة35

أحياء األحياءالعلوم

4 المستوى الرابع شعبة 4G4الرابع

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

(مقدمة في التقنية الحيوية ) ت 220 حيا 

عملي

121

0.201

 طالبة35

121

اليوم

األحد

 طالبة35

121

1.306
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 طالبة45

نظري

0.201

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

(مقدمة في التقنية الحيوية ) ت 220 حيا 

 طالبة35

 طالبة35

1.306

(علم األحياء الجزيئي ) ت 211حيا 

نظري

121

 طالبة30

1.417

0.100

(علم البيئة ) ت 270حيا (علم االنسجة) ت 261حيا 

0.1008

122

عملي

121

1.306

 طالبة45

(علم البيئة ) ت 270حيا 

نظري

121

(3G3+4G4)دمج 

 طالبة30

(علم االنسجة) ت 261حيا 

عملي

122

1.411

متطلب تخصص  (علم الحبليات) ت 252حيا 

(1)إختياري 

نظري

0.1002

 طالبة35

متطلب تخصص  (علم الحبليات) ت 252حيا 

(1)إختياري 

عملي

نظري

202سلم 



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

5 المستوى الرابع شعبة 4G5الرابع

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

(علم البيئة ) ت 270حيا 

نظري

121

1.500

0.1

 طالبة30

(علم االنسجة) ت 261حيا 

عملي

121

أحياء األحياءالعلوم

0.1002

 طالبة35

 هـ           1442الفصل الدراسي   الثاني           من العام الجامعي            (قسم األحياء)الجدول الدراسي لكلية  العلوم  

(علم البيئة ) ت 270حيا 

عملي

121

0.201

 طالبة30

(علم األحياء الجزيئي ) ت 211حيا 

عملي

121

0.201

 طالبة35

0.201

 طالبة35

(مقدمة في التقنية الحيوية ) ت 220 حيا 

نظري

121

1.500

122

1.417

 طالبة45

(علم االنسجة) ت 261حيا 

نظري

121

1.417

 طالبة35

(مقدمة في التقنية الحيوية ) ت 220 حيا 

عملي

متطلب تخصص  (علم الحبليات) ت 252حيا 

(1)إختياري 

نظري

202سلم 

 طالبة35

(علم األحياء الجزيئي ) ت 211حيا 

نظري

121

1.417

 طالبة35

متطلب تخصص  (علم الحبليات) ت 252حيا 

(1)إختياري 
عملي

122

0.1002

 طالبة45

121



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

(عملي - نظري  ) 2مقرر المحاضر

(عملي - نظري  ) 3مقرر سعة شعبة المقرر

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

 طالبة40

(إحصاء عام) ت 261ريض 

عملي

121

1.302

 طالبة40

(علم الوراثة) ت 210حيا (علم الحيوان العام) ت 250 حيا 

عملينظري

121121

1.411

0.207

 طالبة45 طالبة40

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

(كيمياء حيويه) ت 250كيم 

نظري

121

1.401

 طالبة35

(علم الحيوان العام) ت 250 حيا (إحصاء عام) ت 261ريض 

 طالبة40 طالبة40

(كيمياء حيويه) ت 250كيم 

عملي

121

3معمل 

1 المستوى الثالث شعبة 3G1الثالث

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

أحياء األحياءالعلوم

 طالبة35

(مورفولوجيا وتشريح النبات) ت 241 حيا 

عملي

111

1.110

202عرب
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عملينظري

121122

1.106

0.1008

 طالبة40

(علم الوراثة) ت 210حيا 

نظري

121

1.417

 طالبة45

(مورفولوجيا وتشريح النبات) ت 241 حيا 

نظري

121

1.411



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

(كيمياء حيويه) ت 250كيم 

نظري

121

1.401

 طالبة35

121

1.417

 طالبة45

(إحصاء عام) ت 261ريض (علم الحيوان العام) ت 250 حيا 

عملينظري

121121

1.4111.302

 طالبة40 طالبة40

(مورفولوجيا وتشريح النبات) ت 241 حيا 

نظري

121

1.411

 طالبة40

(علم الوراثة) ت 210حيا 

نظري

121112

1.104

0.207

 طالبة45 طالبة40

(مورفولوجيا وتشريح النبات) ت 241 حيا 

عمليعملي
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أحياء األحياءالعلوم

