
 

  

 الطبية وثــد البحــمعه 

9102/9191نهعاو انجانًعى  9102جذول ايتحاَات انًقررات انُظرية نخريف   

 انيىو انقسى انًقررات انًكاٌ انىقث

01-09 92/09/9102 طفيهيات 1707706++1700    

01-09 قاعة انًعايم  

 انًركسية 

 انًُاعة دبهىو 1708601+ 1708601

01-0 ( 9يذرج )    انكيًياء انحيىية 1700+1701701 

01-09 ( 9يذرج )    االقربازيٍ 1704706 

01-09  كيًياء وبيهىجيا انخاليا 1709701 قاعة االحصاء  

01-09  االحصاء انطبى 1721712 يذرج انكبير  

01-00 االشعاع عهىو 1711806+1711707 يذرج انكبير    

01-09  ايراض باطُة 1715611a قاعة باطُة  

01-09  

01-00  

01-0  

 انًذرج انكبير

 

1721821+ 

1721723+ 

1720701 

 انهُذسة انحيىية

 قاعة االحصاء

01-09  +1707820 يذرج انكبير  

1707801 

االحذ  طفيهيات

92/09/9102 ( 9يذرج )    

01-0 (9يذرج )  انحيىيةانكيًياء  1701703   

01-00  انكيًياء انطبية انتطبيقة +1702807 يذرج انكبير  

01-09  كيًياء وبيىنىجيا انخاليا 1709805.3 قاعة االحصاء 

01-09  انجراحة انتجريبية 1714706  يذرج انكبير  

01-00  انتخذير 1716701+1716601 انًذرج انكبير 

01-09  

01-0  

01-00  

 +1705709 قاعة انطفيهيات 

1705604+ 

1705807a 

 ايراض انذو

01-00  

01-09  

 +1706712 يذرج انكبير 

1706808 

 االحياء انذقيقة

   
ALEXANDRIA     

U  N   I  V  E  R  S  I  T  Y 



01-09  االشعة انتشخيصية 1719620 انًذرج انكبير 

 

