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  كلية الطب  
 شئون الطالب   

 اإلمتحانـات الشفويـة  اإلمتحانــــات التحريريــــــــة
 المجموعـــات اليـوم والتاريــخ الزمـــن المـــــادة اليـوم والتاريـخ

 ـحــــ األ
 ثالث ساعـات التشريـــــح   م41/5/7142

 م45/5/7142اإلثنين  
 م41/5/7142الثالثـاء  

 

 + تخلفات 155:    4من  
 :  أخر األرقام  151من  

 

 الثالثاء
 م72/5/7142

 ـــــــــــ  ساعـة واـحـ ة ـحقـوق اإلنسـان

 الخميس
 م72/5/7142السبــت   ثالث ساعـات الهستولوجيــــا م75/5/7142

 م73/5/7142األـحــ   

 

 + تخلفات أخر األرقام:    114من  
 111:    4من  

 

 ـحــ األ
 م1/1/7142

 ـــــــــــ ساعـة واـحـ ة اللغـة اإلنجليزيـة

 سبــتال
 م41/1/7142

 م44/1/7142األـحــ    ثالث ساعـات الفسيولوجيــــا
 م47/1/7142اإلثنين  

 + تخلفات  111:    4من  
  :  أخر األرقام  114من  

 خميــسال
 ـــــــــــ ساعـة واـحـ ة ـحاسـب ألـى م45/1/7142

 الثالثــاء
 م71/1/7142

 47إلى  4من  الكيميـاء الحيويــة 
 ثالث ساعـات

 م74/1/7142األربعـاء  
 م77/1/7142الخميس 

 

 + تخلفات أخر األرقام:    114من  
 111:    4من  

 
 

 علمـا بـأن اإلمتحانـات التحريريــة تبــدأ فـى الساعـة العاشـرة صباح ًً  0  فيما عدا الكيمياء الحيوية ــاً

 0رقم األكاديمي هو رقم الجلوس فى اإلمتحانات التحريريةال علمـا بـأن 

  0رقم المسلسل هو الرقم المستخدم فى اإلمتحانات الشفوية والعمليةعلمـا بـأن 

   0اإلمتحانات العملية سوف تجرى بمعرفة األقسام العلميـة علمـا بـأن 

  0فى حالة ضبط جهاز محمول مع أى طالب سيتم عمل محضر شروع فى غش 

  0يحذر إستخدام الطالب القلم األحمر واألخضر فى كراسة اإلجابة 

  0يتم تصحيح  كراسات اإلجابة التحريرية بالقلم األحمر فقط 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 عميـد الكليـة       وكيل الكليـة                         مدير اإلدارة                 المختص               
 لشئون التعليم والطالب                                                    

 

 ( احمد احمد جمال الديند/ 0أ )     ( نانسى يوسف أسعدد/ 0أ )                                      

جـدول إمتحـان الـدور األول  لطــالب 
 الفرقــة األولــى

 م1026/1027للعــام الجامعــى   
 

 م62/3/6102تحريراً فى   

             ،،، شيمـاء 

لن يسمح ألى طالب دخول *  

 .تحانات إال بكارنيه الكليةاإلم



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.mnfmed.org 

 

 

 
 

  كلية الطب 
 شئون الطالب

 جـدول إمتحـان الـدور األول  لطــالب الفرقــة الثانيــة
 م1026/1027للعــام الجامعــى   

 اإلمتحانـات الشفويـة  اإلمتحانــــات التحريريــــــــة
 المجموعـــات اليـوم والتاريــخ الزمـــن المـــــادة اليـوم والتاريـخ

 خميــسال
 الفسيولوجيــــا م44/5/7142

 47إلى  4من 
 ثالث ساعـات

 
 م42/5/7142السبــت  
 م41/5/7142األـحــ   

 

 141:      4من    
 :  أخر األرقام  144من  

 ثنيــناإل
 ثالث ساعـات الكيميـاء الحيويــة م77/5/7142

 م72/5/7142الثالثـاء  
 م71/5/7142األربعـاء  

 

 :  أخر األرقام  144من  
 141:      4من    

 

 الثالثــاء
 ثالث ساعـات التشريـــــح م1/1/7142

 

