كلية الهندسة الطبية

انظُح و انرىقٍد

برنامـج االمتحان النهائي للفصل الثاني من العام الدراسي  2021ــ 2022

انظـُح األونـى (خطح حذٌثح)

انظـُح األونـى (خطح قذًٌح)

انظُح انثاٍَح

انظُح انثانثح

انظُح انزاتعح

انظُح انخايظح

10:30 – 09:00

10:30 – 09:00

12:30 – 11:00

14:30 – 13:00

12:30 – 11:00

14:30 – 13:00

انزطى انهُذطً  -ف1

انزطى انهُذطً  -ف1

انثزيجح و انخىارسيٍاخ ( - )2ف2

انًٍكاٍَك انذقٍق  -ف2
انحىاطة فً انطة ( - )1ف2

يعانجح انصىرج انطثٍح  -ف1

يعانجح االشارج انحٍىٌح  -ف1

صٍاَح االجهشج انطثٍح ( - )2ف 2

انٍىو وانرارٌخ
انجًعح 2022/06/10
انظثد 2022/06/11
االحذ 2022/06/12

انىرشاخ انرخصصٍح  -ف2

انىرشاخ انرخصصٍح  -ف2

انفٍشٌاء انحذٌثح  -ف1

انكًٍٍاء انحٍىٌح  -ف1

انثالثاء 2022/06/14

رٌاضٍاخ ( - )1ف1

انهُذطح انىصفٍح  -ف1

انذاراخ االنكرزوٍَح ( - )1ف2

انًٍكاٍَك انحٍىي  -ف1

االثٍٍُ 2022/06/13
االرتعاء 2022/06/15
انخًٍض 2022/06/16
انجًعح 2022/06/17

انهغح انعزتٍح  -ف2

انكًٍٍاء  -ف1

رٌاضٍاخ ( - )3ف1

انظثد 2022/06/18

األوذىكاد - 1ف1

االوذىكاد  -ف1

'ذحهٍم انذاراخ انكهزتائٍح  -ف1

االحذ 2022/06/19

َظى االظهار انطثٍح  -ف2
انذاراخ االنكرزوٍَح ( - )2ف1

االثٍٍُ 2022/06/20
انثالثاء 2022/06/21

انقٍاطاخ انكهزتائٍح وأجهشج انقٍاص  -ف2

االطزاف و االعضاء االصطُاعٍح  -ف2

انهغح االَكهٍشٌح انركًٍهٍح ( - )2ف1

انفٍشٌاء  - 2ف2
انًٍكاٍَك انهُذطً -ف2

انًٍكاٍَك انهُذطً  -ف2

اطض انهُذطح انطثٍح انحٍىٌح  -ف 2

االحصاء انحٍىي  -ف2

انقٍاطاخ انطثٍح انحٍىٌح  -ف1

صٍاَح االجهشج انطثٍح ( - )1ف1

االرتعاء 2022/06/22
انخًٍض 2022/06/23
انجًعح 2022/06/24

انكًٍٍاء انحٍىٌح  -ف2

يهاراخ انحاطىب ( - )1ف 1

انرٍزيىدٌُايٍك  -ف1

َظزٌح انحقىل انكهزويغُاطٍظٍح  -ف1

انرطثٍقاخ انشعاعٍح فً انطة  -ف2

انظثد 2022/06/25
االحذ 2022/06/26

انرحكى انطثً انحٍىي( - )3ف2
انرزتٍح انىطٍُح -ف1

انفٍشٌاء ( - )1ف1

االثٍٍُ 2022/06/27
انثالثاء 2022/06/28

انًعانجاخ انًٍكزوٌح  -ف1
يٍكاٍَك انظىائم انحٍىٌح  -ف2

انزٌاضٍاخ ( - )2ف2

رٌاضٍاخ ( - )2ف2

االنكرزوٍَاخ انطثٍح انحٍىٌح ( - )1ف2
انرشزٌح و انفٍشٌىنىجٍا  -ف1

انًُذجح و انًحاكاج  -ف2

َظى االياٌ وانظاليح انصحٍح ( - )2ف2

االرتعاء 2022/06/29
انخًٍض 2022/06/30
انجًعح 2022/07/01

انفٍشٌاء ( - )1ف1

يقاويح انًىاد  -ف2

انكهزصىذٍاخ -ف2

انثزيجح وانخىارسيٍاخ ( - )1ف1

يصطهحاخ انهُذطح انطثٍح ( - )2ف1

انظثد 2022/07/02
االحذ 2022/07/03

انهغح االَكهٍشٌح انركًٍهٍح ( - )1ف2
يذخم إنى انحاطىب  -ف1

االثٍٍُ 2022/07/04
انثالثاء 2022/07/05

االنكرزوٍَاخ انطثٍح انحٍىٌح ( - )2ف1

يهاراخ انحاطىب ( - )2ف 2

انطة انُىوي  -ف2
انرحكى انطثً انحٍىي ( - )1ف1

رٌاضٍاخ ( - )1ف1
اإلَكهٍشٌح نههُذطح (-)1ف2

يصطهحاخ طثٍح ( - )1ف1

رٌاضٍاخ ( - )4ف2

انذاراخ انًُطقٍح  -ف1

انًىاد انطثٍح انحٍىٌح  -ف1

االذصاالخ انالطهكٍح فً انطة  -ف2

األرتعاء 2022/7/6
انخًٍض 2022/7/7

يهاراخ انهغح اإلَكهٍشٌح  -ف1

الهيئة اإلدراية لكلية الهندسة الطبية
الزميل وسيم شهبندر

يصطهحاخ طثٍح ( - )2ف2

يصطهحاخ انهُذطح انطثٍح ( - )1ف1

انذاراخ انًركايهح  -ف 2

شعبة امتحانات الهندسة الطبية

انرحكى اَنً  -ف1

انحىاطة فً انطة ( - )2ف1

عميد كلية الهندسة الطبية
د.م.ممدوح منيف

