
 

 
 عدن/أمني ناشر العايل للعلوم الصحية 0معهد د

 ((الكنرتول )) جلنة تنظيم االمتحانات 
 م 1022 - 6102للعام الدراسي  -االولجدول سري امتحانات االعادة الفصل 

 دائــــــرة  صحـــــة اجملتمـــــع 
 

 
الر
 قم

 فني بصريات ضباط صحة عامة طبي/م طبي أسنان/م اليوم التاريخ

 ثالثة أولى ثالثة ثانية ثالثة ثانية ثالثة نيةثا

 ___ ___ ___ ___ جراحة عامة أمراض عيون  أمراض اللثة أمراض اللثة االربعاء 72/9/7112 1
 

 ___ لغة عربية ___ حشرات وقوارض طب شرعي صحةالفم ___ أحياء دقيقة الخميس 72/9/7112 7
 

 ___ رياضيات ___ ___ أمراض جلدية جراحة عامة ___ جراحة أسنلن تحفظية االحد 1/11/7112 3
 

جراحة أسنان  __ االثنين 7/11/7112 4
 تحفظية

 علم االدوية كيمياء حيوية ___ ___ أمراض نساء ووالدة أدوية

 ___ علم التشريح ___ ___ حاسوب أمراض سارية مبادئ تعويضات ___ الثالثاء 3/11/7112 5

الصحة والسامة  بحث علمي رعاية صحية ___ باطني االربعاء 4/11/7112 6
 المهنية

 ___ ___ بحث علمي

قوانين الصحة  باطني أطفال االشعة السينية تغذية االحد 2/11/7112 2
 العامة

 ___ لغة إنجليزية ___

 ___ ثقافة إسالمية ___ ___ مهارات إشعاعية ___ ___ إدارة صحية االثنين 9/11/7112 2

 ___ ___ ___ ___ تغذية عالجية  باطني جراحة عامة جراحة أسنان وتخدير ءالثالثا 11/11/7112 9
 

 ___ فيزياء ___ ___ مهارات مخبرية ___ جراحة أسنان وتخدير ___ االربعاء 11/11/7112 11
 

 
 ماطر أحمد ناصر/ د

 
 عبدهللا راشد قاسم/أ

      
       

 سليمان صاحل  عيدروس/ د         

 
 نفضل دمحم محس/ أ

 
 نينجيب ناصر الحميقا/ د 

  

 صحة المجتمعمدير دائرة  مدير دائرة التسجيل والقبول
   عميد المعهد نائب العميد األكاديمي نائب العميد لشؤون الطالب والفروع 

  



 

 عدن/أمني ناشر العايل للعلوم الصحية 0معهد د
 ((الكنرتول )) جلنة تنظيم االمتحانات 

 م 1022 - 6102للعام الدراسي  -االولادة الفصل جدول سري امتحانات االع
 دائـــــــرة التقنيـــــــــــــات الطبيـــــــــة 

 
 اليوم التاريخ الرقم

 

 فني أشعة   فني خمترب فني صيدلة

  ثالثة ثانية أولى ثالثة أولى  ثالثة أولى 

  ___ تصوير إشعاعي  دارة صحيةإ تقنيات المختبر ___ علم وظائف االعضاء االربعاء 72/9/7112 1

وضعيات  لغة عربية __ لغة عربية تقنيات صيدالنية لغة عربية الخميس 72/9/7112 7
 إشعاعية

___  

علم المناعة  علم التشريح صيدلة ميكروبيلوجي علم التشريح االحد 1/11/7112 3
 واالمصال

 ___ ___  

  وقاية إشعاعية معدات إشعاعية  __ حيوية كيمياء __ حسابات صيدالنية االثنين 7/11/7112 4

