
 ( 0202بنظام الساعات المعتمدة ) الئحة   0202  ابريل دور جـــــدول إمتحان شهادة الدبلوم ] الجزء الثانى [ ــ تحريرى(  4)                                         ة     
اليوم                          

 والتاريخ
 السبت

99/4/9292 
 االربعاء

2/5/9292  
 االحد

7/5/9292 
 االربعاء

02/5/9292 

)والعالج الكٌماوي واالشعاعً لسرطان   ) امراض االطفال وطرق تغذٌة االطفال( طب االطفال  .0

 االطفال  ( وحدٌثى الوالدة والمبتسرٌن

 

 ورقة ثانٌه تشخٌص باالشعه تشخٌص باألشعه  ورقه أولى األشعه التشخيصيه  .0
 )ساعتٌن(

وجراحه  باطنه 
 وباثولوجى
 )ساعتٌن(

 أسره تنظٌم  )ساعتٌن(   نســاء تولٌــد النساء والتوليد  .2
 )ساعة(

وبائٌات وصحة رٌفٌة  ورقة أولى الصحة العامة  .4

ومهنٌة وصحة البٌئة والتغذٌة والفئات 

الحساسة والصحة النفسٌة والكوارث 

واالزمات واالخالقٌات والتثقٌف الصحً 

 مهارات التواصل

االدارة الصحٌة وتخطٌط  ورقه ثانٌه 

الخدمات الطبٌة والصحٌة وحمالت 

الصحة  –التوعٌة وادارة المستشفٌات 

 الدولٌة والقوانٌن المنظمة

 

 امراض االذن واالنف والحنجرة والحنجرة واالنف االذن  .5
 )ساعتان (

 جراحة الرأس والرقبة
 )ساعتان (

 علم اساسٌات 
 الصوت والسمعٌات

 )ساعتان (

  ورقة الثانٌة  الورقة اولى الباطنة  .6

والدورة ورقه اولى امراض القلب  القلب واالوعية الدموية  .7

 الدموٌة

الكهربائٌة ورقه ثانٌه طرق التشخٌص  

 والدٌنامٌكٌة واالشعاعٌة للقلب
 

  ورقة الثانٌة  الورقة اولى طب المناطق الحارة  .8

 ورقه أولى االمراض الجلدية والتناسلية  .9

 ( وعالجها  جلدٌهاالمراض ال)

 ورقه ثانٌه

 وعالجها( جلدٌهاالمراض ال)

 ورقه أولى

 (وعالجها  تناسلٌهاالمراض ال)

ثانٌة ورقه 
 تناسلٌهاالمراض ال)

 (وعالجها 

 

االمراض الروماتٌزمٌة والجهاز الحركً  الطب الطبيعي  .02

 وامراض المناعة

الطب الطبٌعً وفروعه والتاهٌل  

 والتشخٌص الكهروفسٌولوجً

 

  ورقة ثانٌة  ورقة اولى االمراض الصدرية  .00

 الطب النفسً طب المخ واالعصاب طب المخ واالعصاب  .09
 )ساعتان(

علم النفس العام  
 والخاص
 )ساعتان(

  ورقة ثانٌه  ورقة أولى الجراحه العامه  .02

  ورقه ثانٌه  ورقه أولى المسالك البولٌه  .04

  اصابات  جراحة عظام جراحة العظام  .05

 طب العٌن وجراحة العٌنطب   .06
 ) ساعتٌن(

 جراحة العٌن
 ) ساعتٌن(

 باثولوجً 
 وبكترٌولوجً

 جراحٌة واكلٌنٌكٌة
 ) ساعتٌن(

  عناٌة مركزة وعالج االلم  التخدٌر التخدير  .07

 مالحظات :
تبدأ جمٌع اإلمتحانات التحرٌرٌه فى تمام الساعه العاشره  صباحاً بمبنى الكلٌه ولمدة ثالث ساعات مالم ٌنص على غٌر ذلك بالجدول ـ0  

