كلية الطب البشري

اليوم

التاريخ

الســنة
التوقيت

الجمعـة 2222/26/02
الســبت 2222/26/00
األحـــد 2222/26/02
2222/26/01
االثنين
ـاء
الثالثـ
2222/26/01
األربعاء 2222/26/01
الخميس 2222/26/06
الجمعـة 2222/26/01
الســبت 2222/26/01
األحـــد 2222/26/01
2222/26/22
االثنين
ـاء
الثالثـ
2222/26/20
األربعاء 2222/26/22
الخميس 2222/26/21
الجمعـة 2222/26/21
الســبت 2222/26/21
األحـــد 2222/26/26
2222/26/21
االثنين
ـاء
الثالثـ
2222/26/21
األربعاء
الخميس

2222026/21
2222026/12

الجمعـة
الســبت
األحـــد

2222/21/20
2222/21/22
2222/21/21
2222/21/21
2222/21/21
2222/21/21

االثنين
الثالثــاء
الخميس

الهيئة االدارية

برنامـــج امتحانات الفصل الثـــــاني للعام الدراســـــــــــــي 2222 -2221

الســـنة الرابعـة
الســــنة األولى
01:01- 10:11

الســنة الخامسـة
الســــنة الثانيــــة
01:01 – 00:11

اإلثنين 90 ،أيار2922 ،

الســــنة الثالثــة
04:01 – 00:11

---

طب األطفال ( )1ف1

---

جراحة ( )4ف1

علم المناعة ف1

تشريح ( )1ف1

---

علم وظائف األعضاء ( )1ف1

---

علم االدوية ( )0ف0

امراض االذن واالنف وجراحتها ف0

---

طب الطوارئ والتخدير ف0

البحث العلمي الطبي ( )0ف0

لغة إنكليزية عامة ( )1ف1

---

كيمياء عامة ف0
----لغة عربية ف0

الطب الشرعي وعلم السموم ف1
----امراض باطنة ( )0ف0

تشريح ( )0ف0
---

--علم األورام ف1

----علم وظائف األعضاء ( )0ف0

----التربية الوطنية ف0

----التشريح المرضي العام ف0

علم الجنين الطبي ف1

---

---

امراض باطنة ( )4ف0

علم االدوية ( )1ف1

---

جراحة 0ف0

علم النسج الخاص ف1

---

االعراض والتشخيص ف0

---

امراض باطنة ( )1ف1

---

امراض باطنة ( )5ف1

---

تشريح ( )0ف0
----كيمياء عضوية ف1

---------

الكيمياء الحيوية الطبية ( )0ف0
-------

------اداب الطب وتشريعاته ف1

الصحة العامة ف1
----البحث العلمي الطبي ( )1ف1

علم الحياة ف0

االمراض النسائية ف1

---

---

---

---

---

تشريح ( )4ف1

جراحة ( )0ف0

علم وظائف األعضاء المرضي ف0

مهارات التواصل ف0

طب االسرة ف0

---

---

---

علم الخلية ف1
----معلوماتية في الطب 1ف1

طب األطفال ( )0ف0
-------

علم الوراثة البشرية ف0
-------

الطب الوقائي والمهني ف1
----امراض باطنة ( )0ف0

التشريح المرضي الخاص ف1
----إحصاء حيوي طبي ف0

---

االمراض الجلدية ف1

الكيمياء الحيوية الطبية ( )1ف1

---

---

لغة إنكليزية عامة( )0ف0

---

---

الطب النفسي ف1

علم االحياء الدقيقة ( )1ف1

المعلوماتية في الطب ( )0ف0

التوليد ف0

مصطلحات طبية ( )0ف0

علم االشعة ف1

---

فيزياء طبية ف1

---

مصطلحات طبية ( )1ف1

امراض العين وجراحتها ف0

علم االحياء الدقيقة ( )0ف0

---

جراحة ( )1ف1

علم النسج العام ف0

مداواة سريرية ف1

الكيمياء السريرية ف1

االمتحانات

--الجراحة الصغرى ف1

عميد كلية الطب البشري
د .صالح اسماعيل

