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ي)علم االحياء
ونز الكيمياء +(الكير

ي)العامه 
ونز حقوق  +(الكير

ي)2االنسان
ونز (الكير
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الكهربائية 

(حضوري)والمغناطيسية
46

علم حياة 

ي)1الخلية
ونز (الكير

ي)1فسلجة2
ونز 157(الكير

ي جراحي0×50(حضوري)تخدير 0×تخدير
757(حضوري)باطنز
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(حضوري)العالجية
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(حضوري)األسس
419

407المجموع 

ياء الطبية ز الفي 
ي)1مبادئ الحاسوب

ونز اللغة +(الكير

ي)1العربية
ونز (الكير

ي)2المعادالت التفاضلية5
ونز 3(الكير

ونات  االلكير

(حضوري)1الطبية
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تأثي  االشعاع عىل االحياء 

(حضوري)1
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ي)مصطلحات طبية0×تخدير
ونز 07×4(حضوري)تخدير3(الكير

18(حضوري)(1ف)1كيمياء حياتية17(حضوري)(1ف)كيمياء تحليلية
 (1ف)علم المناعة

(حضوري)
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 (1ف)ديدان طفيلية

(حضوري)
350

ي) (2ف)2مهارات حاسوب
ون  0×0×8(الكتر

 (1ف)علم االجنة
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ون  (الكتر
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العددالمادةالعددالمادةالعددالمادةالعددالمادة
ياء الطبية ز يةالفي  ز ي)2اللغة االنكلي 
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طب عدلي وتحقيق 
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(حضوري)
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محاسبة إدارية 
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ونز 1(الكير

معمارية المعالجات 

(حضوري)الدقيقة
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محاكيات األنظمة 
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واالنشاءات
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414
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ياء الطبية ز ي)2الكيمياء العضويةالفي 
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ي)إحصاء 0×تخدير
ونز ية2(حضوري)أجهزة تخدير45(الكير ز ي)اللغة اإلنكلي 

ونز 148(الكير

علوم الحياة
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السالمه واالمن 

ي ي)(1ف)البايولوج 
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 (1ف)علم االنسجة

(حضوري)
13

احياء 

 (1ف)مجهريةغذائية

(حضوري)
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ي)علم االجرام والعقابقانون
ونز ي)أحوال شخصية3(الكير

ونز 8(الكير
مرافعات واثبات وقانون 

ي)محاماة
ونز (الكير
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242المجموع 

المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانية
المجموع

ز 9/5االثني 

9/6الثالثاء 

القسماليوم والتاري    خ
المرحلة االوىل



العددالمادةالعددالمادةالعددالمادةالعددالمادة
ياء الطبية ز ياء الحياتيةالفي  ز ي)2الفي 
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ي19(حضوري)أجهزة تخدير0×تخدير

127(حضوري)عناية مركزة7(حضوري)طب باطنز

ي    ح نبات19(حضوري)(2ف)علم األرضعلوم الحياة 49(حضوري)(1ف)تشر
فسلجة احياء 

(حضوري)(1ف)مجهرية
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هندسة 

(حضوري)(2ف)وراثية
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ي)حاسوبقانون
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1(حضوري)2محاسبة باالنكليزي2(الكتروني)1مهارات حاسوبمحاسبة
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(حضوري)متقدمة
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معايير التدقيق 
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هندسة تقنيات البناء 

واالنشاءات

 +      (حضوري)          مواد االنشاء 

    الرسم الهندسي والهندسة 

(حضوري)الوصيفية

0×7(حضوري)الرياضيات المتقدمة2
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(حضوري)والعقود 
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ياء الطبية ز ياء العامالفي  ز ياء طبية8(حضوري)1الفي  ز ياء النووية9(حضوري)2مدخل في  ز 041×24(حضوري)1الفي 

151(حضوري)تخدير5(حضوري)أسس جراحة45(حضوري)أسس جراحة0×تخدير

ي الخليةعلوم الحياة ي)(1ف)مجاميع نباتيه41(حضوري)(2ف)بايلوج 
ون  4(الكتر

   (2ف)فطريات

(حضوري)
13

وسات  (2ف)فلت 

(حضوري)
1573

3140(حضوري)أوراق تجارية0×4(الكتروني)مالية عامة5(حضوري)مدخل قانونقانون

1(الكتروني)1رياضيات عامةمحاسبة
بحوث عمليات محاسبية 

(الكتروني)باالنكليزي
5

نظام محاسبي 

(حضوري)2موحد
2

محاسبة كلفة متقدمة 

(حضوري)2باالنكليزي
412

6(حضوري)مسيطرات13(حضوري)الكترونيك4(حضوري)أسس كهرباءهندسة تقنيات الحاسوب
الكترونيات 

(حضوري)رقمية
427

45(حضوري)2تمريض بالغين12(حضوري)2اساسيات التمريضتمريض
النمو والنماء 

(حضوري)البشري
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هندسة تقنيات البناء 

