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(الجراحه العامه وفروعها) " الطالب المستجدين "(تحريرى)
المـــــادة

اليوم والتاريخ

الزمــــــــــــن

الثالثاء 2020/9/29

جراحه عامه ( ورقة اولى )

: 10

1

السبت 2020/10/10

جراحه عامه ( ورقة ثانية )

: 10

1

األحد 2020/10/25

جراحه عامه ( ورقة ثالثة )

: 10

1

األثنين 2020/10/26

اختبار نهاية الفصل الدراسى والشفوى
)اختيار من متعدد(

من 12 - 10

(التوليد وامراض النساء)
المـــــادة

الزمــــــــــــن

اليوم والتاريخ
الثالثاء 2020/12/1

التوليد وامراض النساء (ورقة اولى)

1 : 10

الخميس 2020/12/10

التوليد وامراض النساء (ورقة ثانية)

12 : 10

السبت 2020/12/12

اختبار نهاية الفصل الدراسى والشفوى
)اختيار من متعدد(

من 12 : 10

المالحظات:
 تقدم األعذار قبل االمتحان – ولن تقبل األعذار المرضية بعد االنتهاء من االمتحانات وتعتمد األعذار بعد قبولها من اللجنة الطبية ضرورة تواجد الطالب قبل ميعاد االمتحان بساعة على االقل والدخول للكلية/الجامعة من بوابات مختلفة غير مسموح لدخول الطالب بدون ارتداء الكمامة عدم استخدام المصاعد واقتصار استخدامه على الطالب ذوى االحتياجات الخاصة يوقع الطالب فى كشف الحضور بقلمه الخاص منع تداول االدوات المكتبية بين الطالب اثناء فترة االمتحان مع التزام كل طالب باحضار االدوات المكتبية الالزمة لالمتحان يغادر الطالب الحرم الجامعى فور انتهاء االمتحان وال يسمح بالتجمعات داخل الحرم الجامعى لن يسمح للطالب بدخول االمتحان إال إذا كان حامال للبطاقة الجامعية ورقم الجلوس ومستوفى موقفه من التجنيد لن يسمح للطالب منعا باتا بدخول االمتحان حامال التليفون المحمول سواء كان مفتوحا أو مغلقا يعتبر ذلك حالة غش تحرمه من استكمالاالمتحان ويحول إلى مجلس تأديب
 عند حمل اى طالب او طالبة سماعات االذن خاصية التليفون المحمول يعتبر ذلك حالة غش تحرمة من استكمال االمتحان لن يسمح للطالب بدخول لجنة االمتحان بعد الموعد المحدد لبداية االمتحان يلفت االنتباه بأنه يوجد نظام مراقبة تليفزيونية لجميع لجان االمتحان -وجود اوراق او مذكرات أو كتب خاصة بالمادة مع الطالب أثناء االختبار تعتبر حالة غش حتى لو لم يتم استخدامها

مدير عام شئون التعليم

رئيس لجنة الجداول

وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

أ /.السيد مشهور

ا.د /محمد الهنيدي

ا.د /وليد سامي داود

أ.د /احمد محمد غنيم
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جدول االمتحانات اإلكلينيكية لمادة الجراحة العامة
بمشاركة فروع الجراحة الخاصة للفرقة السادسة دورنوفمبر 2020
******************************************
االربعاء السبت
اليــــــوم
10/31 10/28
1

اكلينيكى

2

االحد
11/1

االثنين الثالثاء االربعاء الخميس
11/5
11/4 11/3 11/2

3

4

5

6

7

السبت
11/7

االحد
11/8

األثنين
11/9

8

9

10

( )End Roundخاصات الجراحة
االيام

جراحة التجميل

تخدير

جراحة األوعية

المسالك

الثالثاء 2020/11/10
األربعاء 2020/11/11
الخميس 2020/11/12
السبت 2020/11/14
االحد 2020/11/15
االثنين 2020/11/16

