كلية طب األسياٌ

2021/10/31و

الفصل األول  -العاو الذراسي ( ) 2022 / 2021
برىامج اختبارات ميتصف الفصل األول
الشية الجاىية
الشعبة األوىل

و
01
02
03
04
05
06
07

اليوو والتاريخ
اجلنعة 2021/11/12 :
الشبت 2021/11/13 :
االثيني 2021/11/15 :
اجلنعة 2021/11/11 :
الشبت 2021/11/20 :
االثيني 2021/11/22 :
اجلنعة 2021/11/26 :

الشعبة الجاىية

املقرر
التعويضات الشيية املتخركةI
اليشج العامة
املواد الشيية I
األمراض اجللذية
اللغة اإلىكليزية III
األمراض الباطيية
األمراض اجلراحية واجلراحة الصغرى

و
01
02
03
04
05
06
07

اليوو والتاريخ
اجلنعة 2021/11/12 :
الشبت 2021/11/13 :
االثيني 2021/11/15 :
اجلنعة 2021/11/11 :
الشبت 2021/11/20 :
االثيني 2021/11/22 :
اجلنعة 2021/11/26 :

الشعبة الجالجة
و
01
02
03
04
05
06
07

اليوو والتاريخ
اجلنعة 2021/11/12 :
الشبت 2021/11/13 :
االحذ 2021/11/14 :
اجلنعة 2021/11/11 :
الشبت 2021/11/20 :
االحذ 2021/11/21 :
اجلنعة 2021/11/26 :

املقرر
التعويضات الشيية املتخركةI
اليشج العامة
املواد الشيية I
األمراض اجللذية
اللغة اإلىكليزية III
األمراض الباطيية
األمراض اجلراحية واجلراحة الصغرى

الشعبة الرابعة

املقرر
اللغة اإلىكليزية III
اليشج العامة
املواد الشيية I
األمراض اجللذية
التعويضات الشيية املتخركةI
األمراض الباطيية
األمراض اجلراحية واجلراحة الصغرى

و
01
02
03
04
05
06
07

اليوو والتاريخ
اجلنعة 2021/11/12 :
االحذ 2021/11/14 :
اجلنعة 2021/11/11 :
الشبت 2021/11/20 :
االحذ 2021/11/21 :
اجلنعة 2021/11/26 :
الشبت 2021/11/27 :

املقرر
اليشج العامة
املواد الشيية I
األمراض اجللذية
التعويضات الشيية املتخركةI
األمراض الباطيية
اللغة اإلىكليزية III
األمراض اجلراحية واجلراحة الصغرى

الشعبة اخلامشة
و
01
02
03
04
05
06
07

اليوو والتاريخ
اجلنعة 2021/11/12 :
الشبت 2021/11/13 :
االثيني 2021/11/15 :
اجلنعة 2021/11/11 :
الشبت 2021/11/20 :
االثيني 2021/11/22 :
اجلنعة 2021/11/26 :

املقرر
التعويضات الشيية املتخركةI
األمراض اجللذية
املواد الشيية I
اليشج العامة
اللغة اإلىكليزية III
األمراض الباطيية
األمراض اجلراحية واجلراحة الصغرى

مالحظة  - :جيرى االختبار خالل الربع ساعة االوىل مً احملاضرة.
 -يرجى التزاو كل طالب مبوعذ االختبار احملذد وال يعاد االختبار ألي سبب كاٌ.

رئيص اهليئة اإلدارية

رئيص الذائرة

الزميل علي مضر صاحل

أ.اميً عباض

ىائب العنيذ للشؤوٌ اإلدارية والطالب
د .جورج وسوف

عنيذ الكلية
أ.د باسه علي سليه

كلية طب االسياٌ

الفصل االول  -العاو الذراسي ( ) 2022 / 2021

2021/10/31و

برىامج اختبارات ميتصف الفصل االول

الشية الجالجة
و
01
02
03
04
05
06

الشعبة األوىل
املقرر
اليوو والتاريخ
عله األدوية
اجلنعة 2021/11/12 :
االثيني 2021/11/15 :و
مذاواة االسياٌ الرتمينية II
التشريح املرضي العاو
الجالثاء 2021/11/16 :و
الصخة العامة وطب األسياٌ
اجلنعة 2021/11/11 :و
االثيني 2021/11/22 :و
التعويضات الشيية الجابتة II
الشيطرة على االىتاٌ
اجلنعة 2021/11/26 :و

