
                           
 

                                                                                              

 
 1002 -0202 الثانٌة الترم الثانىجدول امتحانات الفرقة 

 
 

 تارٌخ االمتحان
 

 البلوك
 

 الموعد
 

 العملً
 

 خمٌسال
13/2/0201 

 13/2/0201 11.12:  12  الجهاز الدموي واللٌمفاوى

 الثالثاء
13/4/0201 

 11/4/0201 10.12:  12  الجهاز التنفسً والكلوى

 االثنٌن
04/1/0201 

 01/1/0201 12.12:  12 1 مقدمة رعاٌة المرضً

 الثالثاء
12/8/0201 

 10/8/0201 10.12:  12  الصحة والمرض فى المجتمع

 

 مالحظات :

 . صباحا عاشرةستعقد االمتحانات التحرٌرٌة فً تمام الساعة ال  .1
 . على جمٌع الطالب احضار البطاقة الجامعٌة واخراجها عند الطلب. 0
 . ممنوع منعا باتا دخول أي كتاب او شنطة داخل مقر لجنه االمتحانات. 1
 . د / عمٌد الكلٌة.اء االمتحان بقرار من السٌد أعلى جمٌع الطالب عدم التدخٌن اثن. 2
وٌسلم لمسئول  ممنوع منعا باتا اصطحاب التلٌفون المحمول داخل اللجان 3

 اللجنه 
لك وفى حاله مخالفه ذ توضع المذكرات والكتب فً مكان معد له خارج اللجنة .4

 . ءفالكلٌة غٌر مسئوله عن فقدان أي شً
 . االزرق واالسود فقطتكون اإلجابة فً الكراسة باللون  .1
 ستعقد األمتحانات بمقر الكلٌة بأسوان الجدٌدة .  .8

                                                         
 
 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                                         التطوٌروحدة  مدٌر  

                    
 أ.د/ مصطفً آدم علً       برى                              د/ ماجدة فرغلى ج



                           
 

                                                                                              

 0102 -0202ثانًجدول امتحانات الفرقة االولى الترم ال
 

 
 تارٌخ االمتحان

 
 البلوك

 
 الموعد

 
 العملً
 

 الثالثاء
18/3/0201 

 02/3/0201 1:      12 العدوى والمناعة

 ثنٌناال
08/4/0201 

 12.12:   12 1مقدمة رعاٌة المرضى 
02/4/0201 

12/4/0201 

 ثنٌناال
10/1/0201 

 13/2/0201 1:     12 الٌات ومبادئ االمراض والعالج

 مالحظات :

 ستعقد االمتحانات التحرٌرٌة فً تمام الساعة العاشرة صباحا . -1

 على جمٌع الطالب احضار البطاقة الجامعٌة واخراجها عند الطلب . -0
 أي كتاب او شنطة داخل مقر لجنه االمتحانات .ممنوع منعا باتا دخول  -1
 على جمٌع الطالب عدم التدخٌن اثناء االمتحان بقرار من السٌد أ.د / عمٌد الكلٌة . -2
 ممنوع منعا باتا اصطحاب التلٌفون المحمول داخل اللجان وٌسلم لمسئول اللجنه  -3
اله مخالفه ذلك فالكلٌة غٌر توضع المذكرات والكتب فً مكان معد له خارج اللجنة وفى ح -4

 . ءمسئوله عن فقدان أي شً
 تكون اإلجابة فً الكراسة باللون االزرق واالسود فقط . -1
 ستعقد األمتحانات بمقر الكلٌة بأسوان الجدٌدة . -8

 
 
 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                                         التطوٌروحدة  مدٌر  

                    
 أ.د/ مصطفً آدم علً                                     د/ ماجدة فرغلى جبرى

 
 
 
 
 
 


