
  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

١

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  

  ةالعلوم الطبیــ
  األساسیة 

  واألجنةالتشریح 

  أولىھ ورقـــــــ
  واألجنة وعلم ریــــحالتش

   ســـاعـــــــــات٣

  ھ ثانیـــــةورقــــ
  واألجنةالتشـــــریح  وعلم 

   ســـاعـــــــــات٣

  رياالختیاالمقرر 
  

  ـــاعـــــــاتــ س٣

                         
   ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ١                         

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢                         

  
   .٢٠٢٠ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                         

  
  

  
  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٢

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  

  العلوم الطبیـــــة
  األساسیة 

  تولوجیاالھس

  أولىھ ورقـ
  الھستولوجیا

  
   ســـاعـــــــــات٣

  ةرقـھ ثانیـو
  تولوجیاالھس

  
   ســـاعـــــــــات٣

  االختیاريالمقرر 
  
  

  ـاعـــــــاتـــ ســ٣

                                
   ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ١                               

  
   ٠لب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طا٢                          

  
   .٢٠٢٠ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                          

  
  
  

                           



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٣

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  

  ساسیةاألالعلوم الطبیة  
  اإلكلینیكیةالفسیولوجیا 

  

  أولىھ ورقـــ
  الفسیولوجیا

  
   ســـاعـــــــــات٣

  ةورقــھ ثانیــ
  الفسیولوجیا

  
  ـــاعـــــــــاتــــ س٣

  االختیاريالمقرر 
  
  

  ســـــــــــــــاعــتـان

                                
   ٠نات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ــ تبــــــدأ االمتحا١                             

  
  ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢                         

  
   .٢٠٢٠ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                         

  
  
  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٤

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  

  األساسیةالعلوم الطبیة 
  الكیمیاء الحیویة الطبیة

  أولىھ ورقـــ
  الكیمیاء الحیویة

  
   ســـاعـــــــــات٣

  االختیاريالمقرر 
  
  

  ســــــــــاعــتــــــــان

  ھ ثانیــــــةورقـــ
  الكیمیاء الحیویة

  
  ت ســـاعـــــــــا٣

                                
   ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ١                          

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢                          

  
   .٢٠٢٠ینایر فى  النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ــ سوف تعتمد٣                          

  
  
  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٥

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  
  األربعاء 

٢٠/١١/٢٠١٩  

  األساسیةالعلوم الطبیة 
  الباثولوجیا

  أولىورقــــــــــــھ 
الباثولوجیا 

   الخاصة
  

  ـات ســـاعــــــــ٣

   الجزیئیـةاألحیاءـ علم 
  ـ الكیمیاء النســــــیجیة

            المناعیة
  

  ســــــــــاعتـــــــــــــــان

  االختیاريالمقرر 
  
  
  

  ســــــــــاعتـــــــــــــــان

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
   الباثولوجیا الخاصة

  
  

  ــاعـــــــــاتــــــــــ سـ٣

                           
   ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ١                         

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢                         

  
  .٢٠٢٠ینایر فى الكلیــــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس ٣                         

  
  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٦

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  

  األساسیةالعلوم الطبیة 
  اإلكلینیكیةالفارماكولوجیا 

  أولىھ ورقـ
   اإلكلینیكیةا الفارماكولوجی
  

   ســـاعـــــــــات٣

  ھ ثانیــــــةورقـ
  لینیكیةاإلكا الفارماكولوجیـ
  

   ســـــاعـــــــــات٣

  االختیاريالمقرر 
  
  

  ســــــــاعــتــــــــان

                           
   ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ١                         

  
   ٠م عمل محضر شروع فى غـش ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیت٢                         

  
  .٢٠٢٠ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                         

  
  
  

  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٧

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  

  األساسیةالعلوم الطبیة 
  ةالطبیـة والمناعـ المیكروبیولوجیا

  أولىھ ورقـ
  المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة

   ســــــــــاعـــــــــات٣

  ةورقـھ ثانیـ
  المیكروبیولوجیا الطبیـة والمناعة

   ســـاعـــــــــات٣

                               
   ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ١                         

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢                         

  
  .٢٠٢٠ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                         

  
  

  
  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٨

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  

  األساسیةالعلوم الطبیة 
  الطفیلیات

  أولىھ ورقـــــ
  الطفیلیات

  
   ســـاعـــــــــات٣

  ةورقـــھ ثانیــ
  الطفیلیات

  
   ســــــاعـــــــــات٣

  االختیاريالمقرر 
  
  