توحةفلم تكن م لو ٌتم ترك التلٌفونات المحمولة والسماعات وجمٌع االجهزة والكتب والمذكرات خارج قاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى  -9   
جمٌع اإلمتحانات الشفهٌه والعملٌه تتم بمعرفة األقسام المعنٌه.ـ 2  

                  رسملقلم الرصاص فى المواد التى تحتاج إلى ـ على جمٌع الطالب إستخدام القلم الجاف األزرق فى اإلجابه على األسئله والٌسمح باستخدام األقالم الملونه إطالقاً وٌسمح باستخدام ا4

                                                                                                               
                     ٌعتمد ،،   

عمٌد الكلٌة                                                                                                                                        
  س مجلس إدارة المستشفٌات الجامعٌةورئٌ     وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                                                  

(   غنٌممحمد احمد د/2د/محمد سٌد حنتٌره(                                                           ) أ2) أ          
 

 



 

 (9202)الئحة 9292 ابرٌلإستكمال )للحاصلٌن على شهادة الدبلوم ( دور جـدول إمتحان الماجستٌر (5)

 االربعاء والتاريخاليوم  م
2/5/9292  

 تحاٌاىواقه  العارمة باطنهالرماا  األ  .0

 تحاٌاىواقه  صداٌهالرماا  األ  .9

 تحاٌاىواقه  واالوعٌة الدرموٌة أرماا  قلـــب  .2

 تحاٌاىواقه  والطب النفسىطب الرمخ واالعصاب   .4

 تحاٌاىواقه  وصحتها حااهالرمناطق الطب   .5

 تحاٌاىواقه  طب األطفــــال  .6

 تحاٌاىواقه  تناسلٌهالجلدٌه واالرماا  ال  .7

 تحاٌاىواقه  والاورماتٌزم والتأهٌل الطب الطبٌعى  .8

 تحاٌاىواقه  الجااحه العارمه  .9

 تحاٌاىواقه  والتناسلٌة الرمسالك البولٌهجااحة   .02

 تحاٌاىواقه  جااحة العظام  .00

 تحاٌاىواقه  حنجاهالن  وواألنذ  األ  .09

 تحاٌاىواقه  النساء والتولٌد  .02

 تحاٌاىواقه  طب وجااحة العٌ   .04

 تحاٌاىواقه  والعناٌة الرماكزة الجااحٌة التخدٌــــــــا  .05

 تحاٌاىواقه   األشعه التشخٌصٌه  .06

 تحاٌاىواقه  طب الصناعات  .07

 تحاٌاىواقه  الصحه العارمه  .08

الكلٌه ولمدة ثالث ساعات مالم ٌنص على غٌر ذلك بالجدولتبدأ جمٌع اإلمتحانات التحرٌرٌه فى تمام الساعه العاشره  صباحاً بمبنى ـ 0مالحظات :  
توحةفلم تكن م وٌتم ترك التلٌفونات المحمولة والسماعات وجمٌع االجهزة والكتب والمذكرات خارج قاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى ل -9  
ـ جمٌع اإلمتحانات الشفهٌه والعملٌه تتم بمعرفة األقسام المعنٌه.2  

 .  رسملقلم الرصاص فى المواد التى تحتاج إلى ـ على جمٌع الطالب إستخدام القلم الجاف األزرق فى اإلجابه على األسئله والٌسمح باستخدام األقالم الملونه إطالقاً وٌسمح باستخدام ا4
 
 

                                                                                                               
                     ٌعتمد ،،   

عمٌد الكلٌة                                                                                                                                        
  ورئٌس مجلس إدارة المستشفٌات الجامعٌة     وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                                                  

  (  غنٌممحمد احمد د/2د/محمد سٌد حنتٌره(                                                           ) أ2) أ        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الكلٌنٌكٌة ابنظام الساعات المعتمدة لالقسام  9202المقٌدٌن على الئحة  9292  ابرٌل جـــــدول إمتحان الماجستٌر ] الجزء الثانى [ ــ تحرٌرى دور(6)
 السبت اليوم والتاريخ 

