
 

 

 بدروم المبني الجديد 

رقم  
 اللجنة 

 الشعبة  رقم الجلوس المكــــــــــــــان 

101 

 قاعات بدروم المبني الجديد

  التكنولوجيا الحيوية 911114 -911010 
 911144 - 911115 105 التطبيقية 

 جيوفيزياء البترول  901070 - 901002 106

انو علوم الن 751053 -751009  102  

 الحاسب 353061 - 352001 103

ء/حاسبإحصا 333029 - 332001 104  

107 
 الرياضيات  303007 - 303002

 بحته/حاسب 343014 - 342005

 ( برامج جديدة -معتمدة ساعات ) الثالثاملستوي 
 



 

 

 

Square (I) 

رقم  
 اللجنة 

 الشعبة رقم الجلوس  انــــــــــــــالمك

 823015 -412017 ق األرضيألول فوالدور ا –أ  225فصل  12
 جيولوجيا/كيمياء 

 823026 -823016 الدور األول فوق األرضي - ب 225فصل  13

14 

 الدور األول فوق األرضي -معامل النبات 

80016- 80045  

 + المقصة 

 الكيمياء 

15 
80046- 80048  

 + المقصة 

 المستويات األخرى  16

17 

 ياألرض الدور األول فوق –مدرج نوح 

502001- 502087 

18 502092- 502196 

19 502201- 503017 

20 503021- 503101 

21 503102- 503140 

22 503143- 503214 

 703016 - 702002 الدور األول فوق األرضي - أ 228فصل  23
 جيوفيزياء 

 703040 - 703019 الدور األول فوق األرضي - ب 228فصل  24

 جيولوجيا  802004 فوق األرضي ثانيالالدور  - أ 325فصل  35

 جيولوجيا/جيوفيزياء  813016 - 812001 فوق األرضي  الثانيالدور  -ب  328فصل  36

 ديمالمبني القبدروم  – 1فصل  39
402003- 403100   

 + المقصة 
 الفيزياء 

 413019 -412003 ديمالمبني القبدروم  – 2فصل  40
 كيمياء فيزياء/

 المستويات األخرى  ديمالمبني القبدروم  – 3فصل  41

 ديمالمبني القبدروم  – 4فصل  42
403101 – 603024 

 + المقصة 
 حيوي  فيزياء

 فيزياء/حاسب  423009 - 403001 ديمالمبني القبدروم  – 5فصل  43

 

 ( )ساعات معتمدة ثالثالمستوي ال
 



 

 

Square (II) 

رقم  
 اللجنة 

 الشعبة  رقم الجلوس ان ــــــــــــــالمك

9 

 الدور األرضي  -ل قسم الجيولوجيا  معام

 الميكروبيولوجي 163030 - 162003

10 172008 - 173041 

 كيمياء /يكروبيولوجيم
11 

173042 - 173073 

 + المقصة 

 الكيمياء الحيوية  143104 -142003 ل فوق األرضي األو الدور –( 1معمل قسم علم الحيوان )  25

 153030 -152001 األرضي  الدور األول فوق –( 2معمل قسم علم الحيوان )  26

 كيمياء /كيمياء حيوي
 الدور األول فوق األرضي  –( 3معمل قسم علم الحيوان )  27

153031- 153068  

 + المقصة + الدبلومة 

28 

 األول فوق األرضيالدور  – مدرج حماد

132001- 133005  

 + المقصة 
 علم الحيوان 

29 212002- 213010 

 كيمياء /حيوان

30 213011- 213077 

31 213078- 213132 

32 80051- 80070 

 طالب المقصة  33

 فوق األرضي االولالدور  – 7فصل  34

112001- 113001  

 + المقصة 
 علم الحشرات 

 ء رات/كيميا حش 203013 -202006

 الدور الثاني فوق األرضي  –( 4)  يوانمعمل قسم علم الح 37
 

 فرقة الثالثة ال
 الدور الثاني فوق األرضي  –( 5معمل قسم علم الحيوان )  38 ( ام قديمظن)

 التطبيقية  الكيمياء 513023 -503126 ديمالمبني القبدروم  – قاعة أ 46

 النبات علم   183100 -182002 ديمقالمبني البدروم  – قاعة ب 47

 نبات/كيمياء  193123 - 192001 ديمقالمبني البدروم  –جقاعة  48
 

 

 قديم( نظام –)ساعات معتمدة المستوي الثالث
 