م 2/1/7142األربعـاء  
 م3/1/7142الخميـس  

 

 141:      4ن    م
 :  أخر األرقام  144من  

 

 لسبــتا
 م42/1/7142

 م43/1/7142األـحــ    ثالث ساعـات الهستولوجيــــا 
 م44/1/7142اإلثنيـن   

 

 :  أخر األرقام  144من  
 141:      4من    

 

 سبــتال
 م71/1/7142

 ـــــــ ـــــــ ساعـة واـحـ ة  ة ـوم السلوكيـالعل

 

 أن اإلمتحانـات التحريريــة تبــدأ فـى الساعـة العاشـرة صباحعلمـا بـ ًً  0 فيما عدا مادة الفسيولوجيا ــاً

 0رقم األكاديمي هو رقم الجلوس فى اإلمتحانات التحريريةعلمـا بـأن ال 

  0رقم المسلسل هو الرقم المستخدم فى اإلمتحانات الشفوية والعمليةعلمـا بـأن 

   0العملية سوف تجرى بمعرفة األقسام العلميـة اإلمتحانات علمـا بـأن 

  0فى حالة ضبط جهاز محمول مع أى طالب سيتم عمل محضر شروع فى غش 

  0يحذر إستخدام الطالب القلم األحمر واألخضر فى كراسة اإلجابة 

  0يتم تصحيح  كراسات اإلجابة التحريرية بالقلم األحمر فقط 
 

 
 
 

 
 

 عميـد الكليـة       وكيل الكليـة                         اإلدارة              مدير    المختص               
 لشئون التعليم والطالب                                                    

 

 (احمد احمد جمال الديند/ 0أ )     ( نانسى يوسف أسعدد/ 0أ )                                      

 م62/3/6102تحريراً فى   

             ،،، شيمـاء 

لن يسمح ألى طالب دخول *  

 .اإلمتحانات إال بكارنيه الكلية



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.mnfmed.org 

 

 

  لية الطبك 
 شئون الطالب

 

 جـدول إمتحـان الـدور األول  لطــالب الفرقــة الثالثـــة
    م1026/1027للعــام الجامعــى   

 

 اإلمتحانـات الشفويـة  اإلمتحانــــات التحريريــــــــة
 المجموعــــات اليـوم والتاريــخ الزمـن المــــــادة اليـوم والتاريـخ

      ألربعــاءا
 م41/5/7142

 الفارماكولوجيـــا

 ) إختبـار أول (
 44إلى  4من 

 ساعتـان
  م42/5/7142 السبـت

 
 م41/5/7142  ـحــ األ
 م45/5/7142  ثنيــناإل

 م41/5/7142الثالثــاء  

  M.C.Q.   لجميع الطالب من
 4 – 47الساعة 
 721:      4من    
 111:    724من  

 :  أخر األرقام  114من   

   سبـتال
 م42/5/7142

 الفارماكولوجيـــا
 ) إختبـار ثان (

 ساعتـان

              ثالثــاءال
 الطفيليــــات م72/5/7142

 7إلى  44.21من 
 ساعتـان ونصف

 م71/5/7142  ربعــاءاأل
 م75/5/7142  خميسال

 :  أخر األرقام   254من  
 251:      4من    

   ثنيــناإل
 م5/1/7142

 ــاالباثولوجيــ
 ) إختبـار أول (

 ساعتـان
 م41/1/7142  سبـتال

 م44/1/7142األـحــ   
 251:      4من    
 الخميــس  :  أخر األرقام   254من  

 م3/1/7142
 الباثولوجيــــا

 ) إختبـار ثان (
 ساعتـان

     ثنيــناإل
 اتـثالث ساع الميكروبيولوجيـــا م44/1/7142

 م71/1/7142الثالثــاء  
 م74/1/7142ربعــاء   األ

 :  أخر األرقام   254من  
 251:      4من    

 

 علمـا بـأن اإلمتحانـات التحريريــة تبــدأ فـى الساعـة العاشـرة صباح ًً  0 فيما عدا إختبار أول فارما  و طفيليات ــاً

