
 

  

 الطبية وثــد البحــمعه 

2020/2021للعام الجامعى  2020جدول امتحانات المقررات النظرية لخريف   

 اليوم القسم المقررات المكان الوقت

10-12 (1مدرج )   السبت  الجراحة  1714706 

27/2/2021  10-12  الفيزياء الحيوية الطبية  1712802 قاعة القسم 

10-11 ( 2مدرج )   الخاليا واالنسجة  اكيمياء وبيولوجي 1709803   

10-11 1707806+1707711 قاعة القسم   الطفيليات  

10-12 ( 2مدرج )    الفارماكولوجى 1704806 

10-11  

10-12  

 سموحة

(1مدرج )  

1711707 

+1711809  

 علوم اشعاع 

10-11 (1مدرج )    الكيمياء الطبية التطبيقية  تكميلى  

10-12 (1مدرج )    الهندسة الحيوية  1720705 

10-11 قاعة ة المعامل المركزية + قاعة قسم  

 الكيمياء الطبية التطبيقية 

ماجستير + دبلومة 1708607  المناعة  

10-12 (1مدرج )    1721701+1721803  االحصاء الطبى  

10-12 (1مدرج )    1706794+1706799  االحياء الدقيقة  

10-1 ( 2مدرج )    1701703+1701702 28/2/2021االحد  الكيمياء الحيوية    

10-11 ( 2مدرج )    الوراثة االنسانية  1713811 

10-12 ( 2مدرج )    كيمياء وبيولوجيا الخاليا واالنسجة  1709701 

10-11 (1مدرج )    الجراحة  1714807 

10-12 القسمقاعة    1712823+1712703  الفيزياء الحيوية الطبية  

10-1  امراض باطنة  1715611B قاعة باطنة  

10-12 (1مدرج )    االحصاء الطبى  1721712 

10-12  

2-12 

( 2مدرج )   1718602 

+1718601  

 االشعة 

10-12  

10-11  

( 2مدرج )   1713708+1713706  

+1713711  

1/3/2021االثنين  الوراثة االنسانية   

10- (1مدرج )   تكميلى 1700   الجراحة  

10-12  الفيزياء الحيوية الطبية  1712803 قاعة القسم 

10-12 (1مدرج )    1711706+17117801  علوم اشعاع  
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10-12 (1مدرج )    1702803+1702703  الكيمياء الطبية التطبيقية  

10-12  

10-12  

(1مدرج )  )لطلبة الباثولوجى( 1715820   

+1715621) لطلبة دبلوم بنك(   

 امراض باطنة 

10-12  الباثولوجيا الكيميائية  1717804 قاعة القسم  

10-12  

10-11  

قاعة الماعمل المركزية + قاعة قسم 

 الكيمياء الطبية التطبيقية 

ماجستير + دبلومة  1708601  

+1708809  

 المناعة 

10-12 ( 2مدرج )     االشعة  1718609 

10-1  الحوكمة  1700671 سموحة  

10-12 1712704+1712824 قاعة القسم  2/3/2021الثالثاء  الفيزياء الحيوية الطبية    

10-11  علوم اشعاع  1711709 سموحة  

10-11 ( 2مدرج )    االقربازين  1704707 

10-12 (1مدرج )    1702701+1702801  الكيمياء الطبية التطبيقية  

10-11  

10-12  

(1 مدرج )  1721822+  

1721820 

 االحصاء الطبى 

10-12 ( 2مدرج )    االشعة  1718603 

10-11 (1مدرج )    االحياء الدقيقة  1706797 

10-12  

10-1  

( 2مدرج )   1713721+  

1713701 

االربعاء  الوراثة االنسانية 

3/3/2021  

10-12 ( 2مدرج )    كيمياء وبيولوجيا الخاليا  1709704 

10-12 (1)  مدرج   الجراحة  1714705 

10-12  الفيزياء الحيوية الطبية  1712804 قاعة القسم 

10-12  طفيليات  1707706 قاعة القسم 

10-12 (1مدرج )    علوم اشعاع  1711803 

10-1  امراض الدم  1705601 قاعة القسم  

10-12  امراض باطنة  1715611A قاعة باطنة  

10-12 (1مدرج )    االحصاء الطبى  1721706 

10-12 (2مدرج )   

(1مدرج )  

1718604+  

1718824)لطلبة امراض الدم (  

 االشعة 

10-12 ( 2مدرج )    1716706+1716802 الخميس  تخدير  

4/3/2021  10-12  الفيزياء الحيوية الطبية  1712707 قاعة القسم 

10-12 (1مدرج )   ) لطلبة ماجستير امراض الدم (1715721  باطنة امراض    

10-11  الباثولوجيا الكيميائية  1717704 قاعة القسم  

10-1  

10-11  

10-12  

قاعة المعامل المركزية + قاعة قسم 

 الكيمياء الطبية التطبيقية 

1708602 

+17087701  

+1708803  

 المناعة 

10-12  سموحة  

 

 

