
 جامعة بنى سويف

 كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 
 

االول نظامي / برنامج ) نظام الساعات المعتمدة ( المستويجدول اختبارات   

االول م الفصل الدراسى  2220-2023الجامعى صحية التطبيقية للعام كلية تكنولوجيا العلوم ال  

 

 عميد الكليه                                                                                                وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                        
 ا.د. / الحسين دهشان                                                                                                        ا.د./ بكار عبد الحليم                             

 
                                  

الفرقـــــــــــــــــــــــــة  /   

 القســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
 

 التوقيت 
 

 التاريخ
 

 اليوم 
 المستوى االولي نظامي / برنامج خاص 

Statistics 10:12  ص  االحد 1/1/2023 

English Language                          10:12 ص  االربعاء 4/1/2023 

Basic Computer Science                  10:12 ص  االربعاء 11/1/2023 

Human Rights  10:12 ص  االحد 15/1/2023 

General Microbiology        10:12 ص  االربعاء 18/1/2023 

General Physics                                           10:12 ص  االحد 22/1/2023 

Mechanics          10:12 ص  االربعاء 25/1/2023 

انعقاد االمتحان ال يُسمح بالتواجد داخل مقر لجنة االمتحان قبل او بعد  -  
ال يُسمح بتواجد الهاتف المحمول مع الطالب اثناء تأدية االمتحان ومن يخالف ذلك  -

 يتعرض للمسائلة 
( دقيقة من بداية االمتحان30ال يُسمح ألى طالب بدخول اللجنة بعد مرور ) -  

 قواعد عامة لالمتحانات :-
دون ارتداء الكمامة الطبية   ال يُسمح للطالب بالتواجد داخل مقر لجنة االمتحان ب -  
تبدأ االمتحانات فى التوقيتات المقررة فى جدول االمتحان ولمدة ساعتين ويعقبه شيت امتحان  -

الشفوى  -العملى   
   ال يُسمح بدخول أية اوراق أو مذكرات الى لجان االمتحانات -



 جامعة بنى سويف

 كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 
 

–  2022جدول اختبارات المستوي الثاني أنتظام / برنامج ) نظام الساعات المعتمدة ( كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية للعام الجامعى   

الفصل الدراسى االول -2023  

  القســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

 التوقيت 

 

 التاريخ

 

ولوجيا تركيبات \تكنز اليوم 

 االسنان

تكنولوجيا االجهزة 

 الطبية 

تكنولوجيا االشعة  تكنولوجيا البصريات تكنولوجيا االدارة 

 والتصوير الطبي 

تكنولوجيا المختبرات 

 الطبية  

Dental 

Biomaterials I 

 

Histopathology 

 

Epidemiology 

 

Basic Ocular 

Physiology   

Pathology for 

Radiology 

Technologist  

General 

Pathology  

ص 10:12  االتنين  2/1/2023 

Introduction to 

dentistry 

Biomaterials 

 

Health 

Education 

Physical 

Optics1 

Radiology 

Techniques 

 

Bacteriology   

 

ص 10:12  الخميس  5/1/2023 

Communication 

skills 
Communication 

skills 
Communication 

skills 
Communication 

skills 

Communication 

skills 
Communication 

skills 
ص 10:12 الثنين  ا 9/1/2023   

Dental 

terminology 

Computer 

Programming 

 

History of 

Medicine 

Ethical & legal 

issues 

Nuclear 

Physics 1 

 

Parasitology 10:12 ص  الخميس  12/1/2023 

Anatomy for 

dental lab- 

First Aid Operation 

Management  

Basic Ocular 

Anatomy 

 

Plain 

Radiographic 

Techniques1  

First Aid  10:12 ص  االتنين  16/1/2023 

Dentition 

&oral biology I   

Electrical 

Engineering 

 

Foundations 

of Public 

Health 

 

Errors of 

Refraction 

 

Human 

Anatomy for 

Radiology 

Technologist 

 

Biochemistry 

 

ص 10:12  االثنين  23/1/2023 

 عميد الكلية                                                                                                                      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

               أ.د/الحسين دهشان                                                                                                                      د/بكار عبد الحليمأ.



