()4جـــدول إمتحان دبلوم [ الجزء األول ] ــ تحريرى دور اكتوبر ( 2020الئحة )2005
اليوم والتاريخ

تشريح وهستولوجى
وفارماكولوجى
تشريح وهستولوجى

فسيولوجى وكيمياء حيوي

با ن عام

باثولوجيا وبكتريولوجيا
وباثولوجيا إكلينيكي
باثولوجى وبكتريا وفارماكولوجى

.1

أمررررررررا
عام
أمرا

بكتريا و فيليات

فسيولوجى وكيمياء حيوي

با ن عام

باثولوجيا ت بيقي

.3

ررررررررق المنررررررررا
الحاره
أمرررررا عصرررربي
ونفسي
أمرا القلق

تشريح وهستولوجى

فسيولوجى وكيمياء حيوي

با ن عام

فسيولوجى وكيمياء حيوي

با ن عام

باثولوجى ( 2ساعة) وعلم ورا ث (1
ساعـ )
باثولوجى

وراث والنمو الجنينى والعقلى

فسيولوجى وكيمياء حيوي
وفارماكولوجى

بكتيريولوجيا إكلينيكية
وعلم االمرا

.7

جلدي وتناسلي

هستوباثولوجى

.8

الصح العام

دراسة البيئ

فسيولوجى وبكتريولوجى ف ريات
وكيمياء حيوي
ميكروبيولوجيا

ال ق النفسى

با ن عام وجراح عام

العلوم السلوكي واإلجتماعي

.9

ال ق ال بيعى

تشريج ت بيقى وفسيولجى
ت بيقية

با ن وجراح

إحصاء ودراسات سكانية و ر
الدراسة الوبائية
بيع ت بيقي

.11

التخد يــــــــــر

تشريح وفسيولوجى
وفارماكولوجى
التشريح الجنينى

با نـــ

.2
.4
.5
.6

با نررررررر

االربعاء
2020/10/28

الثالثاء
2020/11/3

السبت
2020/11/7

صدري

ق األ فــــــال

.11

أنررررررررررررررررررررررر
وحنجره
المسالك البولي

تشريح ونمو جنينى وهستولوجى

.13

جراحة العظام

تشريح ونمو جنينى وهستولوجى

.12

وأذن

أسس أمرا

القلق

.14

النساء والتوليد

.15

ررررررررق وجراحررررررررة
العين

.16
.17

الجراح العام
األشرررررررررررررررررررررررررررررررع
التشخيصي

.18

ق الصناعات
والصح المهني

فسيولوجى وكيمياء حيوي

الثالثاء
2020/11/10

جراحة عامة

باثولوجيا جراحي وميكروبيولوجى

جراحة عامة

باثولوجيا جراحي وميكروبيولوجى

جراحة عامة
جراحة عامة
جراحة عامة

فسيولوجى وكيمياء حيوي
وفارماكولوجى
فسيولوجى وكيمياء حيوي
وفارماكولوجى
فسيولوجى

با ن عام

باثولوجى

فسيولــــــوجيا إكلينيكية ت بيقية
للعين

با نة ( 2سؤال)
عصبية ( 1سؤال)