2 المستوى الثاني شعبة 3G2الثالث

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

122112

1.110

0.1002

 طالبة40 طالبة40

(كيمياء حيويه) ت 250كيم 

عملي

121

1معمل 

 طالبة35

(علم الوراثة) ت 210حيا (إحصاء عام) ت 261ريض 

عملينظري

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

(علم الحيوان العام) ت 250 حيا 

202عرب



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

الخميس

األربعاء

(علم البيئة ) م 271حيا 

عملي

121

(3G6+4G4)دمج 

0.100

 طالبات10

الثالثاء

بيانات أعضاء هيئة التدريس

نظري

121

1.411

(3G3+4G4)دمج 
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(شعبة متعثرات )أحياء  عامة األحياءالعلوم

3 المستوى الثالث  شعبة 3G 3الثالث

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

(علم البيئة ) م 271حيا 

 طالبات10

االثنين

202عرب
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

نظري

121

1.104

 طالبة40

الخميس

ت160حيات140كيم

عمليعملي

122121

6+5معمل 

1.201

 طالبة40 طالبة45

بيانات أعضاء هيئة التدريس

عملي

121

1.201
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أحياء األحياءالعلوم

1 المستوى الثاني شعبة 2G1الثاني

101سلم 

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

ت140حيا

 طالبة40

االثنين

ت160حيا

نظري

121

1.102

األربعاء

ت140كيم

نظري

121

1.104

 طالبة40

 طالبة40

الثالثاء

ت140حيا

101عرب 
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3
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الخميس

األربعاء

الثالثاء

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين
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2 المستوى الثاني شعبة 2G2الثاني

 طالبة40

1.106

 طالبة45

1.201

ت140حيا

0.1008

 طالبة40

 طالبة40

ت140كيم

عملي

122

6+5معمل 

 طالبة40

 طالبة40

1.104

ت140حيا

ت140كيم

نظري

121

121

ت160حيا

عملي

عملي

122

نظري

121

ت160حيا

نظري

121

1.106

101سلم 

101عرب 



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس
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3 المستوى الثاني شعبة 2G3الثاني

1.100

 طالبة40

ت140كيم

 طالبة40

 طالبة40

ت140حيا

نظري

121

1.100

 طالبة40

نظري

عملي

121

121

1.102

0.100

ت140كيم

ت160حيا

ت160حيا

نظري

121

101سلم 

101عرب 

 طالبة40 طالبة45

ت140حيا

عملي عملي

121 122

4+3معمل 

1.1208



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00بداية المحاضرة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50نهاية المحاضرة

المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أمعد الجدول الدراسي

ت140حيا

عملي

121

1.201

 طالبة40

ت140كيم

عملي

121

3+4
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4 المستوى الثاني شعبة  2G 4الثاني

0.407

 طالبة40

ت140حيا

ت140كيم

نظري

121

1.401

 طالبة40

121

1.401

 طالبة40

نظري

121

1.102

 طالبة40

ت160حيا

نظري

101عرب 

101سلم 

 طالبة40

ت160حيا

عملي

121



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00بداية المحاضرة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50نهاية المحاضرة

المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

ت101حيا

األربعاء

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أفراح الطيب  أ. دمعد الجدول الدراسي

ت101كيم

عملي

121

2+1معمل 

 طالبة45

ت101كيم

نظري

نظري

121

1.102

121

االثنين

ت101ريض

نظري

121

1.106

الثالثاء

الخميس

ت101ريضت101فيز

عملينظري

121121

1.1041.104

 طالبة45 طالبة45 طالبة45

 طالبة45

بيانات أعضاء هيئة التدريس

عمليعملي

112112

1.10002.105

ت101حيا

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

ت101فيز
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1G1األول

 طالبة45  

1.401

1 المستوى  األول شعبة 

اليوم

األحد

 طالبة45 طالبة45



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00بداية المحاضرة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50نهاية المحاضرة

المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.أفراح الطيب  أ. دمعد الجدول الدراسي

ت101حيا

ت101ريض

1.106

 طالبة45

ت101حيا

عملي

112

2.105

 طالبة45

1.102

 طالبة45

1.415
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أحياء األحياءالعلوم

2 المستوى  األول شعبة  1G 2األول

ت101فيزت101ريض

نظري

121

 طالبة45

ت101كيم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

3.108  /  3.106

 طالبة45 طالبة50

عملي نظرينظري

 طالبة45

ت101كيم

نظري

121

1.106

1.104

 طالبة45

ت101فيز

عملي

112

1.1000

121121

اليوم

األحد

عملي

121

111