و
01
02
03
04
05
06

و
01
02
03
04
05
06

الشعبة الجالجة
املقرر
اليوو والتاريخ
عله األدوية
الشبت 2021/11/13 :و
التشريح املرضي العاو
االثيني 2021/11/15 :و
الجالثاء 2021/11/16 :و
مذاواة االسياٌ الرتمينية II
الصخة العامة وطب األسياٌ
الشبت 2021/11/20 :و
الجالثاء 2021/11/23 :و
التعويضات الشيية الجابتة II
الشيطرة على االىتاٌ
الشبت 2021/11/27 :و

و
01
02
03
04
05
06

الشعبة الجاىية
املقرر
اليوو والتاريخ
عله األدوية
اجلنعة 2021/11/12 :
االثيني 2021/11/15 :و
مذاواة االسياٌ الرتمينية II
التشريح املرضي العاو
الجالثاء 2021/11/16 :و
الصخة العامة وطب األسياٌ
اجلنعة 2021/11/11 :و
االثيني 2021/11/22 :و
التعويضات الشيية الجابتة II
الشيطرة على االىتاٌ
اجلنعة 2021/11/26 :و
الشعبة الرابعة
املقرر
اليوو والتاريخ
عله األدوية
الشبت 2021/11/13 :و
التشريح املرضي العاو
االثيني 2021/11/15 :و
الجالثاء 2021/11/16 :و
مذاواة االسياٌ الرتمينية II
الصخة العامة وطب األسياٌ
الشبت 2021/11/20 :و
الجالثاء 2021/11/23 :و
التعويضات الشيية الجابتة II
الشيطرة على االىتاٌ
الشبت 2021/11/27 :و

مالحظة  - :جيرى االختبار خالل الربع ساعة االوىل مً احملاضرة.
 يرجى التزاو كل طالب مبوعذ االختبار احملذد وال يعاد االختبار ألي سبب كاٌ.رئيص اهليئة االدارية

رئيص الذائرة

الزميل علي مضر صاحل

ا.اميً عباض

ىائب العنيذ للشؤوٌ االدارية والطالب
د .جورج وسوف

عنيذ الكلية
أ.د باسه علي سليه

كلية طب االسياٌ

2021/10/31و

الفصل االول  -العاو الذراسي ( ) 2022 / 2021
برىامج اختبارات ميتصف الفصل االول

الشية الرابعة
الشعبة األوىل
و
01
02
03
04
05
06

اليوو والتاريخ
اجلنعة 2021/11/12 :
الشبت 2021/11/13 :و
االثيني 2021/11/15 :و
اجلنعة 2021/11/11 :و
الشبت 2021/11/20 :و
االثيني 2021/11/22 :و

الشعبة الجاىية

املقرر
مذاواة االسياٌ اللبية I
التعويضات الشيية املتخركة III
أمراض الفه واالسياٌ I
التخذير والقلع I
عله اليشج حول الشيية I
مذاواة االسياٌ الرتمينية III

و
01
02
03
04
05
06

الشعبة الجالجة
و
01
02
03
04
05
06

اليوو والتاريخ
اجلنعة 2021/11/12 :
الشبت 2021/11/13 :و
االحذ 2021/11/14 :و
اجلنعة 2021/11/11 :و
الشبت 2021/11/20 :و
االحذ 2021/11/21 :و

املقرر
عله اليشج حول الشيية I
مذاواة االسياٌ اللبية I
أمراض الفه واالسياٌ I
التعويضات الشيية املتخركة III
التخذير والقلع I
مذاواة االسياٌ الرتمينية III

و
01
02
03
04
05
06

اليوو والتاريخ
اجلنعة 2021/11/12 :
الشبت 2021/11/13 :و
االثيني 2021/11/15 :و
اجلنعة 2021/11/11 :و
الشبت 2021/11/20 :و
االثيني 2021/11/22 :و

املقرر
مذاواة االسياٌ اللبية I
التعويضات الشيية املتخركة III
أمراض الفه واالسياٌ I
التخذير والقلع I
عله اليشج حول الشيية I
مذاواة االسياٌ الرتمينية III

الشعبة الرابعة
املقرر
اليوو والتاريخ
اجلنعة 2021/11/12 :
عله اليشج حول الشيية I
الشبت 2021/11/13 :و
مذاواة االسياٌ اللبية I
االحذ 2021/11/14 :و
أمراض الفه واالسياٌ I
اجلنعة 2021/11/11 :و التعويضات الشيية املتخركة III
الشبت 2021/11/20 :و
التخذير والقلع I
االحذ 2021/11/21 :و
مذاواة االسياٌ الرتمينية III