ًذرج انكبيران 01-00 االثُيٍ  انىراثة االَساَية 1713802 

01/09/9102  01-00 ( 9يذرج )    طفيهيات 1707711+1700 

01-00 قاعة انًعايم  

 انًركسية 

 انًُاعة 1708801

01-09  انجراحة انتجربيبية 1714620 انًذرج انكبير 

01-09  االحصاء انطبى 1721701 انًذرج انكبير  

01-09  عهىو االشعاع 1711804+1711704 انًذرج انكبير 

01-00  انباثىنىجى 1710705b قاعة انطفيهيات  

01-09  االحياء انذقيقة 1700880 انًذرج انكبير 

01-09  

01-00  

(9يذرج )  1707803+ 

1707812 

انثالثاء  طفيهيات

00/09/9102  

01-0 قاعة انًاعًم  

 انًركسية 

 انًُاعة 1708602

01-09 (9يذرج )    انكيًياء انحيىية 1701801+1701807 

01-09  كيًياء وبيىنىجيا انخاليا واالَسجة 1709702 قاعة االحصاء 

01-00  انباثىنىجى 1710801 قاعة انطفيهيات 

01-00  ايراض انذو 1705807c+1705806+1705715 قاعة انطفيهيات  

01-09  انكيًياء انطبية انتطبيقية  1702701 انًذرج انكبير 

01-0  

01-00  

 +1713701 انًذرج انكبير 

1713707 

االربعاء  انىراثة االَساَية

0/0/9191  

01-00 انًعايم قاعة  

 انًركسية

 انًُاعة 1708705

01-00  انجراحة انتجريبية 1714704 قاعة باطُة 

01-00  

01-09  

(9يذرج )  1718620+1718720+ 

1718822 

 االشعة انتشخيصية

01-09  

01-00  

 +1715820 انًذرج انكبير 

1715720 

 ايراض باطُة

01-09  

01-00  

(9يذرج ) انخًيس  طفيهيات 1707703 

9/0/9191  

01-09  انكيًياء انطبية انتطبيقية 1702806+1702703 انًذرج انكبير 

01-09  عهىو االشعاع 1711713 يذرج انكبير 

01-09  االحياء انذقيقة 1706709+1706799 انًذرج انكبير  

01-00 (9يذرج )  4/0/9191انسبث  طفيهيات +1707806   



01-09  1707814+1700 

01-09 قاعة انًعايم  

 انًركسية 

 انًُاعة 1708603

01-09 (9يذرج )  ياء انحيىيةًانكي 1701707+1701822   

01-0 ( 9يذرج )    االقربازيٍ 1704701 

01-00  

01-09  

 +1709706 قاعة االحصاء

1709807 

 كيًياء وبيىنىجيا انخاليا واالَسجة

01-09  انفيسياء انحيىية 1712607 يذرج انكبير  

01-09  

01-00  

 +1711809 يذرج انكبير 

1711808 

 عهىو االشعاع

01-09  ايراض باطُة 1715614a قاعة انباطُة  

01-09 (9يذرج )   انباثىنىجيا انكيًيائية 1717705 

01-09  انهُذسة انحيىية 1720712 قاعة االحصاء 

01-09  االحياء انذقيقة 1706793 يذرج انكبير 

01-0 (9يذرج )  5/0/9191االحذ  طفيهيات 1707701   

01-0 قاعة انًعايم  

 انًركسية

 انًُاعة 1708605

01-09 (9يذرج )   انكيًياء انحيىية 1701805 

01-0 ( 9يذرج )   فسيىنىجيا االَساٌ 1703703+1703804 

01-09 نىجيا انخاليا واالَسجةىكيًياء وبي 1709820 انًذرج انكبير    

01-09  انفيسياء انحيىية انطبية 1712701+1712821+1712805 انًذرج انكبير 

01-00  عهىو االشعاع 1711703 انًذرج انكبير 

01-09 (9يذرج )   انباثىنىجيا انكيًيائية 1717803 

01-09 (9يذرج )   االشعة انتشخيصية 1718609 

01-09  ايراض باطُة 1715821+1715820 انًذرج انكبير 

01-09  

01-00  

 +1705820+1705605 قاعة انطفيهيات

1705809b 

 ايراض انذو

01-09  

01-00  

 +1713708 انًذرج انكبير

1713711 

6/0/9191االثُيٍ  انىراثة االَساَية  

01-09  

01-00  

قاعة انًعايم 

 انًركسية

1708704+ 

1708802 

 انًُاعة

01-09  انتخذير 1716603 يذرج باطُة  

01-09  انفيسياء انحيىية انطبية 1712610 انًذرج انكبير 

01-00 (9يذرج )   االشعة انتشخيصية 1718601 

01-09 االربعاء  انىراثة االَساَية 1713712+17136724+1713709 انًذرج انكبير 



01-09 2/0/9191 انًُاعة 1708820 انًذرج انكبير   

01-0  

01-09  

 1702704+1702706 انًذرج انكبير

+1702803 

 انكيًياء انطبية انتطبيقية

