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  التاريخ  اليوم  نسبة الحضور الشعبة نوع الدراسةالمرحلة  المادة

 12/04/2021 السبت A 61  صباحي  اللغة اإلنكليزية
 13/04/2021  السبت B 56%  صباحي   اللغة اإلنكليزية
 14/04/2021  السبت C 67%  صباحي   اللغة اإلنكليزية

 15/04/2021  السبت   A  صباحي   1حسبات
 16/04/2021  السبت   B  صباحي   2حسبات
 17/04/2021  السبت   C  صباحي   3حسبات

 18/04/2021  السبت A 60%  صباحي   السيطرة البايولوجية
 19/04/2021  السبت B 66%  صباحي   السيطرة البايولوجية
 20/04/2021  السبت C 65%  صباحي   السيطرة البايولوجية

والتحضيرات االنسجة 
 12/07/2021  الثالثاء A 50%  صباحي   المجھرية

االنسجة والتحضيرات 
 12/07/2021  الثالثاء B 53%  صباحي   المجھرية

االنسجة والتحضيرات 
 12/07/2021  الثالثاء C 87%  صباحي   المجھرية

 12/04/2021 السبت A 95%  صباحي  التقنيات االحيائية النباتية
 12/04/2021  السبت B 57%  صباحي   النباتيةالتقنيات االحيائية 

 12/04/2021  السبت C 94%  صباحي   التقنيات االحيائية النباتية
 12/08/2021 األربعاء A 60%  صباحي   فطريات
 12/08/2021 األربعاء B 60%  صباحي   فطريات
 12/08/2021 األربعاء C 65%  صباحي    فطريات

 12/08/2021 األربعاء A 80%  صباحي    التقنيات الكيموحيوية و الجينية
 12/08/2021 األربعاء B 85%  صباحي   التقنيات الكيموحيوية و الجينية
 12/08/2021 األربعاء C 90.00%  صباحي    التقنيات الكيموحيوية و الجينية
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  التاريخ  اليوم  نسبة الحضور الشعبة نوع الدراسةالمرحلة  المادة

 12/07/2021 الثالثاء A 58%  صباحي  مباديء الوراثة المناعية
 12/07/2021 الثالثاء B 32  صباحي   مباديء الوراثة المناعية
 12/07/2021 الثالثاء C 85  صباحي   مباديء الوراثة المناعية

 12/07/2021 الثالثاء   A  صباحي   اللغة اإلنكليزية
 12/07/2021 الثالثاء   B  صباحي   اللغة اإلنكليزية
 12/07/2021 الثالثاء   C  صباحي   اللغة اإلنكليزية
 12/07/2021 الثالثاء A 60%  صباحي   فايروسات
 12/07/2021 الثالثاء B 60%  صباحي   فايروسات
 12/07/2021 الثالثاء C 60%  صباحي   فايروسات
 12/04/2021 السبت  A مسائي  1حاسبات
 12/04/2021  السبت  B مسائي   2حاسبات

 12/04/2021  السبت  C مسائي   3حاسبات
االنسجة و التحضيرات 

 12/04/2021  السبت  A مسائي   نظري\المجھرية
االنسجة و التحضيرات 

 12/04/2021  السبت  B مسائي   نظري\المجھرية
االنسجة و التحضيرات 

 12/04/2021  السبت  C مسائي   نظري\المجھرية

 12/09/2021  الخميس  A مسائي   ظرين\البايولوجية  السيطرة

 12/09/2021  الخميس  B مسائي   ظرين\السيطرة البايولوجية 

 12/09/2021  الخميس  C مسائي   ظرين\السيطرة البايولوجية 

 12/07/2021  الثالثاء A 60% مسائي   ظرين\اللغة االنكليزية 
 12/07/2021  الثالثاء B 60% مسائي   ظرين\اللغة االنكليزية 
 12/07/2021  الثالثاء C 60% مسائي   ظرين\اللغة االنكليزية 
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  التاريخ  اليوم  نسبة الحضور الشعبة نوع الدراسةالمرحلة  المادة

تقنيات كيموحيوية و جينية/ 
 12/04/2021 السبت  A مسائي  نظري

تقنيات كيموحيوية و جينية/ 
 12/04/2021 السبت B 90% مسائي   نظري

 12/05/2021 االحد  A مسائي   تقنيات احيائية نباتية/ نظري

 12/05/2021 االحد  B مسائي   تقنيات احيائية نباتية/ نظري

  االثنين  A مسائي   فطريات/ نظري

  االثنين  B مسائي   فطريات/ نظري

 12/04/2021 السبت  A مسائي  فايروسات/ نظري
 12/04/2021 السبت  B مسائي   فايروسات/ نظري

مباديء الوراثة المناعية/ 
 12/05/2021 االحد  A مسائي   نظري

مباديء الوراثة المناعية/ 
 12/05/2021 االحد B مسائي   نظري

 12/09/2021 الخميس A مسائي   اللغة االنكليزية /نظري

 12/09/2021 الخميس B مسائي   اللغة االنكليزية /نظري

 
 

 
 

 