مجموعة 1

مجموعة 2

الماليزيين

مجموعة 3

مجموعة 2

مجموعة 1

العظام

الماليزيين

مجموعة 3

مجموعة 1

مجموعة 2

الماليزيين

مجموعة 2

مجموعة 1
مجموعة 1
مجموعة 2

تقسم مجموعات الفرقة السادسة فى مادة الجراحة العامة لالمتحانات االكلينيكية والشفهيه
دورنوفمبر  2020على النحو التالى
مجموعة ( )6من 510 : 426
مجموعه (85 : 1 )1
مجموعة ( )7من 591 : 511
مجموعة ( )2من 170 : 86
مجموعة ( )8من 680 : 596
مجموعة ( )3من 255 :171
مجموعة ( )9من  : 681اخر الكشف
مجموعة ( )4من 340 : 256
مجموعه ( )10من  : 1اخر الكشف طالب ماليزيين اتفاقية
مجموعة ( )5من 425:341

مدير عام شئون التعليم

رئيس لجنة الجداول

وكيل الكلية لشئون الطالب

أ /.السيد مشهور

ا.د /محمد الهنيدي

ا.د /وليد سامي داود

عميد الكلية
أ.د /احمد محمد غنيم
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جدول االمتحانات اإلكلينيكية لمادة التوليد وامراض النساء
الفرقة السادسة دورنوفمبر 2020
******************************************

اليــــــوم
اكلينيكى

االثنين الثالثاء
12/15 12/14
1

2

االربعاء
12/16

الخميس
12/17

السبت
12/19

االحـــد
12/20

االثنين
12/21

الثالثاء
12/22

االربعاء
12/23

الخميس
12/24

3

4

5

6

7

8

9

10

تقسم مجموعات الفرقة السادسة فى مادة التوليد وامراض النساء لالمتحانات االكلينيكية والشفهيه
دورنوفمبر  2020على النحو التالى
مجموعة ( )6من 510 : 426
مجموعه ( )1من 85: 1
مجموعة ( )7من 595 : 511
مجموعة ( )2من 170 : 86
مجموعة ( )8من 680 : 596
مجموعة ( )3من 255 :171
مجموعة ( )9من  : 681اخر الكشف
مجموعة ( )4من 340 : 256
مجموعه ( )10من  : 1اخر الكشف طالب ماليزيين اتفاقية
مجموعة ( )5من 425:341

مدير عام شئون التعليم رئيس لجنة الجداول
أ /.السيد مشهور

ا.د /محمد الهنيدي

وكيل الكلية لشئون الطالب
ا.د /وليد سامي داود

عميد الكلية
أ.د /احمد محمد غنيم
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جدول امتحان الفرقة السادسة نظام /قديم للعام الجامعى
 - 2020/2019دور نوفمبـــــر 2020
****************************
المــــــادة

الزمن

اليوم والتاريخ
الثالثاء 2020/9/29
السبت 2020/10/10

جراحة (ورقة أولى)

1-10

جراحة (ورقة ثانية)

1-10

األحد 2020/10/ 25

طب األطفال قديم

12-10

الثالثاء 2020/12/1

باطنة (ورقة أولى)

1-10

الثالثاء 2020/12/8

باطنة (ورقة ثانية)

1-10

االمتحانات الشفهية واإلكلينيكية
شفهى جراحة
السبت 2020/10/17

اكلينيكى جراحة
االثنين 2020/10/20

شفهى واكلينيكى جميع الطالب
االحد 2020/11/5
باثولوجى اكلينيكى
اكلينيكى باطنة جلدية وتناسلية
وشفهى باطنة
الخميس  12/17االثنين 12/21
االثنين 12/14

المالحظات:
 -تقدم األعذار قبل االمتحان – ولن تقبل األعذار المرضية بعد االنتهاء من االمتحانات وتعتمد األعذار بعد قبولها من اللجنة الطبية

