
رمزالقاعة اإلفتراضية رابط الكوكل مييت اسم المادة (افتراضي/ حضوري )الحضور  الوقت اليوم

(عملي )فسلجة  حضوري 10-30 - 8.30

(نظري )جزيئي  حضوري 12.30 - 10.30

(نظري )الكيمياء الحياتية  حضوري 2.30 - 12.30

(عملي )الكيمياء الحياتية  حضوري 4.30 - 2.30

(عملي )احياء مجهرية   حضوري 10-30 - 8.30

(عملي )طفيليات  حضوري 12.30 - 10.30

(عملي )جزيئي  حضوري 2.30 - 12.30

(عملي )احصاء حياتي  حضوري 4.30 - 2.30

(نظري )االحياء المجهرية  حضوري 10-30 - 8.30

(عملي )انسجة  حضوري 12.30 - 10.30

(نظري )طفيليات  حضوري 2.30 - 12.30

https://meet.google.com/xkx-wcfd-osw (نظري )فلسجة  الكتروني 12.30-10.30

https://meet.google.com/kgu-vedd-pcd (نظري )انسجة  الكتروني 2.00-12.30

https://meet.google.com/snu-zuhq-gfv (نطري )اللغة االنكليزية  الكتروني 11.00-10.00

https://meet.google.com/nvo-dgzd-vtf (نظري)احصاء حياتي  الكتروني 1.00-12.00

(مسائي) الثانية المرحلة الطبية المختبرات تقنيات قسم
رمزالقاعة اإلفتراضية رابط الكوكل مييت اسم المادة (افتراضي/ حضوري )الحضور  الوقت اليوم

(عملي)الكيمياء الحياتية  حضوري 1.30 - 12.00

(نظري )جزيئي  حضوري 2.30 - 1.30

(عملي )فسلجة  حضوري 3.30 - 2.30

(نظري )الكيمياء الحياتية  حضوري 4.30 - 3.30

(عملي )احصاء حياتي   حضوري 1-00 - 12.00

(عملي )طفيليات  حضوري 2.00 - 1.00

(عملي )احياء مجهرية  حضوري 3.30 - 2.00

(عملي )جزيئي  حضوري 4.30 - 3.30

(نظري )االحياء المجهرية  حضوري 1-30 - 12.00

(عملي )انسجة  حضوري 3.00 - 1.30

(نظري )طفيليات  حضوري 4.30 - 3.30

https://meet.google.com/xkx-wcfd-osw (نظري )فلسجة  الكتروني 2.00-12.00

https://meet.google.com/kgu-vedd-pcd (نظري )انسجة  الكتروني 5.00-3.00

https://meet.google.com/snu-zuhq-gfv (نطري )اللغة االنكليزية  الكتروني 1.00-12.00

https://meet.google.com/nvo-dgzd-vtf (نظري)احصاء حياتي  الكتروني 2.00-1.00

اإلثنين

الثالثاء

االربعاء

اإلثنين

الثالثاء

االربعاء

السبت

األحد

السبت

األحد

كلية ابن خلدون الجامعة جدول المحاضرات األسبوعي

قسم تقنيات المختبرات الطبية المرحلة الثانية صباحي
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 صباحي االول الطبية المختبرات تقنيات

رمزالقاعة اإلفتراضية رابط الكوكل مييت اسم المادة (افتراضي/ حضوري )الحضور  الوقت اليوم

(نظري )تشريح ومصطلحات طبية  حضوري 10.30 - 8.30

(نظري )كيمياء عامة   حضوري 12.30 - 10.30

(عملي )تشريح ومصطلحات طبية  حضوري 2.30 - 12.30

ffawdse meet.google.com/whn-gvho-jcj (نظري)  تطبيقات الحاسبة االلكترونية  الكتروني 10-00 - 9.00

iii5tvr https://meet.google.com/uxd-qtrn-pyk الكتروني     اللغة االنكليزية   11.30 - 10.30

lsa5zs7 https://meet.google.com/zum-oscz-wjx اللغة العربية الكتروني  1.00 - 12.00

ctxwcd7

https://meet.google.com/kqy-refn-

exs?hs=179 حقوق االنسان الكتروني 10-00 - 8.30

4ugccf2 https://meet.google.com/gha-cvfx-qyu السلوك المهني واالمان الكتروني 11.30 - 10.00

(نطري )اجهزة المختبرات  حضوري 9.30 - 8.30

(عملي )اجهزة المختبرات   حضوري 11.30 - 9.30

(عملي)تطبيقات الحاسبة االلكترونية حضوري `1.30 - 11.30

(نظري )البشري االحياء علم حضوري 10.30 - 8.30

(عملي )البشري االحياء علم حضوري 12.30-10.30

(عملي )كيمياء عامة  حضوري 2.00-12.30

المسائي االول الطبية المختبرات تقنيات

رمزالقاعة اإلفتراضية رابط الكوكل مييت اسم المادة (افتراضي/ حضوري )الحضور  الوقت اليوم

(نظري)علم االحياء البشري  حضوري 1.30 - 12.00

(نظري )كيمياء عامة   حضوري 3.00 - 1.30

(عملي)علم االحياء البشري  حضوري 4.30 - 3.00

lqdxuw4 https://meet.google.com/pgd-nwbs-ssd (نظري)  تطبيقات الحاسبة االلكترونية  الكتروني 1-00 - 12.00

klfiv3t https://meet.google.com/ayj-exnd-ryo الكتروني     اللغة االنكليزية   2.00 - 1.00

acys2cp https://meet.google.com/kdy-webn-kyz اللغة العربية الكتروني  5.00 - 4.00

sz2wdqn https://meet.google.com/oxj-owjt-tou السلوك المهني واالمان  الكتروني 1-30 -12.00

pyz2awb

https://meet.google.com/rdc-vojf-

vbm?hs=179 حقوق االنسان الكتروني 4.30 - 3.00

(نطري )اجهزة المختبرات  حضوري 1.00 - 12.00

(عملي )اجهزة المختبرات   حضوري 2.30 - 1.00

(عملي)تطبيقات الحاسبة االلكترونية حضوري `4.00 - 2.30

(نظري ) طبية ومصطلحات تشريح حضوري 1.30 - 12.00

(عملي )طبية ومصطلحات تشريح حضوري 3.00-1.30

(عملي )كيمياء عامة  حضوري 4.30-3.00 االربعاء
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