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االصٌاى قضن طة  

 المرحلة الثانٌة /المادة المرحلة االولى / المادة التارٌخ الٌوم

  General anatomy 99/7/0202 االحد

 Oral histology  02/7/0202 االثنٌن

 E& Medical terminology Computer 00/7/0202 االربعاء

 DENTAL Anatomy Prosthodontics 02/7/0202 السبت

  Arabic 02/7/0202 االحد

 Dental material  07/7/0202 االثنٌن

 General histology  09/7/0202 االربعاء

  Biology 02/7/0202 الخمٌس

 Medical Chemistry Physiology 8/8/0202 السبت

 English  9/8/0202 االحد

 Computer Anatomy 92/8/0202 االثنٌن

  Human Right 99/8/0202 الثالثاء

 Medical Physics Biochemistry 90/8/0202 الخمٌس
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 قضن هٌذصح اللٍزر وااللكرزوًٍاخ الثصزٌح

 

 

 

 

 

 

 

 

 الٍىم الرارٌخ الوزحلح االولى الوزحلح الثاًٍح الوزحلح الثالثح الوزحلح الزاتعح

 الضثد 91/7 كيمياء ليزر ليزر حطبيقاث الليزر

االلكخرونياث 

 البصريت

 االحذ 02/7 برمجه ماحالب الحالت الصلبت

 االثٌٍي Dc 09/7 قياساث F.M حصميم الليزر

الفيزياء  بصرياث الكواشف االحصاالث

 الجامعيت

 الثالثاء 00/7

أشعت ححج 

 الحمراء

 االرتعاء 02/7 ميكانيك Ac أشباه موصالث

02/7 رياضياث مجاالث األطياف انظمت الليزر  الخوٍش 

الكخرونيك  

 القدرة

 الضثد 02/7 حقوق االنسان رياضياث

حفريغ الغاواث  

 ونظم السيطرة

 االحذ 07/7  الكخرونيك

 االثٌٍي 02/7   ححليالث 
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 قضن اللغح العزتٍح 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانٌة المرحلة األولى التارٌخ الٌوم

99/7 األحــد الٌثز والشعز  نحو البالغة علوم المرآن 

 الحذٌث

02/7 االثنين  االًكلٍزي االدب االندلسً األدب اإلسالمً البالغة 

09/7 الثالثاء اإلنشاء  
 والتعبٌر

 الٌقذ الحذٌث منهج البحث حاسبات

00/7 األربعاء  فقه اللغح االنكلٌزي علم النفس النمو الحاسبات 

00/7 الخميس  األدب الوقارى فمه اللغة نصوص لدٌمة أسس تربٌة 

02/7 السبت  ًحى االرشاد التربوي نحو علم النفس 

02/7 األحــد  الوذاهة األدتٍح طرائك التدرٌس اإلدارة التربوٌة الصرف 

07/7 االثنين -االدب العباسً انكلٌزي حموق اإلنسان 
 الشعر

 الوذارس الٌحىٌح

08/7 الثالثاء المناهج التربوٌة)كتاب  انكلٌزي 
 مدرسً(

  النمد االدبً المدٌم

09/7 األربعاء -االدب العباسً صرف نحو 
 النثر

 

02/7 الخميس    المعجم والصوت األدب الجاهلً 

9/8 السبت    العروض  
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 قضن القاًىى

 

 

 

 

 

 

 

 المرحلة الرابعة    المرحلة الثالثة   المرحلة الثانٌة  المرحلة األولى  الٌوم والتارٌخ     

99/7/0202األحد /   الحموق العينية دولي عام ---- المدخل لانون 

02/7/0202االثنٌن  /  لانون التنفيذ ---- االلتزامات ---- 

09/7/0202الثالثاء /   ---- المضاء اإلداري أنظمة سياسية مدخل شريعة 

00/7/0202األربعاء /  التجاريالمانون  ----   دولي أنساني ---- 

 00الخمٌس / 

/7/0202  

 العمل والضمان أصول بحث مبادئ الحاسوب اللغة االنكليزية

02/7/0202السبت /   أصول الفمه اإلسالمي محاكمات جزائية عموبات عام تاريخ لانون 

0202/ 7/  02األحد /  التحميك الجنائي مرافعات واثبات األحوال الشخصية ---- 

7/0202/ 07االثنٌن /   المنظمات الدولية شركات تجارية ---- أجرام وعماب 

7/0202/ 08الثالثاء /  األوراق التجارية ---- المانون اإلداري ---- 

09/7/0202األربعاء /   ---- عمود مدنية اللغة االنكليزية المانون الدستوري 

02/7/0202الخمٌس /   دولي خاص عموبات خاص المالية العامة ---- 
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 قضن الرزتٍح الثذًٍح وعلىم الزٌاضح

 الٌوم  التارٌخ  المرحلة االولى المرحلة الثانٌة 

91/7/0202 اللغة العربية  البايو ميكانين  االحد 

02/7/0202 اثمال)الليالة(+ كرة سلة الساحة والميدان + كرة الطائرة  االثنٌن  

التربية البدنيةتاريخ  االختبارات   09/7/0202  الثالثاء  

00/7/0202 الساحة والميدان +كرة المدم طرائك التدريس + كرة اليد  االربعاء 

02/7/0202 التشريح  التدريب الرياضي   الخمٌس 

02/7/0202 التربية الكشفية +الحاسبات  جمناستن اجهزة + السباحة  السبت 

02/7/0202 حموق االنسان  االحصاء الرياضي  االحد 

07/7/0202 االنكليزي المالكمة )جمناستن ايماعي (+ كرة السلة   االثنٌن 
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 قضن ادارج اعوال