 علوم االشعاع  1711701



10-12 (1مدرج )    1721708+  

1721811 

الطبى االحصاء   

10-1   الحوكمة  1700674 سموحة  

10-12 ( 2مدرج )    1701803+1701707 6/3/2021السبت  الكيمياء الحيوية    

10-11  

10-12  

( 2مدرج )   1713812 

+1713709  

 الوراثة 

10-11 (1مدرج )    الجراحة  1714808 

10-11 (1مدرج )    الكيمياء الطبية التطبيقية  تكميلى  

10-12  

10-11  

(1مدرج )   1721821 

+1721823  

 الهندسة الحيوية 

10-11 (1مدرج )    االحياء الدقيقة  1706795 

10-11 ( 2مدرج )   7/3/2021االحد الوراثة  1713714   

10-12 ( 2مدرج )    كيمياء وبيولوجيا الخاليا واالنسجة  1709702 

10-12  

10-11  

(1مدرج )   1714708 

+1714620  

 الجراحة 

10-12  

12-2  

+1712713 قاعة القسم  

1712601 

 الفيزياء الحيوية الطبية 

10-1  

10-12  

 1707701 قاعة القسم

+1707814  

 طفيليات 

10-1 ( 2مدرج )    فارماكولوجى  1704805 

10-11  الباثولوجيا الكيميائية  1717807 قاعة القسم  

10-1 (1مدرج )    فسيووجيا االنسان  1703703 

10-12 قاعة المعامل المركزية + قاعة قسم  

 الطيمياء الطبية التطبيقية 

 المناعة  1708603

10-11 (1مدرج )    1710705a  الباثولوجى 

10-1 (1مدرج )    االحياء الدقيقة  1706806 

10-1 8/3/2021االثنين  الحوكمة 1700673 سموحة    

10-12 ( 2مدرج )   9/3/2021 الثالثاء تخدير  1716803   

10-11 (1مدرج )    جراحة  1714802 

10-12 ( 2مدرج )    الوراثة االنسانية  1713712 

10-12  

10-11  

(1مدرج )   1702704 

+1702806  

 الكيمياء الطبية التطبيقية 

10-11 قاعة المعامل المركزية + قاعة  

 الكيمياء الطبية التطبقية 

 المناعة  1708801

10-11  امراض الدم  1705807D قاعة القسم 

10-11 (1مدرج )     

1710804 

 الباثولوجى 

10-12 ( 2مدرج )   االربعاء  الوراثة االنسانية  1713704 



10-11 10/3/2021 علوم االشعاع  1711703 سموحة    

10-12  قاعة القسم 

(1مدرج)  

1707703 

+1707820  

 طفيليات 

10-11  

10-12  

 +a 1705808 قاعة القسم

 1705713 

الدم  امراض  

10-11  الباثولوجيا الكيميائية  1717703 قاعة القسم  

 

10-11  

 

10-12  

قاعة المعامل المركزية + قاعة 

 الكيمياء الطبية التطبيقية 

(1مدرج )  

1708705+ 

 

1708820 

 

 المناعة 

10-11 (1مدرج )    االحصاء الطبى  1721818 

10-1 (1مدرج )    فسيولوجيا االنسان 1703804 

10-1 (1مدرج )    االحياء الدقيقة  1706702 

10-1  امراض باطنة  1715614b قاعة باطنة  

10-12 الخميس  الحوكمة 1700680 سموحة 

11/3/2021  

10-12 ( 2مدرج )    1701706+1701807 السبت  الكيمياء الحيوية  

13/3/2021  10-1 ( 2مدرج )    الفارماكولوجى  1704703 

10-12  علوم اشعاع  1711704 سموحة  

10-1 (1مدرج )    +1702706  الكيمياء الطبية التطبيقية  

10-12 (1مدرج )    االحياء الدقيقة  1706808 

10-11  امراض الدم  1705807a قاعة القسم 

10-12 ( 2مدرج )    تخدير 1716704 

10-12 (1مدرج )    علوم اشعاع  1711804 

10-11 ( 2مدرج )   14/3/2021االحد  كيمياء وبيولوجيا الخاليا واالنسجة  1709805.2   

10-11  

10-12  

 1707812 قاعة القسم

1707811+1707705  

 طفيليات

10-12 ( 1مدرج )   الباثولوجيا الكيميائية  1717820 

10-11 قاعة المعامل المركزية + قاعة قسم  

 الكيمياء الطبية التطبقية 

 المناعة  1708711

10-11 (1مدرج )    الكيمياء الطبية التطبيقية  1702807 

10-11 (1مدرج )    1710806b  االثنين  الباثولوجى

15/3/2021  

10-11 ( 2مدرج )   الثالثاء  تخدير  1700 

16/3/2021  10-1  

10-11  

قاعة المعامل المركزية + قاعة قسم 

 الكيمياء الطبية التطبيقية 

1708609+  

1708810 

 المناعة 

10-12 القسمقاعة   االربعاء  الطفيليات  1707803 



10-12  

10-11  

1705714+1705605 قاعة القسم  

1705805+  

17/3/2021 امراض الدم   

10-11  الباثولوجيا الكيمياية  1717701 قاعة القسم  

10-12  

10-11  

 1715614a قاعة باطنة 

1715615+  

 

 امراض باطنة

10-12  

10-11  

(1مدرج )   1710703+  

1710720+1710620  

 

 الباثولوجى 

10-1 (1مدرج )    فسيولوجيا االنسان  1703704 

10-11 (1مدرج )    االحياء الدقيقة  1706707 

10-12 (1مدرج )   الخميس  فارماكولوجى 1704820 

18/3/2021  10-12 (1مدرج )    االحصاء الطبى  1721711 

10-11 ( 2مدرج )    تخدير 1716701 

 الموظف المختص 

رئيس الكنترول                                                                                                   

                             عميد المعهد                             وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث   عبدالناصر اسماعيل ادم        0د0أ                                                 

                                   امال مصطفى غانم  0د0أ                  امانى ابراهيم يوسف           د 0أ                                                                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