ت بيقات البصــــــريات االكلينيكية
للعين

تشريح جراحى للعين

تشريح وهستولوجى

فسيولوجى وكيميا وفارما

الكيمياء الصناعي والفسيولوجيا
البيئي وأخ ار المواد المستخدم
فى الصناع

علم نفس عام
وخاص
فارماكولوجى

مبادئ الفيزياءو ر القياسات
اإلكلينيكي
باثولوجى وبكتريا وباثولوجى إكلينيكى

الوراث واإلحصاء والفسيولوجى

تكنولوجيا الفحص باألشع
والتشريح والراديولوجى

صحة عام
ووبائيات
صح عام

الصح العام وال ق
الوقائى والتغذي
واإلحصاء

با ن عام

تشريح

السبت
/11/14
2020

باثولوجيا جراحي وميكروبيولوجيا
فيزياء إشعاعية

النظائر المشع
للتشخيص والبيولوجيا اإلشعاعي

اإلحصاء ال بى والعلوم السلوكي
واإلجتماعي والنفسي من حيث
عالقتها الصناعي

مالحظات 1:ـ تبدأ جميع اإلمتحانات التحريري فى تمام الساع العاشره صباحا ً بمبنى الكلي ولمدة ثالث ساعات مالم ينص على غير ذلك بالجدول
 -2يتم ترك التليفونات المحمولة والسماعات وجميع االجهزة والكتق والمذكرات خارج قاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى لو لم تكن مفتوحة
3ـ جميع اإلمتحانات الشفهي والعملي تتم بمعرفة األقسام المعني .
4ـ على جميع ال الق إستخدام القلم الجا األزر فى اإلجاب على األسئل واليسمح باستخدام األقالم الملون إ القا ً ويسمح باستخدام القلم الرصاص فى المواد التى تحتاج إلى رسم

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

( أ0د /انجى عبدالوهاق ابراهيم)

االثنين
/11/16
2020

يعتمد ،،
عميد الكلية
ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية

( أ0د /أحمد محمد غنيم)

ميكروبيولوجى
وصحة عامة

()5جـــدول إمتحان الماجستير [ الجزء األول ] ــ تحريرى دور اكتوبر  ( 2020الئحة )2005
اليوم والتاريخ

تشريح وهستولوجى
وفارماكولوجى
تشريح وهستولوجى

فسيولوجى وكيمياء حيوي

با ن عام

باثولوجيا وبكتريولوجيا
وباثولوجيا إكلينيكي
باثولوجى وبكتريا وفارماكولوجى

بكتريا و فيليات

فسيولوجى وكيمياء حيوي

با ن عام

باثولوجيا ت بيقي

أمرا عصبي
ونفسي

تشريح وهستولوجى

فسيولوجى وكيمياء حيوي

با ن عام

باثولوجى ( 2ساعة) وعلم ورا ث
( 1ساعـ )

علم نفس عام
وخاص

القلق

القلق

فسيولوجى وكيمياء حيوي

با ن عام

باثولوجى

فارماكولوجى

وراث والنمو الجنينى والعقلى

فسيولوجى وكيمياء حيوي
وفارماكولوجى

بكتيريولوجيا إكلينيكية
وعلم االمرا

.7

جلدي وتناسلي

هستوباثولوجى

فسيولوجى وبكتريولوجى
ف ريات وكيمياء حيوي

ال ق النفسى

با ن عام وجراح عام

.8

الصح العام

دراسة البيئ

ميكروبيولوجيا

العلوم السلوكي واإلجتماعي

.9

ال ق ال بيعى

تشريج ت بيقى وفسيولجى
ت بيقية

با ن وجراح

إحصاء ودراسات سكانية و ر
الدراسة الوبائية
بيع ت بيقي

.11

التخد يــــــــــر

تشريح وفسيولوجى
وفارماكولوجى
التشريح الجنينى

با نـــ

.1

با ن عام

أمرا

االربعاء
2020/10/28

الثالثاء
2020/11/3

السبت
2020/11/7

.2

أمرا

.3
.4

ق المنا

أمرا

.5
.6

.11

صدري
الحاره

ق األ فــــــال

أن

وأذن وحنجره

أسس أمرا

فسيولوجى وكيمياء حيوي

الثالثاء
2020/11/10

السبت
/11/14
2020

الوراث واإلحصاء
والفسيولوجى
فسيولوجى وكيمياء حيوي
وفارماكولوجى

باثولوجيا جراحي وميكروبيولوجى

جراحة وفروعها

با ن عام

باثولوجى

جراحة عامة

ت بيقات البصــــــريات االكلينيكية
للعين

تشريح جراحى للعين

جراحة عامة

.12

المسالك البولي

.13

جراحة العظام

.14

النساء والتوليد

تشريح ونمو جنينى
وهستولوجى
تشريح

فسيولوجى

.15

ق وجراحة العين

فسيولــــــوجيا إكلينيكية ت بيقية
للعين

با نة ( 2سؤال)
عصبية ( 1سؤال)

