()1جـــدول إمتحان الماجستير ( الجزءاالول ) تحريرى دور اكتوبر  0202لالئحة الجديدة
المقيدين اعتبارا من يناير  0212وحتى يناير ( 0212حيث الفصل الدراسى غير منتهى)
مسلسل

اليوم والتاريخ

االربعاء
2020/10/28

الثالثاء
2020/11/3

السبت
2020/11/7

الثالثاء
2020/11/10

السبت
2020/11/14

.1

النساء والتوليد

تشريح

فسيولوجى

ميكروبيولوجى وصحة عامة

باثولوجى

جراحة عامة

.2

طب وجراحة العين

تشريح جراحى للعين

فسيولــــــوجيا إكلينيكية تطبيقية

باطنة ( 2سؤال

تطبيقات البصــــــريات

جراحة عامة

للعين

عصبية ( 1سؤال

االكلينيكية للعين

.3

أمراض القلب

أسس أمراض القلب

فسيولوجى وكيمياء حيويه

باطنه عامه

باثولوجى

.4

األشعه التشخيصيه

تكنولوجيا الفحص باألشعه والتشريح

فيزياء إشعاعية

.5

أمراض باطنه عامه

.6

التخد يــــــــــر

فارماكولوجى

النظائر المشعه
للتشخيص والبيولوجيا

والراديولوجى

اإلشعاعيه
تشريح وهستولوجى

فسيولوجى وكيمياء حيويه

وفارماكولوجى

باثولوجيا وبكتريولوجيا

صحة عامة وطب وقائى

وباثولوجيا إكلينيكيه

مبادئ الفيزياءوطرق القياسات

تشريح وفسيولوجى

اإلكلينيكيه

وفارماكولوجى

.7

جراحة العظام

تشريح ونمو جنينى وهستولوجى

فسيولوجى وكيمياء حيويه

.8

الجراحه العامه

تشريح وهستولوجى

.9

الباثولوجيا اإلكلينيكيه

طفيليات

.10

السمــعـيــات

تشريــح

.11

طب طوارىء واصابات

فسيولوجى وتشريح وفارما

طوارىء أطفال وطب شرعى وسموم

وباثولوجى اكلينيكى

وبكتريولوجي

.12

الباثولوجى

الباثولوجيا العامة

.13

الكيمياءالحيوية

ميكروبيولوجيا

.14

الجلدية والتناسلية

باطنـــه

باثولوجيا جراحيه وميكروبيولوجى

جراحة وفروعها

وفارماكولوجى

هستوباثولوجى

فسيولوجى وكيمياء

باثولوجيا جراحيه وميكروبيولوجيا

فارماكولوجى

بكتريولوجيا
الفسيولوجيا وعلم الوراثه

الباطنه والعصبيه المتعلقه باألذن

علم الصوتيات

واإلحصاء

واألنف والحنجره والسمعيات

( 2ساعه)

فسيولوجى وبكتريولوجى فطريات
وكيمياء حيويه

باطنه عامه وجراحه عامه

الطب النفسى

مالحظات :

1ـ تبدأ جميع اإلمتحانات التحريريه فى تمام الساعه العاشره صباحا ً بمبنى الكليه ولمدة ثالث ساعات مالم ينص على غير ذلك بالجدول
 -0يتم ترك التليفونات المحمولة والسماعات وجميع االجهزة والكتب والمذكرات خارج قاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى لو لم تكن مفتوحة
3ـ جميع اإلمتحانات الشفهيه والعمليه تتم بمعرفة األقسام المعنيه.
2ـ على جميع الطالب إستخدام القلم الجاف األزرق فى اإلجابه على األسئله واليسمح باستخدام األقالم الملونه إطالقا ً ويسمح باستخدام القلم الرصاص فى
المواد التى تحتاج إلى رسم.

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

( أ0د /انجى عبدالوهاب ابراهيم)

يعتمد ،،
عميد الكلية
ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية

( أ0د /أحمد محمد غنيم)

()0جـــدول إمتحان الدبلوم ( الجزءاالول ) تحريرى دور اكتوبر  0202لالئحة الجديدة
المقيدين اعتبارا من يناير  0212وحتى يناير ( 0212حيث الفصل الدراسى غير منتهى)
اليوم والتاريخ

