
 (1)  2023 ابريل( دور 2005جـــــدول إمتحان الدبلوم ] الجزء الثانى [ ــ تحريرى)الئحة  

 اليوم والتاريخ مسلسل

 
 السبت

29/4/2023  
 االربعاء

3/5/2023  
 االحد

7/5/2023  
 االربعاء

10/5/2023  

  ورقه ثانيه  ورقه أولى أمراض باطنه  .1

  ورقه ثانيه  ورقة أولى أمراض صدريه  .2

  ورقه ثانيه  ورقه اولى أمراض قلـــب  .3

 ورقه ثانيه) نفسيه( ورقه أولى) نفسيه( ورقه ثانيه عصبيه ورقة أولى عصبيه عصبيه ونفسيه  .4

  ورقه ثانيه  ورقة أولى طب مناطق حاره  .5

رعاية الطفل بمافيها حديثى الوالده   ورقة ثانية ورقة أولى طب األطفــــال  .6

 والمبتسرين

وتناسليهجلديه   .7  ورقة ثانيه )تناسلية( ورقه أولى )تناسليه( ورقه ثانيه )جلديه( ورقه أولى )جلديه ( 

  كهرباء طبيه  طب طبيعى وتأهيل الطب الطبيعى  .8

  ورقة ثانيه  ورقة أولى الجراحه العامه  .9

  ورقه ثانيه  ورقه أولى المسالك البوليه  .10

  اصابات  جراحة عظام جراحة العظام  .11

وأذن وحنجرهأنف   .12 ساعه(2أساسيات علم الصوت والسمعيات )  ورقه ثانيه ورقه أولى   

 تنظيم أسره  نســاء توليــد النساء والتوليد  .13
ساعه(2)    

 باثولوجى وبكتريولوجى جراحيه واكلينيكيه  جراحة العين طب العين طب وجراحة العين  .14

  ورقه ثانيه  ورقه أولى التخديــــــــر  .15

التشخيصيهاألشعه   .16  ورقه أولى 
 تشخيص باألشعه

 ورقة ثانيه
 تشخيص باالشعه

 باطنه وجراحه وباثولوجى 

  ورقه ثانيه  ورقة أولى الصحه العامه  .17

18.   

 طب الصناعات

طب الصناعات ويشمل إحتبارات   الصحه الصناعيه

العجز الناتج عن الصناعات 

وإختبار المتحف واألشعه وطرق 

 التحليل والتشخيص لألمراص

 المهنيه

 

 مالحظات :
تبدأ جميع اإلمتحانات التحريريه فى تمام الساعه العاشره  صباحاً بمبنى الكليه ولمدة ثالث ساعات مالم ينص على غير ذلك بالجدولـ 1  

توحةفلم تكن م وليتم ترك التليفونات المحمولة والسماعات وجميع االجهزة والكتب والمذكرات خارج قاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى  -2  
ـ جميع اإلمتحانات الشفهيه والعمليه تتم بمعرفة األقسام المعنيه.3  
رسم.لقلم الرصاص فى المواد التى تحتاج إلى ـ على جميع الطالب إستخدام القلم الجاف األزرق فى اإلجابه على األسئله واليسمح باستخدام األقالم الملونه إطالقاً ويسمح باستخدام ا4  

 

                     يعتمد ،،   
عميد الكلية                                                                                                                                        

  ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية                         وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                              

(   غنيممحمد احمد د/0د/محمد سيد حنتيره(                                                           ) أ0) أ          

 
 

 

 



            

(الجزء الثانى ـ تحريرى 2005) الئحة  2023 ابريل(جدول امتحانات الماجستير دور 2)  

 السبت اليوم والتاريخ مسلسل
29/4/2023  

 االربعاء
3/5/2023  

 االحد
7/5/2023  

 االربعاء
10/5/2023  

 االثنين
15/5/2023 

   ورقه ثانيه  ورقه أولى أمراض باطنه  .1

   ورقه ثانيه  ورقة أولى أمراض صدريه  .2

   ورقه ثانيه  ورقه اولى أمراض قلـــب  .3

 ورقه ثانيه) نفسيه( ورقه أولى) نفسيه(  ورقه ثانيه عصبيه ورقة أولى عصبيه عصبيه ونفسيه  .4

   ورقه ثانيه  ورقة أولى طب مناطق حاره  .5

رعاية الطفل بمافيها حديثى   ورقة ثانية  ورقة أولى طب األطفــــال  .6

 الوالده والمبتسرين

 ورقة ثانيه )تناسلية( ورقه أولى )تناسليه(  ثانيه )جلديه(ورقه  ورقه أولى )جلديه  جلديه وتناسليه  .7

   كهرباء طبيه  طب طبيعى وتأهيل الطب الطبيعى  .8

الباثولوجيا   .9

 اإلكلينيكيه

   أمراض دم   كيمياء

   ورقة ثانيه  ورقة أولى الجراحه العامه  .11

   اصابات  جراحة عظام جراحة العظام  .11

أساسيات علم الصوت   ورقه ثانيه  ورقه أولى أنف وأذن وحنجره  .12

 ساعه(2والسمعيات )

