املستوي الرابع (ساعات معتمدة  -برامج جديدة – نظام قدمي )
)Square (I
الساعات المعتمدة
الشعبة

رقم الجلوس

المكــــــــــــــان

رقم اللجنة

الفيزياء

404016-404005
403015-403008

فصل  225أ  -الدور األول فوق األرضي

12

اإلحصاء الرياضى
الرياضيات
الرياضيات البحتة/علوم
الحاسب

314001

علوم الحاسب
اإلحصاء الرياضى/علوم
الحاسب
الكيمياء الحيوية

كيمياء حيوي/كيمياء

304002,304010,303006

343016-343002
344009-344001
353060-353003
354033-354001
354051-354034
334016-334001
353034
143086-143010
144003
144124-144004
144137-144125
153051-153003
154026-154001
154084-154028
154089-154085
80095
124001

حشرات/كيمياء

203008,203002
204023-204001

ميكروبيولوجي/كيمياء

فيزياء/كيمياء
فيزياء/علوم الحاسب

معامل علم النبات  -الدور األول فوق األرضي
فصل  - 7الدور األول فوق األرضي

18
19

مدرج نوح – الدور األول فوق األرضي

20

21

114001,114100,113002

22

174038-174001

معمل علم الحيوان  – 1الدور األول فوق األرضي
معمل علم الحيوان  – 2الدور األول فوق األرضي

25
26

163024,163006
164113-164100
413023-413002
414034-414002
414045-414035
423004,423007,423010
424007-424003

معمل علم الحيوان  – 3الدور األول فوق األرضي

27

معمل علم الحيوان  – 4الدور الثاني فوق األرضي

37

معمل علم الحيوان  – 5الدور الثاني فوق األرضي

38

174058-174039

جيولوجيا/كيمياء

قاعة أ – بدروم المبني القديم

جيولوجيا/جيوفيزياء

813015-813004
814025-814002
703041-703009
704113-704005
824033

قاعة ب – بدروم المبني القديم

جيوفيزياء

34
17

823023-823001
824041-824001
804102-804001

جيولوجيا

14
15
16

333009,333011,333026

علم الحشرات
الحشرات الطبية

الميكروبيولوجي

فصل  225ب  -الدور األول فوق األرضي

13

46

47

املستوي الرابع (ساعات معتمدة  -برامج جديدة – نظام قدمي )
)Square (II
الساعات المعتمدة-البرامج الجديدة
الشعبة
التكنولوجيا الحيوية
التطبيقية
المواد وعلوم النانو
جيوفيزياء البترول

الكيمياء

رقم الجلوس

المكــــــــــــــان

رقم
اللجنة

914043-914001
914046-914044
911055-911002
912003
754005-754001
751004-751001
904022-904001
901045-901008

معمل الجيولوجيا  – 1الدور األرضي

9

معمل الجيولوجيا  – 2الدور األرضي

10

معمل الجيولوجيا  – 3الدور األرضي

11

503163-503005

28

503205-503166
504020-504001

29

504073-504021

30

504080-504074
513002,80014,80015
513016-513005
514018-514001
514053-514021

32

الفيزياء الحيوية

603025-603006
604002,604001

33

الشعبة

رقم الجلوس

المكــــــان

فيزياء/كيمياء

3042-3028
4094-4189
3053-3051
3045,3043
4153-4139
3012,4037-4017
4099-4141
3010
4088-4086
3009,4016,4190,6035
3003
4013-4002
4085,4084
3061, 4081
4198-4169
4165-4154
3015,3016
4064-4048
3021,3020
4200-4070

قاعة ج – بدروم المبني القديم

الكيمياء التطبيقية

مدرج حماد – الدور األول فوق األرضي

31

النظام القديم

الكيمياء الحيوية
فيزياء وعلوم الحاسب
جيولوجيا/جيوفيزياء
جيولوجيا/كيمياء
جيولوجيا
فيزياء
جيوفيزياء
اإلحصاء الرياضى/علوم الحاسب

الرياضيات
الرياضة البحتة/علوم الحاسب
نبات/كيمياء
كيمياء
حشرات/كيمياء
حيوان/كيمياء

رقم
اللجنه

48

املستوي الرابع (ساعات معتمدة – برامج جديدة – نظام قدمي )
بدروم المبني الجديد
الشعبة
حيوان  /كيمياء

علم الحيوان

نبات  /كيمياء
علم النبات

رقم الجلوس

المكــــــــــــــان

213115-213004
214046-214001
214092-214047
214152-214093
133003-133001
134007-134001
193160-193005
194018-194002
194060-194019
194080-194062
184007-184001

قاعات بدروم المبني الجديد

رقم
اللجنة
101
105
102

103
107
104