.16
.17

الجراح العام

تشريح وهستولوجى

فسيولوجى وكيميا وفارما

الباثولوجيا
اإلكلينيكي
األشع التشخيصي

فيليات (  2ساع

بكتريولوجيا

تكنولوجيا الفحص باألشع
والتشريح والراديولوجى

فيزياء إشعاعية

فسيولوجى وكيمياء حيوي
وفارماكولوجى

.19

عالج االورام وال ق
النووى

با ثولوجيا ووبائيات االورام

اختبار فى المقرر االختيارى
(1ساع )

.21
.21

ال ق الشرعى

كيمياء بي شرعي

باثولوجيا بي شرعي

السموم اإلكلينيكي

.22

السمــعـيــات

علم األدوي وعلم السموم
وقوانين السموم
تشريــح

.23

ق وارىء
واصابات
ق الصناعات
والصح المهني

فسيولوجى وتشريح وفارما
وباثولوجى اكلينيكى
الكيمياء الصناعي والفسيولوجيا البيئي
وأخ ار المواد المستخدم فى الصناع

.24

جراحة عامة

باثولوجيا جراحي وميكروبيولوجيا

النظائر المشع
للتشخيص والبيولوجيا اإلشعاعي
يولوجيا االورام والتأثيرات
البيولوجية للعالج االشعاعى

فيزياء إشعاعي

سمـــوم
أمرا

الفسيولوجيا وعلم الوراث
واإلحصاء

الصح العام
وال ق الوقائى
والتغذي
واإلحصاء

جراحة عامة

تشريح ونمو جنينى
وهستولوجى

.18

صحة عام
ووبائيات
صح عام

مبادئ الفيزياءو ر القياسات
اإلكلينيكي
باثولوجى وبكتريا وباثولوجى
إكلينيكى
باثولوجيا جراحي وميكروبيولوجى

با ن عام

با ـنـــــ

البا ن والعصبي المتعلق باألذن
واألن والحنجره والسمعيات
وارىء أ فال و ق شرعى وسموم
وبكتريولوجي
اإلحصاء ال بى والعلوم السلوكي واإلجتماعي
والنفسي من حيث عالقتها الصناعي

اعلم الصوتيات
( 2ساع )

مالحظات 1:ـ تبدأ جميع اإلمتحانات التحريري فى تمام الساع العاشره صباحا ً بمبنى الكلي ولمدة ثالث ساعات مالم ينص على غير ذلك بالجدول
 -2يتم ترك التليفونات المحمولة والسماعات وجميع االجهزة والكتق والمذكرات خارج قاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى لو لم تكن مفتوحة
3ـ جميع اإلمتحانات الشفهي والعملي تتم بمعرفة األقسام المعني .
4ـ على جميع ال الق إستخدام القلم الجا األزر فى اإلجاب على األسئل واليسمح باستخدام األقالم الملون إ القا ً ويسمح باستخدام القلم الرصاص فى المواد التى تحتاج إلى رسم.

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

( أ0د /انجى عبدالوهاق ابراهيم)

االثنين
/11/16
2020

يعتمد ،،
عميد الكلية
ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية

( أ0د /أحمد محمد غنيم)

ميكروبيولوجى
وصحة عامة

)(6جـــــدول إمتحان الدبلوم [ الجزء الثانى ] ــ تحريرى(الئحة  )2005دور اكتوبر 2020
مسلسل

اليوم والتاريخ

االربعاء
2020/10/28

الثالثاء
2020/11/3

السبت
2020/11/7

.1

أمرا

با ن

ورق أولى

ورق ثاني

.2

أمرا

صدري

ورقة أولى

ورق ثاني

.3

أمرا

قلـــق

ورق اولى

ورق ثاني

.4

عصبي ونفسي
ق منا

.5

ورقة أولى عصبي

حاره

ورق ثاني عصبي

ورق أولى( نفسي )

الثالثاء
2020/11/10

ورق ثاني ( نفسي )

ورقة أولى

ورق ثاني

ورقة أولى

ورقة ثانية

رعاية ال فل بمافيها حديثى الوالده
والمبتسرين

ورق أولى (تناسلي )

ورقة ثاني (تناسلية)

.6

ق األ فــــال

.7

جلدي وتناسلي

ورق أولى (جلدي )

