
 

 

 الثانية طب للفصل الدراسي لثللسنة الثا امتحانات منتصف الفصلبرنامج 

2019/2020 

 اليوم والتاريخ المادة الوقت

 29/2/2020السبت  الجهاز العصبي  9:00-11:00
 26/3/2020الخميس  العلوم السلوكية 11:00-12:30
 11/4/2020السبت  الجهاز البولي 9:00-11:00

 
                                                       

 الثانية طب للفصل الدراسي لثللسنة الثا النهائيةمتحانات االبرنامج 

2019/2020 

 اليوم والتاريخ المادة الوقت

 21/3/2020السبت  الجهاز العصبي  12:00-2:00
 3/5/2020االحد  الجهاز البولي 12:00-2:00
 7/5/2020الخميس  العلوم السلوكية 9:00-10:30

 

 
 
 

 

  االمتحاناتو الطلبة  مساعد العميد لشؤون   
 
 

هيام عوض           ةالدكتور   

 



 

 الثانيطب للفصل الدراسي  انيةللسنة الث امتحانات منتصف الفصلبرنامج 

2019/2020 

 اليوم والتاريخ المادة الوقت

 22/2/2020السبت  الجهاز الحركي 11:30-1:30
 28/3/2020السبت  الجهاز الهضمي 9:30-11:30
 4/4/2020السبت  الصحة العالمية 9:00-11:00
 2/5/2020السبت  الغدد الصم 9:00-10:30

 
                                                       

 الثانية طب للفصل الدراسي نيللسنة الثا النهائيةمتحانات االبرنامج 

2019/2020 

 اليوم والتاريخ المادة الوقت

 7/3/2020السبت  الجهاز الحركي 9:00-11:00
 19/4/2020االحد  الجهاز الهضمي 1:00-3:30
 17/5/2020االحد  الغدد الصم 9:30-12:00
 20/5/2020االربعاء  الصحة العالمية 9:00-11:00

 

 
 

 

  االمتحاناتو الطلبة  مساعد العميد لشؤون   
 
 

هيام عوض          ةالدكتور   
  



 

للفصل  وطب اسنان طب االولىللسنة  امتحانات منتصف الفصلبرنامج 

الثاني الدراسي  2019/2020 

 اليوم والتاريخ المادة الوقت

9:00-11:30  21/3/2020السبت  علم االنسجة )محوسب( 
 23/3/2020االثنين  علم التشريح / اسنان 1:00-2:15
 23/3/2020االثنين  علم التشريح 2:15-3:30
 26/3/2020الخميس  علم الخلية 4:00-5:30
12:00-1:30  28/3/2020السبت  الفسيولوجيا 

 
                                                       

للفصل الدراسي  وطب اسنان طب االولىللسنة  النهائيةمتحانات االبرنامج 

 2019/2020الثاني 

 والتاريخ اليوم المادة الوقت

11:00-1:00  12/5/2020الثالثاء  علم الخلية 
 14/5/2020الخميس  علم االنسجة  9:00-11:00

11:00-1:00  18/5/2020االثنين  الفسيولوجيا 
11:00-1:00  21/5/2020الخميس  علم التشريح 
11:00-1:00  21/5/2020الخميس  علم التشريح / اولى اسنان 

 
 

 

  االمتحاناتو الطلبة  مساعد العميد لشؤون   
 

هيام عوض          ةالدكتور   



 

 

 

  الثانيبرنامج امتحانات منتصف الفصل للسنة الثانية طب اسنان للفصل الدراسي 

2019/2020 

 اليوم والتاريخ المادة الوقت

 22/3/2020االحد   2-الكيمياء الحيوية  9:00-10:30

 2020-24/3الثالثاء  2-فسيولوجي  10:00-11:30

 26/3/2020الخميس  االعصابتشريح تعلم  9:00-10:30

 
                                                       

  الثانيالثانية طب اسنان للفصل الدراسي  النهائيةبرنامج االمتحانات 

2019/2020 

 اليوم والتاريخ المادة الوقت

 13/5/2020االربعاء  2-الكيمياء الحيوية  9:30-11:30

 17/5/2020االحد  2-فسيولوجي  12:15-2:00

 20/5/2020االربعاء  علم تتشريح االعصاب 11:15-1:15
 

 
 

  االمتحاناتو الطلبة  مساعد العميد لشؤون   
 
 

هيام عوض          ةالدكتور   
 



 

 

 

  الثانيطب اسنان للفصل الدراسي  لثةبرنامج امتحانات منتصف الفصل للسنة الثا

2019/2020 

 اليوم والتاريخ المادة الوقت

 19/3/2020الخميس  علم الوراثة 2:00-3:00

 22/3/2020االحد   2-علم األدوية  2:00-3:00

 2020-24/3الثالثاء  2-علم األمراض  2:00-3:00

 26/3/2020الخميس  طب المجتمع 12:45-1:45

 29/3/2020االحد   2-علم األحياء الدقيقة  2:00-3:30

                                                       
  الثانيطب اسنان للفصل الدراسي  لثةالثا النهائيةبرنامج االمتحانات 

2019/2020 

 اليوم والتاريخ المادة الوقت

 11/5/2020االثنين  طب المجتمع 11:15-1:00

 13/5/2020االربعاء  2-علم األحياء الدقيقة  11:45-1:45

 16/5/2020السبت  2-علم األمراض  9:00-11:00

 18/5/2020االثنين  علم الوراثة 9:00-11:00

 21/5/2020االثنين  2-علم األدوية  9:00-10:30

 
 
 
 

  االمتحاناتو الطلبة  مساعد العميد لشؤون   
 

هيام عوض          ةالدكتور   