99/4/9292 
 االربعاء

2/5/9292  
 االحد

7/5/9292 
 االربعاء

02/5/9292 

  واقه ثانٌه  أولى واقه أرماا  باطنه  .1

  واقه ثانٌه  واقة أولى أرماا  صداٌه  .2

الكهابائٌة واقه ثانٌه طاق التشخٌص   والدواة الدرموٌةواقه اولى ارماا  القلب  أرماا  قلـــب  .3
 والدٌنارمٌكٌة واالشعاعٌة للقلب

 

 ساعتٌ ()الطب النفسً طب الرمخ واالعصاب طب الرمخ واالعصاب   .4

 

 )ساعتٌ (ص علم النفس العام والخا 

  واقه ثانٌه  واقة أولى طب رمناطق حااه  .5

واالشعاعً لساطا   )والعالج الكٌرماوي  طاق تغنذٌة االطفال ( ) ارماا  االطفال طب األطفــــال  .6
 ( وحدٌثى الوالدة والرمبتساٌ  االطفال 

 

 ( وعالجها  جلدٌهاالرماا  الواقه أولى ) جلدٌه وتناسلٌه  .7

 

االرماا  واقه ثانٌه )
 (وعالجها جلدٌهال

 (وعالجها  تناسلٌهاالرماا  الواقه أولى )

 

 تناسلٌهاالرماا  ال) واقة تانٌة
 (وعالجها 

االرماا  الاورماتٌزرمٌة والجهاز الحاكً  الطب الطبٌعى  .8
 وارماا  الرمناعة

الطب الطبٌعً وفاوعه والتاهٌل والتشخٌص  
 الكهاوفسٌولوجً

 

الباثولوجٌا   .9
 اإلكلٌنٌكٌه

االكلٌنٌكٌة والبٌولوجٌا الجزٌئٌة الكٌرمٌاء 
 والجٌنات

  ارماا  الدم  والبٌولوجٌا الجزٌئٌة والجٌنات 

  واقة ثانٌه  واقة أولى الجااحه العارمه  .11

  واقه ثانٌه  واقه أولى الرمسالك البولٌه  .11

  اصابات  جااحة عظام جااحة العظام  .12

ارماا  االنذ  واالن   واقه أولى أن  وأنذ  وحنجاه  .13
 والحنجاة

 أساسٌات علم الصوت والسرمعٌات جااحة الاأس والاقبة واقه ثانٌه 
 )ساعتٌ (

 تنظٌم أساه تولٌــد النساء والتولٌد  .14
 ساعه(2)

 نســاء 

 

باثولوجى وبكتاٌولوجى جااحٌه   جااحة العٌ  طب العٌ  طب وجااحة العٌ   .15
 واكلٌنٌكٌه
 )ساعتٌ (

  عناٌة رماكزة وعالج االلم  التخدٌا التخدٌــــــــا  .16

 واقه أولى األشعه التشخٌصٌه  .17
 تشخٌص باألشعه

 واقة ثانٌه
 تشخٌص باالشعه

 باطنه وجااحه وباثولوجى 
 )ساعتٌ (

 

 عالج اواام باالشعاع عالج االواام  .18
 )ساعتٌ (

 عالج اواام بالعقاقٌا
 )ساعتٌ (

عالقه اسس الجااحه والباطنه فٌرما له 
 )ساعتٌ (باالواام

تكنولوجٌا العالج االشعاعى والنظائا 
 الرمشعه
 )ساعتٌ (

وبائٌات وصحة اٌفٌة ورمهنٌة  واقة أولى الصحه العارمه  .19
وصحة البٌئة والتغنذٌة والفئات الحساسة 
والصحة النفسٌة والكوااث واالزرمات 

 واالخالقٌات والتثقٌ  الصحً رمهااات التواصل

االدااة الصحٌة وتخطٌط الخدرمات  واقه ثانٌه 
الطبٌة والصحٌة وحرمالت التوعٌة وادااة 

الصحة الدولٌة والقوانٌ   –الرمستشفٌات 
 الرمنظرمة

 

