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************************************************************************************************  

٢٠١٨/٢٠١٩

 االمتحانات الشفویة

 ٤٠٠  - ١شفھى  من   ٢٠١٩

آخر الكشف- ٤٠١شفھى من  ٢٠١٩

آخر الكشف - ٤٠١ من ٢٠١٩

٤٠٠  -   ١من   ٢٠١٩

٤٠٠   -  ١من   ٢٠١٩/
آخر الكشف- ٤٠١من  ٢٠١٩

آخر الكشف- ٤٠١من   ٢٠١٩
٤٠٠  -  ١من  ٢٠١٩

 

ولن تقبل األعذار المرضیة بعد االنتھاء من االمتحانات وتعتمد 

بدخول االمتحان إال إذا كان حامال للبطاقة الجامعیة ورقم الجلوس ومستوفى موقفھ من 

فترة االمتحان سواء كان مفتوحا أو 
 .مغلقا فسوف یعتبر ذلك حالة غش تحرمھ من استكمال االمتحان ویحول إلى مجلس تأدیب

 .لن یسمح للطالب بدخول لجنة االمتحان بعد الموعد المحدد لبدایة االمتحان

حالة غش  كحمل أى طالب أو طالبھ سماعات األذن خاصیة التلیفون المحمول فسوف یعتبر ذل

وكیل الكلیة لشئون الطالب

)احمد عبد السالم شكل 

                                                                     جامعة طنطا                             

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

*******************************************************************

٢٠١٨  ة للعام الجامعىــــــجدول امتحان الفرقة الثالث
٢٠١٩مــــــــایو    دور  

 الزمـــــــن المــــــادة

باثولوجىال  

)علم االمراض(  

١-١٠من   ١٣/٥/٢٠١٩  

١٤/٥/٢٠١٩  

١٨/٥الى  ١٥/٥من تصحیح مادة الباثولوجى

الطبیة الطفیلیات  

)العقاقیر الطبیة ( 

١-١٠من   ٢٠١٩ /٢١/٥  

٢٢/٥/٢٠١٩  
 

٢٦/٥الى  ٢٣/٥من الطبیة الطفیلیات

١-١٠من  البكتریویوجى    ٥/ ٢٩/  
 ٣٠/٥/٢٠١٩  
 

٤/٦الى / ١/٦من  البكتریویوجىتصحیح مادة 

١-١٠من  الفارماكولوجى  ١٢/٦/١٩  
١٣/٦/٢٠١٩  

١٨/٦/٢٠١٩الى  ١٥/٦من  الفارماكولوجى

ولن تقبل األعذار المرضیة بعد االنتھاء من االمتحانات وتعتمد  –تقدم األعذار قبل أو اثناء االمتحان 
  .األعذار بعد قبولھا من اللجنة الطبیة

بدخول االمتحان إال إذا كان حامال للبطاقة الجامعیة ورقم الجلوس ومستوفى موقفھ من  لن یسمح للطالب

فترة االمتحان سواء كان مفتوحا أو  منعا باتا خاللتلیفون محمول بلن یسمح للطالب بدخول االمتحان 
مغلقا فسوف یعتبر ذلك حالة غش تحرمھ من استكمال االمتحان ویحول إلى مجلس تأدیب

لن یسمح للطالب بدخول لجنة االمتحان بعد الموعد المحدد لبدایة االمتحان
 .یلفت االنتباه بأنھ یوجد نظام مراقبة تلیفزیونیة لجمیع لجان االمتحان

حمل أى طالب أو طالبھ سماعات األذن خاصیة التلیفون المحمول فسوف یعتبر ذل
 .إلى مجلس تأدیبتحرمھ من استكمال االمتحان ویحول 

وكیل الكلیة لشئون الطالب                             مدیر عام شئون التعلیم

احمد عبد السالم شكل / د٠ا(                                          )سرور سلوى

 

جامعة طنطا                             

                                                                               كلیة الطب

                                          شئون الطالب

*****************************************************************************

 جدول امتحان الفرقة الثالث

 التاریخ

حـــــداال  
١٢/٥/٢٠١٩  

 

 تصحیح مادة الباثولوجى

االثنیـــــــــــن 
٢٠/٥/٢٠١٩  

 

 ) 

الطفیلیات تصحیح مادة  

لثالثـــــاءا  
٢٨/٥/٢٠١٩  

 تصحیح مادة 

الثالثـــــاء    
١١/٦/٢٠١٩  

الفارماكولوجى تصحیح مادة  

 المالحظات : 

تقدم األعذار قبل أو اثناء االمتحان  -
األعذار بعد قبولھا من اللجنة الطبیة

لن یسمح للطالب -
 .التجنید

لن یسمح للطالب بدخول االمتحان  -
مغلقا فسوف یعتبر ذلك حالة غش تحرمھ من استكمال االمتحان ویحول إلى مجلس تأدیب

لن یسمح للطالب بدخول لجنة االمتحان بعد الموعد المحدد لبدایة االمتحان -
یلفت االنتباه بأنھ یوجد نظام مراقبة تلیفزیونیة لجمیع لجان االمتحان -
حمل أى طالب أو طالبھ سماعات األذن خاصیة التلیفون المحمول فسوف یعتبر ذل عند -

تحرمھ من استكمال االمتحان ویحول 

 مدیر عام شئون التعلیم

 

سلوى./ أ(  


