
 كلية التقانات االحيائية / قسم التقانات االحيائية الطبية

 الثاني جدول الدروس االسبوعي لقسم التقانات االحيائية الطبية / المرحلة االولى / الفصل

 2018-2019العام الدراسي 

 

 2:30-4:30 12:30-2:30 10:30-12:30 8:30-10:30 اليوم

 االحد
 )مختبر الخلية( Bأنسجة عملي  )مختبر الخلية( Aأنسجة عملي 

)مختبر  A كيمياء عضوية عملي

  الخلية(

 )مختبر النبات(B عملي  2أحياء عام

)مختبر Bكيمياء عضوية عملي 

 الخلية( 

 )مختبر النبات( Aعملي 2أحياء عام

 االثنين
  4قالتقنيات االحيائية  مدخل الى علم

 3 أنسجة نظري ق

 

  6حرية وديمقراطية ق

 
 تربويارشاد 

 الثالثاء
  )مختبر الحاسوب( Bبرمجة عملي  ()مختبر الحاسوب Aبرمجة عملي  4أحصاء حياتي ق

 االربعاء
  6لغة انكليزية ق 5كيمياء عضوية نظري ق 5برمجة نظري ق

 الخميس
  3لغة عربية ق 3سالمة حيوية ق 5أحياء عام نظري ق

 

 

 

 

 



 

 االحيائية الطبيةكلية التقانات االحيائية / قسم التقانات 

 الثاني جدول الدروس االسبوعي لقسم التقانات االحيائية الطبية / المرحلة الثانية / الفصل

 2018-2019العام الدراسي 

 2:30-4:30 12:30-2:30 10:30-12:30 8:30-10:30 اليوم

)مختبر   Aجزيئي عملي  بايلوجي االحد

 الجزيئي(

)مختبر  Bجزيئي عملي  بايلوجي

 الجزيئي(
 )مختبرالحاسوب( Bبرمجة عملي  )مختبر الحاسوب( Aبرمجة عملي 

 االثنين
 4أحياء مجهرية ق  3 فسلجة حيوان  نظري ق

 

 ارشاد تربوي 4كيمياء حياتية ق 

 الثالثاء

 (خلية)مختبر  Bفسلجة حيوان عملي 

 

)مختبر  Aعملي  طبيةأحياء مجهرية 

 االحياء المجهرية(

 (خلية)مختبر  Aفسلجة حيوان عملي 

 

)مختبر  Bعملي طبية أحياء مجهرية 

 االحياء المجهرية(

 (نبات)مختبر الBحياتية عملي  (نبات)مختبر الAحياتية عملي 

 االربعاء
 4برمجة نظري ق 3لغة انكليزية ق 5أحياء مجهرية طبية نظري ق 6جزيئي نظري قبايلوجي 

 الخميس
 (نبات)مختبر ال Aعملي  مناعة

)مختبر االحياء Bعملي أحياء مجهرية 

 المجهرية(

 (نبات)مختبر ال Bعملي  مناعة

)مختبر  Aأحياء مجهرية عملي 

 االحياء المجهرية(

  4مناعة نظري ق

 

 

 

 



 

 

 كلية التقانات االحيائية / قسم التقانات االحيائية الطبية

 الطبية / المرحلة الثالثة / الفصل االولجدول الدروس االسبوعي لقسم التقانات االحيائية 

 2018-2019العام الدراسي 

 

 2:30-4:30 12:30-2:30 10:30-12:30 8:30-10:30 اليوم

 االحد
)مختبر  Aتقانات احيائية طبية عملي 

 النبات(

)مختبر االحياء B عملي  فايروسات

 المجهرية(

)مختبر B تقانات احيائية طبية عملي 

 النبات(

)مختبر االحياء   Aعملي فايروسات

 المجهرية(

  4وراثة خلوية ق

 االثنين
 ارشاد تربوي 6لغة انكليزية ق

)مختبر A وراثة خلوية عملي 

مختبر ) Bبرمجة عملي  الجزيئي(

 (الحاسوب

)مختبر B وراثة خلوية عملي 

 الجزيئي(

 (مختبر الحاسوب) Aبرمجة عملي 

)مختبر  A عمليزراعة أنسجة حيوان  الثالثاء

 النبات(

 )الجزيئي( A عملي  DNAتنميط 

)مختبر  A عمليزراعة أنسجة حيوان 

 النبات(

 )الجزيئي( Bعملي  DNAتنميط 

  4نظري قزراعة أنسجة حيوان 

 االربعاء
 6تقانات احيائية طبية نظري ق 4فايروسات نظري ق

)مختبر  Aعلم االدوية عملي 

 الجزيئي(

)مختبر Bعلم االدوية عملي 

 الجزيئي(

 الخميس
  4برمجة نظري ق  4علم االدوية نظري ق 3نظري ق DNAتنميط 

                                               

 



 

 كلية التقانات االحيائية / قسم التقانات االحيائية الطبية

 جدول الدروس االسبوعي لقسم التقانات االحيائية الطبية / المرحلة الرابعة / الفصل االول

 2018-2019العام الدراسي 

 

 2:30-4:30 12:30-2:30 10:30-12:30 8:30-10:30 اليوم

 االحد
   3نظري ق وراثي تشخيص جزيئي   4عالج مناعي قاختياري 

 االثنين
 ) مختبر نبات( Bكيمياء مناعية عملي  ) مختبر نبات( Aكيمياء مناعية عملي  مشروع بحث   5تخطيط المشروع وتحليله ق

 الثالثاء
   ارشاد تربوي 6كيمياء مناعية ق

 االربعاء
  3تقانة احيائية دوائية ق  3جينومك وبروتيومك نظري ق 

)مختبر Aجينومك وبروتيومك عملي 

  الجزيئي(

)مختبر Bجينومك وبروتيومك عملي 

 الجزيئي( 

 الخميس
 مشروع بحث  4ية قية حياتهندسة كيمياو

 B وراثي عملي جزيئي تشخيص 

 )مختبر الجزيئي(

 A  وراثي عملي جزيئي تشخيص 

  )مختبر الجزيئي(

 