.8

ال ق ال بيعى

ق بيعى وتأهيل

كهرباء بي

.9

الجراح العام

ورقة أولى

ورقة ثاني

.10

المسالك البولي

ورق أولى

ورق ثاني

.11

جراحة العظام

جراحة عظام

اصابات

ورق أولى

ورق ثاني

أساسيات علم الصوت والسمعيات (2ساع )

.13

النساء والتوليد

توليــد

نســاء

تنظيم أسره

.14

ق وجراحة العين

ق العين

جراحة العين

.15

التخديــــــــر

ورق أولى

ورق ثاني

.16

األشع التشخيصي

ورق أولى
تشخيص باألشع

ورقة ثاني
تشخيص باالشع

.17

الصح العام

ورقة أولى

ورق ثاني

الصح الصناعي

ق الصناعات ويشمل إحتبارات
العجز الناتج عن الصناعات
وإختبار المتح واألشع و ر
التحليل والتشخيص لألمراص
المهني

.12

وأذن وحنجره

أن

ورق ثاني (جلدي )

(2ساع )

.18
ق الصناعات

باثولوجى وبكتريولوجى جراحي واكلينيكي

با ن وجراح وباثولوجى

مالحظات :
1ـ تبدأ جميع اإلمتحانات التحريري فى تمام الساع العاشره صباحا ً بمبنى الكلي ولمدة ثالث ساعات مالم ينص على غير ذلك بالجدول
 -2يتم ترك التليفونات المحمولة والسماعات وجميع االجهزة والكتق والمذكرات خارج قاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى لة لم تكن متوحة
3ـ جميع اإلمتحانات الشفهي والعملي تتم بمعرفة األقسام المعني .
4ـ على جميع ال الق إستخدام القلم الجا األزر فى اإلجاب على األسئل واليسمح باستخدام األقالم الملون إ القا ً ويسمح باستخدام القلم الرصاص فى المواد التى تحتاج إلى رسم.

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

( أ0د /انجى عبدالوهاق ابراهيم)

يعتمد ،،
عميد الكلية
ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية

( أ0د /أحمد محمد غنيم)

()7جدول امتحانات الماجستير دور اكتوبر  ( 2020الئحة )2005الجزء الثانى ـ تحريرى
مسلسل

اليوم والتاريخ

االربعاء
2020/10/28

الثالثاء
2020/11/3

السبت
2020/11/7

.1

أمرا

با ن

ورق أولى

ورق ثاني

.2
.3
.4
.5
.6

أمرا

صدري

ورقة أولى

ورق ثاني

أمرا

قلـــق

ورق اولى

ورق ثاني

عصبي ونفسي
ق منا

.7
.8
.9

حاره

ورقة أولى عصبي

ورق أولى( نفسي )

ورق ثاني عصبي

ورقة أولى

ورق ثاني

ق األ فــــال

ورقة أولى

ورقة ثانية

جلدي وتناسلي

ورق أولى (جلدي

ال ق ال بيعى

ق بيعى وتأهيل
كيمياء

الثالثاء
2020/11/10

رعاية ال فل بمافيها حديثى
الوالده والمبتسرين
ورق أولى (تناسلي )

ورق ثاني (جلدي )

ورقة أولى

ورقة ثاني

المسالك البولي

ورق أولى

ورق ثاني

جراحة العظام

جراحة عظام

اصابات

ورق أولى

ورق ثاني

النساء والتوليد

توليــد

نســاء

ق وجراحة العين

ق العين

جراحة العين

.16
.17

التخديــــــــر

ورق أولى

ورق ثاني

األشع التشخيصي

.18

عالج االورام

ورق أولى
تشخيص باألشع
ورق أولى

ورقة ثاني
تشخيص باالشع
اختبار فى المقرر االختيارى ساع
ونص

.19
.21
.21
.22

الصح العام

ورقة أولى

ورق ثاني

ال ق الشرعى

ورق أولى

ورق ثاني

السموم اإلكلينيكي

سموم عام

السمعيـــــــــات

ورق أولى علوم
السمع وأمراض
وتشخيص وعالج
الصح الصناعي

.14
.15

.23

وأذن وحنجره

أن

ق الصناعات
ق ال وارئ
واالصابات

.24

با ن ـ تخدير وعناي
ـ أمرا قلق ـ
عصبي ونفسي
ـأمرا صدر

ورق ثاني ( نفسي )