 جامعة بنى سويف

 كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 
 

–  2022أنتظام / برنامج ) نظام الساعات المعتمدة ( كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية للعام الجامعى  الثالثجدول اختبارات المستوي   

الفصل الدراسى االول -2023  

 عميد الكلية                                                                                                                            التعليم والطالبوكيل الكلية لشئون   
 أ.د/الحسين دهشان                                   د/بكار عبد الحليم                                                                                                       أ.        

  القســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

 التوقيت 

 

 التاريخ

 

تكنولوجيا االجهزة  اليوم 

 الطبية 

تكنولوجيا االشعة والتصوير   تكنولوجيا البصريات تكنولوجيا االدارة 

 الطبي 

تكنولوجيا المختبرات 

 الطبية  

Therapeutic and 
Prosthetic Devices  

Administrative 

Residency Contact Lenses 

 

Ultrasound 

Techniques 

Forensic 

Chemistry 

م 1:3  االربعاء 4/1/2023 

Electronic Circuits 
and Devices   

Health Care 

Marketing  

Optical 

Electronics 

 

Patient Safety and 

Management 

Basic Immunology 

 

م 1:3  االربعاء 11/1/2023 

Electrical 
Mechanics 

 

Management 

Information 

System  

Binocular 

Vision CT Technology 

Basic Mycology 

&Virology 

م 1:3  االحد 15/1/2023 

Clinical Laboratory  

 

Human Resource 

Management  

Maintenance of 

Medical  
Contrast Media 

 

Laboratory 

Instrumentation 

م 1:3  االربعاء 18/1/2023 

Clinical 
Engineering  

 

Healthy care policy 

procedures 

 

Total Quality 

management in 

optical field 

Maintenance of 

medical equipment 

Laboratory 

Analytical  

 

م 1:3  االحد 22/1/2023 

 Leadership 

decision 

Ocular Imaging 

Radiology 

Information System 

Maintenance of 

Laboratory 

 

م 1:3  االربعاء 25/1/2023 



 جامعة بنى سويف

 كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 
 

 الفصل الدراسى االول  -2023–  2022برنامج ) نظام الساعات المعتمدة ( كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية للعام الجامعى  ى الرابع  جدول اختبارات المستو            
 

 عميد الكلية                                                                                                                                                          وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

                               أ.د/الحسين دهشان                                                                                                                                د/بكار عبد الحليم                                      أ.         

   

 التوقيت 

 

 التاريخ

 

تكنولوجيا االشعة والتصوير   تكنولوجيا البصريات تكنولوجيا االجهزة الطبية  اليوم 

 الطبي 

 تكنولوجيا المختبرات الطبية  

Biomedical 

Modeling 

Simulation 

 

Low Vision Aid 

Techniques 
MRI Technology I 

Laboratory Quality 

Management I 

م 1:3  االتنين  2/1/2023 

Biomedical 

Equipment I 

Ophthalmic Laser 

Techniques Radiation 

Techniques I 

Sample Management and 

Preparation 

 

م 1:3  الخميس  5/1/2023 

Automation in 

Clinical 

Laboratories 

Orthoptics 
Interventional & 

Cardiovascular  

Computers in Medical 

Laboratories 

 

م 1:3  االثنين  9/1/2023 

Medical 

Electronics I 

Geriatric 

Optometric 

Technology 

Pediatric Imaging 

Sources of Errors in 

Medical Laboratory 

م 1:3  الخميس  12/1/2023 

Fault Detection 

and Preventive 

Maintenance  

Environmental 

Optometry 

Infection Control 

and Radiation 

Protection 

Hematology I 1:3 م  االتنين  16/1/2023 

  
 

Nutrition 1:3 م  االثنين  23/1/2023 

Accounting 

principles 

Scientific writing Accounting 

principles 

Scientific writing 1:3 م  الخميس  26/1/2023 


