
   

 

 جدول احملاضرات والدروس العملية لطالب املستوى األول 
 9102/9191الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي 

 األربعاء الثالثاء االثنني األحد السبث
 التوقٌت المحاضرة/ السكشن التوقٌت المحاضرة/ السكشن التوقٌت المحاضرة/ السكشن التوقٌت المحاضرة/ السكشن التوقٌت المحاضرة/ السكشن

 كَوَاء عضوٍة )م(
03.8  :083.8 

 قاعة انًؤتًزات
 (1) إنجلَزٍةلغة 

9 :08  

 قاعة انًؤتًزات

 كَوَاء تحلَلٌ )ع(

(1,2,3,1) 

03.8  :083.8 

 يعايم قسى انكيًياء

 كَوَاءعضوً )ع(

(1,2,3,1) 

03.8  :083.8 

 يعايم قسى انكيًياء
 فَزٍاء حَوى )م(

083.8 :003.8 

 قاعة انًؤتًزات

 تشرٍح ادهي 
083.8 :033.8 

 قاعة انًؤتًزات
 كَوَاء تحلَلَة )م( 033.8: 083.8 اإلرشاد األكادٍوي

083.8   :033.8  

 قاعة انًؤتًزات

 كَوَاءعضوً )ع(

(5,6,7,8) 

083.8 :033.8 

 يعايم قسى انكيًياء
 فَزٍاء حَوى )ع(

003.8: 303.8 

 قاعة انًؤتًزات

 هصطلحات طبَة 
033.8  :03.8 

 قاعة انًؤتًزات
 علن الخلَة 

0  :.  

 قاعة انًؤتًزات

 كَوَاء تحلَلٌ )ع(

(5,6,7,8) 

033.8 :33.8 

 يعايم قسى انكيًياء

 كَوَاءعضوً )ع(

(13,11,1,,1) 

033.8 :33.8 

 يعايم قسى انكيًياء
  

 تشرٍح ادهي ع
03.8  :.3.8  

 قاعة انًؤتًزات
 علن الخلَة )ع(

. :5 

 قاعة انًؤتًزات

 كَوَاء تحلَلٌ )ع(

(13,11,1,,1) 

33.8 :03.8 

 يعايم قسى انكيًياء
    

 

 

 

 

 



   

 

  الثانيجدول احملاضرات والدروس العملية لطالب املستوى 
 9102/9191الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي 

 األربعاء الثالثاء ثنني اال األحد السبث
 التوقٌت المحاضرة/ السكشن التوقٌت المحاضرة/ السكشن التوقٌت المحاضرة/ السكشن التوقٌت المحاضرة/ السكشن التوقٌت المحاضرة/ السكشن

ييكزوبيىنىجيا عاو 

 ويناعة  ) و(

083.8  :033.8  

 ) أ ( 0يدرج 
 كيًياء أغذية )ع(

03.8 :083.8  

 ) أ( 0يدرج 

 كيًياء نىاتج طبيعة )ع( 

 (0،  .، 3،  0يجًىعة  )

03.8  :083.8 

يعايم عقاقيز كهية 

 صيدنة 

 كيًياء 

 اننىاتج انطبيعية )و(

03.8  :083.8 

 قاعة انًؤتًزات
 (كيًياء  أغذية )و

03.8  :083.8 

 قاعة انًؤتًزات

ييكزوبيىنىجيا عاو 

 ويناعة  )ع(

033.8   :33.8 

 ) ا( 0يدرج 

( 0انتغذية خالل انعًز)

 )و (

08  :00 

 قاعة انًؤتًزات 

 كيًياء نىاتج طبيعة )ع( 

 ( 0،  7،  6،  5يجًىعة  ) 

083.8  :033.8 

يعايم عقاقيز كهية 

 صيدنة

 )و( عهى األيزاض  033.8: 083.8 اإلرشاد األكاديًى
03.8 :.3.8  

 قاعة انًؤتًزات

 كيًياء نىاتج طبيعة )ع( 

 (00، 9،08يجًىعة  )

33.8  :03.8 

يعايم عقاقيز كهية 

 صيدنة

( 0انتغذية خالل انعًز)

