
 

 

  

 البشري الطب كلية
 

 Date:9/5/2019                                                          2019/2018     الثاني الفصل  النهائي االمتحان                                                                   

  10:30AM-9:00AM 12:30PM-11:00AM 02:30PM-1:00PM التاريخ اليوم م

 25/05/2019 السبت 1

 [INTER0401] 2 الباطني الطب
 [MEAN-2-02] (2) التشريح

-MEBC-2] (1) الطبية الحيوية الكيمياء
02] 

 [MEIM-6-02] (2) الباطني الطب

-MEBC-3] (2) الطبية الحيوية الكيمياء
03] 

 [MEIM-6-06] (6) الباطني الطب
 [MESR-6-02] (2) جراحة

 [MEBI-2-02] (1) الدقيقة األحياء
 [MEBI-3-03] (2) الدقيقة األحياء

 [MEIM-6-03] (3) الباطني الطب
 [PARAS0302] (2) الطفيليات علم

 

 

 10:30AM-9:00AM 12:30PM-11:00AM 02:00PM-12:30PM 04:00PM-02:30PM التاريخ اليوم م

   26/05/2019 األحد 2
 [ETHIC0700] (2) الطبية األخالق

 [MEAN-1-01] (1) التشريح
 [MEXX-1-03] وآدابه الطب تاريخ

 

   27/05/2019 االثنين 3

-MECM-1] األسرة وطب الوقائي الطب
03] 

 (والتشخيص األعراض) (1) الباطني الطب
[MEIM-5-01] 

 [MEIM-4-07] النفسي الطب
 [MEPD-6-01] (1) األطفال أمراض

   28/05/2019 الثالثاء 4

 [MEBC-4-04] السريرية الكيمياء
-MERA-4] الشعاعية والمعالجة األشعة

02] 
 [PARAS0301] (1) الطفيليات علم

 

   29/05/2019 األربعاء 5
-MESR-5] (صغرى جراحة) (1)جراحة

01] 
 [MEAN-1-06] الوراثة

   30/05/2019 الخميس 6

 [MEPH-3-03] (3) الفيزيولوجيا
 [MERA-1-01] الطبية الفيزياء

 [MESR-6-05] (5) الجراحة
 [MPHYS0101] (1) الطبية الفيزياء

 [MESR-6-03] (3) جراحة
 [MEXX-1-02] التواصل مهارات

 01/06/2019 السبت 7
 [MEPA-4-03] (العام) (1) األمراض علم
-MEPA-5] (الخاص) (2) األمراض علم

04] 

 بالجنس المنتقلة واألمراض الجلد أمراض
[MEIM-6-08] 

  

 02/06/2019 األحد 8
 [MEPH-1-01] (1) الفيزيولوجيا

 بالدليل المسند والطب البحث منهجية
[MEXX-1-01] 

   [MEXX-2-04] الطبية المصطلحات علم



 

 

  

  10:30AM-9:00AM 12:30PM-11:00AM 02:30PM-1:00PM التاريخ اليوم م

 08/06/2019 السبت 1

 [INTER0502] 5 الباطني الطب
 [MECM-1-01] والمهنية العامة الصحة

 [MEGO-6-01] التوليد طب
 [MEGO-7-02] النساء أمراض

  

 

 09/06/2019 األحد 2
 [MEPA-2-01] (1) األنسجة علم
 [MEXX-1-05] السلوكي النفس علم

  
 

 10/06/2019 االثنين 3
 [MEPH-5-05] (الخاص) (2) األدوية علم

 [INTER0501] 4 الباطني الطب
 [MEIM-6-04] (4) الباطني الطب

 [MEAN-1-05] الطبي الجنين علم
 [MEPA-3-02] (2) األنسجة علم

-MESR-4] واإلنعاش والتخدير الطوارئ
07] 

 [MEBC-1-01] والعضوية العامة الكيمياء
 [MEPD-7-02] (2) األطفال أمراض

 

 

  10:30AM-9:00AM 12:30PM-11:00AM 02:30PM-1:00PM التاريخ اليوم م

  13/06/2019 ميسال 1
 [MEAN-4-04] (4) التشريح

 [MEBI-3-04] المناعة علم

 والحنجرة واألذن األنف أمراض
[ENTMD0501] 

 [MEBI-1-01] والخلية الحياة علم
-MESR] والحنجرة واألنف األذن أمراض

4-08] 

 

 

 

 والفترات مالحظة: يرجى االنتباه إلى األوقات والمواعيد لكل مقرر حسب األيام

 

 

 عميد كلية الطب البشري                        نائب العميد للشؤون اإلدارية                                   رئيسة الدائرة                                       اإلدارية رئيس الهيئة 

 

 أ.د . نزار الضاهر                           أ. د. كمال حماصنة                                              رابعة شقفة                                               محمد سليمان    