اكلٌنٌكً واقه أولى طب شاعً  الطب الشاعى  .21
وتشاٌحً والباثولوجٌا الشاعٌة 

 والرمباديء الطبٌة الشاعٌة

اكلٌنٌكً واقه ثانٌه طب شاعً شاعً  
والباثولوجٌا الشاعٌة والرمباديء وتشاٌحً 

 الطبٌة الشاعٌة

 سرموم عارمة وخاصة
 )ساعتٌ (

جااحة الرمخ   .21
 واالعصاب 

جااحة الرمخ  ثانٌة واقه  واقه أولى جااحة الرمخ واالعصاب
 واالعصاب

 االرماا  العصبٌة 

جااحة القلب   .22
 والصدا 

واقة ثانٌة جااحة القلب  واقه أولى جااحة القلب والصدا
 والصدا

 واقة ثالثة جااحة القلب والصدا 

ان  وانذ  واقه ثانبه  واقه أولى فً ارماا   السرمع السرمعٌـــــــــات  .23
وتخاطب واختبااات 
السرمع العضوي وغٌا 

 العضوي

اختبااات سرمع االطفال واستعرمال  
وتأهٌل ضعا  والرمعٌنات السرماعات 

 السرمع

   طب الصناعات الصحه الرمهنٌة طب الصناعات  .24

الطواائ  طب   .25
 واالصابات

باطنه ـ تخدٌا وعناٌه ـ أرماا  قلب ـ 
 عصبٌه ونفسٌه ـأرماا  صدا

جااحه عارمه ـ حاوق وجااحة وجه ـ جااحة  
 أوعٌه درموٌه

 وأعصاب رمخ جااحة ـ وكسوا عظام
 ـ ارمد ـ صدا طوااىء ـ رمسالك ـ

 نساء ـ وأنذ  ان 

ارماا  االن  واالنذ   ارماا  التخاطب التخاطب   .26
 السرمعوارماا  

 )ساعتٌ (

 االرماا  العصبٌة والنفسٌة والغدد الصرماء
 

 صعوبات التعلم والجااحة الصوتٌة

 

–الباطنٌة العارمة والخاصة  االرماا  طب العائلة   .27
 ارماا  النساء والتولٌد -االطفال

ان   -عٌو  -الطواايء –الجااحة العارمة  
ارماا  عصبٌة  –رمعارمل واشعة  -جلدٌة-وانذ 

 الصحٌة االولٌة الاعاٌة–ونفسٌة 

 

تبدأ جمٌع اإلمتحانات التحرٌرٌه فى تمام الساعه العاشره  صباحاً بمبنى الكلٌه ولمدة ثالث ساعات مالم ٌنص على غٌر ذلك بالجدولـ 0مالحظات :  
توحةفلم تكن م وغشا حتى لٌتم ترك التلٌفونات المحمولة والسماعات وجمٌع االجهزة والكتب والمذكرات خارج قاعة االمتحان و إال اعتبر  -9  
ـ جمٌع اإلمتحانات الشفهٌه والعملٌه تتم بمعرفة األقسام المعنٌه.2  

                                                                                                              .  رسملقلم الرصاص فى المواد التى تحتاج إلى ـ على جمٌع الطالب إستخدام القلم الجاف األزرق فى اإلجابه على األسئله والٌسمح باستخدام األقالم الملونه إطالقاً وٌسمح باستخدام ا4
                     ٌعتمد ،،   

عمٌد الكلٌة                                                                                                                                        
  س مجلس إدارة المستشفٌات الجامعٌةورئٌ     وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                                                  

(   غنٌممحمد احمد د/2د/محمد سٌد حنتٌره(                                                           ) أ2) أ          



  
 

 بنظام 9202المقٌدٌن على الئحة  9292 ابرٌل جـــــدول إمتحان الماجستٌر ] الجزء الثانى [ ــ تحرٌرى دور(7)
 

 الساعات المعتمدة لالقسام االكادٌمٌة

 