ورقة ثاني (تناسلية)

كهرباء بي

الباثولوجيا
اإلكلينيكي
الجراح العام

.11
.11
.12
.13

السبت
2020/11/14

أمرا

ورق ثاني

دم

أساسيات علم الصوت
والسمعيات (2ساع )
تنظيم أسره (2ساع )
باثولوجى وبكتريولوجى
جراحي واكلينيكي
با ن وجراح وباثولوجى
اسس الجراح والبا ن
فيما ل عالق باالورام

تكنولوجيا العالج االشعاعى
والنظائر المشع

سموم اكلينيكي خاص
السماعات ونظريات
وأساليق تأهيل السمع
والصم

ورق ثانب علوم
السمع وأمراض
وتشخيصي وعالج
ق الصناعات ويشمل إحتبارات العجز
الناتج عن الصناعات وإختبار المتح
واألشع و ر التحليل والتشخيص
لألمراص المهني
جراح عام ـ حرو وجراحة وج ـ
أوعي دموي

عظام وكسور ـ جراحة مخ
وأعصاق ـ مسالك ـ وارىء
صدر ـ رمد ـ ان وأذن ـ نساء

مالحظات :
1ـ تبدأ جميع اإلمتحانات التحريري فى تمام الساع العاشره صباحا ً بمبنى الكلي ولمدة ثالث ساعات مالم ينص على غير ذلك بالجدول
 -2يتم ترك التليفونات المحمولة والسماعات وجميع االجهزة والكتق والمذكرات خارج قاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى لولم تكن مفتوحة
3ـ جميع اإلمتحانات الشفهي والعملي تتم بمعرفة األقسام المعني .
4ـ على جميع ال الق إستخدام القلم الجا األزر فى اإلجاب على األسئل واليسمح باستخدام األقالم الملون إ القا ً ويسمح باستخدام القلم الرصاص فى المواد التى تحتاج إلى رسم

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

( أ0د /انجى عبدالوهاق ابراهيم)

يعتمد ،،
عميد الكلية
ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية

( أ0د /أحمد محمد غنيم)

()8جــــدول إمتحان الماجستير [ الجزء الثانى ] ــ تحريرى الئحة 2005
لألقسام األكاديمي ـ دور اكتوبر 2020
التخصص

التشريح

الهستولوجى

الفسيولوجى

الكيمياء الحيوي

فارماكولوجى

الباثولوجى

البكتريا

ال فيليات

والتاريخ
االربعاء
2020/10/28
السبت
2020/11/7

ورق أولى

ورق أولى

ورق أولى

ورق أولى

ورق أولى

ورق أولى

ورق أولى

ورق أولى

ورق ثاني

ورق ثاني

ورق ثاني

ورق ثاني

ورق ثاني

ورق ثاني

ورق ثاني

ورق ثاني

مالحظات :
1ـ تبدأ جميع اإلمتحانات التحريري فى تمام الساع العاشره صباحا ً بمبنى الكلي ولمدة ثالث ساعات مالم ينص على غير ذلك بالجدول
 -2يتم ترك التليفونات المحمولة والسماعات وجميع االجهزة والكتق والمذكرات خارج قاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى لو لم تكن مفتوحة
3ـ جميع اإلمتحانات الشفهي والعملي تتم بمعرفة األقسام المعني .
4ـ على جميع ال الق إستخدام القلم الجا األزر فى اإلجاب على األسئل واليسمح باستخدام األقالم الملون إ القا ً ويسمح باستخدام القلم الرصاص فى المواد
التى تحتاج إلى رسم.

