
 

  

 معهــد البحـوث الطبية

 2018/2019 للعام  الجامعى 2019جدول امتحانات المقررات النظرية لربيع    

 اليوم  القسم  المقرر  المكان  الوقت 
10-11 ( 2 )مدرج   11/5/2019السبت  الفارماكولوجى  1704704   

10-11 الكبير  (1 )مدرج      (لطلبة الجراحة )كيمياء وبيولوجيا الخاليا  1709740+1709840 

10-11  امراض الدم  1705808b+1705809b قاعة االحصاء  

10-12  التخدير  1716808 قاعة االحصاء  

10-12 الكبير  (1 )مدرج    االحصاء  1721702 

10-1  
10-12  

( 2 )مدرج   1707702 

+1707802 

 الطفيليات 

10-1  
10-12  

( 2 )مدرج   1701704 

+1701802 

 الكيمياء الحيوية 

10-11 الكبير  (1 )مدرج    امراض باطنة  1715720 

10-1  
10-12  

الكبير  (1 )مدرج   1706803+ 

1706796+1706710+1706705 

 االحياء الدقيقة 

10-11  المناعة  1708711 المعامل المركزية  

10-1 الكبير  (1 )مدرج    الكيمياء الطبية التطبيقية  1702705 

10-12  الهندسة  1721706 قاعة االحصاء  

10-11 الكبير  (1 )مدرج   12/5/2019االحد  الباثولوجى  1710720   

10-12 الكبير  (1 )مدرج    الوراثة  1713703 

10-12 الكبير  (1 )مدرج    الفيزياء  1712824+1712704 

10-11  
10-1  

 +1705807b+1705805 قاعة الطفيليات 

1705711 

 امراض الدم 

   
ALEXANDRIA     

U  N   I  V  E  R  S  I  T  Y 



10-11 الكبير  (1 )مدرج    امراض باطنة  1715720 

10-11  التخدير  1716702 قاعة االحصاء  

10-12 الكبير  (1 )مدرج    االحياء الدقيقة  1706800 

10-12 الكبير  (1 )مدرج    االحصاء  1721706 

10-11  
10-12  

 +1710805a+1710706 قاعة الطفيليات 

RAD . Dip1710620 

13/5/2019االثنين  الباثولوجى   

الكبير  (1 )مدرج   

10-11 1708607 المعامل المركزية   +ماجستير  دبلوم  1708607

دبلوم تشخيصية + حساسية   

 المناعة 

10-1 ( 2 )مدرج    الفارماكولوجى  1704801 

10-12 الكبير  (1 )مدرج    الوراثة االنسانية  1713706+1713806 

10-12  الهندسة  1720705 قاعة االحصاء  

10-11  كيمياء وبيولوجيا الخاليا واالنسجة  1709705.4 قاعة االحصاء  

10-12  التخدير  1716603 قاعة االحصاء  

10-1 ( 2 )مدرج    الكيمياء الحيوية  1701702 

10-12 الكبير  (1 )مدرج    االحصاء الطبى  1721714 

