
 

2022/ 2021للعام الدراسي      الثاني للدور    احلضورية وااللكرتونية جدول االمتحانات النهائية    
عملي(   )نظري +   2022/ 9/ 3املوافق    السبت أبتداءًا من      

 قسم تقنيات املختربات الطبية 

 المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة االولى  اليوم و التاريخ 

3 /9 /2202  

السبت    

 علم االحياء البشري 

+ع  ن  

 علم االحياء الجزيئي 

+ع   ن  

 االنسجة المرضية 
+ع  ن  

 

 

4 /9 /2202  

االحد    

 حقوق االنسان 

( الكتروني )  

 اللغة اإلنكليزية 

( الكتروني )  

 التقنيات المختبرية المتقدمة 

 النظري االلكتروني  

 والعملي الحضوري  

السريرية المناعة   
+ع  ن  

5 /9 /2020   

 االثنين 

 الكيمياء العامة 

+ع  ن  

 الطفيليات الطبية 

+ع  ن  

 امراض الدم 

+ع  ن  

 

 إدارة المختبرات 
( الكتروني)   

6 /9 /2020  

 الثالثاء 

 اللغة اإلنكليزية 

( الكتروني )  

االنسجة النظري  

( االلكتروني)  

 اللغة اإلنكليزية 

( الكتروني )  

 البكتريا التشخيصية 
+ع   ن  

7 /9 /2020  

 االربعاء 

 أجهزة المختبرات 

+ع  ن  

 الكيمياء الحياتية  

+ع  ن  

السريرية  المناعة  

+ع  ن  

 ت

 اللغة اإلنكليزية 
( الكتروني )  

8 /9 /2020  

 الخميس 

 تطبيقات الحاسبات  

( الكتروني )  

 الفسلجة البشرية

 النظري االلكتروني 

 الحاسبة االلكترونية 

( الكتروني )  

 الطفيليات الطبية 
+ع  ن  

/9/2020  10 

 السبت 

 تشريح ومصطلحات طبية 

 ن +ع 

 علم االحياء المجهرية 

+ع  ن  

 الوراثة البشرية 
+ع  ن  

 

/9/2020 11 

 االحد 

 اللغة اإلنكليزية 

( الكتروني )  

 الفسلجة العملي 

 حضوري 

 االنسجة المرضية  
+ع   ن  

/9/2020 12 
 االثنين 

 سلوك المهني واألمان 
( الكتروني )  

 اإلحصاء الحياتي 
( الكتروني )  

 الفايروسات والفطريات الطبية 
+ع  ن  

 نقل الدم 
+ع   ن   

13/9/2022  

 الثالثاء  
 

 اللغة العربية 
( الكتروني)   

االنسجة العملي  
 الحضوري  

 الكيمياء السريرية 
+ع  ن  

 الكيمياء السريرية 
+ع  ن  

 
 

 

القسم   رئيس   

ناصر حممد فهد   أ.د.   



 
 

 أرشادات أمتحانية   هامة   

وقت االمتحان ثالث ساعات لالمتحانات احلضورية وااللكرتونية .. 1  

 2. وقت االمتحان احلضوري الساعة التاسعة صباحا .

 3.وقت االمتحان االلكرتوني الساعة الثانية ظهرًا.

املوبايل والساعات االلكرتونية اىل القاعات االمتحانية . أجهزة.مينع ادخال 4  

على مجيع الطلبة جلب اهلوية اجلامعية ..5  

. أعاله.مواد التحميل ميتحنها الطالب حسب اجلدول 6  

الطلبة الذين بذمتهم مستحقات مالية جيب دفعها قبل موعد االمتحانات ..7  

يكون من خالل قاعتك االمتحانية حصرًا )كالس رووم( لكل مرحلة دراسية .االلكرتوني . االمتحان 8  

من التعليمات  10.اليسمح للطالب املتغيب عن امتحان الدور االول من اداء االمتحان مامل جيلب عذر رمسي استنادا للمادة  9

 االمتحانية .

. االمتحانات عطلة رمسية يكون موعده اليوم الذي يلي اخر امتحان للمرحلة أياميف حال صادف أحد  .01  

 