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

( أ0د /انجى عبدالوهاق ابراهيم)

يعتمد ،،
عميد الكلية
ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية

( أ0د /أحمد محمد غنيم)

()9جـــــدول إمتحان الماجستير [ الجزء الثانى ] ــ تحريرى
دور اكتوبر  2020الئحة قبل 2005

اليوم والتاريخ
الباثولوجيا
اإلكلينيكي

االربعاء
2020/10/28

كيمياء و بكتريا

السبت
2020/11/7

أمرا

دم ومناعة

مالحظات :

1ـ تبدأ جميع اإلمتحانات التحريري فى تمام الساع العاشره صباحا ً بمبنى الكلي ولمدة ثالث ساعات مالم ينص على غير ذلك بالجدول
 -2يتم ترك التليفونات المحمولة والسماعات وجميع االجهزة والكتق والمذكرات خارج قاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى لو لم تكن مفتوحة
3ـ جميع اإلمتحانات الشفهي والعملي تتم بمعرفة األقسام المعني .
5ـ على جميع ال الق إستخدام القلم الجا األزر فى اإلجاب على األسئل واليسمح باستخدام األقالم الملون إ القا ً ويسمح باستخدام القلم الرصاص فى المواد التى تحتاج
إلى رسم.

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

( أ0د /انجى عبدالوهاق ابراهيم)

يعتمد ،،
عميد الكلية
ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية

( أ0د /أحمد محمد غنيم)

()10جـــــدول إمتحان الدكتوراه لألقسام اإلكلينيكي ــ تحريرى دور اكتوبر ( 2020الئحة )2005

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11

.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22
.23
.24
.25
.26

اليوم والتاريخ

االربعاء
2020/10/28

الثالثاء
/11/3
2020

السبت
2020/11/7

الخميس
2020/11/12

الثالثاء
2020/11/10

أمرا

با ن

ورق أولى

ورق ثاني

شرح حال

فسولوجى ت بيقى وباثولوجىت بيقى

أمرا

صدري

ورق اولى

ورق ثاني

شرح حال

فسيولوجى ت بيقى وباثولوجىت بيقى

أمرا

قلق

ورق اولى

ورق ثاني

شرح حال

فسيولوجى ت بيقى وتشريح ت بيقى

أمرا

عصبي

شرح حال

فسيولوجى ت بيقى وباثولوجى ت بيقى

شرح حال

علم نفس وفسيولوجيا وباثولوجيا ت بيقي

ورق ثاني

شرح حال

فسيولوجى وباثولوجى ت بيقى

ورق ثاني

شرح حال

اثولوجى وفسيولوجى ت بيقى

ف ريات
هستوباثولوجى
التشخيص
الكهروفسيولوجىواالجهزه
التعويضي واال را الصناعي

شرح حال
( ـــ ساع )
تشريح وفسيولوجى ت بيقى

ورق أولى
( تناسلي )

نفسي

أمرا
ق منا

حاره

ق أ فــــــال
جلدي وتناسلي
ال ق ال بيعى
باثولوجيا إكلينيكي
الجراح العام
جراحة اال فال
جراحة التجميل
جراحة االوعية
المسالك البولي
جراحة العظـــام
أن

وأذن وحنجره

ورق ثاني

ورقة أولى

ق نفس خاص

ق نفس عام
ورق أولى
ورق أولى
ورق ثاني
( جلدي )

ورق أولى
( جلدي )
االمرا الروماتيزمي
وتأهيل االمرا العصبي
وباقى االمرا
ورق أولى فى فروع
الباثولوجيا االكلينيكي
المختلف
ورق أولى جراح
عام وفروعها

ورق ثاني 0جراح عام
وفروعها

ورق ثاني فى فروع التخصص
الدقي

ورق أولى

ورقة ثانية

ورق أولى

ورق ثاني

شرح حالة

ورق أولى

ورق ثاني

شرح حال

توليد

شرح حالة

نساء

النساء والتوليد
ق وجراحة العين

ق عين

أشع تشخيصي

ورق أولى
تخدير ونظريات
قياسات اكلينيكي
ورق أولى

عالج االورام

ورق أولى

الصح العام

ورق اولى

التخديــــــــر

ال ق الشرعى
سموم إكلينيكي
جراحة قلق وصدر

جراحة العين
ورق ثاني
تخدير ونظريات قياسات اكلينيكي
ورقة ثاني
ورق ثاني

المقرر االختيارى

شرح حال (ـــ)1
(ــ 1ساع )
(ـــ 1ساع )

تشريح جراحى وباثولوجي جراحي
تشريح جراحى وباثولوجيا جراحي
خاص
تشريح جراحى وباثولوجيا جراحى

