
 ( 2013بنظام الساعات المعتمدة ) الئحة   2020 اكتوبر دور جـــــدول إمتحان شهادة الدبلوم ] الجزء الثانى [ ــ تحريرى(  12)                                         
اليوم                          

 والتاريخ
 السبت

14/11/2020 

 االربعاء 
18/11/2020 

 االحد
22/11/2020 

 االربعاء
25/11/2020 

)والعالج الكيماوي واالشعاعي لسرطان   ) امراض االطفال وطرق تغذية االطفال( طب االطفال  .1

 االطفال  ( وحديثى الوالدة والمبتسرين

 

 ورقه أولى األشعه التشخيصيه  .2
 تشخيص باألشعه

 ورقة ثانيه تشخيص باالشعه
 )ساعتين(

 وباثولوجىباطنه وجراحه 
 )ساعتين(

 

 نســاء توليــد النساء والتوليد  .3
 )ساعتين(

 تنظيم أسره
 )ساعة(

 

وبائيات وصحة ريفية ومهنية  ورقة أولى الصحة العامة  .4

وصحة البيئة والتغذية والفئات الحساسة 

والصحة النفسية والكوارث واالزمات 

واالخالقيات والتثقيف الصحي مهارات 

 التواصل

االدارة الصحية وتخطيط  ورقه ثانيه 

الخدمات الطبية والصحية وحمالت 

الصحة  –التوعية وادارة المستشفيات 

 الدولية والقوانين المنظمة

 

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

 جراحة الرأس والرقبة
 )ساعتان (

 

 اساسيات علم الصوت والسمعيات
 )ساعتان (

 

 

  ورقة الثانية  الورقة اولى الباطنة  .6
الكهربائية ورقه ثانيه طرق التشخيص   والدورة الدمويةورقه اولى امراض القلب  القلب واالوعية الدموية  .7

 والديناميكية واالشعاعية للقلب
 

  ورقة الثانية  الورقة اولى طب المناطق الحارة  .8
 ورقه أولى  االمراض الجلدية والتناسلية  .9

 ( وعالجها  جلديهاالمراض ال)

 )ساعتان (

 ورقه ثانيه 
  وعالجها( جلديهاالمراض ال)

 )ساعتان (

 ورقه أولى 
 (وعالجها  تناسليهاالمراض ال)

 )ساعتان (

ثانية ورقه 
 تناسليهاالمراض ال)

 (وعالجها 
 )ساعتان (

الطب الطبيعي وفروعه والتاهيل  الطب الطبيعي  .10
 والتشخيص الكهروفسيولوجي

االمراض الروماتيزمية والجهاز الحركي  
  وامراض المناعة 

 

  ورقة ثانية  ورقة اولى االمراض الصدرية  .11
 طب المخ واالعصاب طب المخ واالعصاب  .12

 

 الطب النفسي
 )ساعتان(

 علم النفس العام والخاص 
 )ساعتان(

 

  ورقة ثانيه  ورقة أولى الجراحه العامه  .13

  ورقه ثانيه  ورقه أولى المسالك البوليه  .14

  اصابات  جراحة عظام جراحة العظام  .15

 طب العين طب وجراحة العين  .16
 ) ساعتين(

 جراحة العين
 ) ساعتين(

باثولوجي وبكتريولوجي جراحية 
 واكلينيكية 
 ) ساعتين(

 

  عناية مركزة وعالج االلم  التخدير التخدير  .17
 مالحظات :

تبدأ جميع اإلمتحانات التحريريه فى تمام الساعه العاشره  صباحاً بمبنى الكليه ولمدة ثالث ساعات مالم ينص على غير ذلك بالجدول ـ1  
توحةفلم تكن م لو يتم ترك التليفونات المحمولة والسماعات وجميع االجهزة والكتب والمذكرات خارج قاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى  -2   
جميع اإلمتحانات الشفهيه والعمليه تتم بمعرفة األقسام المعنيه.ـ 3  

                  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                                                                                                                                     

الجامعية     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                                              ورئيس مجلس ادارة المستشفيات         

أحمد محمد غنيم(    د/ 0د/ عمرو محمد زعير(                                                       ) أ0) أ          
 

 

 

 



 

 (2013)الئحة 2020 كتوبرإستكمال )للحاصلين على شهادة الدبلوم ( دور اجـدول إمتحان الماجستير (13)