 0رقم األكاديمي هو رقم الجلوس فى اإلمتحانات التحريريةعلمـا بـأن ال 

  0رقم المسلسل هو الرقم المستخدم فى اإلمتحانات الشفوية والعمليةعلمـا بـأن 

   0اإلمتحانات العملية سوف تجرى بمعرفة األقسام العلميـة علمـا بـأن 

  0فى حالة ضبط جهاز محمول مع أى طالب سيتم عمل محضر شروع فى غش 

  0يحذر إستخدام الطالب القلم األحمر واألخضر فى كراسة اإلجابة 

 0يح  كراسات اإلجابة التحريرية بالقلم األحمر فقط يتم تصح 
 

 

 
 

 
 

 عميـد الكليـة       وكيل الكليـة                         مدير اإلدارة                 المختص               
 لشئون التعليم والطالب                                                      

 

 (احمد احمد جمال الديند/ 0أ )    ( نانسى يوسف أسعدد/ 0أ )                                        

 

 م26/3/2610تحريراً فى   

             ،،، شيمـاء 

لن يسمح ألى طالب دخول *  

 .اإلمتحانات إال بكارنيه الكلية



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.mnfmed.org 

 
 

 
 

  كلية الطب 
 شئون الطالب

 
 
 
 
 
 
 

 اإلمتحانـات الشفويـة واإلكلينيكيـة اإلمتحانــــات التحريريــــــــة
 ــاتالمجموعــ اليـوم والتاريــخ الزمـــن المــــــادة اليـوم والتاريـخ

 السبــت
 م72/5/7142

 م73/5/7142األـحــ     ونصف ساعتان طب وجراـحـة العيــن
 م 74/5/7142اإلثنين  

 721:      4من    
 :  أخر األرقام  724من  

 اءـــربعاأل
 م2/1/7142

الطب الشرعى 
 والسموم اإلكلينيكية

 ثالث ساعات
 م3/1/7142الخميس   

 م41/1/7142   السبت 
 أخر األرقام:   724من  

 721:      4من     
 الثالثــاء

 2.21إلى  47.21من  طــب المجتمـــع م71/1/7142
 ثالث ساعـات

 م74/1/7142األربعــاء    
 م77/1/7142الخميس   

 721:      4من    
 :  أخر األرقام  724من  

 ثنيــناإل
 م2/2/7142

األنـــف واألذن 
 ونصف تانساع والحنجـــرة 

 م1/2/7142اء  ثالثـال
  م5/2/7142األربعـاء  

 :  أخر األرقام 724من  

 721:      4من    

 سبـــتال
 م3/2/7142

 ساعـة واـحـ ة طــب األســرة
 م3/2/7142السبــت  

 م4/2/7142  ـحــ األ
 م41/2/7142 ثنيــن اإل

OSPE                     لجميع الطالب
 721:      4من    
 ألرقام:  أخر ا  724من  

 
 
 

 علمـا بـأن اإلمتحانـات التحريريــة تبــدأ فـى الساعـة العاشـرة صباح ًً  0  فيما عدا طب المجتمع ــاً

 0رقم األكاديمي هو رقم الجلوس فى اإلمتحانات التحريريةعلمـا بـأن ال 

  0رقم المسلسل هو الرقم المستخدم فى اإلمتحانات الشفوية والعمليةعلمـا بـأن 

 0بط جهاز محمول مع أى طالب سيتم عمل محضر شروع فى غش فى حالة ض 

  0يحذر إستخدام الطالب القلم األحمر واألخضر فى كراسة اإلجابة 

  0يتم تصحيح  كراسات اإلجابة التحريرية بالقلم األحمر فقط 
 
 

 
 

 عميـد الكليـة           وكيل الكليـة                     مدير اإلدارة                 المختص               
 لشئون التعليم والطالب                                                      

 

 (احمد احمد جمال الديند/ 0أ )   ( نانسى يوسف أسعدد/ 0أ )                                
 

 
 

 م62/3/6102تحريراً فى  

             ،،، شيمـاء 

جـدول إمتحـان الـدور األول  لطــالب 
 الفرقــة الرابعـــة

 م1026/1027ـى للعــام الجامعـ

لن يسمح ألى طالب دخول *  

 .اإلمتحانات إال بكارنيه الكلية