  ســــــــاعــتــــــــان

                                
   ٠نات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ــ تبــــــدأ االمتحا١                         

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢                         

  
   .٢٠٢٠ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                         

  
  
  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٩

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  
  األربعاء 

٢٠/١١/٢٠١٩  

  العامة الباطنةاالمراض 
  

  أولىھ ورقــ
   العامةالباطنة

  
   ســـاعـــــــــات٣ 

  ةورقــھ ثانیـ
    العامةالباطنة

  
   ســــاعـــــــــات٣

حالھ یتولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 
  ووصف العالج لھا 

  ة ونصــــــــفساع

  اختیاريمقـــــــرر 
  
  

  ســـــــــــــــــاعتین

  
   ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ١                         

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢                         

  
   .٢٠٢٠ینایر ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد فى ٣                         

  
  

  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

١٠

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  األربعاء 

٦/١١/٢٠١٩  
  االثنین 

١١/١١/٢٠١٩  
  الخمیس 

١٤/١١/٢٠١٩  
   األربعاء

٢٠/١١/٢٠١٩  

 الطبیعيالطـــب 
  والتأھیل

  

 الطبیعيالطب 
  یلوالتأھ
  
  

   ســــــاعــــــــات٣

 اإلكلینیكیةاالستعماالت 
للكھرباء الطبیة فى 
  التشخیص والعالج

  
   ســـــاعــــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 
  ووصف العالج لھا

   
  سـاعة ونصــــــــف

 التعویضیة األجھزة
   الصناعیةواألطراف

  
   

   ســـــــــــاعــــات٣

  اختیاريمقـــــــرر 
  
  
  

  ســـــــــــــــــاعتین

                           
   ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ١                         

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢                         

  
  .٢٠٢٠ینایر ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد فى ٣                         

  
  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

١١

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  
  األربعاء 

٢٠/١١/٢٠١٩  

  االمراض العصبیة
  

  أولىھ ورقـــ
  االمراض العصبیة

  
   ســـاعـــــــــات٣

  ةــھ ثانیــورقـ
  االمراض العصبیة

  
   ســـاعـــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 
  ووصــــف عالجھا
  ساعة ونصــــــــف

  اختیاريمقـــــــرر 
  
  

  ســـــــــــــــــاعتین

                            
   ٠اعھ العاشــرة صباحا ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســ١                         

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢                         

  
  .٢٠٢٠ینایر ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد فى ٣                         

  
  
  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

١٢

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  
  األربعاء 

٢٠/١١/٢٠١٩  

  الطـــــــب النفسي
  

  أولىھ ورقـــ
  النفسيالطـــب 

  
   ســـاعـــــــــات٣

  ةورقــھ ثانیـــ
  النفسيالطـــــب 
  

   ســـاعـــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 
  ووصــــف عالجھا
  ساعة ونصــــــــف

  اختیاريـــــرر مقــ
  
  

  ســـــــــــــــــاعتین

                               
   ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ١                         

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢                         

  
   .٢٠٢٠ینایر ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد فى ٣                         
  

  
  

  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

١٣

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  
  األربعاء 

٢٠/١١/٢٠١٩  

  االمراض الصدریة والتدرن
  

  أولىھ ورق
  االمراض الصدریة

  
  ـاعـــــــــات ســ٣ 

  ةورقـھ ثانی
  االمراض الصدریة

  
   ســـاعـــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 
  ووصف العالج لھا  
  ساعة ونصــــــــف

  االختیاريالمقــــرر 
  
  

   ســـــــاعــــــــات٣

                               
   ٠تحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ــ تبــــــدأ االم١                         

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢                         

  
   .٢٠٢٠ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                         

  
  
  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

١٤

  یومال/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  
  األربعاء 

٢٠/١١/٢٠١٩  

 واألوعیةامراض القلب 
  الدمویة

  

  أولىھ ورقـ
 واألوعیةامراض القلب 

  الدمویة
   

   ســـاعـــــــــات٣ 

  ةورقھ ثانی
 واألوعیةامراض القلب 

  الدمویة
   

   ســـاعـــــــــات٣

ولى الطالب حالھ یت
حھا وتشخیصھا شر

  ووصف العالج لھا
    

  ساعة ونصــــــــف

  االختیاريالمقــــرر 
  
  
  