 السبت اليوم والتاريخ م
14/11/2020 

 تحريرىورقه  العامة باطنهالمراض األ  .1

 تحريرىورقه  صدريهالمراض األ  .2

 تحريرىورقه  واالوعية الدموية أمراض قلـــب  .3

 تحريرىورقه  والطب النفسىطب المخ واالعصاب   .4

 تحريرىورقه  وصحتها حارهالمناطق الطب   .5

 تحريرىورقه  طب األطفــــال  .6

 تحريرىورقه  تناسليهالجلديه واالمراض ال  .7

 تحريرىورقه  والروماتيزم والتأهيل الطب الطبيعى  .8

 تحريرىورقه  الجراحه العامه  .9

 تحريرىورقه  والتناسلية البوليهالمسالك جراحة   .10

 تحريرىورقه  جراحة العظام  .11

 تحريرىورقه  حنجرهالنف وواألذن األ  .12

 تحريرىورقه  النساء والتوليد  .13

 تحريرىورقه  طب وجراحة العين  .14

 تحريرىورقه  والعناية المركزة الجراحية التخديــــــــر  .15

 تحريرىورقه   األشعه التشخيصيه  .16

 تحريرىورقه  الصناعاتطب   .17

 تحريرىورقه  الصحه العامه  .18

تبدأ جميع اإلمتحانات التحريريه فى تمام الساعه العاشره  صباحاً بمبنى الكليه ولمدة ثالث ساعات مالم ينص على غير ذلك بالجدولـ 1مالحظات :  
والمذكرات خارج قاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى لة لم تكن متوحةيتم ترك التليفونات المحمولة والسماعات وجميع االجهزة والكتب  -2  
ـ جميع اإلمتحانات الشفهيه والعمليه تتم بمعرفة األقسام المعنيه.3  

 .  رسمقلم الرصاص فى المواد التى تحتاج إلى لـ على جميع الطالب إستخدام القلم الجاف األزرق فى اإلجابه على األسئله واليسمح باستخدام األقالم الملونه إطالقاً ويسمح باستخدام ا4

يعتمد ،،                                                                                                       
عميد الكلية                                                                                                                                    

عية وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                                         ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجام              

أحمد محمد غنيم(    د/ 0أ )                                                (عمرو محمد زعيرد/ 0) أ                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الكلينيكية ابنظام الساعات المعتمدة لالقسام  2013المقيدين على الئحة 2020 كتوبرا جـــــدول إمتحان الماجستير ] الجزء الثانى [ ــ تحريرى دور(14)
 السبت اليوم والتاريخ 

14/11/2020 

 االربعاء 
18/11/2020 

 االحد
22/11/2020 

 االربعاء
25/11/2020 

 ورقه ثانيه  ورقه أولى أمراض باطنه  .1
 

 ورقة أولى أمراض صدريه  .2
 

 ورقه ثانيه
 

 والدورة الدمويةورقه اولى امراض القلب  أمراض قلـــب  .3
 

الكهربائية ورقه ثانيه طرق التشخيص 
 والديناميكية واالشعاعية للقلب

 

 )ساعتين(ص علم النفس العام والخا   ساعتين()الطب النفسي طب المخ واالعصاب  طب المخ واالعصاب   .4

 ورقه ثانيه  ورقة أولى طب مناطق حاره  .5
 

واالشعاعي لسرطان  )والعالج الكيماوي  طرق تغذية االطفال ( ) امراض االطفال  طب األطفــــال  .6
 ( وحديثى الوالدة والمبتسرين االطفال 

 

 ( وعالجها  جلديهاالمراض الورقه أولى ) جلديه وتناسليه  .7
 )ساعتين(

االمراض ورقه ثانيه )
 (وعالجها جلديهال

 )ساعتين(

 (وعالجها  تناسليهاالمراض الورقه أولى )
 )ساعتين(

 تناسليهاالمراض ال) ورقة تانية
  )ساعتين( (وعالجها 

الطب الطبيعي وفروعه والتاهيل  الطبيعىالطب   .8
 والتشخيص الكهروفسيولوجي

 
االمراض الروماتيزمية والجهاز الحركي 

  وامراض المناعة 

 

الباثولوجيا   .9
 اإلكلينيكيه

الكيمياء االكلينيكية والبيولوجيا الجزيئية 
 والجينات

 
  امراض الدم  والبيولوجيا الجزيئية والجينات

 ورقة ثانيه   ورقة أولى العامهالجراحه   .10
 

 ورقه أولى المسالك البوليه  .11
 

 ورقه ثانيه
 

 جراحة عظام جراحة العظام  .12
 

 اصابات
 

امراض االذن واالنف  ورقه أولى أنف وأذن وحنجره  .13
 والحنجرة 

 
 أساسيات علم الصوت والسمعيات جراحة الرأس والرقبة  ورقه ثانيه

  )ساعتين(

 تنظيم أسره توليــد والتوليدالنساء   .14
 ساعه(2)

