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الكتروني59حرية وديمقراطيةاألولىالصباحيةعلوم الحياةAM 12/6/202211:00االحدالعلوم1
االمتحانات النهائية /الكورس الثاني 2021-2022/حرية 

وديمقراطية
https://meet.google.com/lookup/xwn-xwvz-gvu

حضوري107طفيلياتالثانيةالصباحيةعلوم الحياةAM 12/6/202211:00االحدالعلوم2

حضوري67تصنيف فطرياتالثالثةالصباحيةعلوم الحياةAM 12/6/20229:00االحدالعلوم3

حضوري75تحليالت مرضيةالرابعةالصباحيةعلوم الحياةAM 12/6/20229:00االحدالعلوم4

https://meet.google.com/sav-bfft-jbmحرية وديمقراطية / االمتحان النهائي / الكورس الثاني 21-22الكتروني54حرية وديمقراطيةاألولىالمسائيةعلوم الحياةPM 12/6/202212:00االحدالعلوم5

حضوري109طفيلياتالثانيةالمسائيةعلوم الحياةAM 12/6/202211:00االحدالعلوم6

حضوري72تصنيف فطرياتالثالثةالمسائيةعلوم الحياةAM 12/6/20229:00االحدالعلوم7

حضوري56تحليالت مرضيةالرابعةالمسائيةعلوم الحياةAM 12/6/20229:00االحدالعلوم8

https://meet.google.com/lookup/cwc-iatm-mxsاالمتحانات النهائية / الكورس الثاني 2021-2022/ علم الحاسباتالكتروني59علم الحاسباتاألولىالصباحيةعلوم الحياةPM 13/6/202212:00االثنينالعلوم30

https://meet.google.com/rvt-gcar-uohحاسبات 2 / االمتحان النهائي / الكورس الثاني 21-22الكتروني54حاسبات 2األولىالمسائيةعلوم الحياةPM 13/6/202212:00االثنينالعلوم31

حضوري59علم النباتاألولىالصباحيةعلوم الحياةPM 14/6/202212:00الثالثاءالعلوم39

https://meet.google.com/lookup/qou-khec-gnmاالمتحانات النهائية-النظري-مادة الكيمياء الحياتيةالكتروني107علم الكيمياءالثانيةالصباحيةعلوم الحياةPM 14/6/202212:00الثالثاءالعلوم40

حضوري67فسلجة نباتالثالثةالصباحيةعلوم الحياةAM 14/6/20229:00الثالثاءالعلوم41

حضوري54علم النباتاألولىالمسائيةعلوم الحياةAM 14/6/202211:00الثالثاءالعلوم42

https://meet.google.com/bjm-ibpw-miaكيمياء حياتية 2/ االمتحان النهائي / الكورس الثاني -21-22الكتروني109كيمياء حياتية 2الثانيةالمسائيةعلوم الحياةPM 14/6/202212:00الثالثاءالعلوم43

حضوري72فسلجة نباتالثالثةالمسائيةعلوم الحياةAM 14/6/20229:00الثالثاءالعلوم44

https://meet.google.com/lookup/kyd-jmwp-zpeاالمتحانات النهائية / الكورس الثاني 2021-2022/ علم األرضالكتروني59علم األرضاألولىالصباحيةعلوم الحياةPM 15/6/202212:00األربعاءالعلوم68

https://meet.google.com/ukj-uvhs-gtuعلم االرض / االمتحان النهائي / الكورس الثاني -21-22الكتروني54علم األرضاألولىالمسائيةعلوم الحياةPM 15/6/202212:00األربعاءالعلوم69

https://meet.google.com/lookup/fvq-tuke-vwzاالمتحانات النهائية/ الكورس الثاني 2021-2022/اللغة اإلنكليزيةالكتروني59اللغة اإلنكليزيةاألولىالصباحيةعلوم الحياةPM 16/6/202212:00الخميسالعلوم77

