
 

 

 

 

 

  2020/  2019/ الدور االول للعام الدراسي  الثاني جدول االمتحانات النهائية للدراسات العليا / الكورس

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة تكريت

 قسم علوم احلياة

 ا.م.د. سعيد ماهر لفتة

 رئيس قسم علوم احلياة

 عمل بريد الكتروني شخصي يحدد فيه االسم الثالثي مع صوره شخصية حديثة. 

 .االنتباه الى موعد الدخول و االنتهاء من االمتحان  

 

 

التطبيق المستخدم في  الماجستير التاريخ اليوم
 فرع النبات فرع الحيوان احياء مجهرية االلكترونياداء االمتحان 

فسلجة خلية +تركيب و اختياري ) انسجة متقدم +  وراثة احياء مجهرية) مشترك (  14/6/2020 االحد 
 (   +ديدان متقدمتصنيف حشرات+وراثه خلوية

+ فيزياء بايولوجي  ++ هندسة وراثيةاختياري ) بيئة فسلجية 
 تقنيات و مؤشرات وراثية + تنوع نباتي ( 

Google Classroom 

    15/6/2020 االثنين 

 16/6/2020 الثالثاء 

 17/6/2020 االربعاء 

 18/6/2020 الخميس 

اختياري ) مناعة + امراض دم+ فطريات  20/6/2020 السبت 
 مضادات حياتية (  نباتات طبية+طبية +

اختياري ) تكوين اعضاء + فسلجة متقدم + 
حشرات اقتصادية +علم الدم+طفيليات 

 سريرية+سموم وراثيه (

اختياري ) بيئة مياه عذبة + تنوع و تطور + فطريات طبية + 
 نبات +  فسلجة

   21/6/2020 االحد 

 تشخيص ) مشترك( 22/6/2020 االثنين 

  23/6/2020 الثالثاء 

اختياري )انسجة  24/6/2020 االربعاء 
مرضية+هرمونات+مبيدات+وراثة عشائر+ وبائية 

 طفيليات( 

+ وراثة متطوراختياري ) جمع عينات + بيئة احياء مجهرية + 
 فطريات + نمو و تكشف (  فسلجة

   25/6/2020 الخميس

  27/6/2020 السبت 

اختياري ) مضادات حياتية + فسلجة احياء  28/6/2020 االحد 
 مجهرية ( 

اختياري ) تقنيات نسجية+الفسلجة الحيوية و 
االغذية+عقم و خصوبة+مضادات اكسدة+ حشرات 

 طبية+امراض وراثية(

+ فطريات متقدم +  مؤشرات وراثيةاختياري ) نظم بيئية + 
 تصنيف متقدم 

  29/6/2020 االثنين 

 اللغة االنكليزية  30/6/2020 الثالثاء 

  1/7/2020 االربعاء 

 حلقة نقاشية  2/7/2020 الخميس 
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التطبيق المستخدم في اداء  نوع الدراسة  التاريخ اليوم
 الدبلوم العالي  الدكتوراه   االلكترونياالمتحان 

وراثة طبية+وراثة ) بكتريا مرضية + بايوفسيولوجي + اختياري  14/6/2020 االحد 
خلوية+حشرات طبية+فسلجة فطريات+ هندسة وراثية + انسجة متقدم+ثلوت+ 

Advance bacteriology   

 بكتريا

Google Classroom 

   15/6/2020 االثنين 

 انزيمات وراثة كمية  16/6/2020 الثالثاء 

    Diagnostic bacteriology+وراثة فطريات 17/6/2020 االربعاء 

 هرمونات  +فسلجة حشرات + تقنيات نسجيةفسلجة مناسل 18/6/2020 الخميس 

 Oncogene +Plante+ احياء مجهرية طبية+ +سموم وراثيةتشخيص بكتريا 20/6/2020 السبت 
eclogy   

 

 تحليل الي اللغة االنكليزية  21/6/2020 االحد 

   22/6/2020 االثنين 

 23/6/2020 الثالثاء 

 مرضية  انسجة وراثة عشائر  24/6/2020 االربعاء 

+ فسلجة متقدم ) ع.الحيوان  Immunological techniques  25/6/2020 الخميس

  +فطريات طبية+ انسجة مرضية  (
 

  27/6/2020 السبت 

 مناعة    +وراثة متقدم+بيئة متقدم مؤشرات وراثية + مناعة متقدم 28/6/2020 االحد 

   29/6/2020 االثنين 

 اللغة االنكليزية 230/6/2020 الثالثاء 

  1/7/2020 االربعاء 

فسلجة احياء مجهرية متقدم +   Biotechnology +    2/7/2020 الخميس 

Advanced Immunology   + ) تركيب و فسلجة مرضية ) ع.الحيوان +

 + تركيب فوقي للخلية+نواتج طبيعية  Molecular geneticتصنيف حشرات + 

 فسلجة
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