
   

تحريرى  الفصل الدراسي االول والفصل الدراسي الثاني]  لدبلومجـــدول إمتحان ا
للطلبة المقيدين على الالئحة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة   0201 اغسطسدور 

  0212من دور اكتوبر  اعتبارا

 الٌوم والتارٌخ

 السمستراالول
 الثالثاء

71/8/0207 

 السمستر الثانى
 الخمٌس

71/8/0207 

 السمستراالول
 االحد

00/8/0207 

 السمسترالثانى
 الثالثاء

02/8/0207 

  السمستراالول
 الخمٌس

02/8/0207 

 السمسترالثانى
 االحد

01/8/0207 

أمراض باطنه 

 عامه

 تشرٌح وهستولوجى

 وفارماكولوجى

ٌاء حٌوٌه ولاًئ وطب عامة صحة ٌم ٌا االمراض علم فسٌولوجى وك  وبكترٌولوج

ٌا ٌه وباثولوج ٌك ٌن   إكل

  

ً  أمراض صدرٌه ٌن تشرٌح ونمو جن

 وهستولوجى

ٌه  باطنه عامه ٌاء حٌو ٌم ٌا  فسٌولوجى وك باثولوجى وبكتر

 وفارماكولوجى

 صحة عامه

ٌات  ووبائ

 

طب المخ والطب   

  ً  النفس

ً وفارما  ٌن ٌه  باطنه عامه تشرٌح ونمو جن ٌاء حٌو ٌم    باثولوجى وعلم ورا ثه  فسٌولوجى وك

ٌاء حٌوٌه الملبامراض  ٌم   فارماكولوجى باطنه عامه باثولوجى  أسس أمراض الملب فسٌولوجى وك

ٌنى  طب األطفـال وراثه والنمو الجن

 والعملى

 الولائى والطب العامه الصحه

ٌه  واإلحصاء والتغذ

ٌاء فسٌولوجى ٌم ٌه وك  حٌو

 وفارماكولوجى

ٌا     رٌولوج ة بكٌت ٌٌك ٌن  إكل

 وباثولوجً االمراض وعلم

ًٌك ٌن  اكل

  

 هستوباثولوجى جلدٌه وتناسلٌه

 

فسٌولوجى وبكترٌولوجى  عامه وجراحه عامه باطنه

ٌاء حٌوٌه ٌم ٌات وك  فطر

   النفسى الطب         

ٌة  الصحه العامه إحصاء ودراسات سكان

ٌة  وطرق الدراسة الوبائ

ٌه واإلجتماعٌه ٌات العلوم السلوك ٌل ٌا وطف ولوج ٌكروٌب ٌئه م    دراسة الب

ٌه الطب الطبٌعى ٌم ٌعه تطب جراحة اعصاب وجراحة   باطنه طب

 عظام

ٌمى  تشرٌج تطب

ٌة ٌم  وفسٌولجى تطب

 

ٌاءوطرق  التخدٌر  ز مبادئ الٌف

ه ٌٌك ٌن ٌاسات اإلكل  الم

تشرٌح وفسٌولوجى  

 وفارماكولوجى

ــه    باطـن

أنف وأذن 

 وحنجره

ً والنمو  التشرٌح الجراح

ٌنى  الجن

ة الوراثه واإلحصاء  باطنه عامه وعصٌب

 والفسٌولوجى 

  – باثولوجى جراحة عامة

ٌا  ٌات بكتر   –وفطر

ٌكى  ٌن  باثولوجى إكل

 

ً  ونمو  المسالن البولٌه تشرٌح جراح

ٌنى وهستولوجى  جن

ٌه  ٌاء حٌو ٌم فسٌولوجى وك

 وفارماكولوجى

ٌه   ٌا جراح باثولوج

ولوجى ٌكروٌب  وم

  عامة جراحة

ً ونمو  جراحة العظام ٌنى تشرٌح جراح جن

 وهستولوجى

ٌه  ٌا جراح باثولوج

ولوجى ٌكروٌب  وم

ٌه  ٌاء حٌو ٌم فسٌولوجى وك

 وفارماكولوجى 

   جراحة عامة

ًٌم تشرٌح النساء والتولٌد ًٌم باثولوجى جراحة عامة  تطب ولوجى  وصحة عامة تطب ٌكروٌب   فسٌولوجى التناسل م

