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 7102 -7102للعام الدراسً 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانٌة المرحلة االولى التارٌخ االٌام ت

 1احٌاء عام 2/9/2112 االحد 1
+ 1احٌاء مجهرٌة

 احٌاء مجهرٌة صناعٌة

 احٌاء مجهرٌةوراثة 

 نواقل جٌنٌة+  

سالمة حٌوٌة + 

 معلومات حٌاتٌة

2 

 
 حقوق االنسان 3/9/2112 االثنٌن

+  1باٌلوجً جزٌئً

 1حاسبات

 انزٌمات +

 تقانات تناسلٌة 

 لقاحات + 

 عدلً  DNAتنمٌط 

3 

 
 الوراثة فٌزٌاء حٌاتٌة 4/9/2112 الثالثاء

 سموم + 

 تقانات احٌائٌة بٌئٌة

 اٌض ثانوي + 

 هنسة وراثٌة 

4 

 
 دوائٌة احٌائٌة تقانة 1لغة انكلٌزٌة 1كٌمٌاء حٌاتٌة  1لغة انكلٌزٌة 5/9/2112 االربعاء

 فسلجة نبات 1حاسبات 6/9/2112 الخمٌس 5
 DNAتنمٌط 

 + ادوٌة 

كٌمٌاء مناعٌة + 

 هندسة كٌمٌاوٌة حٌاتٌة

 كٌمٌاء تحلٌلٌة 2/9/2112 السبت 6
 علم االجنة + 

 1لغة انكلٌزٌة

 زراعة نسٌجٌة 

 + وراثة خلوٌة
 عالج مناعً

 فسلجة حٌوان علم الخلٌة 9/9/2112 االحد 7
تقانات احٌائٌة طبٌة 

 2+ لغة انكلٌزٌة

تشخٌص جزٌئً + 

 تخطٌط مشروع

 11/9/2112 االثنٌن 2
 علم الى مدخل

 االحٌائٌة التقنٌات

 + 2حاسبات

 تعوٌضًلغة انكلٌزٌة  

+  2حاسبات

 فاٌروسات
 وبروتومكجٌنومك 

9 

 
  لغة انكلٌزٌة تعوٌضً احٌاء مجهرٌة طبٌة 2حاسبات 11/9/2112 الثالثاء

 

11 
   2احٌاء مجهرٌة  كٌمٌاء عضوٌة 12/9/2112 االربعاء

11 

 
   مناعة 2لغة انكلٌزٌة 13/9/2112 الخمٌس

 سالمة حٌوٌة 15/9/2112 السبت 12
+  2كٌمٌاء حٌاتٌة 

 2باٌلوجً جزٌئً
  

13 

 
   2لغة انكلٌزٌة دٌمقراطٌة 16/9/2112 االحد

    لغة عربٌة 17/9/2112 االثنٌن 14

    انسجة 12/9/2112 الثالثاء 15

    احصاء 19/9/2112 االربعاء 16

    2احٌاء عام  21/9/2112 الخمٌس 17
 

                                                            اداء امتحان مادة النظري. منفً نفس الٌوم  00,11الساعة ٌجرى امتحان مادة العملً  -7   ٌبدأ االمتحان فً الساعة التاسعة من كل ٌوم. -0 مالحظات                

  . فً حالة حصول عطلة رسمٌة فً اي ٌوم من اٌام االمتحانات ٌتم تحوٌل االمتحان الى اخٌر ٌوم -1
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 7102-7102للعام الدراسً 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانٌة المرحلة االولى التارٌخ االٌام ت

 1احٌاء عام 2/9/2112 االحد 1
+ 1احٌاء مجهرٌة

 احٌاء مجهرٌة صناعٌة

 وراثة احٌاء مجهرٌة 

 كٌمٌاء ضوء +

سالمة حٌوٌة + 

 معلومات حٌاتٌة

2 

 
 حقوق االنسان 3/9/2112 االثنٌن

 1باٌلوجً جزٌئً

 1+ حاسبات 

 انزٌمات + 

 تقانات تناسلٌة

 لقاحات +

 تقانات اخصاب 

3 

 
 سموم  الوراثة فٌزٌاء حٌاتٌة 4/9/2112 الثالثاء

 اٌض ثانوي + 

 هنسة وراثٌة

4 

 
 1حٌاتٌة كٌمٌاء  1لغة انكلٌزٌة 5/9/2112 االربعاء

 تقانات نباتٌة + 

 1لغة انكلٌزٌة
 دوائٌة احٌائٌة تقانة

 فسلجة نبات 1حاسبات 6/9/2112 الخمٌس 5
  DNAتنمٌط 

 + ادوٌة

عالج ضوئً +  

 هندسة كٌمٌاوٌة حٌاتٌة

 كٌمٌاء تحلٌلٌة 2/9/2112 السبت 6
 علم االجنة + 

 1لغة انكلٌزٌة

 زراعة نسٌجٌة

 + وراثة خلوٌة 
 عالج مناعً

 فسلجة حٌوان علم الخلٌة 9/9/2112 االحد 7
تقانات احٌائٌة طبٌة 

 2+ لغة انكلٌزٌة

 فصل حٌوي + 

 تخطٌط مشروع

 11/9/2112 االثنٌن 2
 علم الى مدخل

 االحٌائٌة التقنٌات

 +  2حاسبات

 لغة انكلٌزٌة تعوٌضً

 + 2حاسبات

 علم المناعة 
 جٌنومك وبروتومك

9 

 
  لغة انكلٌزٌة تعوٌضً احٌاء مجهرٌة طبٌة 2حاسبات 11/9/2112 الثالثاء

 

11 
   2احٌاء مجهرٌة  كٌمٌاء عضوٌة 12/9/2112 االربعاء

11 

 
   مناعة 2لغة انكلٌزٌة 13/9/2112 الخمٌس

 سالمة حٌوٌة 15/9/2112 السبت 12
+  2كٌمٌاء حٌاتٌة 

 2باٌلوجً جزٌئً
  

 

13 
   2لغة انكلٌزٌة دٌمقراطٌة 16/9/2112 االحد

    لغة عربٌة 17/9/2112 االثنٌن 14

    انسجة 12/9/2112 الثالثاء 15

    احصاء 19/9/2112 االربعاء 16

    2احٌاء عام  21/9/2112 الخمٌس 17
             

                                                            اداء امتحان مادة النظري. منفً نفس الٌوم  00,11الساعة ٌجرى امتحان مادة العملً  -7   ٌبدأ االمتحان فً الساعة التاسعة من كل ٌوم. -0 مالحظات                

  فً حالة حصول عطلة رسمٌة فً اي ٌوم من اٌام االمتحانات ٌتم تحوٌل االمتحان الى اخٌر ٌوم.  -1
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