االربعاء
2020/10/28

الثالثاء
2020/11/3

السبت
2020/11/7

الثالثاء
2020/11/10

السبت
2020/11/14

تشريح تطبيقى

فسيولوجى التناسل

ميكروبيولوجى وصحة عامة

باثولوجى تطبيقى

جراحة عامة

تشريح جراحى للعين

فسيولــــــوجيا إكلينيكية تطبيقية
للعين

باطنة
عصبية

تطبيقات البصــــــريات االكلينيكية للعين

جراحة عامة

.1

النساء والتوليد

.2

طب وجراحة العين

.3

األشعة
التشخيصية

تكنولوجيا الفحص باألشعه
والتشريح والراديولوجى

.4

جراحة العظام

تشريح ونمو جنينى وهستولوجى

فسيولوجى وكيمياء حيويه
وفارماكولوجى

.5

الباطنة العامة

.6

طب االطفال

تشريح وهستولوجى
وفارماكولوجى
وراثه والنمو الجنينى والعقلى

صحة عامة وطب وقائي

فسيولوجى وكيمياء حيويه

الصحة العامة والطب الوقائى
والتغذية واالحصاء

فسيولوجى وكيمياء حيويه
وفارماكولوجي

النظائر المشعه

فيزياء إشعاعية

للتشخيص والبيولوجيا اإلشعاعيه
بكتريا وباثولوجى جراحى

جراحة عامة

علم االمراض وبكتريولوجيا
وباثولوجيا إكلينيكيه
بكتريا إكلينيكية وعلم االمراض
وباثولوجى اكلينيكى

مالحظات :

1ـ تبدأ جميع اإلمتحانات التحريريه فى تمام الساعه العاشره صباحا ً بمبنى الكليه ولمدة ثالث ساعات مالم ينص على غير ذلك بالجدول
 -0يتم ترك التليفونات المحمولة والسماعات وجميع االجهزة والكتب والمذكرات خارج قاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى لو لم تكن مفتوحة
3ـ جميع اإلمتحانات الشفهيه والعمليه تتم بمعرفة األقسام المعنيه.
2ـ على جميع الطالب إستخدام القلم الجاف األزرق فى اإلجابه على األسئله واليسمح باستخدام األقالم الملونه إطالقا ً ويسمح باستخدام القلم الرصاص فى المواد التى
تحتاج إلى رسم

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

( أ0د /انجى عبدالوهاب ابراهيم)

يعتمد ،،
عميد الكلية
ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية

( أ0د /أحمد محمد غنيم)

()3جـــدول إمتحان الدكتوراه ( الجزءاالول ) تحريرى دور اكتوبر  0202لالئحة الجديدة
المقيدين اعتبارا من يناير  0212وحتى يناير ( 0212حيث الفصل الدراسى غير منتهى)

.1

اليوم والتاريخ

االربعاء
2020/10/28

الثالثاء
2020/11/3

السبت
2020/11/7

الثالثاء
2020/11/10

طب وجراحة

تشريح جراحى للعين

فسيولوجى تطبيقى

باثولوجى وميكروبيولوجى العين

بصريات تطبيقية

العين

.2

جراحة األطفال

تشريح جراحى ونمو جنينى

باثولوجى جراحى

.3

جراحة العظام

تشريح جراحى

باثولوجيا جراحية

.4

جراحة المخ

تشريح جراحى

باثولوجى جراحى

واألعصاب

.5

الطب النفسى

علم النفس العام والخاص

.6

طب األطفال

فسيولوجي تطبيقى

باثولوجى تطبيقى

.7

قلب وأوعية

فسيولوجي تطبيقى

تشريح

فسيولوجى تطبيقى

علم األدوية التطبيقى

دموية

.8
.9

األذن واألنف

تشريح جراحى

باثولوجى جراحى

والحنجره

وجراحة الرأس والرقبة

وجراحة الرأس والرقبة

طب الطوارئ

تشريح جراحى

باثولوجى جراحى وميكروبيولوجيا وعلم
السموم

تشريح جراحى

باثولوجى جراحى

واالصابات

.11

جراحة القلب
والصدر

.11

التوليد وامراض

تشريح

باثولوجى وميكروبيولوجى

النساء

مالحظات :

1ـ تبدأ جميع اإلمتحانات التحريريه فى تمام الساعه العاشره صباحا ً بمبنى الكليه ولمدة ثالث ساعات مالم ينص على غير ذلك بالجدول
 -0يتم ترك التليفونات المحمولة والسماعات وجميع االجهزة والكتب والمذكرات خارج قاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى لو لم تكن مفتوحة
3ـ جميع اإلمتحانات الشفهيه والعمليه تتم بمعرفة األقسام المعنيه.
2ـ على جميع الطالب إستخدام القلم الجاف األزرق فى اإلجابه على األسئله واليسمح باستخدام األقالم الملونه إطالقا ً ويسمح باستخدام القلم الرصاص فى المواد التى
تحتاج إلى رسم

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

( أ0د /انجى عبدالوهاب ابراهيم)

يعتمد ،،
عميد الكلية
ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية

( أ0د /أحمد محمد غنيم)