طب وجراحة 

 العٌن

 باطنة 

ٌة   عصب

ٌا ــوج ــ ــ ٌة فسٌول ٌك ٌن ٌة إكل ٌم  تطب

ن  للٌع

ن  جراحة عامة ٌمات  تشرٌح جراحى للٌع ٌات تطب ــر ــ  البصــ

ٌة ٌك ٌن ن االكل  (للٌع

ً ونمو  الجراحه العامه تشرٌح جراح

ً  وهستولوجى ٌن  جن

ٌاء ٌم ٌه  فارماكولوجً فسٌولوجى وك ٌا جراح باثولوج

ٌا ولوج ٌكروٌب  وم

  

األشعه 

 التشخٌصٌه

ٌاء إشعاعٌة ز ٌا الفحص باألشعه ٌف  تكنولوج

ولوجى  والتشرٌح والراٌد

 النظائر المشعه

ٌا  ولوج للتشخٌص والٌب

 االشعاعٌة

   

طب المناطك 

 الحارة 

ٌاء فسٌولوجً ٌم ٌات   باثولوجً الباطنة العامة حٌوٌة وك ٌل ٌا وطف   صحة عامة بكتر

 مالحظات :
تبدأ جمٌع اإلمتحانات التحرٌرٌه فى تمام الساعه العاشره  صباحاً بمبنى الكلٌه ولمدة ثالث ساعات مالم ٌنص على غٌر ذلن بالجدو ـ7  

توحةفلم تكن م لو ٌتم ترن التلٌفونات المحمولة والسماعات وجمٌع االجهزة والكتب والمذكرات خارج لاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى  -0  
ع اإلمتحانات الشفهٌه والعملٌه تتم بمعرفة األلسام المعنٌه.ـ جم3ٌ  
                  رسململم الرصاص فى المواد التى تحتاج إلى ـ على جمٌع الطالب إستخدام الملم الجاف األزرق فى اإلجابه على األسئله والٌسمح باستخدام األلالم الملونه إطاللاً وٌسمح باستخدام ا2

ٌعتمد ،،                                                                                                  
عمٌد الكلٌة                                                                                                                  

لٌا والبحوث                                                 ورئٌس مجلس ادارة المستشفٌات الجامعٌة وكٌل الكلٌة للدراسات الع     

أحمد دمحم غنٌم(    د/ 2أ )                                         (انجى عبدالوهاب ابراهٌمد/ 2) أ  
 

 

 

 

 



 
للطلبة   0207 دور اغسطستحرٌرى  الدراسً الثانًالفصل الدراسً االول والفصل ]  الماجستٌرجـــدول إمتحان 

  0272الممٌدٌن على الالئحة الجدٌدة بنظام الساعات المعتمدة اعتبارا من دور اكتوبر 
       

 الٌوم والتارٌخ

 السمستراالول
 الثالثاء

71/8/0207 

 السمستر الثانى
 الخمٌس

71/8/0207 

 السمستراالول
 االحد

00/8/0207 

 السمسترالثانى
 الثالثاء

02/8/0207 

  السمستراالول
 الخمٌس

02/8/0207 

 السمسترالثانى
 االحد

01/8/0207 

ح وهستولوجى أمراض باطنه عامه  تشٌر
 وفارماكولوجى

ٌه صحة عامة وطب ولاًئ ٌاء حٌو ٌم ٌا  فسٌولوجى وك ولوج  علم االمراض وبكتٌر
ه ٌٌك ٌن ٌا إكل  وباثولوج

  

ً  أمراض صدرٌه ٌن ح ونمو جن ٌه باطنه عامه وهستولوجىتشٌر ٌاء حٌو ٌم ٌا وفارماكولوجى  فسٌولوجى وك ٌات باثولوجى وبكتر   صحة عامه ووبائ

