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الكورس االول/2020-2021/أحصاء 1 /مرحلة 472أحصاء 1الثانيةالصباحيةالرياضياتPM 22/3/202112:00االثنينالعلوم1

الكورس االول/2020-2021/مادة التحليل العددي 1/مرحلة 473تحليل عددي1الثالثةالصباحيةالرياضياتPM 22/3/202112:00االثنينالعلوم2

االكورس االول/2020-2021/ تحليل دالي1/مرحلة 534تحليل دالي1الرابعةالصباحيةالرياضياتPM 22/3/202112:00االثنينالعلوم3

الفقريات/االمتحان النهائي/الكورس األول67الفقرياتالثانيةالصباحيةعلوم الحياةPM 22/3/202112:00االثنينالعلوم4

حياتية خلية /االمتحان النهائي/الكورس األول75حياتية خليةالثالثةالصباحيةعلوم الحياةPM 22/3/202112:00االثنينالعلوم5

حبليات/االمتحان النهائي الكورس األول77حبلياتالرابعةالصباحيةعلوم الحياةPM 22/3/202112:00االثنينالعلوم6

الفقريات/االمتحان النهائي/الكورس األول71الفقرياتالثانيةالمسائيةعلوم الحياةPM 22/3/202112:00االثنينالعلوم7

حياتة خلية/االمتحان النهائي/ الكورس االول55حياتية خليةالثالثةالمسائيةعلوم الحياةPM 22/3/202112:00االثنينالعلوم8

حبليات/االمتحان النهائي الكورس األول96حبلياتالرابعةالمسائيةعلوم الحياةPM 22/3/202112:00االثنينالعلوم9

طرق عددية\ الكورس االول\2020-582021طرق عدديةالثانيةالصباحيةالحاسوبPM 22/3/202112:00االثنينالعلوم10

بحوث عمليات\ الكورس االول\2020-552021بحوث عملياتالثالثةالصباحيةالحاسوبPM 22/3/202112:00االثنينالعلوم11

نمذجة ومحاكاة\ الكورس االول\2020-412021نمذجة ومحاكاةالرابعةالصباحيةالحاسوبPM 22/3/202112:00االثنينالعلوم12

حياتية خلية / الفصل االول/ 20 - 5021حياتية خليةالثانيةالصباحيةالتقانة االحيائيةPM 22/3/202112:00االثنينالعلوم13

زراعة انسجة حيوانية / الفصل االول/ 20 - 3721زراعة انسجة حيوانيةالثالثةالصباحيةالتقانة االحيائيةPM 22/3/202112:00االثنينالعلوم14

معلوماتية حيوية/ الفصل االول/ 20 - 2421معلومات حيويةالرابعةالصباحيةالتقانة االحيائيةPM 22/3/202112:00االثنينالعلوم15

الرياضيات61الرياضياتالثانيةالصباحيةالفيزياءPM 22/3/202112:00االثنينالعلوم16

االطياف الجزيئية34االطياف الجزيئيةالثالثة / عامةالصباحيةالفيزياءPM 22/3/202112:00االثنينالعلوم17

االلكترونيات الرقمية36االلكترونيات الرقميةالثالثة / طبيةالصباحيةالفيزياءPM 22/3/202112:00االثنينالعلوم18

االجهزة الطبية36األجهزة الطبيةالرابعة / طبيةالصباحيةالفيزياءPM 22/3/202112:00االثنينالعلوم19

 الكورس االول /2020-2021/حاسبات مرحلة 472حاسبات1الثانيةالصباحيةالرياضياتPM 24/3/202112:00األربعاءالعلوم20

الكورس االول/2020-2021/حاسبات1/مرحلة 473حاسبات1الثالثةالصباحيةالرياضياتPM 24/3/202112:00األربعاءالعلوم21

الكورس االول/2020-2021/تحليل عقدي1/مرحلة 534تحليل عقدي1الرابعةالصباحيةالرياضياتPM 24/3/202112:00األربعاءالعلوم22

كيمياء حياتية/االمتحان النهائي /الكورس االول67كيمياء حياتية1الثانيةالصباحيةعلوم الحياةPM 24/3/202112:00األربعاءالعلوم23

