
 
 

 ساعات معتمدة0م 1010/  9102امتحانات الفرقة األوىل إعمال السنة للعام اجلامعي  جدول

 

 الزمن املادة التاريخ اليوم

 99-91 المصطلحات الطبية 91/99/9191 الثالثاء

 99.95-91 األولى الوحدة الدراسية التقديمية 95/99/9191 االثنين

 99.95-91 الثانية ديميةالوحدة الدراسية التق 91/9/9191 الخميس

 

 (ساعات معتمدة)م 9191/  1919للعام اجلامعي  نهاية الوحدة التدريسية الثانيةجدول امتحانات الفرقة 
 

 الزمن املادة التاريخ اليوم

 99-91 الدموية واألوعيةالقلب  7/99/9191 الخميس

 99-91 المادة االختيارية 1/99/9191 االثنين

 91.01-91 الجهاز التنفسي 99/99/9191 الخميس

 99-91 مهارات التواصل 91/9/9191 االثنين

 91.01-91 جهاز الغدد الصماء 90/9/9191 الثالثاء

 

 

 (نظام قديم)م 9191/  9192جدول امتحانات الفرقة الثانية إعمال السنة للعام اجلامعي 
 

 الزمن املادة التاريخ اليوم

 99ـــ   91 تشريح 9/9/9191 الخميس

 99ـــ   91 الفسيولوجي 99/9/9191 األحد

 99ـــ   91 الهستولوجى 91/9/9191 حداأل

 99ـــ   91 الكيمياء 93/9/9191  الخميس

 

 

 على جميع الطالب التواجد داخل لجان االمتحانات في تمام الساعة التاسعة ونصف 

  لن يسمح بتأجيل االمتحانات العملية والشفوية الى عذر كان 

 وفى حالة عدم وجود أي تحقيق ( كارنيه الكلية أو بطاقة الرقم القومي أو كارنيه المعامل)يع الطالب إحضار تحقيق الشخصيةعلى جم

شخصية من السابق الذكر على الطالب سرعة عمل بيان تعارف مرفق معه صورة شخصية للطالب من قسم شئون الطالب تجنبًا لعدم 

 دخولك قاعة االمتحانات 

 التليفون المحمول داخل لجان االمتحانات حتى ال يتعرض الطالب للمسائلة القانونية  ممنوع دخول 

 

 عميد الكلية                                وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                     

 

   عاطف حممد حممد مرسى/ د1ا                                           داليا حسني عبد العزيز                            / د1ا           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 م 9191/  1919إعمال السنة للعام اجلامعي  الثالثةجدول امتحانات الفرقة 
 

 الزمن املادة التاريخ اليوم

 99ـــ   91 الباثولوجي 9/9/9191 سالخمي

 99ـــ   91 الفارماكولوجى 99/9/9191 األحد

 99.31  -91 الميكروبيولوجى 91/9/9191 حداأل

 99 -91 الطفيليات   93/9/9191  الخميس

 

 م 9191/  1919للعام اجلامعي  ملادة اقتصاديات الطب اخلامسةجدول امتحانات الفرقة 
 

 الزمن ةاملاد التاريخ اليوم

 99ـــ   91 اقتصاديات الطب 99/9/9191       الثالثاء

 

 م 9191/  1919جدول امتحانات الفرقة السادسة ملادة حقوق االنسان ومكافحة الفساد للعام اجلامعي              

 الزمن املادة التاريخ اليوم

 99ـــ   91 ومكافحة الفساد اإلنسانحقوق  99/9/9191 األربعاء

 

 تمام الساعة التاسعة ونصف فيى جميع الطالب التواجد داخل لجان االمتحانات عل 

  االمتحانات العملية والشفوية الى عذر كان  بتأجيللن يسمح 

 وفى حالة عدم وجود أي تحقيق ( كارنيه الكلية أو بطاقة الرقم القومي أو كارنيه المعامل)على جميع الطالب إحضار تحقيق الشخصية

سابق الذكر على الطالب سرعة عمل بيان تعارف مرفق معه صورة شخصية للطالب من قسم شئون الطالب تجنبًا لعدم شخصية من ال

 دخولك قاعة االمتحانات 

  ممنوع دخول التليفون المحمول داخل لجان االمتحانات حتى ال يتعرض الطالب للمسائلة القانونية 

 

 عميد الكلية                                                                           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          

 

   عاطف حممد حممد مرسى/ د1ا                                                                       داليا حسني عبد العزيز/ د1ا           


