
 

 

  

ي الطب كلية  البشر
 

 

  EXAM_NAME_DU  EXAM_SEMESTER_DU 

 09:00AM-10:30AM 11:00AM-12:30PM 01:00PM-02:30PM التاريخ اليوم م

 21/01/2022 الجمعة 1

ي    ح  [MEAN-1-01] (1) التشر
ي    ح  [MEAN-4-04] (4) التشر
-MEBI-2] (1) الدقيقة األحياء

02] 

ي    ح -MEAN-2] (2) التشر
02] 

ي    ح -MEAN-3] (3) التشر
03] 

ي الطب  
-MEIM] (4) الباطن 

6-04] 

ي الطب  
 [MEIM-6-02] (2) الباطن 

ي الطب  
 [MEIM-6-03] (3) الباطن 

 22/01/2022 السبت 2
-MEBI-3] (2) الدقيقة األحياء

03] 
 [MEXX-1-02] التواصل مهارات

-MEXX] وآدابه الطب تاري    خ
1-03] 

ي الطب  
 [MEIM-6-05] (5) الباطن 

 23/01/2022 األحد 3
 الطبية المصطلحات علم

[MEXX-2-04] 
 الشعاعية والمعالجة األشعة

[MERA-4-02] 
 [MEBC-4-04] الشيرية الكيمياء

ي 4  24/01/2022 االثني  
 واإلنعاش والتخدير الطوارئ

[MESR-4-07] 

 [MEAN-1-06] الوراثة
 (صغرى جراحة) (1)جراحة

[MESR-5-01] 

 والحنجرة واألنف األذن أمراض
[MESR-4-08] 

 [MEBI-3-04] المناعة علم 25/01/2022 الثالثاء 5
 والطب البحث منهجية
-MEXX-1] بالدليل المسند

01] 
 

 26/01/2022 األربعاء 6
 (1) الطبية الحيوية الكيمياء

[MEBC-2-02] 
 [MESR-6-02] (2) جراحة

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

ياء -MERA-1] الطبية الفي  
01] 

 [MESR-6-03] (3) جراحة

 28/01/2022 الجمعة 7
ي الطب ع 

 السموم وعلم الشر
[MEPA-6-05] 

ي الطب  
-MEIM] (6) الباطن 

6-06] 
 (العام) (1) األمراض علم

[MEPA-4-03] 

-MEPA-5] (الخاص) (2) األمراض علم
04] 

 29/01/2022 السبت 8
ي الطب  [MEIM-4-07] النفس 

يولوجيا  [MEPH-1-01] (1) الفي  
 (1) األطفال أمراض

[MEPD-6-01] 

-MECM] الحيوي واإلحصاء الوبائيات
1-02] 

 [MEPD-7-02] (2) األطفال أمراض

 30/01/2022 األحد 9
ي الطب  

 
 األرسة وطب الوقائ

[MECM-1-03] 
يولوجيا  [MEPH-3-03] (3) الفي  

-MEBI] والخلية الحياة علم
1-01] 

يولوجيا -MEPH-2] (2) الفي  

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

ي أمراض  [MESR-4-06] وجراحتها العي  



 

 

02] 

ي 10  31/01/2022 االثني  
 المنتقلة واألمراض الجلد أمراض

 [MEIM-6-08] بالجنس
ي النفس علم  السلوك 

[MEXX-1-05] 
-MECM-1] والمهنية العامة لصحةا

01] 

 [MEPA-3-02] (2) األنسجة علم 01/02/2022 الثالثاء 11

ي علم ي الجني   -MEAN] الطن  
1-05] 

 (الخاص) (2) األدوية علم
[MEPH-5-05] 

 [MESR-6-05] (5) الجراحة

 02/02/2022 األربعاء 12
 [MEPA-2-01] (1) األنسجة علم

 [MESR-8-04] (4) الجراحة

 والعضوية العامة الكيمياء
[MEBC-1-01] 

 (العام) (1) األدوية علم
[MEPH-4-04] 

 [MEGO-6-01] التوليد طب

 


