
 جامعة المعقل

 الكلية التقنية الصحية والطبية

ات الطبية  قسم تقنيات المختبر

 2022 -2021الدراسة الصباحية( للعام الدراسي -الفصل األول-)المرحلة الثانية عمليةال -جدول المواد الدراسية 

 نوع التدريس البناية/الطابق/ مختبر ال المجموعة اسم التدريسي  اسم المادة الوقت اليوم

 حدال 

 10و  9 م.م هيام ساجد فسلجة عمل   8:30-10:30
بناية / مختبر الفسلجة 

3 /  
 الطابق الثان 

 حضوري

10:30-12:30 
علم االحياء 
  
 الجزيئ 
 العمل  

 الطابق االول/ 2بناية/ 56قاعة  10و9 م.م محمد عيىس
 حضوري

 الثالثاء

ة طارق انسجة عمل   8:30-10:30  2و1 م.م سمبر
 / 3بناية / 2و1مختبر االنسجة 

 الطابق االول
 حضوري

10:30-12:30 
ة طارق عمل   انسجة  م.م سمبر

 4و3
 / 3بناية / 2و1مختبر االنسجة 

 الطابق االول
 حضوري

12:30-2:30 
ة طارق عمل   انسجة  م.م سمبر

 6و5
 / 3بناية / 2و1مختبر االنسجة 

 الطابق االول
 حضوري

8:30-10:30 
احياء مجهرية 

 عمل  
 4و3 الرزاقد. دعاء عبد 

مختبر االحياء المجهرية/بناية 
3 /  

 الطابق الثان 
 حضوري

10:30-12:30 
احياء مجهرية 

 عمل  
 د. دعاء عبد الرزاق

 2و1
مختبر االحياء المجهرية/بناية 

3 /  
 الطابق الثان 

 حضوري

12:30-2:30 
احياء مجهرية 

 عمل  
 د. دعاء عبد الرزاق

 10و9
مختبر االحياء المجهرية/بناية 

3 /  
 الطابق الثان 

 حضوري

 فسلجة عمل   8:30-10:30
د. إيهاب عبد 

 المنعم
 6و5

مختبر الفسلجة /بناية 
3 /  

 الطابق الثان 
 حضوري

12:30-2:30 
د. إيهاب عبد  فسلجة عمل  

 المنعم
 2و1

مختبر الفسلجة /بناية 
3 /  

 الطابق الثان 
 حضوري

8:30-10:30 
كيمياء حيوية 

 عمل  
 8و7 د. إبراهيم سام  

الطابق  / 3مختبر الكيمياء/بناية
 االول

 حضوري

12:30-2:30 
كيمياء حيوية 

 عمل  
 د. إبراهيم سام  

 4و3
الطابق  / 3مختبر الكيمياء/بناية
 االول

 حضوري

10:30-12:30 
علم االحياء 
  
الجزيئ 
 العمل  

 8و7 م.م محمد عيىس
 

 الطابق االول/ 2بناية/ 56قاعة 
 

 حضوري

8:30-10:30 
طفيليات 
 عمل  
 

 10و9 م.م هيام ساجد
بناية / 2و1مختبر االحياء 

 الطابق االول/ 3

 حضوري

10:30-12:30 
طفيليات 
 عمل  

 م.م هيام ساجد
 6و5

بناية / 2و1مختبر االحياء 
 الطابق االول/ 3

 حضوري

12:30-2:30 
طفيليات 
 عمل  

 م.م هيام ساجد
 8و7

بناية / 2و1مختبر االحياء 
 الطابق االول/ 3

 حضوري



 ربعاءال

8:30-10:30 
علم االحياء 
  
الجزيئ 
 العمل  

 حضوري الطابق االول/ 2بناية/ 56قاعة  2و1 م.م محمد عيىس

10:30-12:30 
علم االحياء 
  
الجزيئ 
 العمل  

 4و3 م.م محمد عيىس
 

 حضوري الطابق االول/ 2بناية/ 56قاعة 

12:30-2:30 
علم االحياء 
  
الجزيئ 
 العمل  

 6و5 م.م محمد عيىس
 

 حضوري الطابق االول/ 2بناية/ 56قاعة 

8:30-10:30 
احياء مجهرية 

 عمل  
 6و5 د. دعاء عبد الرزاق

مختبر االحياء المجهرية/بناية 
3 /  

 الطابق الثان 
 حضوري

10:30-12:30 
احياء مجهرية 

 عمل  
 8و7 د. دعاء عبد الرزاق

مختبر االحياء المجهرية/بناية 
3 /  

 الطابق الثان 
 حضوري

 عمل   انسجة 8:30-10:30
 د. جنان ياسير  

 8و7
 / 3بناية / 2و1مختبر االنسجة 

 الطابق االول
 حضوري

 انسجة عمل   12:30-2:30
 د. جنان ياسير  

 10و9
 / 3بناية / 2و1مختبر االنسجة 

 الطابق االول
 حضوري

10:30-12:30 
طفيليات 
 عمل  

 م.م هيام ساجد
 2و1

بناية / 2و1مختبر االحياء 
 الطابق االول/ 3

 حضوري

12:30-2:30 
طفيليات 
 عمل  

 م.م هيام ساجد
 4و3

بناية / 2و1مختبر االحياء 
 الطابق االول/ 3

 حضوري

 4و3 م.م هيام ساجد فسلجة عمل   8:30-10:30
مختبر الفسلجة /بناية 

3 /  
 الطابق الثان 

 حضوري

 فسلجة عمل   12:30-2:30
د. إيهاب عبد 

 المنعم
 4و3

مختبر الفسلجة /بناية 
3 /  

 الطابق الثان 
 حضوري

8:30-10:30 
كيمياء حيوية 

 عمل  
 د. إبراهيم سام  

 10و9
الطابق  / 3مختبر الكيمياء/بناية
 االول

 حضوري

10:30-12:30 
كيمياء حيوية 

 عمل  
 د. إبراهيم سام  

 6و5
الطابق  / 3مختبر الكيمياء/بناية
 االول

 حضوري

12:30-2:30 
كيمياء حيوية 

 عمل  
 د. إبراهيم سام  

 2و1
الطابق  / 3الكيمياء/بنايةمختبر 

 االول
 حضوري

 

 

 


