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 م اليوم المقرر الدراسي الكلية/ المعهد مكان االختبار / عدد الطالب فترة االختبار

معامل عالج   10/10.30
/علوم800/ طبيع    

1300 
 

طبيع   عالج  

Traumatology  
 االثني   

14 /11 /2022  

1 

11/11.30 Orthopedics and 
surgery  

 السبت 
19 /11 /2022  

2 

1  /12.30  معامل عالج طبيع   
746 

 Motor control عالج طبيع  

 معامل عالج طبيع   2 / 1.30
367 

Ethics 

12.30  /12  معامل عالج طبيع   
615 

 عالج طبيع  
 
 

Electrotherapy I 

 

 االحد
20 /11 /2022  

3 
 

11.30  /11 طبيع  معامل عالج    
615 

Hydrotherapy 

10.30  /10  معامل عالج طبيع   
367 

Psychology of 

handicapped 

 
  

 

10.30  /10  معامل عالج طبيع   
615 

 االثني    3علم وظائف اعضاء  عالج طبيع  
21 /11 /2022  

4 

 معامل عالج طبيع   10.30 / 10
367 

ي    ح عالج طبيع    الثالثاء تشر
22 /11 /2022  

5 

    

11.30  /11  معامل عالج طبيع   
615 

 Electro diagnosis عالج طبيع  
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 م اليوم المقرر الدراسي الكلية/ المعهد مكان االختبار / عدد الطالب فترة االختبار

10.30  /10  معامل عالج طبيع   
367 

 األربعاء Histology 1 عالج طبيع  
23 /11 /2022  

6 

11.30  /11  معامل عالج طبيع   
561  

Test and 

measurement 

 

 معامل عالج طبيع   10.30 / 10
615 

 English عالج طبيع  

 

 الخميس
24 /11 /2022  

7 

11.30  /11  معامل عالج طبيع   
746 

P.T for 

neuromuscular 

disorder 

11.30  /11  معامل عالج طبيع   
746 

 

 Psychiatry عالج طبيع  
 

 االحد
27 /11 /2022  

 
 
 
 

 

 معامل عالج طبيع    10/  10.30 8
615 

 

 Biomechanics I عالج طبيع  

 

 م اليوم المقرر الدراسي الكلية / المعهد مكان االختبار / عدد الطالب فترة االختبار

10.30  /10  معامل عالج طبيع   
367 

 Biophysics عالج طبيع  

 

 االتني   
28 /11 /2022  

9 

11.30  /11  معامل عالج طبيع   
615 

 NeuroAnatomy عالج طبيع  

 

    

 معامل عالج طبيع   10.30 / 10
367 

 Physiology عالج طبيع  

 
 الثالثاء

29 /11 /2022  
10 

 معامل عالج طبيع   11.30 / 11
367 

 Neurological عالج طبيع  
rehabilitations 
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 الخميس
 

1 /12 /2022  

11 12  /11.30  Neurology and عالج طبيع   معامل عالج طبيع   
Neuro surgery 

    

 السبت
3 /12 /2022  

12 
 Bio chemistry  2 عالج طبيع   معامل عالج طبيع   1 / 12.30

 Physical therapy عالج طبيع   معامل عالج طبيع   1.30/2
for 

musculoskeletal 
disorders 

 

2.30/3  

 Orthoses and عالج طبيع   معامل عالج طبيع   10/10.30
prostheses 

 االحد
4 /12 /2022  

13 

11/11.30  

معامل عالج  11 / 10.30
 / /علوم800طبيع   

1300 

 Quality عالج طبيع  
principle  

 الثالثاء
6 /12 /2022  

13 

 Physical therapy عالج طبيع   معامل عالج طبيع   11.30/12
for sports 

injuries 

 

12.30/1 
 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير ..........           

                                                                                                    

 

 
 