  ___ ___ تشريح إحصاء صحي إسعافات أولية علم المداواة كيمياء تحليلية الثالثاء 3/11/7112 5

العناية  ضبط الجودة حاسوب حاسوب إسعافات أولية االربعاء 4/11/7112 6
 بالمريض

___ ___  

  ___ ___ علم النفس علم الطفيليات لغة إنجليزية كيمياء صيدالنية فيزياء صيدالنية االحد 2/11/7112 2
  ___ تشريح عام  ___ أحياء ___ ثقافة إسالمية االثنين 9/11/7112 2
كيمياء  علم الفطريات كيمياء عامة علم االدوية علم النبات الثالثاء 11/11/7112 9

 عامة
___ ___  

لغة  االحياء الجزئية فيزياء __ لغة إنجليزية االربعاء 11/11/7112 11
 إنجليزية

  ___ لغة إنجليزية
 

 ماطرأحمد ناصر / د

 
 نجاة حكيمي/د

        
    

 سليمانصاحل  عيدروس/ د      

 
 فضل دمحم محسن/ أ

 
 نينجيب ناصر الحميقا/ د

  

   عميد المعهد نائب العميد األكاديمي والفروع نائب العميد لشؤون الطالب  التقنيات الطبيةمدير دائرة  مدير دائرة التسجيل والقبول

 



 
 عدن/أمني ناشر العايل للعلوم الصحية 0معهد د

 ((الكنرتول )) جلنة تنظيم االمتحانات 
 م 1022 - 6102للعام الدراسي  -االولجدول سري امتحانات االعادة الفصل 

 دائـــــــرة علـــوم التمريــــــض /
 

 عالج طبيعي القبالة فني عمليات متــريـــــض ي ختـديــرفنـ اليوم التاريخ الرقم

 ثالثة ثانية ثالثة ثانية ثالثة ثانية ثالثة ثانية ثالثة ثانية   

أمراض العظام  أمراض عقلية ___ جراحة عيون  ___ تمريض صحة االم ___ تخدير تخصصي فيزياء تخصصية االربعاء 72/9/7112 1
 والمفاصل

___ 

إعادة تأهيل   ___ ___ علم التوليد ___ جراحة عامة ___ علم االدوية ___ جراحة عامة لخميسا 72/9/7112 7
 ةتنفس القلب

تقنيات العمليات  أمراض االطفال تغذية ___ تقنيات التخدير االحد 1/11/7112 3
 الجراحية

 ___ ___ ___ تغذية ___

 إحصاء صحي ___ ___ إحصاء صحي إحصاء صحي ____ صحيإحصاء  ___ أدوية تخصصية علم النفس االثنين 7/11/7112 4
الحاالت الخطرة  ___ بحث علمي  علم االدوية ___ علم الوراثة بحث علمي علم االدوية الثالثاء 3/11/7112 5

 في المواليد
 بحث علمي ___ 

 ___ ___ ___ أمراض سارية ___ سارية أمراض تمريض صحة الطفل أمراض سارية العناية المكثفة أمراض سارية االربعاء 4/11/7112 6
 

عالج طبيعي وإعادة  باطني ___ باطني االحد 2/11/7112 2
 التأهيل

 ___ علم االشعة  باطني ___ باطني

أمراض نساء  حاسوب أمراض نساء ووالدة حاسوب ___ أمراض نساء االثنين 9/11/7112 2
 ووالدة

الحاالت الخطرة  حاسوب
 في الوالدة 

___ ___ 

تقنيات العمليات  ___ ثقافة صحية ___ ___ ___ الثالثاء 11/11/7112 9
 الجراحية

 ___ ___ ___ أدوية

أمراض نساء   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ االربعاء 11/11/7112 11
 ووالدة

___ ___ 
 

   

 عبدالمجيد سعيد شخ/أ ماطر أحمد ناصر/ د
        

   نينجيب ناصر الحميقا/ د ضل دمحم محسنف/ أ نسليما صاحل  عيدروس/ د        

   عميد المعهد نائب العميد األكاديمي نائب العميد لشؤون الطالب والفروع  برامج التمريضمدير دائرة  مدير دائرة التسجيل والقبول

 
 

 