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانٌة المرحلة االولى الٌوم و التارٌخ

االحد 99/7/0202   محاسبة كلفة  مبادئ محاسبة 

02/7/0202 

 االثنٌن
 حوكمة الشركات  محاسبة مالية 

09/7/0202 

 الثالثاء
  بحوث عمليات  حاسبات

00/7/0202 

 االربعاء
 ادارة تفاوض  حاسبات 

00/7/0202 

 الخمٌس
دراسة جدوى   مبادئ التصاد

 التصادية
 

02/7/0202 

 السبت
لانون التجارة  

 االلكترونية
 ادارة الجودة 

االحد 02/7/0202   تأمينادارة   حموق انسان 

07/7/0202 

 االثنٌن
 ادارة المعرفة  انكليزي 

08/7/0202 

 الثالثاء
مبادئ ادارة 

 اعمال
  تفكير استراتيجي 

09/7/0202 

 االربعاء
ادارة رأس المال  

 الفكري
ادارة المحفظة  

 االستثمارية

02/7/0202 

 الخمٌس
  ادارة مالية  انكليزي

السبت 9/8/0202    ادارة االمدادات  

االحد 0/8/0202 تطبيمات ادارة   رياضيات 
 المشاريع

 

االثنٌن 0/8/0202    سلون تنظيمي  

4/8/0202 

 الثالثاء
    مراسالت

2/8/0202 

 االربعاء
   بحوث تسويك 
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والرزتٍح اإلصالهٍح ىالقزآقضن علىم   

المرحلة  المرحلة الثالثة المرحلة الثانٌة المرحلة  األولى التارٌخ الٌوم
 الرابعة

 التالوة والحفظ العميدة اإلسالمية البالغة التالوة والحفظ 91/7 األحد

مناهج  البالغة علم التفسير اسس تربية 02/7 االثنٌن
 المفسرين

 اصول الفمه اإلرشاد النفسي حاسبات اصول حديث 09/7 الثالثاء

العميدة  الحاسبات 00/7 األربعاء
 اإلسالمية

مكتبة ومنهج 
 بحث

 النحو

اإلدارة والتعليم  علوم المرآن 02/7 الخمٌس
 الثانوي

 المياس والتمويم التفسير

 تحليل نص التالوة والحفظ مناهج محدثين حموق انسان 02/7 السبت

 --- اصول الفمه السيرة النبوية فمه عبادات 02/7 األحد

 فمه الجنايات النحو انكليزي انكليزي 07/7 االثنٌن

فمه االحوال  النفسعلم  02/7 الثالثاء
 الشخصية

 --- ممارنة األديان

 اعجاز لرآني فمه معامالت علم نفس النمو النحو والصرف 01/7 األربعاء

 --- طرائك تدريس التالوة والحفظ المنطك 22/7 الخمٌس

النحو  مدخل شريعة 9/2 السبت
 والصرف

 --- 
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 قضن الصٍذلح

 الولت المرحلة الثانٌة المرحلة  األولى التارٌخ الٌوم

 Pharmaceutical 91/7 األحد
calculations 

Pharmacognocy 0-2 ظهرا 

 ظهرا Computer --------- 0-2 02/7 االثنٌن

 Medical 09/7 الثالثاء
physics 

Physical 
Pharmacy 

 ظهرا 0-2

 ظهرا Computer 0-2 --------- 00/7 األربعاء

 ظهرا Anatomy ---------- 0-2 02/7 الخمٌس

 ----------- ---------- ---------- 02/7 السبت

 ظهرا Histology Physiology 0-2 02/7 األحد

 ظهرا English Parasitology 0-2 07/7 االثنٌن

 Communication ---------- 02/7 الثالثاء
skill 

 ظهرا 0-2

 Organic 01/7 األربعاء
chemistry 

Organic 
chemistry 

 ظهرا 0-2
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 قضن ذقٌٍاخ الوخرثزاخ الطثٍح

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانٌة المرحلة االولى الٌوم و التارٌخ

99/7/0202  

االحد   

 نمل الدم االنسجة المرضٌة علم االحٌاء الجزٌئً تشرٌح ومصطلحات طبٌة

02/7/0202  

االثنٌن   

واالمانالسلون المهنً  ةاالنكلٌزٌاللغة    اللغة االنكلٌزٌة الكٌمٌاء السرٌرٌة 

09/7/0202  

 الثالثاء

 بكترٌا مرضٌة التمنٌات المختبرٌة الكٌمٌاء الحٌاتٌة اجهزة المختبرات

00/7/0202  

 االربعاء

 ادارة مختبرات اللغة االنكلٌزٌة االحصاء الحٌاتً تطبٌمات الحاسوب

00/7/0202  

 الخمٌس

االحٌاء البشريعلم   الطفٌلٌات الطبٌة امراض الدم الفسلجة البشرٌة 

02/7/0202  

 السبت

السرٌرٌة المناعة االنسجة حموق االنسان  المناعة السرٌرٌة 

/7/0202 26 

 االحد      

ةالكٌمٌاء العام   تطبٌمات الحاسبة االلكترونٌة _______ 
______ 

/7/0202 27 

 االثنٌن

ةاالنكلٌزٌاللغة   االنسجة المرضٌة الفاٌروسات والفطرٌات الطفٌلٌات الطبٌة 

0/7/0202 8 

 الثالثاء

_______ _______ _______ _______ 

09/7/0202  

 االربعاء
 

البشرٌة الوراثة علم االحٌاء المجهرٌة _______ كٌمٌاء سرٌرٌة  
 متمدمة

 