10-12 الكبير  (1 )مدرج    الفيزياء  1712603 

10-11  

10-12  

الكبير  (1 )مدرج   1711708 

+1711804 

 علوم االشعاع 

10-11  امراض باطنة  1715615 قاعة باطنة بالمستشفى  

10-11  امراض الدم  1705808a قاعة الطفيليات  

10-12 الكبير  (1 )مدرج   14/5/2019الثالثاء  الوراثة االنسانية  1713705   

10-12 الكبير  (1 )مدرج    االحياء الدقيقة  1706793 

10-12 ( 2 )مدرج    الكيمياء الحيوية  1701808 

10-12 ( 2 )مدرج    الطفيليات  1707712+1707804 

10-12  كيمياء وبيولوجيا الخاليا  1709802 قاعة االحصاء  

10-11  التخدير  1716601 قاعة االحصاء  

10-12 الكبير  (1 )مدرج    الكيمياء الطبية التطبيقية  1702702+1702802 



10-12  الهندسة  1720709 قاعة االحصاء  

10-12  امراض باطنة  1715605 قاعة باطنة بالمستشفى  

10-12 الكبير  (1 )مدرج    الفيزياء  1712707 

10-11  امراض الدم 1705807a+1705807d+1705803 قاعة الطفيليات  

10-12 الكبير  (1 )مدرج   15/5/2019االربعاء  االحصاء  1721703   

10-11  المناعة  1708811 المعامل المركزية  

10-12  
10-1  

الكبير  (1 )مدرج   1713713 

+1713701 

 الوراثة االنسانية 

10-12  الجراحة  1714803 قاعة باطنة بالمستشفى  

10-11 الكبير  (1 )مدرج    االشعة  1718824 

10-1  امراض الدم  1705601 قاعة الطفيليات  

10-11  التخدير  1716602 قاعة االحصاء  

10-1  امراض باطنة  1715612 قاعة باطنة بالمستشفى  

10-11 الكبير  (1 )مدرج   16/5/2019الخميس  الجراحة  1714720   

10-12 الكبير  (1 )مدرج    علوم االشعاع  1711710+1711814 

10-12 الكبير  (1 )مدرج    الفيزياء الحيوية  1712604++1712802 

10-12 الكبير  (1 )مدرج    امراض الدم  1705820 

10-12  
10-11  

( 2 )مدرج   1707807 

+1707713 

 الطفيليات 

10-12  
10-11  

الكبير  (1 )مدرج   1706791+1706792 

+1706704 

 االحياء الدقيقة 

10-11 الكبير  (1 )مدرج    الكيمياء الطبية التطبيقية  1702708 

10-1 ( 2 )مدرج   18/5/2019السبت  الفارماكولوجى  1704701   

10-12 الكبير  (1 )مدرج    الوراثة االنسانية  1713712 

10-12  الجراحة  1714705 قاعة باطنة بالمستشفى  

10-12 ( 2 )مدرج    االشعة  1718607 

10-11  التخدير  1716807 قاعة االحصاء  
 
 



