
 القسم الطبي/ كلية التقانات االحيائية / الثاني  الدور/ جدول االمتحانات النهائية 

 7102 -7102للعام الدراسي 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى التاريخ االيام ت

  1احياء عام 2/9/2112 االحد 1
 وراثة احياء مجهرية

 نواقل جينية+  

+ سالمة حيوية 

 معلومات حياتية

2 

 
 حقوق االنسان 3/9/2112 االثنين

+  1بايلوجي جزيئي

 1حاسبات

 +انزيمات 

 تقانات تناسلية 

 + لقاحات 

 عدلي  DNAتنميط 

3 

 
 الوراثة فيزياء حياتية 4/9/2112 الثالثاء

 + سموم 

 تقانات احيائية بيئية

 + ايض ثانوي 

 هنسة وراثية 

4 

 
 دوائية احيائية تقانة 1لغة انكليزية 1كيمياء حياتية  1لغة انكليزية 5/9/2112 االربعاء

 فسلجة نبات 1حاسبات 6/9/2112 الخميس 5
 DNAتنميط 

 ادوية+  

+ كيمياء مناعية 

 هندسة كيمياوية حياتية

 كيمياء تحليلية 2/9/2112 السبت 6
 + علم االجنة 

 1لغة انكليزية

 زراعة نسيجية 

 وراثة خلوية +
 عالج مناعي

 فسلجة حيوان علم الخلية 9/9/2112 االحد 7
تقانات احيائية طبية 

 2لغة انكليزية+ 

+ تشخيص جزيئي 

 تخطيط مشروع

 11/9/2112 االثنين 2
 علم الى مدخل

 االحيائية التقنيات

 + 2حاسبات

 تعويضيلغة انكليزية  

+  2حاسبات

 فايروسات
 جينومك وبروتومك

9 

 
  لغة انكليزية تعويضي احياء مجهرية طبية 2حاسبات 11/9/2112 الثالثاء

 

11 
   2احياء مجهرية  كيمياء عضوية 12/9/2112 االربعاء

11 

 
   مناعة 2لغة انكليزية 13/9/2112 الخميس

 سالمة حيوية 15/9/2112 السبت 12
+  2كيمياء حياتية 

 2بايلوجي جزيئي
  

13 

 
   2لغة انكليزية ديمقراطية 16/9/2112 االحد

   1احياء مجهرية لغة عربية 17/9/2112 االثنين 14

   احياء مجهرية صناعية انسجة 12/9/2112 الثالثاء 15

    احصاء 19/9/2112 االربعاء 16

    2احياء عام  21/9/2112 الخميس 17

 

                                                            .اداء امتحان مادة النظري منفي نفس اليوم  00,11الساعة يجرى امتحان مادة العملي  -7   .يبدأ االمتحان في الساعة التاسعة من كل يوم -0 مالحظات                

  . في حالة حصول عطلة رسمية في اي يوم من ايام االمتحانات يتم تحويل االمتحان الى اخير يوم -1

 هابمحمد عبدالو.د.م.أ                                                                                       نجالء عبد هللا .د.م  

 العلمي العميد معاون                                                                                       رئيس القسم الطبي

 



 زراعيالقسم ال/ كلية التقانات االحيائية / الثاني الدور /  جدول االمتحانات النهائية

 7102-7102للعام الدراسي 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى التاريخ االيام ت

  1احياء عام 2/9/2112 االحد 1
 وراثة احياء مجهرية 

 كيمياء ضوء +

+ سالمة حيوية 

 معلومات حياتية

2 

 
 حقوق االنسان 3/9/2112 االثنين

 1بايلوجي جزيئي

 1حاسبات+  

 + انزيمات 

 تقانات تناسلية

 +لقاحات 

 تقانات اخصاب 

3 

 
 سموم  الوراثة فيزياء حياتية 4/9/2112 الثالثاء

 + ايض ثانوي 

 هنسة وراثية

4 

 
 1كيمياء حياتية  1لغة انكليزية 5/9/2112 االربعاء

 + تقانات نباتية 

 1لغة انكليزية
 دوائية احيائية تقانة

 فسلجة نبات 1حاسبات 6/9/2112 الخميس 5
  DNAتنميط 

 ادوية+ 

+  عالج ضوئي 

 هندسة كيمياوية حياتية

 كيمياء تحليلية 2/9/2112 السبت 6
 + علم االجنة 

 1لغة انكليزية

 زراعة نسيجية

 وراثة خلوية+  
 عالج مناعي

 فسلجة حيوان علم الخلية 9/9/2112 االحد 7
تقانات احيائية طبية 

 2لغة انكليزية+ 

 + فصل حيوي 

 تخطيط مشروع

 11/9/2112 االثنين 2
 علم الى مدخل

 االحيائية التقنيات

 +  2حاسبات

 لغة انكليزية تعويضي

 + 2حاسبات

 علم المناعة 
 جينومك وبروتومك

9 

 
  لغة انكليزية تعويضي مجهرية طبيةاحياء  2حاسبات 11/9/2112 الثالثاء

 

11 
   2احياء مجهرية  كيمياء عضوية 12/9/2112 االربعاء

11 

 
   مناعة 2لغة انكليزية 13/9/2112 الخميس

 سالمة حيوية 15/9/2112 السبت 12
+  2كيمياء حياتية 

 2بايلوجي جزيئي
  

 

13 
   2لغة انكليزية ديمقراطية 16/9/2112 االحد

   1احياء مجهرية لغة عربية 17/9/2112 االثنين 14

   احياء مجهرية صناعية انسجة 12/9/2112 الثالثاء 15

    احصاء 19/9/2112 االربعاء 16

    2احياء عام  21/9/2112 الخميس 17

             

                                                            .اداء امتحان مادة النظري منفي نفس اليوم  00,11الساعة يجرى امتحان مادة العملي  -7   .يبدأ االمتحان في الساعة التاسعة من كل يوم -0 مالحظات                

  . في حالة حصول عطلة رسمية في اي يوم من ايام االمتحانات يتم تحويل االمتحان الى اخير يوم -1

 محمد عبدالوهاب. د.م.أ                                                                           شيماء ربيع     .د.م  

 العلمي العميد معاون             رئيس القسم الزراعي                                                               


