بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

جايعح إفشيقيا انعانًيح
كهــــــــــــــــيح عــــــــــهىو انًختثشاخ
انتقىيى انفصهي نهذفعح انتاصعح  -انذساصي االول صثتًثش 2012و

القاعت

انفصم

انشقى
.1
.9
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

أصى انًقشس

انًُضق

 Lab safetyد /عىض أحًذ عثًاٌ
 Cell Biologyد /عىض أحًذ عثًاٌ

تذايح انًقشس

انزيٍ/االصتار

9119/9/15
م

11-7

/9/99
9119م

 General physicsد /عىض أحًذ عثًاٌ

/11/13
9119م

 Anatomy& histologyد /عىض أحًذ عثًاٌ
 General chemistryد /عىض أحًذ عثًاٌ

9119/11/3م
/11/94
9119م

 Math& statisticsد /عىض أحًذ عثًاٌ

/19/15

11-7
11-7
19-7
11-7

َهايح انًقشس

/11/11
9119م
/11/31
9119م
9119/11/91
م

نغح إَجهيزيح ()101

أ /ايُاس عىض اتشاهيى

9119/9/15
م

االحذ/االثٌيي

الزهي 6-3

يهاساخ نغىيح ()1

أ /ايُاس عىض اتشاهيى

9119/9/15
م

االثٌيي/االربعاء

3-1

دساصاخ قشاَيح  1تجىيذ

أ /ايُاس عىض اتشاهيى

9119/9/15
م
-

االحذ/الثالثاء

3-1

االحذ/الثالثاء
طـــــــىالًي

4-3

 .11واقع انعانى االصاليى
 .11دساصاخ قشآَيح 2

أ /ايُاس عىض اتشاهيى

 جويع الوحاضراث حبذأ الساعت السابعت صباحا ً .
1

9119/11/19
م
9119/11/9م
9119/11/93
م

9119/19/14 9119/19/19
م
م

11-7

أ /ايُاس عىض اتشاهيى

تاسيخ ايتحاٌ

9119/9/96
9119/9/98م
م

9191/1/9م

9119م

()55

9191/1/4م

 عذد ( )...11...طالب .
 عذد ( )....44...طالبت .
 العذد الكلي ( )....55....طالب وطالبت .
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

جايعح إفشيقيا انعانًيح

القاعت

كهــــــــــــــــيح عــــــــــهىو انًختثشاخ

()54

انتقىيى انفصهي نهذفعح انثايُح  -انفصم انذساصي انثانث صثتًثش  2012و

الرقن

إسن الوقرر

.1

Immunology

.9

Biochemistry

.3

Clinical Chemistry

.4

بذايت الوقرر

الوٌسق
د /عىض أحًذ عثًاٌ

9119/9/15م

11-7

د /عىض أحًذ عثًاٌ

9119/9/99
م

11-7

د /سحاب عكاشح دمحم

/11/91

19-7

9119م

 Microbiologyد /صاسج دمحم عهي

9119/11/11م

 Parasitologyد/يأيىٌ يجزوب

/19/99

.5

الزهي/االسخار

11-7
11-7

9119م

.6

Hematology

د.خانذ دمحم خانذ

9119/19/1م

11-7

ًهايت الوقرر

9119/9/98
9119/9/96م
م
9119/11/17م
9119/11/7م

/11/19
9119م
9119/11/9م

9119/11/98
9119/11/97م
م
9191/1/8م

9191/1/9م

9119/19/91
9119/19/19م
م

.7

يذخم انتشتيح و عهى انُفش

أ /ايُاس عىض اتشاهيى

-

الخويس

6-4

.8

فقه انعثاداخ وفقه انًعايالخ

أ /ايُاس عىض اتشاهيى

9119/9/15م

السبج/الخويس

4-1/19-11

.9

نغح اَجهيزيح103

أ /ايُاس عىض اتشاهيى

9119/9/15م

االثٌيي/االربعاء

4-1

2

حاريخ اهخحاى

.11
.11

أ /ايُاس عىض اتشاهيى

نغح عشتيح يتخصصح
دساصاخ قشآَيح 2

9119/9/15م

أ /ايُاس عىض اتشاهيى

االحذ/الثالثاء

9-19

طـــــــىالًي

 جويع الوحاضراث حبذأ الساعت السابعت صباحا ً .
 عذد ( )43طالب .
 عذد ( )32طالبت .
 العذد الكلي ( )55طالب وطالبت .

