
 جدول أمتحانات طلبة الدراسات العلیا (ماجستیر ودكتوراه) الدور الثاني

 فرع االحیاء المجھریة  -۱
 الماجستیر الدكتوراه التاریخ  الیوم 
 بایولوجي جزیئي / بكتریا فصل ثان  فطریات 30/8 االحد 

  مناعة فصل ثان 2/9 االربعاء
 مناعة  3/9 الخمیس

  فایروسات 6/9 األحد
  ھندسة وراثیة  9/9 األربعاء 
 فطریات ، فایروسات   10/9 الخمیس 

  طفیلیات 13/9 االحد 
 باثولوجي  14/9 االثنین

 انكلیزي فصل ثان  أنكلیزي فصل ثان 15/9 الثالثاء 
 طرائق بحث  عالج جیني 17/9 الخمیس

 أحصاء حیاتي SPSS 20/9 االحد
  بكتریا فصل ثان / مناعة فصل أول 21/9 االثنین

 
 فرع الكیمیاء والكیمیاء الحیاتیة -۲

 دكتوراه كیمیاء سریریة ماجستیر كیمیاء سریریة  ماجستیر كیمیاء طبیة الیوم والتاریخ
 كیمیاء سریریة فصل ثان   26/8االربعاء 

 غدد صماء سریریة كیمیاء عامة كیمیاء تحلیلیة  30/8االحد
مواضیع مختارة في الكیمیاء    3/9الخمیس 

 السریریة 
مواضیع مختارة في الكیمیاء  6/9االحد 

 السریریة
مواضیع مختارة في الكیمیاء 

 السریریة
 

 اللغة االنكلیزیة  أنكلیزي فصل أول انكلیزي فصل أول 7/9االثنین 
 التنظیم االیضي   9/9االربعاء 
  مناعة مناعة 10/9الخمیس 

  ھرمونات  ھرمونات 13/9االحد 
تقنیات مختبریة في الكیمیاء    14/9االثنین 

 السریریة فصل اول
  انكلیزي فصل ثان  انكلیزي فصل ثان  15/9الثالثاء 
  كیمیاء طبیة كیمیاء طبیة  17/9الخمیس 

  احصاء طبي فصل اول  احصاء طبي فصل اول  20/9االحد 
 البایولوجي الجزیئي  كیمیاء حیاتیة  كیمیاء حیاتیة  21/9االثنین 

 
 فرع علم االمراض والطب العدلي  -۳

 ماجستیر نسیج مرضي  ماجستیر أمراض دم  التاریخ الیوم 
 امراض الدم انكلیزي 7/9 االثنین

 --------- طرق بحث 17/9 الخمیس
 



 فرع الفارماكولوجي  -٤
 الدكتوراه الماجستیر  التاریخ الیوم 

 علم االدویة المتقدم فصل اول   2/9 االربعاء
 انكلیزي فصل اول   7/9 االثنین 
  علم السموم فصل ثان 9/9 االربعاء
  انكلیزي فصل ثان 15/9 الثالثاء
  احصاء طبي فصل اول  20/9 االحد 

 
 فرع التشریح -٥

 الماجستیر التاریخ  الیوم 
 التشریح فصل اول 30/8 االحد 
 التشریح فصل ثان 6/9 االحد 

 اللغة االنكلیزیة فصل أول 7/9 االثنین 
 اجنة فصل ثان 13/9 االحد 

 طرق بحث فصل ثان  17/9 الخمیس
 االحصاء فصل أول / اجنة فصل اول  20/9 االحد

 

 شعبة االشعة التشخیصیة / الدبلوم العالي  -٦
 اشعة / دبلوم عالي  التاریخ الیوم 
 التشریح التطبیقي 6/9 االحد

 التشریح الشعاعي  21/9 االثنین
 
 
 
 

                                       االستاذ الدكتور فرقد بدر حمدان
                                       معاون العمید للشؤون العلمیة

 
 نسخة منھ الى //

 مكتب السید العمید ..للتفضل باالطالع ...مع التقدیر. -
 مكتب السید معاون العمید للشؤون العلمیة ..للتفضل باالطالع ...مع التقدیر. -
  ))...مع التقدیر.ألجراء الالزم وتعمیمھ على الفروع المعنیةاللجنة االمتحانیة ...(( -
 شعبة الدراسات العلیا.... للتفضل باألطالع ووضعھ في لوحة االعالنات .. مع التقدیر. -
 وحدة االنترنت ..لتعمیمھ على الموقع االلكتروني. -
- Zahraa 20/8/2015 

 
 

 