   ً ً وفارما  طب المخ والطب النفس ٌن ح ونمو جن ٌه باطنه عامه  تشٌر ٌاء حٌو ٌم    باثولوجى وعلم ورا ثه  فسٌولوجى وك

ٌه أمراض الملب ٌاء حٌو ٌم   فارماكولوجى باطنه عامه باثولوجى  أسس أمراض الملب فسٌولوجى وك

ٌنى والعملى طب األطفال الصحه العامه والطب الولائى  وراثه والنمو الجن
ٌه واإلحصاء  والتغذ

ٌه  ٌاء حٌو ٌم فسٌولوجى وك
 وفارماكولوجى

ة ٌك ٌٌن ٌا إكل ولوج ٌٌر  بكت
ً  وعلم االمراض وباثولوج
ًٌك ٌن  اكل

  

 هستوباثولوجى جلدٌه وتناسلٌه
 

ٌات  وجراحه عامهباطنه عامه  ولوجى فطر فسٌولوجى وبكتٌر
ه ٌاء حٌٌو ٌم  وك

 الطب النفسى
 

  

ٌة وطرق  الصحه العامه إحصاء ودراسات سكان
ٌة  الدراسة الوبائ

ٌه ٌه واإلجتماع ٌات العلوم السلوك ٌل ٌا وطف ولوج ٌكروٌب ٌئه م    دراسة الب

ه الطب الطبٌعى ٌٌم ٌعه تطب ٌمى جراحة اعصاب وجراحة عظام طب ج تطب ة تشٌر ٌٌم    باطنه  وفسٌولجى تطب

ٌاسات  التخدٌر ٌاءوطرق الم ٌز مبادئ الف
ه ٌك ٌٌن  اإلكل

ح وفسٌولوجى   تشٌر
 وفارماكولوجى

ـه ــ    باطن

ٌنى أنف وأذن وحنجره ً والنمو الجن ح الجراح ٌة التشٌر ٌا  جراحة عامة الوراثه واإلحصاء والفسٌولوجى  باطنه عامه وعصب باثولوجى وبكتر
ٌكى وباثولوجى  ٌن إكل

ٌات   وفطر

 

ٌنى  المسالن البولٌه ً  ونمو جن ح جراح تشٌر
 وهستولوجى

ٌه  ٌاء حٌو ٌم فسٌولوجى وك
 وفارماكولوجى

ولوجى  ٌكروٌب ٌه وم ٌا جراح   جراحة عامة باثولوج

ٌنى  جراحة العظام ً ونمو جن ح جراح تشٌر
 وهستولوجى

ٌه  ٌا جراح باثولوج
ولوجى ٌكروٌب  وم

ٌه  ٌاء حٌو ٌم فسٌولوجى وك
 وفارماكولوجى

   جراحة عامة

ح النساء والتولٌد ًٌم تشٌر ًٌم باثولوجى جراحة عامة تطب ولوجى  وصحة عامة تطب ٌكروٌب   فسٌولوجى التناسل  م

 باطنة  طب وجراحة العٌن
ٌة  عصب

ٌة  ٌم ٌة تطب ٌك ٌن ٌا إكل ــوج ــ ــ فسٌول
ن   للٌع

ن جراحة عامة   ح جراحى للٌع ٌمات  تشٌر  تطب
ٌات  ـر ــ ــ البصـ

ن ٌة للٌع ك ٌٌن  0االكل

ً   الجراحه العامه ٌن ً ونمو جن ح جراح تشٌر
 وهستولوجى

ٌاء ٌم ٌا فارماكولوًج فسٌولوجى وك ٌه باثولوج ٌا جراح ولوج ٌكروٌب    وم

ه ٌك ٌٌن ٌا اإلكل ٌات الباثولوج ٌل ٌاومناعة   طف ولوج    بكتٌر

ٌة األشعه التشخٌصٌه ٌاء إشعاع ٌز  ف
 

ٌا الفحص باألشعه  تكنولوج
ح  ولوجىوالتشٌر  والراٌد

 النظائر المشعه 
ٌا ولوج ٌة للتشخٌص والٌب  االشعاع

   