   نســاء

 باثولوجى وبكتريولوجى جراحيه واكلينيكيه جراحة العين طب العين طب وجراحة العين  .15
 )ساعتين(

 

 عناية مركزة وعالج االلم  التخدير  التخديــــــــر  .16
 

 ورقه أولى األشعه التشخيصيه  .17
 تشخيص باألشعه

 ورقة ثانيه
 باالشعهتشخيص 

 باطنه وجراحه وباثولوجى
  )ساعتين(

 

 عالج اورام باالشعاع  عالج االورام  .18
 )ساعتين(

 عالج اورام بالعقاقير
  )ساعتين(

اسس الجراحه والباطنه فيما له عالقه 
 )ساعتين(باالورام

تكنولوجيا العالج االشعاعى والنظائر 
 المشعه

 )ساعتين(

وبائيات وصحة ريفية ومهنية  ورقة أولى الصحه العامه  .19
وصحة البيئة والتغذية والفئات الحساسة 

والصحة النفسية والكوارث واالزمات 
 واالخالقيات والتثقيف الصحي مهارات التواصل 

 
االدارة الصحية وتخطيط الخدمات  ورقه ثانيه

الطبية والصحية وحمالت التوعية وادارة 
الصحة الدولية والقوانين  –المستشفيات 

 المنظمة 

 

اكلينيكي ورقه أولى طب شرعي  الطب الشرعى  .20
وتشريحي والباثولوجيا الشرعية 

 والمباديء الطبية الشرعية 

اكلينيكي ورقه ثانيه طب شرعي شرعي  
وتشريحي والباثولوجيا الشرعية والمباديء 

 الطبية الشرعية

 سموم عامة وخاصة  
 )ساعتين(

جراحة المخ   .21
 واالعصاب 

جراحة المخ  ثانية ورقه  ورقه أولى جراحة المخ واالعصاب
 واالعصاب

  االمراض العصبية

جراحة القلب   .22
 والصدر 

ورقة ثانية جراحة القلب  ورقه أولى جراحة القلب والصدر
 والصدر

  ورقة ثالثة جراحة القلب والصدر

انف واذن ورقه ثانبه  ورقه أولى في امراض  السمع  السمعيـــــــــات  .23
وتخاطب واختبارات 

السمع العضوي وغير 
  العضوي 

السماعات اختبارات سمع االطفال واستعمال 
 وتأهيل ضعاف السمعوالمعينات 

 

  طب الصناعات الصحه المهنية طب الصناعات  .24
 

طب الطوارئ    .25
 واالصابات

أمراض قلب ـ باطنه ـ تخدير وعنايه ـ 
 عصبيه ونفسيه ـأمراض صدر

جراحه عامه ـ حروق وجراحة وجه ـ جراحة  
 أوعيه دمويه

 وأعصاب مخ جراحة ـ وكسور عظام
 ـ رمد ـ صدر طوارىء ـ مسالك ـ

 نساء ـ وأذن انف

امراض االنف واالذن  امراض التخاطب  التخاطب   .26
 وامراض السمع 

 )ساعتين(

 االمراض العصبية والنفسية والغدد الصماء 
 

 صعوبات التعلم والجراحة الصوتية

 

–الباطنية العامة والخاصة  االمراض طب العائلة   .27
 امراض النساء والتوليد -االطفال

انف  -عيون -الطواريء –الجراحة العامة  
امراض عصبية  –معامل واشعة  -جلدية-واذن

 الرعاية الصحية االولية –ونفسية 

 

تبدأ جميع اإلمتحانات التحريريه فى تمام الساعه العاشره  صباحاً بمبنى الكليه ولمدة ثالث ساعات مالم ينص على غير ذلك بالجدولـ 1مالحظات :  
التليفونات المحمولة والسماعات وجميع االجهزة والكتب والمذكرات خارج قاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى لة لم تكن متوحةيتم ترك  -2  
ـ جميع اإلمتحانات الشفهيه والعمليه تتم بمعرفة األقسام المعنيه.3  

 .  رسمباستخدام األقالم الملونه إطالقاً ويسمح باستخدام القلم الرصاص فى المواد التى تحتاج إلى  ـ على جميع الطالب إستخدام القلم الجاف األزرق فى اإلجابه على األسئله واليسمح4

يعتمد ،،                                                                                                                 
عميد الكلية                                                                                                                                     