   ســـــــاعــــــــات٣

                              
   ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ١                         

  
   ٠جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ــ فى حالة ضبط ٢                         

  
   .٢٠٢٠ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                         

  
  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

١٥

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  
  األربعاء 

٢٠/١١/٢٠١٩  

مناطق الحارة طب ال
  وصحتھا

  

  أولىھ ورقـ
  طب المنــــــاطق الحارة

  
  

   ســـاعـــــــــات٣

  ةورقـھ ثانیــ
طب المنـــــــاطق 

  الحارة
  

   ســـاعـــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 
  ووصــــف عالجھا

  
  ساعة ونصــــــــف

  إختیارىمقـــــــرر 
  
  
  

  ســـــــــــــــــاعتین

                            
   ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ١                         

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢                         

  
   .٢٠٢٠ینایر  بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد فى ــ سوف تعتمد النتیــجة٣                         

  
  

  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

١٦

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  

  اإلكلینیكیةولوجیا الباث
  

  ورقة أولـــــــــــــى
  

   ســــــاعـــــــات٣

  ورقـــــھ ثانیــــــــة
  

   ســـــــــــاعـــات٣

                             
   ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ١                         

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢                         

  
   .٢٠٢٠ینایر فى لیــــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الك٣                         

  
  
  

  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

١٧

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  
  األربعاء 

٢٠/١١/٢٠١٩  

 والسموم الشرعيالطب 
  اإلكلینیكیة

  

علم الســـــــــموم العامة 
  واإلدمانوالخاصـــة 
  
  

   ســـاعـــــــــات٣

 وطــــــرق اإلدمان
  ص والعالجالتشخی

  
  

  ســـــــــــــاعــــــتان

 االكلینیكى الشرعيب ــــالط
 واإلصابات والحقلي

  والعاھات
  

   ســـــاعـــــــــات٣

  ىارإختیمقـــــــرر 
  
  
  

  ســـــــــــــــــاعتین

                             
   ٠عھ العاشــرة صباحا ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســا١                         

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢                         

  
   .٢٠٢٠ینایر ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد فى ٣                         

  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

١٨

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  
  األربعاء 

٢٠/١١/٢٠١٩  

  األطفالب ــــــــط
  

  أولىھ ورقــــ
 متضمنا األطفالطب 

  التخصصات المختلفة
  

   ســـاعـــــــــات٣

  ةورقـــھ ثانیــ
 متضمنا األطفالطب 

  التخصصات المختلفة
  

   ســـاعـــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
 شرحھا وتشخیصھا
  ووصــــف عالجھا

  
  ساعة ونصــــــــف

  إختیارىمقـــــــرر 
  
  
  

  ســـــــــــــــــاعتین

                               
   ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ١                          

  
   ٠ع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ــ فى حالة ضبط جھاز محمول م٢                         

  
   .٢٠٢٠ینایر ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد فى ٣                         

  
  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

١٩

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  
  األربعاء 

٢٠/١١/٢٠١٩  

ــة المركزة التخدیر والعنایــ
   األلموعالج 
  

  أولىھ ورقــ
ـر والعنایة علم التخدیـ

    األلمالمركزة وعالج 
  

   ســـاعـــــــــات٣ 

  ةورقـــھ ثانیــ
ر والعنایة علم التخدیــ

  األلمالمركزة وعالج 
     

   ســـاعـــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 

  ووصف عالجھا 
    

  ساعة ونصــــــــف

  إختیارىمقـــــــرر 
  
  
  

  ســـــــــــــــــاعتین

                               
   ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ١                         

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢                         

  
  .٢٠٢٠ینایر ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد فى ٣                         

  
  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٢٠

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  

  االشعھ التشــــخیصیة
  

  ورقــــــــــــھ أولى
  أشعھ تشخیصیة

  
  

  ـات ســـاعــــــــ٣

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
  خیصیةــأشعھ تش

  
  

   ســـاعـــــــــات٣

  المقــرر االختیاري
  
  
  