ٌه عــــالج االورام  ٌاء إشعاع ٌز ٌارى  ف ٌرات  اختبار فى الممرر االخت ٌا االورام والتأث ٌولوج
ٌة للعالج االشعاعى ولوج  الٌب

ٌات االورام ٌا ووبائ    با ثولوج

ح امراض اطفال  الطب الشرعى والسموم     ٌٌف  باطنة تشٌر ٌه وتز ٌه شرع ٌاء طب ٌم ك
ر  وتزٌو

طرق افالة مراكز  
 الجسم
 

ــح ووراثة  السمــعـٌات ٌات تشٌر ً واالحصاء  علم الصوت ٌم ٌا التطب الفسٌولوج
ة  الطٌب

ه    الباطنه والعصٌب

ح وفارما  طب طوارىء واصابات فسٌولوجى وتشٌر
ٌكى ٌن  وباثولوجى اكل

ولوجً      أطفال وسموم وبكتٌر

 طب الصناعات 
 والصحة المهنٌه

ه ٌٌئ ٌا الب ٌه الفسٌولوج ٌاء الصناع ٌم ٌه  احصاء طًب الك ٌه واإلجتماع العلوم السلوك
ٌه  والنفس

  

ً  جراحة المخ واالعصاب  ٌن ً ونمو جن ح جراح تشٌر
 ً  وهستولوج

ً وفارما  ٌا جراحٌة جراحة عامة  فسٌولوج ٌا وباثولوج   بكتر

ً  جراحة للب وصدر  ً  وفارمافسٌولوج ٌن ً ونمو جن ح جراح تشٌر
 ً  وهستولوج

ٌا جراحٌة جراحة عامة  ٌا وباثولوج   بكتر

ٌات طب االسرة والمجتمع طب االسرة ٌة وادارة    اساس ٌة االول ٌة الصح الرعا
ٌة  وجودة الخدمات الصح

 والمشورة ومهارات التواصل

  

ة طب المناطك الحارة  ٌاء حٌٌو ٌم ً وك ٌات   باثولوجً الباطنة العامة  فسٌولوج ٌل ٌا وطف   صحة عامة بكتر

ح ووراثة التخاطب ٌالتخاطب واالحصاء تشٌر ً  فسٌولوج ٌاس نفس ٌات  علم نفس ول ٌات ولسان    صوت
 

 

 مالحظات :
تبدأ جمٌع اإلمتحانات التحرٌرٌه فى تمام الساعه العاشره  صباحاً بمبنى الكلٌه ولمدة ثالث ساعات مالم ٌنص على غٌر ذلن بالجدو ـ7  

توحةفلم تكن م لو ٌتم ترن التلٌفونات المحمولة والسماعات وجمٌع االجهزة والكتب والمذكرات خارج لاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى  -0  
ع اإلمتحانات الشفهٌه والعملٌه تتم بمعرفة األلسام المعنٌه.ـ جم3ٌ  
 رسململم الرصاص فى المواد التى تحتاج إلى ـ على جمٌع الطالب إستخدام الملم الجاف األزرق فى اإلجابه على األسئله والٌسمح باستخدام األلالم الملونه إطاللاً وٌسمح باستخدام ا2

ٌعتمد ،،                                                                                                  
عمٌد الكلٌة                                                                                                                  

ورئٌس مجلس ادارة المستشفٌات الجامعٌة                              وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                         

أحمد دمحم غنٌم(    د/ 2أ )                                         (انجى عبدالوهاب ابراهٌمد/ 2) أ  
 



 

 

للطلبة الممٌدٌن   0207 اغسطستحرٌرى دور  الفصل الدراسً االول والفصل الدراسً الثانً] كتوراةدالجـــدول إمتحان 