الجامعية     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                                              ورئيس مجلس ادارة المستشفيات         

أحمد محمد غنيم(    د/ 0د/ عمرو محمد زعير(                                                       ) أ0) أ          
 



 بنظام 2013المقيدين على الئحة  2020 كتوبرا جـــــدول إمتحان الماجستير ] الجزء الثانى [ ــ تحريرى دور(15)
 

 الساعات المعتمدة لالقسام االكاديمية

 

 التخصص

 والتاريخ

 الطفيليات البكتريا الباثولوجى فارماكولوجى الكيمياء الحيويه الفسيولوجى الهستولوجى التشريح

السبت 
14/11/2020 

ورقـــه أولى 

ـــــــريـــح  تش

 بشري متقدم

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

االربعاء 
18/11/2020 

يه  ثان قه  ور

ـــــــريـــح  تش

ــــــطــحــي  س

 وتطبيقي 

       

االحد 
22/11/2020 

ـــريح     تش

ـــجـــهـــاز  ال

 العصبي 

 ورقه ثانيه ورقه ثانيه ورقه ثانيه ورقه ثانيه ورقه ثانيه ورقه ثانيه ورقه ثانيه

 

 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 لة لم تكن متوحة -2  
جميع اإلمتحانات الشفهيه والعمليه تتم بمعرفة األقسام المعنيه.ـ 3  

ــ على جميع الطالب إستخدام القلم الجاف األزرق فى اإلجابه على األسئله واليسمح باستخدام األقالم الملونه إطالقاً ويسمح باستخدام ا4 لقلم الرصاص فى المواد التى ـ

 . رسمتحتاج إلى 

يعتمد ،،                                                                                                                 
عميد الكلية                                                                                                                                     

الجامعية     وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                                              ورئيس مجلس ادارة المستشفيات         

أحمد محمد غنيم(    د/ 0د/ عمرو محمد زعير(                                                       ) أ0) أ          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2013)الئحة  2020 كتوبراــ تحريرى دور  )الجزء الثانى(جـــــدول إمتحان الدكتوراه(16)



 

 اليوم والتاريخ
 السبت

14/11/2020 

 االربعاء 
18/11/2020 

 االحد
22/11/2020 

 االربعاء
25/11/2020 

 السبت
28/11/2020 

 االثنين 
30/11/2

020 

 طب وجراحة العين  .1
   )شرح حاله ساعه ونصف(   ورقه تانيه جراحه عين  أولى )طب العين(ورقة 

   شرح حاله ساعه ونصف  ورقه تانيه ورقة أولى أذن وأنف وحنجرة  .2

3.  

 السمعيات

ورقة أولى )أمراض 
 السمعيات(

)االلكترونيات ورقة ثانية 
المتصلة بأجهزة السمع( ساعه 

 ونصف

ورقة ثالثة )أذن 
 وأنف وحنجرة(

تأهيل ورقة رابعة ) 
ضعاف السمع 
والطب النفسى 
الخاص بالصم( 
 ساعه ونصف

 

   شرح حاله ساعه ونصف  ورقه ثانية ورقة أولى طب األطفال  .4

5.  
 الباطنة العامة

   (ساعه ونصف) حالهشرح   ورقه تانيه ورقة أولى

 أمراض الصدر  .6
   شرح حاله ساعه ونصف  ورقه تانيه ورقة أولى

ية أمراض   .7 لب واألوع الق
 الدموية

   شرح حاله ساعه ونصف  ورقه تانيه ورقة أولى

   شرح حاله ساعه ونصف  ورقه ثانيه ورقه أولى طب مناطق حاره  .8

9.  
األمـــراض الـــجـــلـــديـــة 

 والتناسلية

ورقة أولى )األمراض 
 الجلدية وعالجها(

 ورقه تانيه
 

 شرح حالة
 )ساعة ونصف(

التناسلية ورقه اولى األمراض 
 والجنسية والعقم وعالجها(

ورقة ثانية 
)األمراض التناسلية 
والجنسية والعقم 

 وعالجها(

 شرح حالة
)ساعة 
 ونصف(

   شرح حاله ساعه ونصف  ورقه تانيه طب المخ واألعصاب طب المخ واألعصاب  .10

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

   ورقة ثالثة  ورقة ثانيه ورقه أولى أشعه تشخيصيه  .12

ــطـــب   .13 عــالج األورام وال
 النووى

ورقة أولى )عالج األورام 
 باالشعاع والنظائر المشعة(

ورقة ثانية )عالج األورام   
 بالعقاقير(

  

