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 اليوم التاريخ المرحلة الثانية المرحلة الثالثة  المرحلة الرابعة

1احياء مجهرية   غدد صم  1/22  االحد 

1/23  انسجة حيوان   االثنين 

1/24 اساسيات البحث العلمي  احياء مجهرية غذائية  الثالثاء 

1/25  مناعة   االربعاء 

26/1 ترشسح نبات  بكتريا مرضية  الخميس 

22/1  خلية   السبت 

ةنباتات طبي 22/1 ترشيح حشرات    االحد 

33/1  فسلجة احياء مجهرية   االثنين 

1كيمياء    31/1  الثالثاء 

1/2  بيئة   االربعاء 

2/2 طحالب  فطريات  الخميس 

4/2  سموم   السبت 

5/2 الفقريات  بايلوجي جزيئي  االحد 



 

البيئة والتلوثقسم   

 

 اليوم التاريخ المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة

12تلوث كيميائي    12فسلجة بيئية   22/1  االحد 

24هندسة بيئية     23/1  االثنين 

12بيئة حيوان     24/1  الثالثاء 

12منهجية بحث   12بيئة نبات    25/1  االربعاء 

علومات نظم الم
24الجغرافية   

  26/1  الخميس 

12تنوع احيائي     22/1  السبت 

24استدامة بيئية  12بيئة احياء مجهرية     22/1  االحد 

12بايلوجي جزيئي     33/1  االثنين 

24ادارة بيئية  12كيمياء حياتية     31/1  الثالثاء 

12تحليل بيانات   12حاسوب    2/1  االربعاء 

24صحة مجتمع     2/2  الخميس 

12وتغيير مناخي د رص  12بيئة جيولوجيا    4/1  السبت 
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الكيمياءقسم   

 اليوم التاريخ المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة

*الكيمياء التحليلية  كيمياء التحليل االلي  22/1  االحد 

*الكيمياء الحياتية    23/1  االثنين 

24/1 الحاسبات  كيمياء الكم  الثالثاء 

25/1  الكيمياء الضوئية   االربعاء 

*الكيمياء العضوية  الكيمياء الصناعية  26/1  الخميس 

*الكيمياء الفيزيائية    22/1  السبت 

22/1 الكيمياء الالعضوية  الكيمياء الحياتية  االحد 

33/1  الكيمياء الالعضوية*   االثنين 

31/1   التشخيص العضوي  الثالثاء 

1/2  الكيمياء الصناعية   االربعاء 

2/2 الكيمياء الفيزيائية*  الكيمياء الكهربائية  الخميس 

4/2  الكيمياء العضوية   السبت 
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علوم االرضقسم   

 اليوم التاريخ المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة

1هايدروجيولوجي  22/1 الصخور النارية    االحد 

1جيوكيمياء    23/1  االثنين 

24/1 1 تطبيقات حاسوب    الثالثاء 

1جيوفيزياء    25/1  االربعاء 

26/1 رسوبيات  نفط لخميسا   

22/1  جيوتكتونكس   السبت 

22/1 بصريات المعادن  هندسية  االحد 

33/1  تحسس نائي   االثنين 

31/1 المتحجرات العامة  خامات  الثالثاء 

1/2  طبقات   االربعاء 

2/2 رياضيات  بيئية  الخميس 

1تركيبية    4/2  السبت 

ولوجيفجيومور    5/2  االحد 
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التحليالت المرضيةقسم   

 اليوم التاريخ المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة

21/1  بكتريا   السبت 

22/1 علم االنسجة  فيروسات  االحد 

   23/1  االثنين 

24/1  امراض انتقالية   الثالثاء 

25/1 طفيليات  الكيمياء السريرية  االربعاء 

26/1  تحليالت مرضية   الخميس 

22/1 اساسيات االحياء المجهرية    السبت 

22/1  مناعة   االحد 

البيولوجي الجزيئياساسيات   اساسيات الدم  33/1  االثنين 

31/1  فسلجة   الثالثاء 

   1/2  االربعاء 

2/2 علم الخلية  تقانة  الخميس 

4/2  فطريات   السبت 

5/2 الكيمياء الحياتية  مضادات  االحد 
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عام الفيزياءقسم   

 اليوم التاريخ المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة

21/1  عقدي   السبت 

22/1 حديثة  كهرومعناطيسية  االحد 

23/1  منهجية   االثنين 

24/1 تحليل عددي  الجسيمات  الثالثاء 

25/1  رقمية   االربعاء 

26/1 مواد  النشاط االشعاعي  الخميس 

22/1  رياضية   السبت 

22/1 ميكانيك تحليلي  صلبة  االحد 

33/1  بصريات   االثنين 

31/1 تماثلية  فلسفة  الثالثاء 

1/2  ليزر   االربعاء 

2/2 معادالت تفاضلية  متراكبة  الخميس 

4/2  كم   السبت 

5/2 حرارية  نووية  االحد 
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الطبية الفيزياءقسم   

 اليوم التاريخ المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة

21/1 رقمية   السبت 

22/1  فيزياء صحية  االحد 

23/1 بصريات   االثنين 

24/1  معالجة صورية  الثالثاء 

25/1 كم   االربعاء 

26/1  اجهزة طبية  الخميس 

22/1 تشريح   السبت 

22/1  الليزر  االحد 

اء طبيةفيزي   33/1  االثنين 

31/1  احصاء  الثالثاء 

1/2 اشعة تشخيصية   االربعاء 

2/2  طب نووي  الخميس 

4/2 كيمياء حياتية   السبت 

5/2 منهجية   االحد 

 

 

صباحا 9: يبدا االمتحان الساعة  مالحظة  


