
 2020 -2019الفصل االول للعام الدراسي  –جدول دروس الصف الثاني 

 ( A)  شعبة 

 

  2-1 1-11 10,50-10 9,50-9 8,50-8 اليوم/الساعة تشغيل المولد

 
 اجنة كيمياء حياتية فسلجة األحـــــــد

 مناقشة عملي (Aكيمياء حياتية عملي )

 مناقشة عملي (Bفسلجة عملي )

 3-2 2-12 11,50-11 10,50-10 9,50-9 8,50-8 اليوم/الساعة 

1-3 
 تشريح أنسجة كيمياء حياتية فسلجة االثنـــــين

 مناقشة عملي (Aتشريح عملي )

 مناقشة عملي (Bكيمياء حياتية عملي )

  2-1 1-11 10,50-10 9,50-9 8,50-8 اليوم/الساعة 

1-3 
 ديمقراطية تشريح فسلجة الـــــثالثاء

 مناقشة عملي (Bتشريح عملي   )

 مناقشة عملي (Aفسلجة عملي )

 4-1 1-12 12-10 9,50-9 8,50-8 اليوم/الساعة 

 

 تشريح كيمياء حياتية األربــــعاء

 التربية الرياضية + ساعات طالبية حرة مناقشة عملي (Aتشريح عملي )

10-11,30 11,30-1 1-2   

 مناقشة عملي )انسجة واجنة( (Bأجنة عملي ) (Bعملي )أنسجة 

 2-1 1-12 12-10 9,50-9 8,50-8 اليوم/الساعة 
 

 

 فسلجة انسجة الخميـــس

 االرشاد التربوي مناقشة عملي (Bتشريح عملي  )

10-11,30 11,30-1 1-2  

 مناقشة عملي )انسجة واجنة( (Aأجنة عملي ) (A)أنسجة عملي 

 

 

 

    وسيم فاضل التميمياألستاذ الدكتور                                                                                                                                      

 العميد للشؤون العلمية والطلبةمعاون                                                                                 

                                                                                                                                                                            /   /2019 
 

 

 

 

 

 

 



 

 2020 -2019الفصل االول للعام الدراسي  –جدول دروس الصف الثاني 

 ( B)  شعبة 

 

  2-1 1-11 10,50-10 9,50-9 8,50-8 اليوم/الساعة تشغيل المولد

 
 مناقشة عملي (Aكيمياء حياتية عملي ) ديمقراطية فسلجة كيمياء حياتية األحـــــــد

 مناقشة عملي (Bفسلجة عملي )

 3-2 2-12 11،50-11 10,50-10 9,50-9 8,50-8 اليوم/الساعة 

1-3 
 مناقشة عملي (Aتشريح عملي ) أنسجة تشريح فسلجة اجنة االثنـــــين

 مناقشة عملي (Bكيمياء حياتية عملي )

  2-1 1-11 10،50-10 9,50-9 8,50-8 اليوم/الساعة 

1-3 
 عمليمناقشة  (Bتشريح عملي   ) تشريح فسلجة كيمياء حياتية الـــــثالثاء

 مناقشة عملي (Aفسلجة عملي )

 2-1 1-12 12-10 9,50-9 8,50-8 اليوم/الساعة 

 

 

 كيمياء حياتية تشريح األربــــعاء

 االرشاد التربوي مناقشة عملي (Aتشريح عملي )

10-11,30 11,30-1 1-2  

 أجنة عملي )ب( (Bأنسجة عملي )
مناقشة عملي )انسجة 

 واجنة(

 4-1 1-12 12-10 9,50-9 8,50-8 اليوم/الساعة 

 

 انسجة فسلجة الخميـــس

 التربية الرياضية + ساعات طالبية حرة مناقشة عملي تشريح عملي  )ب(

10-11,30 11,30-1 1-2 

 
 أجنة عملي )أ( أ()أنسجة عملي 

مناقشة عملي )انسجة 

 واجنة(

 

 

 

    األستاذ الدكتور وسيم فاضل التميمي                                                                                                                                                    

 معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة                                                                                        

                                                                                                                                                                                /   /2019 

 
 


