
 جدول اختبارات المستوي الثالث

 

 المقرر اليوم المقرر اليوم

 األحد

 هـ16-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 األحد

 هـ23-6-1439

 علم األنسجة

 (2 - 1الساعة )

 االثنين

 هـ17-6-1439

 تشريح األطراف

 (10 - 9الساعة )

 االثنين

 هـ24-6-1439

 مقدمة في الفيزياء

 (2 - 1الساعة )

 الثالثاء

 هـ18-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 الثالثاء

 هـ25-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 األربعاء

 هـ19-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 األربعاء

 هـ26-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 

 امتحاناليوجد 

 

 امتحاناليوجد 

 الخميس

 هـ27-6-1439

 مقدمة في الكيمياء 

 (2 - 1الساعة )

 

 

 

 

 

 



 رابعالجدول اختبارات المستوي 

 المقرر اليوم المقرر اليوم

 األحد

 هـ16-6-1439

 تشريح الجهاز العصبي

 (10 - 9الساعة )

 األحد

 هـ23-6-1439

 دراسة الحركة

 (4 - 3الساعة )

 االثنين

 هـ17-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 االثنين

 هـ24-6-1439

علم وظائف الجهاز 

 العصبي

 (3 - 2الساعة )

 الثالثاء

 هـ18-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 الثالثاء

 هـ25-6-1439

 1عالج كهربائي 

 (3 – 2الساعة ) 

 األربعاء

 هـ19-6-1439

 كيمياء حيوية

 (11 – 10الساعة )

 األربعاء

 هـ26-6-1439

 اختبارات ومقاييس

 (3 - 2الساعة )

 الخميس

 هـ20-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 الخميس

 هـ27-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 

 

 

 

 



 خامسالاختبارات المستوي  جدول

 المقرر اليوم المقرر اليوم

 األحد

 هـ16-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 األحد

 هـ23-6-1439

 العالج المائي

 (4 - 3الساعة )

 االثنين

 هـ17-6-1439

 التمارين العالجية

 (10 - 9الساعة )

 االثنين

 هـ24-6-1439

أساسيات فسيولوجيا 

 التمارين

 (2 - 1الساعة )

 الثالثاء

 هـ18-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 الثالثاء

 هـ25-6-1439

 2عالج كهربائي 

 (3 – 2الساعة ) 

 األربعاء

 هـ19-6-1439

 الفيزياء الطبية

 (9 – 8الساعة )

 األربعاء

 هـ26-6-1439

 2دراسة حركة 

 (11 - 10الساعة )

 الخميس

 هـ20-6-1439

 تشريح الصدر والبطن 

 (10 – 9الساعة )

 الخميس

 هـ27-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سادسالجدول اختبارات المستوي 

 المقرر اليوم المقرر اليوم

 األحد

 هـ16-6-1439

 1ممارسة اكلينيكية 

 (12 – 8الساعة )

 األحد

 هـ23-6-1439

 األطراف الصناعية

 (5 - 4الساعة )

 االثنين

 هـ17-6-1439

 ع ط عظام

 (10 - 9الساعة )

 االثنين

 هـ24-6-1439

تأهيل اإلصابات 

 الرياضية

 (4 - 3الساعة )

 الثالثاء

 هـ18-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 الثالثاء

 هـ25-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 األربعاء

 هـ19-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 األربعاء

 هـ26-6-1439

 علم األمراض

 (4 - 3الساعة )

 الخميس

 هـ20-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 الخميس

 هـ27-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 

 

 

 

 

 



 

 سابعالجدول اختبارات المستوي 

 المقرر اليوم المقرر اليوم

 األحد

 هـ16-6-1439

 2ممارسة اكلينيكية 

 (12 – 8الساعة )

 األحد

 هـ23-6-1439

 ع ط قلب

 (5 - 4الساعة )

 االثنين

 هـ17-6-1439

 باطنةع ط 

 (10 - 9الساعة )

 االثنين

 هـ24-6-1439

األمراض تأهيل 

 الصدرية

 (2 - 1الساعة )

 الثالثاء

 هـ18-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 الثالثاء

 هـ25-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 األربعاء

 هـ19-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 األربعاء

 هـ26-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 الخميس

 هـ20-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 الخميس

 هـ27-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 

 

 

 

 

 



 

 ثامنالجدول اختبارات المستوي 

 المقرر اليوم المقرر اليوم

 األحد

 هـ16-6-1439

 ع ط أعصاب

 (2– 1الساعة )

 األحد

 هـ23-6-1439

 مبادئ األعصاب

 (5 - 4الساعة )

 االثنين

 هـ17-6-1439

 األمراض النفسية

 (9 - 8الساعة )

 االثنين

 هـ24-6-1439

 علم األدوية

 (2 - 1الساعة )

 الثالثاء

 هـ18-6-1439

الممارسة القائمة 

 على األدلة

 (2 – 1لساعة )ا

 الثالثاء

 هـ25-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 األربعاء

 هـ19-6-1439

 1بحث علمي 

 (2 – 1الساعة )

 األربعاء

 هـ26-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 الخميس

 هـ20-6-1439

 3ممارسة اكلينيكية 

 (12 – 8الساعة )

 الخميس

 هـ27-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 

 

 

 

 

 



 تاسعالجدول اختبارات المستوي 

 المقرر اليوم المقرر اليوم

 األحد

 هـ16-6-1439

 مبادئ أطفال

 (11– 10الساعة )

 األحد

 هـ23-6-1439

 تأهيل الحروق

 (5 - 4الساعة )

 االثنين

 هـ17-6-1439

 2بحث علمي 

 (3 - 2الساعة )

 االثنين

 هـ24-6-1439

 ع ط أطفال

 (5 - 4الساعة )

 الثالثاء

 هـ18-6-1439

 علم األشعة

 (10 – 9الساعة )

 الثالثاء

 هـ25-6-1439

 عالج وظيفي

 (5 – 4الساعة )

 األربعاء

 هـ19-6-1439

 4ممارسة اكلينيكية 

 (12 – 8الساعة )

 األربعاء

 هـ26-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 الخميس

 هـ20-6-1439

 3ممارسة اكلينيكية 

 (12 – 8الساعة )

 الخميس

 هـ27-6-1439

 

 امتحاناليوجد 

 