حضوري107احياء مجهرية 2الثانيةالصباحيةعلوم الحياةAM 16/6/202211:00الخميسالعلوم78

حضوري67تلوث بيئيالثالثةالصباحيةعلوم الحياةAM 16/6/20229:00الخميسالعلوم79

حضوري75فيروساتالرابعةالصباحيةعلوم الحياةAM 16/6/20229:00الخميسالعلوم80

https://meet.google.com/cdc-qdzx-twcاللغة االنكليزية / االمتحان النهائي / الكورس الثاني - 21-22الكتروني54اللغة اإلنكليزيةاألولىالمسائيةعلوم الحياةPM 16/6/202212:00الخميسالعلوم81

حضوري109احياء مجهرية 2الثانيةالمسائيةعلوم الحياةAM 16/6/202211:00الخميسالعلوم82

حضوري72تلوث بيئيالثالثةالمسائيةعلوم الحياةAM 16/6/20229:00الخميسالعلوم83

حضوري56فيروساتالرابعةالمسائيةعلوم الحياةAM 16/6/20229:00الخميسالعلوم84

حضوري107علم النباتالثانيةالصباحيةعلوم الحياةAM 11:00 19/6/2022ِاالحدالعلوم118

حضوري67فسلجة حيوانالثالثةالصباحيةعلوم الحياةAM 19/6/20229:00االحدالعلوم119

حضوري75وراثة احياء مجهريةالرابعةالصباحيةعلوم الحياةAM 19/6/20229:00االحدالعلوم120

حضوري109تصنيف النباتالثانيةالمسائيةعلوم الحياةAM 11:00 19/6/2022ِاالحدالعلوم121

حضوري72فسلجة حيوانالثالثةالمسائيةعلوم الحياةAM 19/6/20229:00االحدالعلوم122

حضوري56وراثة احياء مجهريةالرابعةالمسائيةعلوم الحياةAM 19/6/20229:00االحدالعلوم123

حضوري59علم الكيمياءاألولىالصباحيةعلوم الحياةAM 21/6/202211:00الثالثاءالعلوم155
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https://meet.google.com/lookup/dkq-ebeg-trhاالمتحانات النهائية-النظري-مادة اإلحصاء الحياتيالكتروني107علم اإلحصاءالثانيةالصباحيةعلوم الحياةAM 21/6/202211:00الثالثاءالعلوم156

حضوري67علم الوراثةالثالثةالصباحيةعلوم الحياةAM 21/6/20229:00الثالثاءالعلوم157

https://meet.google.com/lookup/phj-acbz-gkiاالمتحانات النهائية/ الكورس الثاني 2021-2022/مضاداتالكتروني75مضاداتالرابعةالصباحيةعلوم الحياةAM 21/6/20229:00الثالثاءالعلوم158

حضوري54علم الكيمياءاألولىالمسائيةعلوم الحياةAM 21/6/202211:00الثالثاءالعلوم159

https://meet.google.com/rod-cmov-dguاالحصاء الحياتي / االمتحان النهائي / الكورس الثاني 21-22الكتروني109االحصاء الحياتيالثانيةالمسائيةعلوم الحياةPM 21/6/202212:00الثالثاءالعلوم160

حضوري72علم الوراثةالثالثةالمسائيةعلوم الحياةAM 21/6/20229:00الثالثاءالعلوم161

https://meet.google.com/hmq-rkbz-botمضادات حياتية / االمتحان النهائي / الكورس الثاني 21-22الكتروني56مضادات حياتيةالرابعةالمسائيةعلوم الحياةPM 21/6/202212:00الثالثاءالعلوم162

حضوري107تصنيف الحشراتالثانيةالصباحيةعلوم الحياةAM 23/6/202211:00الخميسالعلوم194

حضوري67فسلجة احياء مجهريةالثالثةالصباحيةعلوم الحياةAM 23/6/20229:00الخميسالعلوم195

حضوري75صناعيةالرابعةالصباحيةعلوم الحياةAM 23/6/20229:00الخميسالعلوم196

حضوري109تصنيف حشراتالثانيةالمسائيةعلوم الحياةAM 23/6/202211:00الخميسالعلوم197

حضوري72فسلجة احياء مجهريةالثالثةالمسائيةعلوم الحياةAM 23/6/20229:00الخميسالعلوم198

حضوري56اجياء مجهرية صناعيةالرابعةالمسائيةعلوم الحياةAM 23/6/20229:00الخميسالعلوم199


