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 اختبارات نهاية الفصل الدراسي الصيفي النظري

 

 0202- 0202الفرقة األولى 

 مدرج التشريح
 

 مدة االختبار بداية االختبار المادة اليوم

 9/22/0202 سبت  ال

Host Defense 

 +midterm 
 الساعة العاشرة 

 دقيقة 54

 دقيقه 24+

Physiology 

 +midterm 

 دقيقة 02

 دقيقه 04+

 22/22/0202األحد  

Anatomy 

 +midterm 
 الساعة العاشرة

 دقيقة 222

 دقيقه 54+

Parasitology 

 +midterm 

 دقيقة 02

 دقيقه 04+

 22/22/0202نثني  األ

Pharmacology 

 +midterm 
 الساعة العاشرة صباحا

 دقيقة 02

 دقيقه 04+

Histology 

 +midterm 

 دقيقة 02

 دقيقه 04+

 20/22/0202الثالنثاء  

Biochemistry 

 +midterm 
 الساعة العاشرة صباحا

 دقيقة 02

 دقيقه 04+

Professionalism دقيقة 54 ظهرا والنصف ثانية عشر الساعة ال 

 25/22/0202األربعاء 

Microbiology 

 +midterm 
 الساعة العاشرة صباحا

 دقيقة 02

 دقيقه 04+

PPC 2 دقيقة 52 ظهرا والنصف ثانية عشر الساعة ال 

 25/22/0202يس الخم

Pathology 

 +  midterm 
 الساعة العاشرة صباحا

 دقيقة 54

 دقيقه 52+

ECS دقيقة 54 ظهرا والنصف  ثانية عشرالساعة ال 
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 )ا.د/ احمد محمد غنيم(    )ا.د/ وليد سامى داود(                                        )ا/ السيد مشهور(       
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 الصيفي النظرياختبارات نهاية الفصل الدراسي 

 

 0202- 0202ة ـــــــــالفرقة الثاني 

 (الطــــب الشرعـــى مـــــــــدرج )
 

 مدة االختبار بداية االختبار المادة اليوم

 9/22/0202   السبت
Special sense (2) 

  + midterm exam 
 الساعة العاشرة صباحا

دقيقة 02  

دقيقه 04+  

 22/22/0202نثني  األ
Reproductive 

 + midterm exam 
 الساعة العاشرة صباحا

دقيقة 02  

دقيقه 04+  

 20/22/0202الثالنثاء 
Endocrine 

+ midterm exam 
 الساعة العاشرة صباحا

دقيقه 02  

دقيقه 04+  

 25/22/02022االربعاء
Urinary system 

  + midterm exam 
 الساعة العاشرة صباحا

دقيقة 02  

دقيقه 04+  

 25/22/0202الخميس 

M. genetic 

 +midterm exam 

 الساعة العاشرة صباحا

دقيقة 02  

دقيقه 04+  

Neuroscience 2 

 +midterm exam 

دقيقة 222  

دقيقه 54+  

Nutrition & Metabolism 

 +midterm exam 

دقيقة 02  

دقيقه 04+  

Research methodology 2 

 +midterm exam 

دقيقة 02  

دقيقه 24+  

 

 .0/22/0202الى الخميس  0202/ 0/22م  السبت  منسقي *علما بأن االختبارات العملية تتم بمعرفة ال
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 الصيفي النظريهاية الفصل الدراسي اختبارات ن

 

 0202- 0202ة لثالفرقة الثا 
 

 )متحف أ.د / محمد لطفي بيومي أمام قسم البانثولوجي(

 

 مدة االختبار بداية االختبار المادة اليوم

 9/22/0202   السبت

Respiratory system 2 

+ midterm exam  

 ة صباحاشراعال الساعة

 دقيقة 02

 دقيقه 04+

PPC 0 52 دقيقة 

Special sense 5 

+ midterm exam 

 دقيقة 02

 دقيقه 04+

Research methodology 0 

+ midterm exam 

 دقيقة   54

 دقيقه 24+

 22/22/0202األحد 
GIT 2 

+ midterm exam 
 ة صباحاشراعال الساعة

 دقيقة 54

 دقيقه 04+

 22/22/0202نثني  األ

Locomotor 

 ة صباحاشراعال الساعة

 دقيقة 202

Hematology 02 دقيقة 

Medical Ethics 52 دقيقة 

 25/22/0202الخميس 
Patient safety 

+ midterm exam  
 الساعة العاشرة صباحا

 دقيقة 02

 دقيقه 24+

 

 .0/22/0202الى الخميس  0202/ 0/22م  السبت  منسقي *علما بأن االختبارات العملية تتم بمعرفة ال

 عميد الكلية             وكيل الكلية للتعليم والطالب                  ن التعليم               مدير عام شئو 

 )ا.د/ احمد محمد غنيم(    )ا.د/ وليد سامى داود(                                         )ا/ السيد مشهور(       