-

-

ضرورة تواجد الطالب قبل ميعاد االمتحان بساعة على االقل والدخول للكلية/الجامعة من بوابات مختلفة
غير مسموح لدخول الطالب بدون ارتداء الكمامة
عدم استخدام المصاعد واقتصار استخدامه على الطالب ذوى االحتياجات الخاصة
يوقع الطالب فى كشف الحضور بقلمه الخاص
منع تداول االدوات المكتبية بين الطالب اثناء فترة االمتحان مع التزام كل طالب باحضار االدوات المكتبية الالزمة لالمتحان
يغادر الطالب الحرم الجامعى فور انتهاء االمتحان وال يسمح بالتجمعات داخل الحرم الجامعى
لن يسمح للطالب بدخول االمتحان إال إذا كان حامال للبطاقة الجامعية ورقم الجلوس ومستوفى موقفه من التجنيد
لن يسمح للطالب منعا باتا بدخول االمتحان حامال التليفون المحمول سواء كان مفتوحا أو مغلقا يعتبر ذلك حالة غش تحرمه
من استكمال االمتحان ويحول إلى مجلس تأديب

 -عند حمل اى طالب او طالبة سماعات االذن خاصية التليفون المحمول يعتبر ذلك حالة غش تحرمة من استكمال االمتحان

 لن يسمح للطالب بدخول لجنة االمتحان بعد الموعد المحدد لبداية االمتحان يلفت االنتباه بأنه يوجد نظام مراقبة تليفزيونية لجميع لجان االمتحان -وجود اوراق او مذكرات أو كتب خاصة بالمادة مع الطالب أثناء االختبار تعتبر حالة غش حتى لو لم يتم استخدامها

مدير عام شئون التعليم
أ /.السيد مشهور

رئيس لجنة الجداول

وكيل الكلية لشئون الطالب

ا.د /محمد الهنيدي

ا.د /وليد سامي داود

عميد الكلية
أ.د /احمد محمد غنيم
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دور اكتوبر ( 2020دور ثان)
( طبقا لالئحة  375لسنة  - 1997نظام قديم )
***********************
اليوم والتاريخ
االثنين 2020/11/30
االثنين 2020/12/ 7

المــــــادة

الزمـــــــن

النساء والتوليد ( نظام قديم )
صحة عامة ( نظام قديم )

من 1-10
من 1-10

طــب االطفـــــال (تحريرى)
اليوم والتاريخ
الخميس 2020/12/ 24

****************
المــــــادة
طب االطفــــال (نظام قديم )

الزمـــــــن
من 1-10

المالحظات:
 -تقدم األعذار قبل االمتحان – ولن تقبل األعذار المرضية بعد االنتهاء من االمتحانات وتعتمد األعذار بعد قبولها من اللجنة الطبية

-

-

ضرورة تواجد الطالب قبل ميعاد االمتحان بساعة على االقل والدخول للكلية/الجامعة من بوابات مختلفة
غير مسموح لدخول الطالب بدون ارتداء الكمامة
عدم استخدام المصاعد واقتصار استخدامه على الطالب ذوى االحتياجات الخاصة
يوقع الطالب فى كشف الحضور بقلمه الخاص
منع تداول االدوات المكتبية بين الطالب اثناء فترة االمتحان مع التزام كل طالب باحضار االدوات المكتبية الالزمة لالمتحان
يغادر الطالب الحرم الجامعى فور انتهاء االمتحان وال يسمح بالتجمعات داخل الحرم الجامعى
لن يسمح للطالب بدخول االمتحان إال إذا كان حامال للبطاقة الجامعية ورقم الجلوس ومستوفى موقفه من التجنيد
لن يسمح للطالب منعا باتا بدخول االمتحان حامال التليفون المحمول سواء كان مفتوحا أو مغلقا يعتبر ذلك حالة غش تحرمه
من استكمال االمتحان ويحول إلى مجلس تأديب

 -عند حمل اى طالب او طالبة سماعات االذن خاصية التليفون المحمول يعتبر ذلك حالة غش تحرمة من استكمال االمتحان

 لن يسمح للطالب بدخول لجنة االمتحان بعد الموعد المحدد لبداية االمتحان يلفت االنتباه بأنه يوجد نظام مراقبة تليفزيونية لجميع لجان االمتحان -وجود اوراق او مذكرات أو كتب خاصة بالمادة مع الطالب أثناء االختبار تعتبر حالة غش حتى لو لم يتم استخدامها

مدير عام شئون التعليم
أ /.السيد مشهور

رئيس لجنة الجداول

وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية

ا.د /محمد الهنيدي

ا.د /وليد سامي داود

أ.د /احمد محمد غنيم

5