 )ع(

00  :0 

 قاعة انًؤتًزات 

األنباٌ و ينتجاتها فى تغذية  

 )و(اإلنساٌ 

033.8  :03.8 

 قاعة انًؤتًزات
 تصنيع غذائى )و(

033.8  :03.8 

 قاعة انًؤتًزات

 عهى ايزاض

 ) ع ( 

.3.8 :53.8  

 قاعة انًؤتًزات

 (عتصنيع غذائى )  
383.  :03.8 

 ) أ ( 0يدرج 

األنباٌ و ينتجاتها فى تغذية 

 )ع( اإلنساٌ 

03.8  :.3.8 

 قاعة انًؤتًزات
    

 

 

 

 

 



   

 

 جدول احملاضرات والدروس العملية لطالب املستوى الثالث 
 9102/9191الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي 

 اخلميس األربعاء الثالثاء االثنني االحد
 التوقٌت المحاضرة/ السكشن التوقٌت المحاضرة/ السكشن التوقٌت المحاضرة/السكشن التوقٌت المحاضرة/ السكشن التوقٌت المحاضرة/ السكشن

صحة وسالمة 
 )م(األغذٌة 

03.8  :03.8 
 )هـ ( 2مدرج 

التغذٌة خالل مراحل 
 ) ع ( 2العمر 

03.8  :383. 
 قاعة المؤتمرات

 

التغذٌة و تمثٌل 
 الغذائى )ع(

03.8  :383.8 
 )هـ( 2مدرج 

تطبٌقات تكنولوجٌا 
Omics   ًف

مجال التغذٌة 
 )م(( 2)اختٌاري

03.8:03.8 
 قسم األلبان

 (.انجلٌزٌة )لغة 
03.8  :03.8 

 قاعة المؤتمرات

 3التغذٌة وتمثٌل 
 الغذائى )م (

03.8  :383.8 
 )هـ( 2مدرج 

 األغذٌة الوظٌفٌة )ع(
383.8 :323.8 
 )هـ( 2مدرج 

صحة و سالمة 
 األغذٌة )ع(

 )أ( 2درج

تطبٌقات تكنولوجٌا 
Omics   ًف

مجال التغذٌة 
 ( )ع(2)اختٌاري

323.8:383.8 
 األلبانقسم 

( 2فارماكولوجى )
 )م(

03.8 :383.8 
 قاعة المؤتمرات

 خدمات  )ع ( إدارة
 ( 3اختٌارى )

383.8  :323.8 
 )ا( 3مدرج 

 23.8: 323.8 اإلرشاد األكادٌمى

التغذٌة و 
المناعة 

 323.8)م
:23.8 

 م(

33.8  :23.8 
 قاعة المؤتمرات

كٌمٌاء انزٌمات 
 ( )ع(3اختٌارى )

323.8  :23.8 
 الكٌمٌاء بالكلٌةمعمل 

( 2فارماكولوجى )
 )ع(

383.8 :323.8 
 قاعة المؤتمرات

 كٌمٌاء انزٌمات )م(
 (3اختٌارى )

383.8  :333.8 
 ) أ ( 2مدرج 

التغذٌة خالل مراحل 
 ) م ( 2العمر 

قاعة  03.8:  3.8.
 المؤتمرات

التغذٌة والمناعة 
 )ع(

23.8 :03.8 
 قاعة المؤتمرات

 خدمات إدارة
  ( 3اختٌارى ) 

 )م(

23.8  :.3.8 
 ) ا( 3مدرج 

دراسة الجدوى 
 األقتصادٌة )م(

3:2 
 قاعة المؤتمرات

 

التثقٌف الغذائى 
 المرضى وإرشاد

 (3اختٌارى  )

383.8  :323.8 
 ) أ ( .مدرج 

      
دراسة الجدوى 
 اإلقتصادٌة ) ع(

2 :0 
 قاعة المؤتمرات

البٌولوجٌا الجزٌئٌة 
 ( )م(2اختٌاري )

.3.8:23.8 
 )أ(.مدرج 

        

البٌولوجٌا الجزٌئٌة 
 ( )ع(2اختٌاري )

03.8:.3.8 
 )أ(.مدرج 

        

األغذٌة الوظٌفٌة 
 ( )م(2اختٌاري )

.3.8:23.8 
 )أ(0مدرج 

        

 األغذٌة الوظٌفٌة
 ( )ع(2اختٌاري )

03.8:.3.8 
 )أ(0مدرج 

        

 
 


