
 

 كلية التقانات االحيائية / قسم التقانات االحيائية الزراعية

 جدول الدروس االسبوعي لقسم التقانات االحيائية الزراعية / المرحلة الثانية / الفصل االول

 2019-2018العام الدراسي

 

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

 االحد

 )مختبر Aحياء مجهرية عملي 

 د. هبةالمجهرية(  

 الخلية( )مختبر Bاجنة عملي 

 د. رنا

 الخلية( )مختبر Aاجنة عملي 

 د. رنا

 (البحوث )مختبر Bوراثة عملي 

 د. مكية

 مختبر) Bاحياء مجهرية عملي 

 د. هبةالمجهرية(  

 (البحوث)مختبر  Aوراثة عملي 

 د. مكية

 

 

 2 ق نظري صناعية االثنين

  د. زياد

 2 كيمياء حياتية ق

    د. سامي

 2ق لغة انكليزية 

 د. خالد

   2 برمجة نظري ق

 د. سيف

 الثالثاء
 2وراثة نظري ق

 حيدرد. 

 المجهرية()مختبر Aصناعية عملي  

  د. ضفاف

 (الجزيئي )مختبرB حياتية عملي 

  د. جمال

 المجهرية()مختبر  Bصناعية عملي

  د. ضفاف

 الجزيئي( )مختبر  Aجزيئي عملي 

 د. عالء

 )مختبر الخلية(Aحياتية عملي 

 د. جمال

 )مختبر Bجزيئي عملي 

 د. عالءالجزيئي( 

 2احياء مجهرية ق   االربعاء

 د. وفاء

 2 فسلجة نبات ق

 د. مهند

 2ق اجنة نظري 

 د. شيماء
 

 الخميس
 2ق جزيئي نظري 

 د. محمد

 النبات( )مختبر Aفسلجة نبات عملي 

  د. آمال

 الحاسوب( مختبر) Bبرمجة عملي 

 د. جنان

 النبات()مختبر  Bفسلجة نبات عملي 

 د. آمال

 الحاسوب( مختبر) Aبرمجة عملي 

 د. جنان

 

 

 

 

 



 

 كلية التقانات االحيائية / قسم التقانات االحيائية الزراعية

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

 2019-2018العام الدراسي 

 

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

 االحد
الجزيئي(   )مختبر Aكيمياء الضوء العملي 

 د. نادية

 النبات( )مختبر Bعملي  سموم

 د. سعدية

 الجزيئي( )مختبر Bكيمياء الضوء العملي 

 د. نادية

 النبات( )مختبرAعملي  سموم 

 د. سعدية

 

 االثنين
  Aوراثة احياء مجهرية عملي 

  د. هبة المجهرية( )مختبر

 ) مختبر الحاسوب( Bبرمجة عملي 

 د. سيف

  1 وراثة احياء مجهرية ق

  نجالءد. 

 2قالتقانات االحيائية التناسلية 

   د. عالء

 الثالثاء
 (بحوثال )مختبرAانزيمات عملي 

 د. نزار

 Bوراثة احياء مجهرية عملي 

 د. هبةالمجهرية( )مختبر

  (بحوثال)مختبرBانزيمات عملي 

 د. نزار

 ) مختبر الحاسوب( Aبرمجة عملي 

 د. سيف

 1قعلم السموم نظري 

 د. سعدية

 1قتقانات احيائية نباتية  االربعاء

   د. مهند

 1ق انزيمات نظري 

 د. نزار

  1 كيمياء الضوء النظري ق

 د. نادية

 الخميس
 د. فاضل 1ق لغة انكليزية 

  1 نظري ق برمجة

 د. سيف
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 كلية التقانات االحيائية / قسم التقانات االحيائية الزراعية

 / الفصل االول يائية الزراعية / المرحلة الرابعةجدول الدروس االسبوعي لقسم التقانات االح

 2019-2018العام الدراسي 

 

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

 2قالمعلومات الحياتية  االحد

 ديناد. 

 1قاختياري لقاحات 

 د. زياد

 )مختبرAمواد ايضية ثانوية عملي 

  د. آمالالنبات( 

 

 االثنين
 )مختبرAهندسة وراثية عملي  

 د. فاضلالجزيئي( 

 )مختبر Bمواد ايضية ثانوية عملي 

 د. آمالالنبات( 

 الجزيئي( )مختبرB هندسة وراثية عملي 

 فاضلد. 
 مشروع بحث

 1قهندسة وراثية نظري  الثالثاء

 د. فاضل

 1ق لغة انكليزية

 د. فاضل
 مشروع بحث

 5تقنيات االخصاب نظري ق  االربعاء

 د. شيماء

  3مواد ايضية ثانوية نظري ق

 د. انتصار
 

 )مختبر Aتقنيات االخصاب عملي  الخميس

 د. سامرالجزيئي( 

 )مختبر Bتقنيات االخصاب عملي 

 د. سامرالجزيئي( 

 2قسالمة حيوية نظري 

 د. نجالء

 