ـــعـــى   .14 ـــي ـــطـــب ـــطـــب ال ال
 والروماتيزم والتأهيل

ورقة أولى )األمراض 
الروماتيزمية وأمراض 

 الحركى والمناعة(الجهاز 

ورقة ثانية )الطب الطبيعى   
وفروعه والتأهيل والتشخيص 

 الكهروفسيولوجى(

  

 التوليد وأمراض النساء  .15
)نساء( شرح حاله ساعه    ورقه تانيه )نسا( ورقة أولى )توليد(

 ونصف

  

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

 التجميلجراحة   .17
ورقة أولى)جراحة التجميل 

 العامة(
   شرح حاله ساعه ونصف  جراحه التجميل ورقه تانيه

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

   شرح حاله ساعه ونصف  ورقه تانيه ورقة أولى جراحة أوعية دموية  .19

   شرح حاله ساعه ونصف  تانيهورقه  ورقة أولى جراحة المسالك البولية  .20

   شرح حاله ساعه ونصف  اصابات العظام ورقه تانيه ورقة أولى)جراحة العظام( جراحة العظام  .21

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

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

24.  
 طب الطوارئ واالصابات

تخدير وعناية ورقة أولى)
 مركزة()ساعة ونصف(

 –طوارئ باطنة ورقة ثانية)
نفسية  –صدر –قلب واوعية 

 اطفال( –وعصبية 
 )ثالثة ساعات(

جراحة وحروق ورقة ثالثة) 
واصابات ومخ واعصاب 

 وعظام وقلب وصدر(
 )ثالثة ساعات(

  

ـر  .25 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ والعناية  التخدي
 المركزة الجراحية

 ورقه أولى
 )تخدير(

 ورقه ثانيه
 )عناية مركزة(

 ورقة ثالثة 
 )ساعتين()عالج ألم(

  

 باثولوجيا إكلينيكية  .26
 3ورقه تانيه امراض الدم  ساعات  3ورقة أولى كميا 

 ساعات

ورقه ثالثه مناعه 
 ساعات 3

ميكروبيولوجيا  
 ساعات 3اكلينيكيه 

 

 

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

 فتوحةيتم ترك التليفونات المحمولة والسماعات وجميع االجهزة والكتب والمذكرات خارج قاعة االمتحان و إال اعتبر غشا حتى لو لم تكن م -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                                                                                                                                     

     ية للدراسات العليا والبحوث                                                              ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية وكيل الكل      

أحمد محمد غنيم(    د/ 0د/ عمرو محمد زعير(                                                       ) أ0) أ          
 

 

 (2013)الئحة  2020 كتوبرادور  )الجزء الثانى(ــ تحريرى )لألقسام األكاديمية(جـــــدول إمتحان الدكتوراه (17)



 
 اليوم والتاريخ

 السبت
14/11/2020 

 االربعاء 
18/11/2020 

 االحد
22/11/2020 

 االربعاء
25/11/2020 

1.  
 التشريح وعلم األجنة

 ساعات 3ثالثه ورقة   ساعات 3ورقة ثانية  ساعات 3 ورقة أولى

2.  
 الطفيليات الطبية

 ورقة ثانية   ورقة أولى

3.  
 الصحة العامة وطب المجتمع

 ساعات 3 ورقة ثانية   ساعات 3ورقة أولى

4.  
 الصناعات والصحة المهنيةطب 

 ساعات 3 ورقة ثانية   ساعات  3 ورقة أولى

5.  
 الهستولوجى

 ورقة ثانية   ورقة أولى

6.  
 الفسيولوجى

 ورقة ثانية   ورقة أولى

7.  
 الكيمياء الحيوية

 ورقة ثانية   ورقة أولى

8.  
 الفارماكولوجى

 ةلثورقة ثا  ورقة ثانية ورقة أولى

9.  
 الباثولوجى

 ةلثورقة ثا  ورقة ثانية ورقة أولى

10.  
 الميكروبيولوجى

 رابعه ساعه ونصف ورقة ورقه ثالثه ساعه ونصف ورقة ثانية ورقة أولى

موم   .11 لطـــب الشـــــرعى والســـــ ا

 االكلينيكية

 رابعه  ورقة ورقه ثالثه  ورقة ثانية ورقة أولى

 

 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
 ع اإلمتحانات الشفهيه والعمليه تتم بمعرفة األقسام المعنيه.ـ جمي3
 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                                                                                                                                     
لدراسات العليا والبحوث                                                              ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية     وكيل الكلية ل        

أحمد محمد غنيم(    د/ 0د/ عمرو محمد زعير(                                                       ) أ0) أ          
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