مالحظة  - :جيرى االختبار خالل الربع ساعة االوىل مً احملاضرة.
 يرجى التزاو كل طالب مبوعذ االختبار احملذد وال يعاد االختبار ألي سبب كاٌ.رئيص اهليئة االدارية

رئيص الذائرة

الزميل علي مضر صاحل

ا.اميً عباض

ىائب العنيذ للشؤوٌ االدارية والطالب
د .جورج وسوف

عنيذ الكلية
أ.د باسه علي سليه

كلية طب االسياٌ

الفصل االول  -العاو الذراسي ( ) 2022 / 2021

2021/10/31و

برىامج اختبارات ميتصف الفصل االول

الشية اخلامشة
و
01
02
03
04
05
06
07

الشعبة األوىل
املقرر
اليوو والتاريخ
اجلنعة 2021/11/12 :
مذاواة االسياٌ اللبية III
الشبت 2021/11/13 :و
طب اسياٌ أطفال II
جراحة الفه والفكني
االحذ 2021/11/14 :و
اجلنعة 2021/11/11 :و
التعويضات الشيية الجابتة IV
االحذ 2021/11/21 :و
التعويضات الشيية املتخركة V
اجلنعة 2021/11/26 :و
تقويه االسياٌ والفكني II
الشبت 2021/11/27 :و
التخذير والقلع III

و
01
02
03
04
05
06
07

و
01
02
03
04
05
06
07

الشعبة الجالجة
املقرر
اليوو والتاريخ
اجلنعة 2021/11/12 :
طب اسياٌ أطفال II
الجالثاء 2021/11/16 :و
مذاواة االسياٌ اللبية III
الشبت 2021/11/20 :و
التعويضات الشيية الجابتة IV
الجالثاء 2021/11/23 :و التعويضات الشيية املتخركة V
اجلنعة 2021/11/26 :و
التخذير والقلع III
الشبت 2021/11/27 :و
تقويه االسياٌ والفكني II
جراحة الفه والفكني
الجالثاء 2021/11/30 :و

و
01
02
03
04
05
06
07

و
01
02
03
04
05
06

الشعبة اخلامشة
املقرر
اليوو والتاريخ
طب اسياٌ أطفال 2
الشبت 2021/11/13 :و
مذاواة االسياٌ اللبية 3
الجالثاء 2021/11/16 :و
التيجاٌ واجلشور 4
الشبت 2021/11/20 :و
الجالثاء 2021/11/23 :و التعويضات الشيية املتخركة 5
التخذير والقلع 3
اجلنعة 2021/11/26 :و
تقويه االسياٌ 2
الشبت 2021/11/27 :و

الشعبة الجاىية
املقرر
اليوو والتاريخ
اجلنعة 2021/11/12 :
مذاواة االسياٌ اللبية III
الشبت 2021/11/13 :و
طب اسياٌ أطفال II
جراحة الفه والفكني
االحذ 2021/11/14 :و
اجلنعة 2021/11/11 :و
التعويضات الشيية الجابتة IV
االحذ 2021/11/21 :و
التعويضات الشيية املتخركة V
اجلنعة 2021/11/26 :و
تقويه االسياٌ والفكني II
الشبت 2021/11/27 :و
التخذير والقلع III
الشعبة الرابعة
املقرر
اليوو والتاريخ
اجلنعة 2021/11/12 :
طب اسياٌ أطفال II
الجالثاء 2021/11/16 :و
مذاواة االسياٌ اللبية III
الشبت 2021/11/20 :و
التعويضات الشيية الجابتة IV
الجالثاء 2021/11/23 :و التعويضات الشيية املتخركة V
اجلنعة 2021/11/26 :و
التخذير والقلع III
الشبت 2021/11/27 :و
تقويه االسياٌ والفكني II
جراحة الفه والفكني
الجالثاء 2021/11/30 :و

مالحظة  - :جيرى االختبار خالل الربع ساعة االوىل مً احملاضرة.
 يرجى التزاو كل طالب مبوعذ االختبار احملذد وال يعاد االختبار ألي سبب كاٌ.رئيص اهليئة االدارية

رئيص الذائرة

الزميل علي مضر صاحل

ا.اميً عباض

ىائب العنيذ للشؤوٌ االدارية والطالب
د .جورج وسوف

عنيذ الكلية
أ.د باسه علي سليه