 التخصص

 والتارٌخ

 الطفٌلٌات البكترٌا الباثولوجى فارماكولوجى الكٌمٌاء الحٌوٌه الفسٌولوجى الهستولوجى التشرٌح

 السبت
99/4/9292 

ورقهههه أولهههى 

تشهههههههههههههههرٌح 

بشههههههههههههههههري 

 متقدم

 ورقه أولى ورقه أولى ورقه أولى ورقه أولى ورقه أولى ورقه أولى ورقه أولى

 االربعاء
2/5/9292  

ورقهههه ثانٌهههه 

تشهههههههههههههههرٌح 

سههههههههههههههطحً 

 وتطبٌقً 

       

 االربعاء
02/5/9292 

تشههههرٌح    

الجههههههههههههاز 

 العصبً 

 ورقه ثانٌه ورقه ثانٌه ورقه ثانٌه ورقه ثانٌه ورقه ثانٌه ورقه ثانٌه ورقه ثانٌه

 

 مالحظات :
تبدأ جمٌع اإلمتحانات التحرٌرٌه فى تمام الساعه العاشره  صباحاً بمبنى الكلٌه ولمدة ثالث ساعات مالم ٌنص على غٌر ذلك بالجدول ـ0  
توحةفلم تكن م وٌتم ترك التلٌفونات المحمولة والسماعات وجمٌع االجهزة والكتب والمذكرات خارج قاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى ل -9  
ع اإلمتحانات الشفهٌه والعملٌه تتم بمعرفة األقسام المعنٌه.ـ جم2ٌ  
لقلهم الرصهاص فهى المهواد التهى ـ على جمٌع الطالب إستخدام القلم الجاف األزرق فى اإلجابه على األسئله والٌسمح باستخدام األقالم الملونه إطالقاً وٌسمح باستخدام ا4

 . رسمتحتاج إلى 

 
                                                                                                                  

                     ٌعتمد ،،   
عمٌد الكلٌة                                                                                                                                        

  س مجلس إدارة المستشفٌات الجامعٌةورئٌ     وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                                                  

(   غنٌممحمد احمد د/2د/محمد سٌد حنتٌره(                                                           ) أ2) أ          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (9202)الئحة  9292 ابرٌلــ تحرٌرى دور  )الجزء الثانى(جـــــدول إمتحان الدكتوراه(8)
 

 والتارٌخالٌوم 
 السبت

99/4/9292 
 االربعاء

2/5/9292  
 االحد

7/5/9292 
 االربعاء

02/5/9292 
 السبت

02/5/9292 
 الثالثاء

06/5/9292 

 طب وجراحة العٌن  .1
ورقه تانٌه جراحه   ورقة أولى )طب العٌن(

 عٌن 

)شرح حاله ساعه   
 ونصف(

 

  ونصفشرح حاله ساعه   ورقه تانٌه  ورقة أولى أذن وأنف وحنجرة  .2

3.  

 السمعٌات

ورقة أولى )أمراض 
 السمعٌات(

ورقة ثانٌة 
)االلكترونٌات 

المتصلة بأجهزة 
 السمع( 

 ساعه ونصف

ورقة ثالثة )أذن وأنف  
 وحنجرة(

تأهٌل ورقة رابعة ) 
ضعاف السمع والطب 

النفسى الخاص 
بالصم( ساعه 

 ونصف

 طب األطفال  .4
 شرح حاله  ورقه ثانٌة  ورقة أولى

 ساعه ونصف

 

 الباطنة العامة  .5
 حالهشرح   ورقه تانٌه  ورقة أولى

 (ساعه ونصف)

 

 أمراض الصدر  .6
 شرح حاله  ورقه تانٌه  ورقة أولى

 ساعه ونصف

 

أمههراض القلههب واألوعٌههة   .7
 الدموٌة

 شرح حاله  ورقه تانٌه  ورقة أولى

 ساعه ونصف

 

 طب مناطق حاره  .8
 شرح حاله   ورقه ثانٌه  ورقه أولى

 ساعه ونصف

 