 0272على الالئحة الجدٌدة بنظام الساعات المعتمدة اعتبارا من دور اكتوبر 

 الٌوم والتارٌخ
 السمستراالول

 الثالثاء
71/8/0207 

 السمستر الثانى
 الخمٌس

71/8/0207 

 السمستراالول
 االحد

00/8/0207 

 السمسترالثانى
 الثالثاء

02/8/0207 

 ممرر اختٌاري  علم االجنة المتمدم المتمدمعلم االجنة  التشرٌح

 المناعة والبٌولوجٌا الجزٌئً   الطبٌة الطفٌلٌات الطفٌلٌات الطبٌة

 أمراض باطنه
 باثولوجً تطبٌمً   فسولوجى تطبٌمى

أمرررررراض للرررررب واوعٌرررررة 
 دموٌة 

 فسولوجى تطبٌمى   تشرٌح تطبٌمً

 طب المخ واالعصاب 
تطبٌمى وعلوم  باثولوجى فسٌولوجى تطبٌمى

 وراثٌة 
 علم االدوٌة التطبٌمً  

 علم االدوٌة التطبٌمً   علم النفس العام والخاص  فسٌولوجى تطبٌمى الطب النفسً 

 طب مناطك حاره
 باثولوجً تطبٌمً   فسٌولوجى تطبٌمى

 باثولوجً تطبٌمً   فسٌولوجى تطبٌمى طب أطفــــــال

 باثولوجً جراحٌة   تشرٌح جراحً ونمو جنٌنً  الجراحه العامه

 االنف واالذن والحنجرة 
تشرٌح جراحً وجراحة الرأس 

 والرلبة 
باثولوجً جراحً وجراحة   

 الرأس والرلبة

 طب وجراحة العٌن 
باثولوجً ومٌكروبٌولوجً  فسٌولوجً تطبٌمً  تشرٌح جراحى للعٌن 

 العٌن 
 بصرٌات تطبٌمٌة 

 التخدٌر 
مباديء الفٌزٌاء وطرق  فسٌولوجً  فارماكولوجً

 المٌاسات

 باثولوجً االورام   باطنة وجراحة عالج االورام 

 سمعٌات
 باطنة وعصبٌة  فسٌولوجً تطبٌمً واحصاء صوتٌات  تشرٌح ووراثة 

 جراحة تجمٌل
 باثولوجً جراحٌة   تشرٌح جراحً ونمو جنٌنً

 باثولوجً جراحً   تشرٌح جراحً ونمو جنٌنً  جراحة اطفال 

 جراحة اوعٌة دموٌة 
باثولوجً جراحٌة وفسٌولوجٌا    تشرٌح جراحً ونمو جنٌنً 

 لدموٌةاالوعٌة ا

 طب طواريء
باثولوجٌا جراحٌة    تشرٌح جراحً ونمو جنٌنً 

 ومٌكروبٌولوجً وعلم السموم

 باثولوجٌا جراحٌة    تشرٌح جراحً جراحة العظام

 الصحة العامة 
البحث العلمً ودور الصحة    االحصاء الطبً وعلم الوبائٌات

العامة  ،التصنٌف الولً 
 لالمراض، الصحة الدولٌة    

 باثولوجً تطبٌمً   فسٌولوجً تطبٌمً االمراض الصدرٌة 

 هستوباثولوجً   فطرٌات الجلدٌة والتناسلٌة 

 المناعة   تطبٌمًتشرٌح تطبٌمً فسٌولوجً  الطب الطبٌعً 

 باثولوجً جراحٌة     تشرٌح جراحً ونمو جنٌنً  المسالن البولٌة 

  جراحة باثولوجٌا  باطنة االشعة التشخٌصٌة 

 الصناعٌة الكٌمٌاء   فسٌولوجً بٌئً طب الصناعات

 النساء والتولٌد
باثولوجً جراحً     تشرٌح

 ومٌكروبٌولوجً

 باثولوجً جراحٌة     تشرٌح جراحً ونمو جنٌنً  جراحة مخ واعصاب

 باثولوجً جراحٌة     تشرٌح جراحً ونمو جنٌنً  جراحة للب وصدر 

 مالحظات :
تبدأ جمٌع اإلمتحانات التحرٌرٌه فى تمام الساعه العاشره  صباحاً بمبنى الكلٌه ولمدة ثالث ساعات مالم ٌنص على غٌر ذلن بالجدو ـ7  

