
     العلمي وزارة التعليم العالي و البحث 
                                                                               جامعة بغداد
                                                                                   قسم التقنيات االحيائية /كلية العلوم

                                                                               2021-2020 للعام الدراسي جدول امتحانات الدور الثاني                                                             اللجنة االمتحانية 

                                                

 مالحظات: 1

 (حضوري  يشمل االمتحان النظري و العملي) االلتزام بالحضور قبل ربع ساعة من موعد االمتحان. وصباحا  9متحان النظري الساعة يبدأ اال .1

 الهوية و بخالفه يحرم الطالب من اداء االمتحان ذلك اليوم.التزام جميع الطلبة بارتداء الزي الموحد وحمل  .2

 التزام جميع الطلبة بالتعليمات و االرشادات التربوية الموجودة في القاعات االمتحانية و كذلك الموجودة في ظهر الدفتر االمتحاني. .3

 .جلب كافة  المستلزمات الضرورية الداء االمتحان .4

 .في قاعة االمتحان تغلق الموبايالت وتسلم للمراقبين .5

 

 اليوم و التاريخ
  مادة 7المرحلة الرابعة/  مادة 11المرحلة الثالثة/  مادة 10المرحلة الثانية/  مادة 11المرحلة االولى / 

 الطلبة اسم المادة / عدد

 سبتال

11/9/2021 

 (م 2ص+  1) الكيمياء التحليلية والتحليل االلي

 الكتروني-نظري

 (م  3ص+  9 ) كيمياء عضوية

 الكتروني-نظري

 (م 2ص+  2)  انسجة و تحضيرات مجهرية

 الكتروني-نظري

 ( م 6ص+  3  ) طحالب 

 الكتروني-نظري

 (م 2ص+  1 )  بيئة احياء مجهرية

 الكتروني-نظري

 (م 3ص+  2 )  2حاسبات  

 الكتروني– عملي

 

 (م 1 ) فطريات 

  الكتروني-نظري

 (م 2 ) مضادات حياتية 

  الكتروني-نظري

 (م 4ص+  1)  تقنيات احيائية غذائية

  الكتروني-نظري

 (م 1ص+  1 ) اللغة االنكليزية

 الكتروني-نظري

 (ص 1) مباديء الوراثة المناعية

 الكتروني-نظري

 

 االحد

12/9/2021 

 (م 2ص+  1)الكيمياء التحليلية والتحليل االلي

 حضوري- عملي

 (م 3ص+  9 ) كيمياء عضوية

 حضوري- عملي

 

 

 م( 2ص+  2) انسجة و تحضيرات مجهرية

 حضوري- عملي

 م ( 6ص+  3طحالب ) 

 حضوري- عملي

 م( 2ص+  1)  بيئة احياء مجهرية

 حضوري- عملي 

 (م 1 ) فطريات 

 حضوري- عملي

 (م 2 ) مضادات حياتية 

  حضوري- عملي

 (م 4ص+  1)  تقنيات احيائية غذائية

 حضوري– عملي

 

 (ص 1) مباديء الوراثة المناعية

 حضوري– عملي

04  

 الثالثاء

14/9/2021 

 (م 30ص+  13)  1أسس تقنيات 

 حضوري -(عملي +نظري

 م( 36ص+  15) 1كيمياء حياتية 

 حضوري -(عملي +نظري

 م( 23ص+ 38بايولوجي جزيئي )

 حضوري -(عملي +نظري

 

 م( 7ص+  3مبادئ الهندسة الوراثية )

 165 حضوري -(عملي +نظري

 ءاعبراال

14/9/2021 

 (م4ص+  11) تقنيات احيائية نانوية  

 حضوري -(عملي +نظري

 

 

15 
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                                                                               2021-2020 للعام الدراسي جدول امتحانات الدور الثاني                                                             اللجنة االمتحانية 

                                                

 مالحظات: 2

 (حضوري  يشمل االمتحان النظري و العملي) االلتزام بالحضور قبل ربع ساعة من موعد االمتحان. وصباحا  9متحان النظري الساعة يبدأ اال .1

 الهوية و بخالفه يحرم الطالب من اداء االمتحان ذلك اليوم.التزام جميع الطلبة بارتداء الزي الموحد وحمل  .2

 التزام جميع الطلبة بالتعليمات و االرشادات التربوية الموجودة في القاعات االمتحانية و كذلك الموجودة في ظهر الدفتر االمتحاني. .3

 .جلب كافة  المستلزمات الضرورية الداء االمتحان .4

 .في قاعة االمتحان تغلق الموبايالت وتسلم للمراقبين .5

 

 الخميس

16/9/2021 

 م( 1ص+  11علم الخلية  ) 

 حضوري -(عملي +نظري)

 (م 33ص+  14)  1احياء مجهرية 

 حضوري -(عملي +نظري

 (م 17ص+ 15) تقنيات احيائية نباتية

 حضوري -(عملي +نظري

 (م 6ص+  3) وراثة خلوية

 حضوري -(عملي +نظري
100 

 السبت

18/9/2021 

 (م 2ص+  1 )  فيزياء حياتية

  الكتروني-نظري

 (ص1) و ديموقراطيةحرية 

  الكتروني-نظري

 (م 1) حصاء حياتيا

 الكتروني– عملي+ نظري

 ص( 4فسلجة نبات )

  الكتروني-نظري

 

  

 

 االحد

19/9/2021 

 (م 2ص+  1)ة فيزياء حياتي

 حضوري- عملي

 (م 32ص+  21) 2احياء مجهرية 

 حضوري -(عملي +نظري

 م( 75ص+  138بكتريا مرضية )

 حضوري -(عملي +نظري

 م( 2ص+  1زراعة االنسجة النباتية  )

 حضوري -(عملي +نظري
272 

 ثنيناال

19/9/2021 

 ص( 4فسلجة نبات ) 

 حضوري- عملي

  (م 11ص+  17مناعة )

 حضوري -(عملي +نظري

 
32 

 الثالثاء

21/9/2021 

 (م 20ص+  18)  2أسس تقنيات 

 حضوري -(عملي +نظري

 (م 32ص+  16) 2كيمياء حياتية 

 حضوري -(عملي +نظري

 م( 14ص+ 11 تقنيات تخمرات )

 حضوري -(عملي +نظري

 ( م2ص+  2) التقنيات االحيائية الصناعية 

  حضوري -(عملي +نظري
115 

 الخميس

23/9/2021 

 (م 15ص+  21) علم الوراثة

 حضوري -(عملي +نظري

 (م 49ص+  21) فسلجة حيوان

 حضوري -(عملي +نظري

 (م 10ص+ 33) وراثة احياء مجهرية

 حضوري -(عملي +نظري

 (م 5ص+  3) تطبيقات الهندسة الوراثية

 157 حضوري -(عملي +نظري

 السبت

25/9/2021 

 (م 2ص+  3 )  2حاسبات 

   الكتروني- عملي

 (م 1 ) السالمة واالمن الحيوي

  الكتروني-نظري

 (ص 1 ) حقوق االنسان

  الكتروني-نظري

   

 

 االحد

26/9/2021 

 (ص  4 ) اللغة االنكليزية 

 الكتروني-نظري

 م( 14ص+  7سيطرة بايولوجية ) 

 حضوري -(عملي +نظري

 (م11ص+  3) التقنيات االحيائية البيئية 

 حضوري -(عملي +نظري

 (م 4ص+  2) زراعة االنسجة الحيوانية

 41 حضوري -(عملي +نظري

 