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

جايعح إفشيقيا انعانًيح
القاعت ()5

كهــــــــــــــــيح عــــــــــهىو انًختثشاخ
انتقىيى انفصهي نهذفعح انضاتعح  -انفصم انذساصي انخايش صثتًثش 2012و

إصى انًقشس

انشقى

تذايح انًقشس

الزهي/االسخار

َهايح انًقشس

تاسيخ ايتحاٌ

انًُضق

 Molecular biologyد /عىض أحًذ عثًاٌ

9119/9/15م

11-7

9119/9/96م

9119/9/98م

 Parasitologyد/يأيىٌ يجزوب

9119/9/99م

11-7

9119/11/16
م

9119/11/17م

 Microbiologyد /صاسج دمحم عهي

9119/11/91
م

9119/11/7م

9119/11/9م

11-7

9119/11/98
م

9119/11/31م

11-7

9119/19/19
م

9119/19/91م

9191/1/9م

9191/1/11م

 Histopathologyأ /يصعة عهي فضم انًىنى

Clinical Chemistry

9119/19/1م

د.خانذ دمحم خانذ

9119/19/99
م

11-7

العقيذة

أ /ايُاس عىض اتشاهيى

9119/9/15م

االثٌيي/الثالثاء

3-1

الذعىة

أ /ايُاس عىض اتشاهيى

9119/9/15م

االثٌيي/الثالثاء

4-9

دراساث قراًيت ()2

أ /ايُاس عىض اتشاهيى

Hematology

7

د /سحاب عكاشح دمحم

9119/11/11م

11-7

طىالًي

3

 جويع الوحاضراث حبذأ الساعت السابعت صباحا ً .
عذد ( )33طالب .
عذد ( )35طالبت .
العذد الكلي ( )50طالب وطالبت .

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

جايعح إفشيقيا انعانًيح
كهــــــــــــــــيح عــــــــــهىو انًختثشاخ

القاعت 3 /

انتقىيى انفصهي نهذفعح انضادصح -انفصم انذساصي انضاتع صثتًثش 2012و

()4( +)3

قسم أمراض الدم واملهاعة الدموية ( )........طالب

انشقى
.1

إصى انًقشس

انًُضق

 WBCs Disordersد.خانذ دمحم خانذ

9119/19/1م

/19/19

9119/19/91م

9119م

د.خانذ دمحم خانذ
.9

تذايح انًقشس

َهايح انًقشس

تاسيخ ايتحاٌ

RBCs Disorders

/19/99

9191/1/9م

9191/1/11م

9119م

قسم األحياء الدقيقة ( ).............طالب

انشقى
.1

إصى انًقشس

انًُضق

 Medical Mycologyد /صاسج دمحم عهي

4

تذايح انًقشس

َهايح انًقشس

تاسيخ ايتحاٌ

/11/13

/11/31

9119/11/9م

9119

9119م

.9

 Systemic Microbiologyد /صاسج دمحم عهي

.3

 Virologyد /صاسج دمحم عهي

9119/11/3م

/11/94

9119/11/96م

9119
9119/19/1م

/19/19

9119/19/91م

9119

القاعت 55 /

قسم الكيمياء السريرية ( )--------طالب

()4( +)3

انشقى

إصى انًقشس

انًُضق
د /سحاب عكاشح دمحم

.1

chemical pathology

.9

quality control

تذايح انًقشس

َهايح انًقشس

تاسيخ ايتحاٌ

/11/91

9119/11/7م

9119/11/9م

9119م
د /سحاب عكاشح دمحم

9119/19/1م 9119/19/19م 9119/19/91
م

القاعت 2 /

قسم اخلاليا واألنسجة املريضة ( )...........طالب

انشقى

إصى انًقشس

()4( +)3

انًُضق
5

تذايح انًقشس

َهايح انًقشس

تاسيخ ايتحاٌ

.1

 Cytopathologyأ /يصعة عهي فضم
انًىنى

.9

أ /يصعة عهي فضم
 Advance Histopathologyانًىنى

.3

أ /يصعة عهي فضم
 Pathologyانًىنى

9119/11/91

9119/11/3

9119/11/5م

9119/19/1

/19/19

9119/19/91
م

9119م
9119/19/99م 9191/1/9م

9191/1/11م

*جويع الوحاضراث حبذأ الساعت السابعت الي الحاديت عشر صباحا ً.

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

جايعح إفشيقيا انعانًيح
كهــــــــــــــــيح عــــــــــهىو انًختثشاخ

القاعت 5 /

انتقىيى انفصهي نهذفعح انضادصح -انفصم انذساصي انضاتع صثتًثش 2012و

()4( +)3

املواد املشرتكة:

تذايح انًقشس

انزيٍ

َهايح انًقشس

إصى انًقشس

انشقى

انًُضق

.1

إحصاء حيوى

د /عىض أحًذ عثًاٌ

9119/9/15
م

19-11

/9/96

.9

طرق ومناهج البحث

د /عىض أحًذ عثًاٌ

9119/9/15
م

19-11

6

9119م
/9/96

تاسيخ ايتحاٌ
9119/9/98م
9119/9/98م

9119م
.3

/9/99

 Pharmacologyد /عىض أحًذ عثًاٌ

9119م

7

19-11

/11/11
9119م

9119/11/19
م