توحةفلم تكن م لو ٌتم ترن التلٌفونات المحمولة والسماعات وجمٌع االجهزة والكتب والمذكرات خارج لاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى  -0  
ـ جمٌع اإلمتحانات الشفهٌه والعملٌه تتم بمعرفة األلسام المعنٌه.3  
 رسململم الرصاص فى المواد التى تحتاج إلى ـ على جمٌع الطالب إستخدام الملم الجاف األزرق فى اإلجابه على األسئله والٌسمح باستخدام األلالم الملونه إطاللاً وٌسمح باستخدام ا2

          ٌعتمد ،،
عمٌد الكلٌة                                                                                                                  

وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                                 ورئٌس مجلس ادارة المستشفٌات الجامعٌة      

أحمد دمحم غنٌم(    د/ 2أ )                                         (انجى عبدالوهاب ابراهٌمد/ 2) أ  
 

 



  
 

الفصل الدراسً االول والفصل ــ  االكادٌمٌةلأللسام  الماجستٌرجـــــدول إمتحان 

للطلبة الممٌدٌن على الالئحة   0207 اغسطس تحرٌرى دور الدراسً الثانً

 0272الساعات المعتمدة اعتبارا من دور اكتوبر الجدٌدة بنظام 
 

 التخصص

 والتاريخ

 الباثولوجى

 
 

 جىو الهستول

 

 التشريح

 

 الفارماكولوجى

 

 الطفيميات

 
 

 البكتريا

 

 الكيمياء الحيويه

 

 الفسيولوجى

 
 

 

 )سٌمستر أول( 

 الثالثاء

71/8/0207 

باثولوجى 

 عامة

باثولوجى 

 7عامة

علم 

 األجنة

 

ٌاء   حٌوٌةكٌم

             

 )اوفسٌولوجً(

ممرر 

ٌارى  اخت

ٌا  الباثولوج

كٌة ٌٌن  االكل

 

ٌاء  كٌم

 

 

ولوجى  مٌكروٌب

 

 

ٌاء               حٌوٌةكٌم

 )او فارماكولوجً(

 

 )سٌمستر ثانى(

 الخمٌس

71/8/0207 

 

 

 باثولوجى

 عامة

 

تمنٌات 

 الخلٌة

 

 

 علم

 األجنة

 

 

ٌاء  حٌوٌة كٌم

 

 ممرر

 اختٌارى

 الباثولوجٌا

 االكلٌنٌكٌة

 

 طفٌلٌات

 

 ممرر إختٌارى

ولوجى  مٌكروٌب

 

 

 فارماكولوجً

 (أول)سٌمستر 

 االحد

00/8/0207 

 ا

 
 

      

 )سٌمستر ثانى(

 الثالثاء

02/8/0207 

 
 

ممرر 

 اختٌاري
     

مالحظات :        
تبدأ جمٌع اإلمتحانات التحرٌرٌه فى تمام الساعه العاشره  صباحاً بمبنى الكلٌه ولمدة ثالث ساعات مالم ٌنص على غٌر ذلن بالجدو ـ7  

توحةفلم تكن م لو ٌتم ترن التلٌفونات المحمولة والسماعات وجمٌع االجهزة والكتب والمذكرات خارج لاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى  -0  
ع اإلمتحانات الشفهٌه والعملٌه تتم بمعرفة األلسام المعنٌه.ـ جم3ٌ  
 رسململم الرصاص فى المواد التى تحتاج إلى ـ على جمٌع الطالب إستخدام الملم الجاف األزرق فى اإلجابه على األسئله والٌسمح باستخدام األلالم الملونه إطاللاً وٌسمح باستخدام ا2

             
          ٌعتمد ،،

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

أحمد دمحم غنٌم(    د/ 2أ )                                         (انجى عبدالوهاب ابراهٌمد/ 2) أ  
 

    
 


