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 قسم اجليولوجي -1

 
 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى التاريخ اليوم

   رياضيات  7/4 االربعاء

  الطبقات   8/4 الخميس

 الجيولوجيا هندسية    11/4 االحد

   الصخور النارية  12/4 االثنين

  التحسس النائي   13/4 الثالثاء

 1هايدروجيولوجي     14/4 االربعاء

   الجيومورفولوجي  15/4 الخميس

  1تركيبية    18/4 االحد

 جيولوجيا النفط    19/4 االثنين

   بصرية المعادن  20/4 الثالثاء

  1جيوفيزياء    21/4 االربعاء

   1ب تطبيقات الحاسو  22/4 الخميس

    1الجيولوجيا الطبيعية 25/4 االحد

    البلورات 29/4 الخميس

 

 

 

 



 

 علوم احلياةقسم  -2
 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية التاريخ اليوم

   احياء مجهرية 7/4 االربعاء

  انسجة  8/4 الخميس

 نباتات طبية   11/4 االحد

   الفقريات 12/4 االثنين

  فسلجة احياء مجهرية   13/4 الثالثاء

 ئيبايولوجي جزي   14/4 االربعاء

   كيمياء حياتية 15/4 الخميس

  خلية  18/4 االحد

 بكتريا مرضية   19/4 االثنين

   تشريح نبات 20/4 الثالثاء

  مناعة  21/4 االربعاء

 غدد صم   22/4 الخميس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التحليالتقسم  -3
 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية  التاريخ اليوم

   انسجة  7/4 االربعاء

  اساسيات الفسلجة   8/4 الخميس

 فابروسات    11/4 االحد

   طفيليات بدائية  12/4 االثنين

  اساسيات البكتريا   13/4 الثالثاء

 علم الدم    14/4 االربعاء

   اساسيات الباياوجي الجزيئي  15/4 الخميس

  فطريات طبية   18/4 االحد

 تقانة حيوية    19/4 االثنين

   اساسيات االحياء المجهرية  20/4 الثالثاء

  مناعة عامة   21/4 االربعاء

     22/4 الخميس

    اساسيات االحياء العام 25/4 االحد

    اساسيات التشريح 29/4 الخميس

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قسم الكيمياء -4
 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى التاريخ اليوم

   حاسبات  7/4 االربعاء

 الحياتية الكيمياء    8/4 الخميس

  الفيزياوية الكيمياء   11/4 االحد

   العضوية الكيمياء  12/4 االثنين

 اختياري    13/4 الثالثاء

  العضوية الكيمياء   14/4 االربعاء

     15/4 الخميس

 واالطياف الكم كيمياء    18/4 االحد

  الكيمياء الحياتية   19/4 االثنين

   الفيزياوية الكيمياء  20/4 الثالثاء

 الصناعية الكيمياء    21/4 االربعاء

  التاكل الكيميائي   22/4 الخميس

    الفيزياء 19/4 االثنين

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قسم الفيزياء -5
 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى التاريخ اليوم

   مواد  7/4 االربعاء

 8/4 الخميس
/ فيزياء  تحلبل عددي  

 طبية
 

 11/4 االحد
  

 
الكهرومغناطيسية / 

 طبية أجهزة

   معادالت تفاضلية  12/4 االثنين

  بصريات   13/4 الثالثاء

 14/4 االربعاء
  

 
النووية / معالجة 

 صورية

   الكترونيات تماثلية  15/4 الخميس

  فيزياء الكم   18/4 االحد

 الصلبة / طب نووي    19/4 االثنين

   فيزياء حرارية  20/4 الثالثاء

 21/4 االربعاء
ياء الرياضية / الفيز  

 االشعة التشخيصية
 

 22/4 الخميس
  

 
عالج اشعاعي / 

 حياتي إحصاء

    الكهربائية 25/4 حداال

    الميكانيك 28/4 االربعاء

 

 

 

 



 

 

 قسم البيئة والتلوث -6
 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى التاريخ اليوم

   تلوث كيميائي  7/4 االربعاء

  بيئة حيوانية   8/4 الخميس

 تقنيات االستدامة    11/4 االحد

   بيئة نبات  12/4 االثنين

  فسلجة بيئية   13/4 الثالثاء

     14/4 االربعاء

   جيولوجيا بيئية  15/4 الخميس

  تنوع احيائي   18/4 االحد

 ةهندسة بيئي    19/4 االثنين

   بيئة احياء مجهرية  20/4 الثالثاء

  تحليل بيانات   21/4 االربعاء

 GIS    22/4 الخميس

    احياء عام 25/4 حداال

    اساسيات البيئة 29/4 خميسال

 

 

 باحابدا الساعة التاسعة صوقت االمتحان ي 

 االلتزام بالتعليمات الصحية من لبس الكمامة وتجنب التجمعات قبل وبعد االمتحان الحضوري 

 المتحانية وجلب ما يحتاجه الطالب اثناء االمتحان االلتزام بالتعليمات ا 