األمهههههههههههراض الجلدٌهههههههههههة   .9
 والتناسلٌة

ورقة أولى )األمراض 
 الجلدٌة وعالجها(

 ورقه تانٌه
 

 شرح حالة
 )ساعة ونصف(

ورقه اولى األمراض 
التناسلٌة والجنسٌة 

 والعقم وعالجها(

)األمراض ورقة ثانٌة 
التناسلٌة والجنسٌة والعقم 

 وعالجها(

 شرح حالة
 )ساعة ونصف(

 طب المخ واألعصاب  .11
 شرح حاله   ورقه تانٌه  واألعصابطب المخ 

 ساعه ونصف
 

  شرح حاله ساعه ونصف  ورقه تانٌه  الطب النفسى العام والخاص الطب النفسى  .11

 ورقة ثالثة   ورقة ثانٌه  ورقه أولى أشعه تشخٌصٌه  .12

عههههههالج األورام والطههههههب   .13
 النووى

ورقة أولى )عالج األورام 
 باالشعاع والنظائر المشعة(

)عالج األورام  ورقة ثانٌة   
 بالعقاقٌر(

 

14.  
الطهههههههههههههههب الطبٌعهههههههههههههههى 

 والروماتٌزم والتأهٌل

ورقة أولى )األمراض 
الروماتٌزمٌة وأمراض 
 الجهاز الحركى والمناعة(

ورقة ثانٌة )الطب الطبٌعى    
وفروعه والتأهٌل 

والتشخٌص 
 الكهروفسٌولوجى(

 

 التولٌد وأمراض النساء  .15
)نساء( شرح حاله ساعه    ورقه تانٌه )نسا(  ورقة أولى )تولٌد(

 ونصف

 

  شرح حاله ساعه ونصف  ورقه تانٌه  ورقة أولى الجراحة العامة  .16

 جراحة التجمٌل  .17
ورقة أولى)جراحة التجمٌل 

 العامة(
جراحه  ورقه تانٌه 

 التجمٌل

  شرح حاله ساعه ونصف 

  شرح حاله ساعه ونصف  ورقه تانٌه  ورقة أولى جراحة األطفال  .18

  شرح حاله ساعه ونصف  ورقه تانٌه  ورقة أولى دموٌة جراحة أوعٌة  .19

  شرح حاله ساعه ونصف  ورقه تانٌه  ورقة أولى جراحة المسالك البولٌة  .21

 جراحة العظام  .21
اصابات  ورقه تانٌه  ورقة أولى)جراحة العظام(

 العظام

  شرح حاله ساعه ونصف 

  ساعه ونصف شرح حاله  ورقه تانٌه  ورقة أولى جراحة المخ واألعصاب  .22

  شرح حاله ساعه ونصف  جراحه صدر  ورقة أولى)جراحة القلب( جراحة القلب والصدر  .23

24.  

 طب الطوارئ واالصابات

تخدٌر وعناٌة ورقة أولى)
 مركزة()ساعة ونصف(

طوارئ ورقة ثانٌة) 
قلب واوعٌة  –باطنة 
نفسٌة –صدر –

 اطفال( –وعصبٌة 
 )ثالثة ساعات(

جراحة ورقة ثالثة)  
واصابات وحروق 

ومخ واعصاب 
 وعظام وقلب وصدر(

 )ثالثة ساعات(

والعناٌهههههة  التخدٌـــــــهههههـر  .25
 المركزة الجراحٌة

 ورقه أولى
 )تخدٌر(

 ورقه ثانٌه 
 )عناٌة مركزة(

 ورقة ثالثة  
 )ساعتٌن()عالج ألم(

 باثولوجٌا إكلٌنٌكٌة  .26
ورقه تانٌه امراض  ساعات  2ورقة أولى كمٌا 

 ساعات 2الدم 

 ثالثه مناعهورقه  
 ساعات 2

 مٌكروبٌولوجٌا 
 ساعات2اكلٌنٌكٌه

 تبدأ جمٌع اإلمتحانات التحرٌرٌه فى تمام الساعه العاشره  صباحاً بمبنى الكلٌه ولمدة ثالث ساعات مالم ٌنص على غٌر ذلك بالجدول ـ 0مالحظات :