10-11  
1012 

( 2 )مدرج   1717801 

+1717706a 

 الباثولوجيا الكيميائية 
 

10-12 ( 2 )مدرج    االحصاء الطبى  1721705+1721708 

10-11 ( 2 )مدرج    الطفيليات  1707704+1707813 

10-11 ( 2 )مدرج    الفيزياء الحيوية  1712720 

10-12  امراض باطنة  1715610 قاعة باطنة بالمستشفى  

10-1 ( 2 )مدرج    االحياء  1706798 

10-12 ( 2 )مدرج    الكيمياء الحيوية  1701708+1701806 

10-12  
10-12  
10-11  

 1720704 قاعة االحصاء 

+1721705 

1721721+ 

 الهندسة 

الكبير  (1 )مدرج   

10-12  
10-11  

19/5/2019االحد   الباثولوجى  +1710701 قاعة الطفيليات   

الكبير  (1 )مدرج   1710620RAD. Plod Banking  

10-12 الكبير  (1 )مدرج    الفيزياء  1712822+1712702 

10-1 ( 2)مدرج    فسيولوجيا االنسان 1703801 

10-11  
10-12  

الكبير  (1 )مدرج   1706797+1706703+1706706+1
706805+1706799 

 االحياء 

10-12  
10-1  
10-11  

الكبير  (1 )مدرج   1713708+1713704+1713801+ 

1713702+ 

1713720 

20/5/2019االثنين  الوراثة االنسانية   

10-12 ( 2 )مدرج    االشعة  1718606 

10-11 الكبير  (1 )مدرج    علوم االشعاع  1711702+1711805 

10-11 الكبير  (1 )مدرج    الكيمياء الطبية التطبيقية  1702805 

10-11 ( 2 )مدرج    الطفيليات  1707805 

10-1  امراض باطنة  1715613 قاعة باطنة بالمستشفى  

10-12 ( 2 )مدرج    الكيمياء الحيوية  1701706 

10-11 ( 2 )مدرج     االشعة  1718605 



10-3 ( 2 )مدرج   21/5/2019الثالثاء  فسيولوجيا االنسان  1703702   
 

10-12 الكبير  (1 )مدرج    الكيمياء الطبية التطبيقية  1702804+ 

10-11  الباثولوجى  1710802 قاعة الطفيليات  

10-11  كيمياء وبيولوجيا الخاليا  1709805.2 قاعة االحصاء  

10-12 الكبير  (1 )مدرج   22/5/2019االربعاء  الوراثة االنسانية  1713710   

10-12  التخدير  1716603 قاعة االحصاء  

10-12  
10-11  

 دبلوم +  دبلوم  التشخيصية1708604 المعامل المركزية 

 +1708703+1708810الحساسية    

1708720 

 المناعة 

الكبير  (1 )مدرج   

10-12  كيمياء وبيولوجيا الخاليا  1709707 قاعة االحصاء  

10-12 ( 2 )مدرج    الباثولوجيا الكيميائية  1717802 

10-11 ( 2 )مدرج    الطفيليات 1707720 

10-11 الكبير  (1 )مدرج    الكيمياء الطبية التطبيقية  1702707 

10-11  امراض باطنة  1715609 قاعة باطنة بالمستشفى  

10-12  
10-  
11 

( 2)مدرج   1701804 

+1701720 

 الكيمياء الحيوية 

الكبير  (1 )مدرج   

10-1 ( 2 )مدرج   23/5/2019الخميس  الفارماكولوجى  1704805   

10-12 الكبير  (1 )مدرج    علوم االشعاع  1711714+1711803 

10-11 الكبير  (1 )مدرج    الباثولوجيا الكيميائية  1717720 

10-11 الكبير  (1 )مدرج   25/5/2019السبت  الفارماكولوجى  1704720   

10-12  الهندسة  1720711 قاعة االحصاء  

10-11 الكبير  (1 )مدرج    كيمياء وبيولوجيا الخاليا  1709740 

10-11 الكبير  (1 )مدرج    االحياء الدقيقة  1706720+1706711 

10-11 ( 2 )مدرج   26/5/2019االحد  الباثولوجيا الكيميائية  1717707   

10-11  المناعة  1708807 المعامل المركزية  

10-11 الكبير  (1 )مدرج     علوم االشعاع  1711806 



انمختص                            انمىظف

                                     رئيس انكنترول  

                              

 امانى ابراهيم يىسف                                           وكيم انمعهذ نهذراسات انعهيا وانبحىث   .د .                                أ

 

  مـــاهر عبذاننبــى كامم  .د .                         أ                                                                                        

  

10-11 الكبير  (1 )مدرج   27/5/2019االثنين  كيمياء وبيولوجيا الخاليا  1709720   

10-12 28/5/2019الثالثاء  الباثولوجى  1710702+ قاعة الطفيليات    

10- الكبير  (1 )مدرج    باطنة  1715751+1715851 

10-11 الكبير  (1 )مدرج    الكيمياء الحيوية  1701721 

10-11  كيمياء وبيولوجيا الخاليا  1709804+1709705.3 قاعة االحصاء  

10-12  
10-1  

دبلوم 1708605 ماجستير 1708605 + المعامل المركزية 

 حساسية 

 دبلوم تشخيصية1708605

29/5/2019االربعاء  المناعة  

10-1 الكبير  (1 )مدرج   30/5/2019الخميس  فسيولوجيا االنسان  1703721   

10-11 الكبير  (1 )مدرج    علوم االشعاع  1711807 

10-11 الكبير  (1 )مدرج    االحصاء الطبى  1721720 



 

 

  



 

 

 



 