علم البيئة/االمتحان النهائي/الكزرس األول75علم البيئةالثالثةالصباحيةعلوم الحياةPM 24/3/202112:00األربعاءالعلوم24

فلسفة علم/ االمتحان النهائي/الكزرس األول77فلسفة علمالرابعةالصباحيةعلوم الحياةPM 24/3/202112:00األربعاءالعلوم25
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كيمياء حياتية/االمتحان النهائي /الكورس االول71كيمياء حياتية1الثانيةالمسائيةعلوم الحياةPM 24/3/202112:00األربعاءالعلوم26

علم البيئة/االمتحان النهائي/الكزرس األول55علم البيئةالثالثةالمسائيةعلوم الحياةPM 24/3/202112:00األربعاءالعلوم27

فلسفة علم/ االمتحان النهائي/الكزرس األول96فلسفة علمالرابعةالمسائيةعلوم الحياةPM 24/3/202112:00األربعاءالعلوم28

احتسابيه\ الكورس االول\2020-582021احتسابيةالثانيةالصباحيةالحاسوبPM 24/3/202112:00األربعاءالعلوم29

برمجة النظام\ الكورس االول\2020-552021برمجة نظامالثالثةالصباحيةالحاسوبPM 24/3/202112:00األربعاءالعلوم30

ترميز وضغط البيانات\ الكورس االول\2020-412021ترميز وضغط البياناتالرابعةالصباحيةالحاسوبPM 24/3/202112:00األربعاءالعلوم31

ادئ علم الوراثة / الفصل االول/ 20 - 5021مبادئ علم الوراثةالثانيةالصباحيةالتقانة االحيائيةPM 24/3/202112:00األربعاءالعلوم32 م

حاسبات61حاسباتالثانيةالصباحيةالفيزياءPM 24/3/202112:00األربعاءالعلوم33

ميكانيك احصائي34ميكانيك احصائيالثالثة / عامةالصباحيةالفيزياءPM 24/3/202112:00األربعاءالعلوم34

المصطلحات الطبية36المصطلحات الطبيةالثالثة / طبيةالصباحيةالفيزياءPM 24/3/202112:00األربعاءالعلوم35

تحليل صوري36تحليل صوريالرابعة / طبيةالصباحيةالفيزياءPM 24/3/202112:00األربعاءالعلوم36

الكورس االول /2020-2021/ فيزياء 1/مرحلة 472فيزياء 1الثانيةالصباحيةالرياضياتPM 27/3/202112:00السبتالعلوم37

الكورس االول/2020-2021/ نظرية اعداد1/مرحلة 473نظرية أعداد 1الثالثةصباحيالرياضياتPM 27/3/202112:00السبتالعلوم38

مهارات اتصال\ الكورس االول\2020-592021مهارات اتصالالثانيةالصباحيةالحاسوبPM 27/3/202112:00السبتالعلوم39

ادارة عامة\ الكورس االول\2020-552021إدارة عامةالثالثةالصباحيةالحاسوبPM 27/3/202112:00السبتالعلوم40

متعددة الوسائط\ الكورس االول\2020-412021متعدد وسائطالرابعةالصباحيةالحاسوبPM 27/3/202112:00السبتالعلوم41

التحليل العددي61التحليل العدديالثانيةالصباحيةالفيزياءPM 27/3/202112:00السبتالعلوم42

تقنيات النانو34تقنيات النانوالثالثة / عامةالصباحيةالفيزياءPM 27/3/202112:00السبتالعلوم43

ميكانيك الكم36ميكانيك الكمالثالثة / طبيةالصباحيةالفيزياءPM 27/3/202112:00السبتالعلوم44

النظرية الكهرومغناطيسية36النظرية الكهرومغناطيسيةالرابعة / طبيةالصباحيةالفيزياءPM 27/3/202112:00السبتالعلوم45

البصريات الهندسية61البصريات الهندسيةالثانيةالصباحيةالفيزياءPM 29/3/202112:00االثنينالعلوم46

الرياضيات34الرياضياتالثالثة / عامةالصباحيةالفيزياءPM 29/3/202112:00االثنينالعلوم47

الوقاية من االشعاع36الوقاية من االشعاعالثالثة / طبيةالصباحيةالفيزياءPM 29/3/202112:00االثنينالعلوم48
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