 والمذكرات خارج قاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى لو لم تكن مفتوحةٌتم ترك التلٌفونات المحمولة والسماعات وجمٌع االجهزة والكتب  -9
 ـ جمٌع اإلمتحانات الشفهٌه والعملٌه تتم بمعرفة األقسام المعنٌه.2
 رسم.لقلم الرصاص فى المواد التى تحتاج إلى ـ على جمٌع الطالب إستخدام القلم الجاف األزرق فى اإلجابه على األسئله والٌسمح باستخدام األقالم الملونه إطالقاً وٌسمح باستخدام ا4

                                                                                                               
                     ٌعتمد ،،   

عمٌد الكلٌة                                                                                                                                        
  س مجلس إدارة المستشفٌات الجامعٌةورئٌ     وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                                                  

(   غنٌممحمد احمد د/2د/محمد سٌد حنتٌره(                                                           ) أ2) أ          

 
  



 (9202)الئحة  9292 ابرٌلدور )الجزء الثانى( ــ تحرٌرى )لألقسام األكادٌمٌة(جـــــدول إمتحان الدكتوراه (9) 

 
 الٌوم والتارٌخ

 السبت
99/4/9292 

 االربعاء
2/5/9292  

 االحد
7/5/9292 

 االربعاء
02/5/9292 

1.  
 التشرٌح وعلم األجنة

 ساعات 2ثالثه ورقة   ساعات 2ورقة ثانٌة  ساعات 2 ورقة أولى

2.  
 الطفٌلٌات الطبٌة

 ورقة ثانٌة   ورقة أولى

3.  
 الصحة العامة وطب المجتمع

 ساعات 2 ثانٌةورقة    ساعات 2ورقة أولى

4.  
 طب الصناعات والصحة المهنٌة

 ساعات 2 ورقة ثانٌة   ساعات  2 ورقة أولى

5.  
 الهستولوجى

 ورقة ثانٌة   ورقة أولى

6.  
 الفسٌولوجى

 ورقة ثانٌة   ورقة أولى

7.  
 الكٌمٌاء الحٌوٌة

 ورقة ثانٌة   ورقة أولى

8.  
 الفارماكولوجى

 ةلثورقة ثا  ورقة ثانٌة ورقة أولى

9.  
 الباثولوجى

 ةلثورقة ثا  ورقة ثانٌة ورقة أولى

11.  
 المٌكروبٌولوجى

 رابعه ساعه ونصف ورقة ورقه ثالثه ساعه ونصف ورقة ثانٌة ورقة أولى

الطهههههههههب الشهههههههههرعى والسهههههههههموم   .11

 االكلٌنٌكٌة

 رابعه  ورقة ورقه ثالثه  ورقة ثانٌة ورقة أولى

 

 تبدأ جمٌع اإلمتحانات التحرٌرٌه فى تمام الساعه العاشره  صباحاً بمبنى الكلٌه ولمدة ثالث ساعات مالم ٌنص على غٌر ذلك بالجدول ـ 0مالحظات :

 ٌتم ترك التلٌفونات المحمولة والسماعات وجمٌع االجهزة والكتب والمذكرات خارج قاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى لو لم تكن مفتوحة -9
 جمٌع اإلمتحانات الشفهٌه والعملٌه تتم بمعرفة األقسام المعنٌه.ـ 2
 رسم.لقلم الرصاص فى المواد التى تحتاج إلى ـ على جمٌع الطالب إستخدام القلم الجاف األزرق فى اإلجابه على األسئله والٌسمح باستخدام األقالم الملونه إطالقاً وٌسمح باستخدام ا4

 
 

                                                                                                                  
                     ٌعتمد ،،   

عمٌد الكلٌة                                                                                                                                        
  ورئٌس مجلس إدارة المستشفٌات الجامعٌة     وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                                                  

(   غنٌممحمد احمد د/2د/محمد سٌد حنتٌره(                                                           ) أ2) أ          

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 


