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 1202/2202 الفصل الدراسي الثاني األولىجدول امتحانات الفرقة 

# 
Block 

 انىحدة انتعهيًيت

االيتحبٌ اننهبئي   اعًبل انسنت

 ياننطر

Time  

1 

Mechanisms, principles of 

diseases & therapy. 

 .ويببدئ األيراض وانعالجآنيبث 

 سبعبث 3 23/6/2022 21/6/2022

2 

Introduction to Patient Care 

1: 

 :1يقديت نرعبيت انًريط 

29/6/2022 29/6/2022 
نكم  نص سبعت

  ايتحبٌ

3 
Infection and immunity 

 انًنبعت.انعدوي و
 

7/7/2022 
 سبعبث 3

 مالحظات:

بالمركز الرئٌسً لالمتحانات االلكترونٌة  العاشرة صباحاستعقد االمتحانات فً تمام الساعة  -

 بالمبنى اإلداري بالجامعة بصحاري

 على جمٌع الطالب احضار البطاقة الجامعٌة واخراجها عند الطلب . -

 ممنوع منعا دخول اي كتاب او شنطة داخل مقر لجنة االمتحانات . -

 السٌد أ.د/ عمٌد الكلٌة .على جمٌع الطالب عدم التدخٌن اثناء االمتحان بقرار من  -

 ممنوع منعا باتا اصطحاب التلٌفون المحمول داخل اللجان وٌسلم لمسئول اللجنة . -

توضع المذكرات والكتب فً مكان معد له خارج اللجنة وفً حالة مخالفة ذلك فالكلٌة غٌر مسئولة  -

 عن فقدان اي شئ .

 مالحظات اجراءات الوقاية:

 . وراتداء الكمامة الواقٌة اعً وعدم التجمع خارج قاعات االمتحانٌلتزم الطالب بالتباعد االجتم -

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                     عميد الكلية                          مسجل الكلية 

 

 

 

 

 



 

 

 جامعة أسوان                                                                                       كلٌة الطب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1202/2202 الفصل الدراسي الثاني الثانيةجدول امتحانات الفرقة 

 مالحظات:

بالمركز الرئٌسً لالمتحانات االلكترونٌة  ستعقد االمتحانات فً تمام الساعة العاشرة صباحا -

 بالمبنى اإلداري بالجامعة بصحاري .

 على جمٌع الطالب احضار البطاقة الجامعٌة واخراجها عند الطلب . -

 االمتحانات .ممنوع منعا دخول اي كتاب او شنطة داخل مقر لجنة  -

 على جمٌع الطالب عدم التدخٌن اثناء االمتحان بقرار من السٌد أ.د/ عمٌد الكلٌة . -

 ممنوع منعا باتا اصطحاب التلٌفون المحمول داخل اللجان وٌسلم لمسئول اللجنة . -

توضع المذكرات والكتب فً مكان معد له خارج اللجنة وفً حالة مخالفة ذلك فالكلٌة غٌر  -

 دان اي شئ .مسئولة عن فق

 مالحظات اجراءات الوقاية:

 ٌلتزم الطالب بالتباعد االجتماعً وعدم التجمع خارج قاعات االمتحان وراتداء الكمامة الواقٌة . -

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                     عميد الكلية                          مسجل الكلية

 

 

 
Block 

 انىحدة انتعهيًيت

االيتحبٌ اننهبئي   اعًبل انسنت

 اننظري

Time  

1 Health & illness in the 

community 

 انصحت وانًرض في انًجتًع
6/7/2022 6/7/2022 

سبعت ونصف اعًبل 

 انسنت 

ونصف  سبعتبٌ

 نهنهبئئ

2 Respiratory and renal system 

 انتنفسي وانكهىي انجهبز
 ونصف سبعتبٌ 17/7/2022 

3 Hematology: Blood & lymph 

system 

 انجهبز انديىي واانهيًفبوي

 ت ونصفسبع 24/7/2022 

4 Introduction to Patient Care 

3: 

 :3يقديت نرعبيت انًريط 

28/7/2022 28/7/2022 
نكم  نص سبعت

 ايتحبٌ

http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/hematology.php
http://www.omed.pitt.edu/curriculum/ms2/coursedescriptions/hematology.php
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 1202/2202 الفصل الدراسي الثاني الثالثةجدول امتحانات الفرقة 

 مالحظات:

بالمركز الرئٌسً لالمتحانات االلكترونٌة  ستعقد االمتحانات فً تمام الساعة العاشرة صباحا -

 بالمبنى اإلداري بالجامعة بصحاري .

 الطالب احضار البطاقة الجامعٌة واخراجها عند الطلب .على جمٌع  -

 ممنوع منعا دخول اي كتاب او شنطة داخل مقر لجنة االمتحانات . -

 على جمٌع الطالب عدم التدخٌن اثناء االمتحان بقرار من السٌد أ.د/ عمٌد الكلٌة . -

 نة .ممنوع منعا باتا اصطحاب التلٌفون المحمول داخل اللجان وٌسلم لمسئول اللج -

توضع المذكرات والكتب فً مكان معد له خارج اللجنة وفً حالة مخالفة ذلك فالكلٌة غٌر  -

 مسئولة عن فقدان اي شئ .

 مالحظات اجراءات الوقاية:

 ٌلتزم الطالب بالتباعد االجتماعً وعدم التجمع خارج قاعات االمتحان وراتداء الكمامة الواقٌة . -

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                     عميد الكلية                          مسجل الكلية 

 

 
Block 

 انىحدة انتعهيًيت

االيتحبٌ اننهبئي  اعًبل انسنت

 اننظري

Time  

1 Medicine 1 

 1ببطنت 
 سبعت ونصف  18/7/2022

2 Surgery 1  

 1جراحت 
 سبعت ونصف  25/7/2022

3 Forensic Medicine and 

Clinical Toxicology 
 انطب انشرعي وانسًىو

 سبعت   1/8/2022

4 Epidemiology and data 

management 

 عهى األوبئت ويعبنجت انبيبنبث

7/8/2022 7/8/2022 
نكم  نص سبعت

 ايتحبٌ