واالنشاءات
×0

   +  (حضوري) 2        المساحة 

(حضوري)       انشاء مباني 
5×0

تحليل وتصميم 

المنشأت الخرسانية 

(حضوري) (2)المسلحة
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ياء الطبية ز 0×0×42(حضوري)2كهربائية ومغناطيسيةالفي 
تأثي  االشعاع عىل 

(حضوري)2االحياء
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01×0×1(الكتروني)اللغة اإلنكليزية0×تخدير

ي)(2ف)اللغة العربيةعلوم الحياة
ون  32(حضوري)(1ف)كيمياء حياتية4(الكتر

مضادات 

(حضوري)(1ف)حياتية
7

تقانه 

(حضوري)(2ف)حياتية
1255

ي)حقوق االنسانقانون
ونز ي)أصول فقه0×5(الكتروني)اللغة اإلنكليزية1(الكير

ونز 28(الكير

0×محاسبة
تطبيقات محاسبية 

(الكتروني)بالحاسوب
2

بحوث عمليات محاسبية 

(الكتروني)باالنكليزي
3×05

01×0×0×1(الكتروني)حقوق االنسانهندسة تقنيات الحاسوب
02×0×1(الكتروني)اللغة اإلنكليزية1(الكتروني)مصطلحات طبيةتمريض
115المجموع 

ياء الطبية ز ي    ح0×25(حضوري)2الميكانيكالفي  027×2(حضوري)2تشر
054×5(حضوري)عناية مركزة49(حضوري)فسلجة تطبيقية0×تخدير

0×60(حضوري)(2ف)2احياء مجهرية30(حضوري)(2ف)الكيمياء العضويةعلوم الحياة
تحليالت 

(حضوري)(2ف)مرضية
999

يعة إسالميةقانون ي)شر
ونز 017×0×11(حضوري)عقوبات عام6(الكير

0×0×محاسبة
محاسبة 

(الكتروني)مصادرطبيعية
3×03

5(حضوري)أجهزة وقياس6(حضوري)تركيب الحاسوبهندسة تقنيات الحاسوب
الكترونيك 

(حضوري)القدرة
217(حضوري)إدارة مشاريع4

045×0×44(حضوري)2االحياء المجهرية1(حضوري)فسلجة تمريض
هندسة تقنيات البناء 

واالنشاءات
14(حضوري)االيزو 0×3(حضوري) (1)تقنية الخرسانه 0×

266المجموع 
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ياء الطبية ز 29(حضوري)1الرياضياتالفي 
الرياضيات والهندسة 

ي)1المجسمه
ونز (الكير

4×0
ي 
ز
ر ف ز اللي 

(حضوري)2الطب
134

ي)دوائيات0×تخدير
ونز 013×0×13(الكير

يةعلوم الحياة ي)اللغة االنكلت  
ون  ي)(2ف)تطور وتنوع4(الكتر

ون  15(الكتر
 (2ف)فسلجة حيوانية

(حضوري)
7

احياء مجهرية تربة 

ي)ومياه
ون  (الكتر

228

ي)اللغة العربيةقانون
ونز 011×0×8(الكتروني)حاسوب3(الكير

0×0×محاسبة
تدقيق ورقابة 

(الكتروني)مالية
3×03

1(الكتروني)رياضيات1(الكتروني)لغة إنكليزيةهندسة تقنيات الحاسوب
تحليالت 

(الكتروني)هندسية
17(حضوري)معالجة صور4

04×0×3(حضوري)4حاسوب1(الكتروني)اللغة االنكليزيةتمريض
100المجموع

ياء الطبية ز ي)2برمجه الحاسوبالفي 
ونز 10(الكير

الفوتونات والمعدات 

(حضوري)2البرصية
341المشاري    ع11حضوري)2معدات طبية17

ي)(1ف)1مهارات حاسوبعلوم الحياة
ون  48(حضوري)(2ف)طفيليات1(الكتر

 (2ف)مصول ولقاحات

(حضوري)
12×061

)قانون ي
ونز Headway 1×0×0×01( الكير

0×0×محاسبة
محاسبة شركات 

(حضوري)
1×01

6(حضوري)أسس اتصاالن2(حضوري)ورشهندسة تقنيات الحاسوب
منظومات الزمن 

(حضوري)الحقيقي
3

تصميم دوائر 

(حضوري)موائمة
213

02×0×0×2(حضوري) عملي2حاسوب تمريض

119المجموع

يعلوم الحياة
ات45(حضوري)(2ف)اإلحصاء الحيانر ي)(1ف)علم الحشر

ون  057×0×12(الكتر

015×5(حضوري)سيطرة7(الكتروني)تطبيقات الحاسوب3(الكتروني)1برمجة هندسة تقنيات الحاسوب
0تمريض
72المجموع 

المجموع القسم
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