  ســــــاعتـــــــــــان

                               
   ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ١                         

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢                         

  
   .٢٠٢٠ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                         

  
  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٢١

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  
  األربعاء 

٢٠/١١/٢٠١٩  

  ةـــــالجراحة العام
  

  أولىھ ورقـــ
  جراحة عامــــــة وفروعھا

  
   ســـاعـــــــــات٣

  ةورقــھ ثانیـ
جراحة عامــــــة 

  وفروعھا
   ســـاعـــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 

  ووصف عالجھا
  ساعة ونصــــــــف

  إختیارىمقـــــــرر 
  
  

  عتینســـــــــــــــــا

                               
   ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ١                          

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢                         

  
   .٢٠٢٠ینایر  النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد فى ــ سوف تعتمد٣                         

  
  
  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٢٢

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  
  األربعاء 

٢٠/١١/٢٠١٩  

   واألعصابة المخ ــــــــجراح
  

  أولىورقــــــــــــھ 
  جراحة المــــــخ

  واألعصاب
  ـات ســـاعــــــــ٣

  ورقــــھ ثانیــــــة
  جراحة المــــــخ

  واألعصاب
   ســـاعـــــــــا ت٣

ـولى الطالب ــحالھ یتـ
خیصھا ـشرحھا وتش

  ووصف عالجھا
  اعة ونصــــــــفـــس

  مقرر إختیارى
  
  

  ســـــــــــــــــاعتین

           
   ٠ـاعھ العاشــرة صباحا ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام السـ١                         

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢                         

  
   .٢٠٢٠ینایر ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد فى ٣                         

  
  
  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٢٣

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  

  جراحة القلب والصدر
  

  أولىھ ورقــ
  ة قلبجراحــ
  دروصـ

   ســـاعـــــــــات٣ 

  ةورقــھ ثانی
  ة قلبجراحـ

  وصـــدر
   ســـاعـــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب شرحھا 
  وتشخیصھا ووصف عالجھا

   
  ساعة ونصــــــــف

          
   ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ١                          

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢                         

  
   .٢٠٢٠ینایر ى فــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                         

  
  

  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٢٤

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  
  األربعاء 

٢٠/١١/٢٠١٩  

  جراحة المسالك البولیة
  

  أولىھ ورقــــ
  جراحة المسـالك

  البولیة
   ســـاعـــــــــات٣

  ةورقــھ ثانیـ
  جراحة المســـالك

  البولیة
   ســـاعـــــــــات٣

تــولى الطالب حالھ ی
شرحھا وتشخیصھا 

  ووصف عالجھا
  ساعة ونصــــــــف

  ارياالختیالمقرر 
  
  

  ساعتـــــــــــــــــان

                               
   ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ١                         

  
   ٠ة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ــ فى حال٢                         

  
   .٢٠٢٠ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                         

  
  
  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٢٥

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  الخمیس 

١٤/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  

  جراحة العظام
  

  أولىورقــــــــــــھ 
  جراحــــة العظام

  واإلصابات
  

   ســـاعـــــــــات٣

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
  جراحــــة العظام

  واإلصابات
  

   ســـاعـــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 

  ووصف عالجھا
  

  ساعة ونصــــــــف

  ارياالختیالمقرر 
  
  
  

  ـــــــات ســاعــــــ٣

  
   ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ١                         

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢                         

  
   .٢٠٢٠ینایر فى بمجلس الكلیــــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا ٣                         

  
  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٢٦

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  
  األربعاء 

٢٠/١١/٢٠١٩  

جراحـــــة األنف واألذن 
  والحنـــــــجرة

  

  ورقــــــــــــھ أولى
إمراض األذن واألنف 

  والحنجرة
   ســــــــاعـــــــــات٣

  ـــــــھ ثانیــــــةورقـ
األذن واألنف  أمراض 

  والحنجرة
   ســـــــاعـــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 

  ووصف عالجھا
  ساعة ونصــــــــف

  المقـــرر االختیاري
  
  

  ساعتـــــــــــــــــان

                              
   ٠المتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ــ تبــــــدأ ا١                         

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢                         

  
   .٢٠٢٠ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                         

  
  
  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٢٧

   الیوم/التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  
  األربعاء 

٢٠/١١/٢٠١٩  

   النساء وأمراضالتولید 
  

  التولیــــــــــــــــــد
  
  

   ســـــــــاعـــــات٣

  أمراض النســــــــاء
  
  

   ســــــــاعــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 

  ووصف عالجھا
   ونصــــــــفساعة

  إختیارىمقـــــــرر 
  
  

  ســـــــــــــــــاعتین

                              
   ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ١                         

  
   ٠روع فى غـش ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر ش٢                         

  
   .٢٠٢٠ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد فى ینایر ٣                         

  
  
  

  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٢٨

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  األربعاء 

٦/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  
  األربعاء 

٢٠/١١/٢٠١٩  

  طب وجراحـــــة العـین 
  

  لعینطــــــــــــب ا
  
  

   ســاعـــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب شرحھا 
  وتشخیصھا ووصف عالجھا

  
  ساعة ونصــــــــف

  جــــراحــــة العیـــن
  
  

   ســـــــــاعــــــات٣

  إختیارىمقـــــــرر 
  
  

  ســـــــــــــــــاعتین

                               
   ٠ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ــ تبــــــدأ١                         

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢                         

  
   .٢٠٢٠ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد فى ینایر ٣                         

  
  
  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٢٩

الیوم / التخصص
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  
  األربعاء 

٢٠/١١/٢٠١٩  

التجمیل ة ــــــــجراح
   والحروق

  أولىورقــــــــــــھ 
  التجمیل والحروقة ـجراح

  
 ســـاعـــــــــات٣

  ورقــــھ ثانیــــــة
  التجمیل والحروقة ـجراح

  
 ســـاعـــــــــا ت٣

تــولى الطالب حالھ ی
شرحھا وتشخیصھا 

  ووصف عالجھا
ساعة ونصــــــــف

  إختیارىمقـــــــرر 
  
  

  ســـــــــــــــــاعتین

           
   ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ١                         

  
   ٠مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ــ فى حالة ضبط جھاز محمول ٢                         

  
   .٢٠٢٠ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد فى ینایر ٣                         

  
  
  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٣٠

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  االثنین

١١/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  
  األربعاء 

٢٠/١١/٢٠١٩  

  جةطب الحاالت الحر
  

  أولىھ ورقـــ
  الحاالت الحرجة

  
   ســـاعـــــــــات٣ 

  ةورقــھ ثانیـ
  الحاالت الحرجة

  
   ســـاعـــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 
  ووصــــف عالجھا  

  ساعة ونصــــــــف

  إختیارىمقـــــــرر 
  
  

  ســـــــــــــــــاعتین

                            
   ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ١                         

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢                         

  
   .٢٠٢٠منعقد فى ینایر ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة ال٣                         

  

  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٣١

  الیوم/التخصص
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  األربعاء 

٦/١١/٢٠١٩  
  االثنین 

١١/١١/٢٠١٩  
  الخمیس 

١٤/١١/٢٠١٩  
   األربعاء

٢٠/١١/٢٠١٩  

  طب األسرة
  

  أولىھ ورقـ
  أسرةب طــ

  
   ســـــــاعــــــــات٣

  ھ ثانیةورقــ
  أسرةـب طـــ

  
  ات ســـاعــــ٣

 فى التخصصات تكاملي
 ذات العالقة إلكلینیكیةا

  األسرةبطب 
   ســاعــــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب شرحھا 
 عالجالوتشخیصھا ووصف 

   في مجال طب األسرةھال
  ـــفـساعة ونصــ

  االختیاريالمقرر 
  
  

  ســــــاعــــــــتان

   
  ٠تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ــ تبــــــدأ االمتحانات فى  ١  
  
   ٠الة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ــ فى ح٢ 

  
   .٢٠٢٠ینایر فى ـة المنعقد ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیـــ٣ 

  
  
  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٣٢

  الیوم/التخصص
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  األربعاء 

٦/١١/٢٠١٩  
  االثنین 

١١/١١/٢٠١٩  
  الخمیس 

١٤/١١/٢٠١٩  
   األربعاء

٢٠/١١/٢٠١٩  

  الصحة العامة وطب المجتمع
  

  ىأولورقـھ 
  ھصحـة عـام

  
   ســـــــاعــــــــات٣

  ةورقــھ ثانیـ
  ھصحـــة عامــ

  
   ســــــاعـــــــات٣

ات قیاس الملوثـ
البیئیــة وعالقتـــھا 
  بأمـــراض المجتمع
  ســـــاعتــــــــــــــان