تشريح جراحى-
وباثولوجيا وميكروبيولوجيا فيما يخص
النساء والوالده
شرح حال
( ـــ )1ساع
ت بيقات إكلينيكي للعلوم
األساسي التى لها عالق
بالتخدير
باثولوجى

با ن وجراح فيما ل عالق باألشع

باثولوجى

با ن وجراح فيما ل عالق باألشع

تشريح ـ فسيولوجى
باثولوجى ـ بكتريا العين والبصريات الت بيقي

ورق ثاني

علم
السمــوم
ورق أولى

ق شرعى

اجراء الصف التشريحي وكتابة
تقرير وا عنها
ورث ثاني

جراحة قلق

جراحة صدر

شرح حال

األلكترونيات المتصل بأجهزة
السمع (  2ساع )

ر تأهيل الصم وضعا
السمع وال ق النفسى الخاص
للصم
شرح حال
كيمياء صناعي وفسيولوجيا
البيئ

السمعيـــــــات

ورق أولى
( سمعيات)

جراحة مخ وأعصاق

ورقة أولى

ورق ثاني

ق الصناعات

الصح المهني

ق الصناعات

شرح حال

(ــ 1ساع )

تشريح جراحى وباثولوجيا جراحي
خاص

ورق ثاني
( سمعيات)

تشريح جراحى وباثولوجيا جراحي
فيما يتعل بجراحة القلق والصدر
أن وأذن وحنجره (  2ساع )
تشريح جراحى وباثولوجى جراحى

مالحظات 1:ـ تبدأ جميع اإلمتحانات التحريري فى تمام الساع العاشره صباحا ً بمبنى الكلي ولمدة ثالث ساعات مالم ينص على غير ذلك بالجدول
 -2يتم ترك التليفونات المحمولة والسماعات وجميع االجهزة والكتق والمذكرات خارج قاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى لو لم تكن مفتوحة
3ـ جميع اإلمتحانات الشفهي والعملي تتم بمعرفة األقسام المعني .
4ـ على جميع ال الق إستخدام القلم الجا األزر فى اإلجاب على األسئل واليسمح باستخدام األقالم الملون إ القا ً ويسمح باستخدام القلم الرصاص فى المواد التى تحتاج إلى رسم.

يعتمد ،،
عميد الكلية

السبت
/11/14
2020

ورقة ثاني
(تناسلية)

ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

( أ0د /أحمد محمد غنيم)

( أ0د /انجى عبدالوهاق ابراهيم)

( )11جــــدول إمتحان الدكتوراه [ لألقسام األكاديمي ] ـــ تحريرى الئحة 2005
دور اكتوبر 2020
التخصرررررررررررررررررررص
والتاريخ

التشريح

االربعاء
2020/10/28
السبت

ورق أولى

ورق أولى

ورق ثاني

ورق ثاني

الهستولوجى

الفارماكولجى

الباثولوجى

البكتريولوجى

ال فيليات

الفسيولوجى

ورق أولى

ورق أولى

ورق أولى

ورق أولى

ورق أولى

ورق أولى

ورق ثاني

ورق ثاني

ورق ثاني

ورق ثاني

ورق ثاني

ورق ثاني

الكيميرررررررراء
الحيوي

2020/11/7

مالحظات :
1ـ تبدأ جميع اإلمتحانات التحريري فى تمام الساع العاشره صباحا ً بمبنى الكلي ولمدة ثالث ساعات مالم ينص على غير ذلك بالجدول
 -2يتم ترك التليفونات المحمولة والسماعات وجميع االجهزة والكتق والمذكرات خارج قاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى لو لم تكن مفتوحة
3ـ جميع اإلمتحانات الشفهي والعملي تتم بمعرفة األقسام المعني .
4ـ على جميع ال الق إستخدام القلم الجا األزر فى اإلجاب على األسئل واليسمح باستخدام األقالم الملون إ القا ً ويسمح باستخدام القلم الرصاص فى المواد
التى تحتاج إلى رسم.

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

( أ0د /انجى عبدالوهاق ابراهيم)

يعتمد ،،
عميد الكلية
ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية

( أ0د /أحمد محمد غنيم)

