
 

     0202-0202 المرحلة األولى جدول   قسم الصيدلة

 A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 األحد

 احياء مجهرية عملي حاسبات عملي صيدالنيات عملي كيمياء حياتية عملي ------------------------ عضوية عملي --------------------- وظائف االعضاء عملي 02-8-02-22

 ---------------- كيمياء حياتية عملي حاسبات عملي صيدالنيات عملي عضوية عملي ---------------------- وظائف االعضاء عملي مجهرية عملياحياء  02-22-02-20

 حاسبات عملي --------- --------------- ---------------- كيمياء حياتية عملي وظائف االعضاء عملي عضوية عملي  02-20-02-0

02-0- 02-4         
         األثنين

 صيدالنيات عملي ------------- احياء مجهرية عملي حاسبات نظري حاسبات نظري حاسبات نظري صيدالنيات عملي كيمياء حياتية عملي 02-8-02-22

 حاسبات نظري حاسبات نظري حاسبات نظري احياء مجهرية عملي صيدالنيات عملي كيمياء حياتية عملي حاسبات نظري حاسبات نظري 02-22-02-20

 وظائف األعضاء عملي احياء مجهرية عملي ------------- حاسبات عملي حاسبات عملي صيدالنيات عملي --------------- عضوية عملي 02-20-02-0

         

         الثالثاء

 عضوية عملي صيدالنيات عملي كيمياء حياتية عملي االعضاء عمليوظائف  احياء مجهرية عملي -------------- حياتية عملي حاسبات عملي 02-8-02-22

 كيمياء حياتية عملي عضوية عملي وظائف االعضاء عملي عضوية عملي ---------------- احياء مجهرية عملي حاسبات عملي صيدالنيات عملي 02-22-02-20

 ------- وظائف االعضاء عملي عضوية عملي ------------- االعضاء عمليوظائف  حاسبات عملي احياء مجهرية عملي ------------ 02-20-02-0

         

         األربعاء

 صيدالنيات نظري صيدالنيات نظري صيدالنيات نظري صيدالنيات نظري صيدالنيات نظري صيدالنيات نظري صيدالنيات نظري صيدالنيات نظري 02-8-02-22

 احياء مجهرية نظري احياء مجهرية نظري احياء مجهرية نظري احياء مجهرية نظري احياء مجهرية نظري احياء مجهرية نظري احياء مجهرية نظري احياء مجهرية نظري 02-22-02-20

 اللغة اإلنكليزية اللغة اإلنكليزية اللغة اإلنكليزية اللغة اإلنكليزية اللغة اإلنكليزية اللغة اإلنكليزية اللغة اإلنكليزية اللغة اإلنكليزية 02-20-02-0

         

         الخميس

 وظائف األعضاء نظري وظائف األعضاء نظري وظائف األعضاء نظري وظائف األعضاء نظري وظائف األعضاء نظري وظائف األعضاء نظري وظائف األعضاء نظري وظائف األعضاء نظري 02-8-02-22

 كيمياء عضوية نظري كيمياء عضوية نظري كيمياء عضوية نظري كيمياء عضوية نظري كيمياء عضوية نظري كيمياء عضوية نظري كيمياء عضوية نظري كيمياء عضوية نظري 02-22-02-20

 كيمياء حياتية نظري كيمياء حياتية نظري كيمياء حياتية نظري كيمياء حياتية نظري كيمياء حياتية نظري كيمياء حياتية نظري كيمياء حياتية نظري نظري حياتية كيمياء 02-20-02-0

 