 ساعه(2) تنظيم أسره  نســاء  توليــد النساء والتوليد  .13

باثولوجى وبكتريولوجى   جراحة العين  طب العين طب وجراحة العين  .14

 جراحيه واكلينيكيه

   ورقه ثانيه  ورقه أولى التخديــــــــر  .15

 ورقه أولى األشعه التشخيصيه  .16

 تشخيص باألشعه

 ورقة ثانيه 

 تشخيص باالشعه

 باطنه وجراحه وباثولوجى 

اختبار فى المقرر االختيارى ساعه  ورقه ثانيه ورقه أولى عالج االورام  .17

 ونصف

اسس الجراحه والباطنه 

 فيما له عالقه باالورام

تكنولوجيا العالج االشعاعى 

 والنظائر المشعه

طب الطوارئ    .18

 واالصابات

تخدير وعنايه باطنه ـ 

ـ أمراض قلب ـ 

عصبيه ونفسيه 

 ـأمراض صدر

جراحه عامه ـ حروق وجراحة وجه ـ  

 أوعيه دمويه

عظام وكسور ـ جراحة مخ  

وأعصاب ـ مسالك ـ طوارىء 

 صدر ـ رمد ـ انف وأذن ـ نساء

الميكروبيولوجيا   .19

 الطبية

   ورقة ثانية  ورقة اولى

 مالحظات :
تبدأ جميع اإلمتحانات التحريريه فى تمام الساعه العاشره  صباحاً بمبنى الكليه ولمدة ثالث ساعات مالم ينص على غير ذلك بالجدول ـ1  

يتم ترك التليفونات المحمولة والسماعات وجميع االجهزة والكتب والمذكرات خارج قاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى لولم تكن مفتوحة -2  
اإلمتحانات الشفهيه والعمليه تتم بمعرفة األقسام المعنيه. ـ جميع3  
 رسملقلم الرصاص فى المواد التى تحتاج إلى ـ على جميع الطالب إستخدام القلم الجاف األزرق فى اإلجابه على األسئله واليسمح باستخدام األقالم الملونه إطالقاً ويسمح باستخدام ا4

                                                            
 

                     يعتمد ،،   
عميد الكلية                                                                                                                                        

  ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                                                  

(   غنيممحمد احمد د/0د/محمد سيد حنتيره(                                                           ) أ0) أ          

 
          

 
 
 
 
 

   

 
 
 



 

(2005)الئحة  2023 ابريلجـــــدول إمتحان الدكتوراه لألقسام اإلكلينيكيه ــ تحريرى دور (3)  

 
 اليوم والتاريخ

 السبت
29/4/2023  

 االربعاء
3/5/2023  

 االحد
7/5/2023  

 االربعاء
10/5/2023  

 تطبيقى وباثولوجىتطبيقىفسيولوجى  شرح حاله ورقه ثانيه ورقه اولى أمراض صدريه  .1

 فسيولوجى تطبيقى وتشريح تطبيقى شرح حاله ورقه ثانيه ورقه اولى أمراض قلب  .2

 علم نفس وفسيولوجيا وباثولوجيا تطبيقيه شرح حاله طب نفس خاص طب نفس عام أمراض نفسيه  .3

 فسيولوجى وباثولوجى تطبيقى شرح حاله ورقه ثانيه ورقه أولى طب مناطق حاره  .4

5.  
 الطبيعى  الطب

االمراض الروماتيزميه وتأهيل 

 االمراض العصبيه وباقى االمراض

التشخيص الكهروفسيولوجىواالجهزه 

 التعويضيه واالطراف الصناعيه

 تشريح وفسيولوجى تطبيقى 

6.  
 باثولوجيا إكلينيكيه

ورقه أولى فى فروع الباثولوجيا 

 االكلينيكيه المختلفه

 الدقيقورقه ثانيه فى فروع التخصص   

7.  
 أنف وأذن وحنجره

 1شرح حاله     )ـــ ورقه ثانيه ورقه أولى

 ساعه (

 تشريح جراحى وباثولوجيا جراحى

8.  
 التخديــــــــر

 ورقه أولى

تخدير ونظريات قياسات 

 اكلينيكيه

 ورقه ثانيه

 تخدير ونظريات قياسات اكلينيكيه

تطبيقات إكلينيكيه للعلوم األساسيه التى لها عالقه  

 بالتخدير

9.  
 جراحة قلب وصدر

تشريح جراحى وباثولوجيا جراحيه فيما يتعلق بجراحة  شرح  حاله جراحة صدر جراحة قلب

 القلب والصدر

 تشريح جراحى وباثولوجى جراحى شرح حاله ورقه ثانيه ورقة أولى جراحة مخ وأعصاب  .11

 

تبدأ جميع اإلمتحانات التحريريه فى تمام الساعه العاشره  صباحاً بمبنى الكليه ولمدة ثالث ساعات مالم ينص على غير ذلك بالجدول ـ 1مالحظات :  

يتم ترك التليفونات المحمولة والسماعات وجميع االجهزة والكتب والمذكرات خارج قاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى لو لم تكن مفتوحة -2  
جميع اإلمتحانات الشفهيه والعمليه تتم بمعرفة األقسام المعنيه.ـ 3  
رسم.لقلم الرصاص فى المواد التى تحتاج إلى ـ على جميع الطالب إستخدام القلم الجاف األزرق فى اإلجابه على األسئله واليسمح باستخدام األقالم الملونه إطالقاً ويسمح باستخدام ا4  

 
 

يعتمد ،، يعتمد ،،                         
عميد الكلية                                                                                                                                        

  ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية            وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                                           

(   غنيممحمد احمد د/0د/محمد سيد حنتيره(                                                           ) أ0) أ          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


