
 

 
 (ولىالدراسة الصباحية )المرحلة اال –جدول الدروس األسبوعي لقسم الكيمياء 

   2021-2022للعام الدراسي 

 
 ية(تحليلالكيمياء الالعضوية, )الكيمياء العضوية, الكيمياء ال ولىالمواد الحضورية للمرحلة اال

 
  شعبة  )ا( ) ب ( شعبة

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ
 مختبر عضوية  1ب 

 مختبر تحليلية  2ب

 ب3  مختبر علوم حياة

  8:30 ال عضوية  7
 
 

 االحد

 9:30 ال عضوية  7 

 أ3  مختبر عضوية  تحليلية 7 

 أ1  مختبر تحليلية

 أ2  مختبر علوم حياة

10:30 

 11:30  تحليلية 7 

      12:30 

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ
 مختبرعلوم حياة  1ب 

 مختبرعضوية  2ب

 ب3  مختبر تحليلية

  8:30 عضوية  7
 
 

 االثنين

 9:30 عضوية  7 

 مختبر  تحليلية   1ب 

 مختبر علوم حياة  2ب

 عضويةمختبر   3ب

 10:30 تحليلية  7
 11:30 تحليلية  7 

      12:30 
 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ

 أ1  مختبر عضوية  عضوية 6 

 أ2  مختبر تحليلية

 أ3  مختبر علوم حياة

8:30  
 

 الثالثاء
 9:30  عضوية 6 

 عضويةمختبر   2أ  ال عضوية 6 

 أ3  مختبر تحليلية

 أ1  مختبر علوم حياة

10:30 

 11:30  ال عضوية 6 

      12:30 
 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ

  8:30 علم النفس   أسس تربية  
 

 االربعاء
 9:30 علم النفس   أسس تربية  

 10:30 حاسبات   لغة عربية  

 11:30 علوم  حياة   لغة عربية  

 12:30 حقوق انسان   رياضيات  

 1:30 لغة عربية   حقوق انسان  

 2:30 لغة عربية   حاسبات  

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ

  8:30 أسس تربية   علم النفس  
 

 الخميس
 9:30 أسس تربية   علم النفس  

 10:30 لغة إنكليزية   احصاء  

 11:30 احصاء   لغة إنكليزية  

 12:30 رياضيات   علوم  حياة  

 
  



  
 
 
 

 (ولىالدراسة الصباحية )المرحلة اال –لقسم الكيمياء  جدول الدروس األسبوعي

   2021-2022للعام الدراسي 

 
 ية(تحليلالكيمياء الالعضوية, )الكيمياء العضوية, الكيمياء ال ولىالمواد الحضورية للمرحلة اال

 
 الساعة شعبة  )ج( ) د ( شعبة

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ
 مختبر عضوية  1ج  تحليلية 8 

 مختبر تحليلية  2ج

 ج3  مختبر علوم حياة

8:30  
 
 
 

 االحد

 9:30  تحليلية 8 

 مختبر عضوية  1د 

 مختبر تحليلية  2د

 د3  مختبر علوم حياة

 10:30 عضوية 8 

 11:30 عضوية 8  

      12:30 

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ
 مختبر تحليلية   1ج  ال عضوية 8 

 مختبر علوم حياة  2ج

 ج3  مختبر عضوية

8:30  
 

 
 االثنين

 9:30  ال عضوية 8 

 مختبر علوم حياة   1ج  عضوية 8 

 مختبر عضوية   2ج

 ج3  مختبر تحليلية

10:30 
 11:30  عضوية 8 

      12:30 

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ
 مختبر تحليلية   1د 

 مختبر علوم حياة  2د

 د3  مختبر عضوية

  8:30 تحليلية 5 
 

 الثالثاء
 

 9:30 تحليلية 5  

 مختبر علوم حياة   1د 

 مختبر عضوية   2د

 د3  مختبر تحليلية

 10:30 ال عضوية 9 

 11:30 ال عضوية 9  

      12:30 
 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ

  8:30 لغة عربية   رياضيات  
 

 االربعاء
 9:30 لغة عربية   علوم  حياة  

 10:30 علم النفس   أسس تربية  

 11:30 علم النفس   أسس تربية  

 12:30 حقوق انسان   احصاء  

 1:30 احصاء   حاسبات  

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ المادة القاعة األستاذ

  8:30 رياضيات   حقوق انسان  
 

 الخميس
 9:30 علوم  حياة   لغة إنكليزية  

 10:30 أسس تربية  د. سوزان علم النفس  

 11:30 أسس تربية  د. سوزان علم النفس  

 12:30 لغة إنكليزية   لغة عربية  

 1:30 حاسبات   لغة عربية  

 



 
 

 
 
 

 (ولىية )المرحلة االلمسائالدراسة ا –الكيمياء  جدول الدروس األسبوعي لقسم

   2021-2022للعام الدراسي 

 
 ية(تحليلالكيمياء الالعضوية, )الكيمياء العضوية, الكيمياء ال ولىالمواد الحضورية للمرحلة اال

 
 الساعة شعبة  )ا(

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ
  12:30 علوم  حياة  

 
 االحد

إنكليزيةلغة     1:30 

 2:30 علم النفس  

 3:30 علم النفس  

 4:30 حقوق انسان  

 5:30 لغة عربية  

 6:30 لغة عربية  

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ
  12:30 رياضيات  

 
 االثنين

 

 1:30 حاسبات  

 2:30 أسس تربية  د. سوزان
 3:30 أسس تربية  د. سوزان

 4:30 احصاء  

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ
  12:30 عضوية 6 

 
 الثالثاء

 

 1:30 عضوية 6 

 أ1  مختبر عضوية 

 أ2  مختبر تحليلية

 أ3  مختبر علوم  حياة

:302  

 3:30 

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ

  12:30 تحليلية 6 
 

 االربعاء
 1:30 تحليلية 6 

302: تحليلية 6   

 عضويةمختبر   2أ 

 أ3  مختبر تحليلية

 أ1  مختبر علوم  حياة

3:30 

  

 اليوم الساعة المادة القاعة األستاذ

عضويةال 6   12:30  
عضويةال 6  الخميس  1:30 

 أ3  مختبر عضوية 

 أ1  مختبر تحليلية

 أ2  مختبر علوم حياة

2:30 

 3:30 

 


