
 

 

  

 البشري الطب كلية
 

 

 2017/2018   األول الفصل  النهائي االمتحان  

 11:00AM-12:30PM 01:00PM-02:30PM 02:30PM-04:00PM 04:30PM-06:00PM التاريخ اليوم م

 13/01/2018 السبت 1
 [MEAN-1-01] (1) التشريح

 [MEIM-6-04] (4) الباطني الطب

 [INTER0401] 2 الباطني الطب
 [INTER0402] 3 الباطني الطب

 [MEBC-2-02] (1) الطبية الحيوية الكيمياء
 [MEBI-2-02] (1) الدقيقة األحياء

 [MEIM-6-02] (2) الباطني الطب
 [PARAS0301] (1) الطفيليات علم

 

 

 [MEPH-1-01] (1) الفيزيولوجيا [MEXX-1-03] وآدابه الطب تاريخ   14/01/2018 األحد 2

   15/01/2018 االثنين 3
-MEXX] بالدليل المسند والطب البحث منهجية

1-01] 
 [MESR-6-03] (3) جراحة

 [MEXX-1-05] السلوكي النفس علم

   16/01/2018 الثالثاء 4
 [GYNOB0502] 4 والتوليد النسائية [MERA-1-01] الطبية الفيزياء

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

   17/01/2018 األربعاء 5

 [MECM-1-02] الحيوي واإلحصاء الوبائيات
 [MEPD-6-01] (1) األطفال أمراض

 [MESR-8-04] (4) الجراحة
 [SURGR0501] 4 الجراحة

 [MEPH-2-02] (2) الفيزيولوجيا
 [MEPH-3-03] (3) الفيزيولوجيا

   18/01/2018 الخميس 6
 
 

 [MEPA-4-03] (العام) (1) األمراض علم

 20/01/2018 السبت 7

 األسرة طب -(6) المجتمع طب
[COMFM0502] 

 [GYNOB0501] 3 والتوليد النسائية
 [MEAN-1-05] الطبي الجنين علم

 [MEBI-3-04] المناعة علم
 والحنجرة واألنف األذن أمراض

[MESR-4-08] 
 [MESR-6-02] (2) جراحة

 بالجنس والمنقولة الجلدية األمراض
[DERMA0401] 

 [MEBC-4-04] السريرية الكيمياء
 [MEIM-4-07] النفسي الطب

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

 [MOLAB0501] والمخبري الجزيئي الطب

 

 

   21/01/2018 األحد 8

 التغذية صحة -(5) المجتمع طب [MEBC-1-01] والعضوية العامة الكيمياء
[COMNU0501] 

 [MECM-1-01] والمهنية العامة الصحة
 [MERA-4-02] الشعاعية والمعالجة األشعة



 

 

   22/01/2018 االثنين 9
 [MEAN-4-04] (4) التشريح

 [MEBI-3-03] (2) الدقيقة األحياء
 [MESR-4-06] وجراحتها العين أمراض

 [FMTX0402] 2 الشرعي الطب
 [MEAN-3-03] (3) التشريح

 [MEPA-6-05] السموم وعلم الشرعي الطب

   23/01/2018 الثالثاء 10
 [MBIOC0202] (2) الطبية الحيوية الكيمياء
 [MEBC-3-03] (2) الطبية الحيوية الكيمياء

 MSTAT0301] ([1اإلحصاء الطبي )

 [MEXX-1-02] التواصل مهارات
 [PEADM0501] 3 األطفال طب

 [SURGR0502] 5 الجراحة

   24/01/2018 األربعاء 11
 [MEXX-2-04] الطبية المصطلحات علم

 [MEBI-1-01] والخلية الحياة علم
 [MESR-5-01] (صغرى جراحة) (1)جراحة

 [ORTHO0502] والكسور العظام جراحة

  25/01/2018 الخميس 12

 [GYNOB0402] 2 والتوليد النسائية 
 [MEGO-6-01] التوليد طب

 PHARM0301] ([1علم األدوية )
 [MEPH-4-04] (العام) (1) األدوية علم

 [INTER0501] 4 الباطني الطب
 [MEIM-6-05] (5) الباطني الطب
 [MEPA-2-01] (1) األنسجة علم
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