
  )بعد التعديل  ( 2012/2013للفرق األربع بالكلية للعام اجلامعي ) دور مايو  ( الثاني جدول امتحان الفصل الدراسي اعتماد  بشأن
 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األوىل اليوم والتاريخ

   تمریض الحاالت الحرجة والطوارئ-   26/5/2013األحد  
  -  المجتمعصحة تمریض  10.30  -   9.30

 2 -11  النفسیة الصحة تمریض  -

   األطفالتمریض  -  النساء الوالدة تمریض  10.30 -9.30تربیة صحیة  27/5/2013االثنني  
11- 2  

  28/5/2013الثالثاء  
 - تمریض البالغین ا لباطنى العام  -

تمریض البالغین الجراحي العام      
9.30.-11.30 

    التمریضإدارة 
12  -2 

 29/5/2013األربعاء    
  مقدمة في تمریض البالغین

  جراحة أطفال  12.30-9.30)  جزء ثاني ( 
1 – 2  

  مصطلحات طبیة وتمریضیة  30/5/2013اخلميس  
 1-11لغة إنجلیزیة     10.30 – 9.30) ثالث + جزء ثاني ( 

 2/6/2013األحد    
-9.30علم وظائف األعضاء   

11.30 
  
 

 تمریض الحاالت ا لحرجة لالم وحدیثي   -
 تمریض الحاالت الحرجة لألطفال   -الوالدة  

12-1 
 

  3/6/2013االثنني  
 - تمریض البالغین  الباطني الخاص -

-.9.30تمریض البالغین الجراحي الخاص  
11.30 

 
   طب مجتمع ووبائیات-

  2-12 طب نفسى -
 

  11.30-9.30علم االجتماع   4/6/2013الثالثاء  
 -رابع  ( مصطلحات طبیة وتمریضیة جزء

  ) خامس
12-1 

 

  لغة إنجلیزیة  5/6/2013األربعاء  
   11.30 – 9.30) ثالث + جزء ثاني ( 

   ادار ة خدمات صحیة-
12-1  

 

   طب نساء وتولید–طب أطفال   11.30 -9.30لغة إنجلیزیة    6/6/2013اخلميس  
12-1  

   جراحة عامة- - أمراض باطنة عامة -  9/6/2013األحد  
   تمریض المسنین-  9.30-11.30

12-1 

  الرعایة الصحیة األولیة 10/6/2013االثنني  
9.30-10.30  

  
  علم نفس الطفولة

11 –12 
 



 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األوىل اليوم والتاريخ

 تغذیة عامة وعالجیة -   11/6/2013الثالثاء  
  تطبیقات الكمبیوتر  11.30 -9.30

12-1 

-9.30فات األولیة تمریض اإلسعا  12/6/2013األربعاء 
10.30 

 
 

  طرق التطویر المھني للتمریض
11-12  

   صحة المرأة اإلنجابیة-     13/6/2013اخلميس 
9.30-10.30 

   جراحة خاصة- - ة أمراض باطنة خاص-   16/6/2013األحد 
9.30-11.30  

  مقدمة فى طرق البحث العلمي
12-1  

 

  11.30 -9.30طفیلیات    17/6/2013االثنني  
  

  شرعي وسمومطب 
12 -1 

  

 2012/2013األمر معروض على سیادتكم للتكرم بالموافقة على جدول االمتحان التحریري للفرق األربع بالكلیة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  -
0  

  عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون الطالب       مدير اإلدارة       رئيس القسم       شئون الطالب 
  

    على للعرض مذكرة
   عميدة الكلية/  الدكتورة األستاذة السيدة

    2012/2013للفرق األربع بالكلیة للعام الجامعي  ) ینایردور  (  األول جدول امتحان الفصل الدراسياعتماد  بشأن