01-09 االحصاءقاعة    كيًياء وبيىنىجيا انخاليا واالَسجة 1709704 

01-09  انتخذير 1716606 قاعة باطُة 

01-09  انفيسياء انحيىية انطبية 1712609 انًذرج انكبير 

01-00  

01-09  

 +1706795 انًذرج انكبير

1716820 

 االحياء انذقيقة

01-00 (9يذرج )  انخًيس  طفيهيات 1707811+1700 

2/0/9191  01-00  

01-09  

قاعة انًعايم 

 انًركسية

1708702+ 

1708804 

 انًُاعة

01-09  

01-00  

(9يذرج )  1701705+1701803+1700+ 

1701720 

 انكيًياء انحيىية

01-00  انجراحة انتجريبية 1714801 قاعة باطُة 

01-09  انفيسياء انحيىية انطبية 1712708+1712815 انًذرج انكبير 

01-09 انكبيرانًذرج    عهىو االشعاع 1711701+1711801 

01-00 (9يذرج )   1717706b انباثىنىجيا انكيًيائية 

01-00  ايراض باطُة 1715721 انًذرج انكبير 

01-00  

01-09  

 +1713805 انًذرج انكبير

1713704 

انسبث  انىراثة االَساَية

00/0/9191  

01-09 ( 9يذرج )    االقربازيٍ 1704804 

01-09  انفيسياء انحيىية انطبية 1712611 انًذرج انكبير 

01-00  عهىو االشعاع 1711709 انًذرج انكبير 

01-0  ايراض باطُة 1715611b قاعة باطُة 

01-09  انهُذسة انحيىية 1720703 قاعة االحصاء 

01-00  االحياء انذقيقة 1706797+1706703 انًذرج انكبير 

01-09 (9يذرج )  09/0/9191االحذ  طفيهيات 1707705   

01-0 (9يذرج )   فسيىنىجيا االَساٌ 1703704 

01-00  انتخذير 1716702 قاعة باطُة 

01-09  انفيسياء انحيىية انطبية 1712711 انًذرج انكبير 

01-09  انباثىنىجى 1710820 قاعة طفيهيات 

01-09  االحصاء انطبى 1721820 انًذرج انكبير 

01-09 االثُيٍ  انتخذير 1716603 قاعة باطُة 

00/0/9191  01-00  انباثىنىجى 1710706b قاعة انطفيهيات 

01-09 (9يذرج )   االشعة انتشخيصية 1718603 



01-00  االحياء انذقيقة 1706621 انًذرج انكبير 

01-00 قاعة انًعايم  

 انًركسية

انثالثاء  انًُاعة 1708701

04/0/9191  

01-09 ( 9يذرج )    االفربازيٍ 1704707 

01-00  االحصاء انطبى 1721709 انًذرج انكبير 

01-09  عهىو االشعاع 1711803+1711705 انًذرج انكبير 

01-00  انباثىنىجى 1710805b قاعة انطفيهيات  

01-09 (9يذرج )   االشعة انتشخيصية 1718604 

01-00  ايراض انذو 1705808a+1705809a+1705801 قاعة انطفيهيات 

01-09  االحياء انذقيقة 1706794 انًذرج انكبير 

01-09 االربعاء  ةانىراثة االَساَي 1713722 انًذرج انكبير 

05/0/9191  01-09 قاعة انًعايم  

 انًركسية

 انًُاعة 1708803

01-09  االقربازيٍ 1704820 انًذرج انكبير  

01-00 واالَسجةكيًياء وبيىنىجيا انخاليا  1709705.2 قاعة االحصاء   

01-09  انتخذير 1716808 قاعة باطُة 

01-09  انباثىنىجى 1710820 قاعة انطفيهيات 

01-0  ايراض باطُة 1715614b قاعة باطُة 

01-09  انهُذسة انحيىية 1720715 قاعة االحصاء  

01-00  فسيىنىجيا االَساٌ 1703821 انًذرج انكبير 

01-00 االَساَية انىراثة 1713807 انًذرج انكبير   

01-0  االحياء انذقيقة 1706801+1706701 انًذرج انكبير 

01-09 انخًيس  فسيىنىجيا االَساٌ 1703820 انًذرج انكبير 

06/0/9191  01-09 (9يذرج )   انباثىنىجيا انكيًيائية 1717805 

01-09  عهىو االشعاع 1711706 انًذرج انكبير 

01-09  انباثىنىجى 1710703 انًذرج انكبير  

01-09  االحياء انذقيقة 1706791 انًذرج انكبير  

01-09   انكيًياء انطبية انتطبيقية  1702801  

 انًىظف انًختص 

نهذراسات انعهيا وانبحىثوكيم انًعهذ  رئيس انكُترول                                                                                                          

د ياهر كايم عبذانُبى  1اياَى ابراهيى يىسف                                                  أ1د1أ                                                      

 



 

 