 وجـودة إدارة
  ةالخدمات الصحیـ

  
  انســــــــــــاعـــــتـ

  االختیاريالمقرر 
  
  

   ســـــــاعــــــــات٣

  
  ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا  ١       

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢      

  
   .٢٠٢٠ینایر فى عقد ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المن٣      

  
  
  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٣٣

  الیوم/التخصص
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  األربعاء 

٦/١١/٢٠١٩  
  االثنین 

١١/١١/٢٠١٩  
  الخمیس 

١٤/١١/٢٠١٩  
   األربعاء

٢٠/١١/٢٠١٩  

طب الصناعات 
  والصحة المھنیة

  

  أولىھ ورقـ
 واألمراضطب الصناعات 
  ةالمھنیـ

   ســـــــاعــــــــات٣

  ةورقـھ ثانیــ
طب الصناعات 

  ة المھنیـاألمراضو
   ســــــاعـــــــات٣

 البیئي األثرتقییم 
  الصحي

  
  ســــــاعتــــــــــــان

  ةالتوعیة الصحی
للوقایة من 

  المخاطر
  ســــــــاعتـــــان

  االختیاريالمقرر 
  
  

  ســــــاعتــــــــــان

      
  ٠باحا ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة ص ١          

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢         

  
   .٢٠٢٠ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣         

  
  
  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٣٤

  الیوم/التخصص
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  األربعاء 

٦/١١/٢٠١٩  
  االثنین 

١١/١١/٢٠١٩  
  الخمیس 

١٤/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  
   األربعاء

٢٠/١١/٢٠١٩  

االمراض 
الجلدیة 

  والتناسلیة 
  

  أولىھ ورقـ
االمراض 
  الجلدیـــــــة

  
  ات ســـــــاعــــــ٣

  ةورقــھ ثانیـ
االمراض 
  الجلدیـــــة

  
  ـاعـــــــات ســـــ٣

  ىأولورقــھ 
االمراض 
التناسلیة 
  والجنسیة 

  اتـ ســـــــاعــــ٣

  ھــھ ثانیورق
االمراض 
التناسلیة 
  والجنسیة 

  ات ســـــــاعـــــ٣

لطالب حالھ یتــولى ا
شرحھا وتشخیصھا 

  ووصف عالجھ
   

  ـفساعة ونصـــــ

باثولوجیـا 
وھسـتوباثولوجیا 

  ـدالجل
  

  ـانســـــــاعتـــــ

  
  ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ١ 

  
   ٠بط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ــ فى حالة ض٢ 

  
   .٢٠٢٠ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣ 

  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٣٥

  الیوم/التخصص
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  األربعاء 

٦/١١/٢٠١٩  
  االثنین 

١١/١١/٢٠١٩  
  الخمیس 

١٤/١١/٢٠١٩  
  األحد

١٧/١١/٢٠١٩  
   األربعاء

٢٠/١١/٢٠١٩  

  معیاتـــالس
  

  أولىھ ورقـ
  أمراض السمع

  
  

  ات ســـــــاعـــــ٣

  ھ ثانیــــةقــور
  أمراض السمع

  
  

  ات ســـــــــاعـــــ٣

  ىورقـھ أولـ
  ــلتـأھیـ
  
  

  ات ســـــاعــــــ٣

  ھورقـــھ ثانیـ
  لتـأھیـ
  
  

  ـات ســـــاعــــــ٣

  ف وأذنأن
  وحنجرة

  
  

  ســـــــاعــتـــــــان

  اتنیتروااللك
  
  
  

  ســـــــــــاعتـــــــان

  
  ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ١ 

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢ 

  
   .٢٠٢٠ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣ 

  
  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٣٦

  الیوم/خصصالت
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  األربعاء 

٣٠/١٠/٢٠١٩  
  األحد

٣/١١/٢٠١٩  
   األربعاء

٦/١١/٢٠١٩  

  أولىھ ورقـ
  باإلشعاع الوارمعالج 

  ســـــــــــــــــــــــاعات٣

  ھورقـھ ثانیــ
  باإلشعاع الوارمعالج 

  ســــــــــــــــــــــــــاعات٣

ر التشخیصي التصوی
  لألورام

  ســــــــــــــــــــاعتــان

  ا األورامباثولوجیــ
  

  ســــــــــــــــــــاعتان

  االثنین
١١/١١/٢٠١٩  

  الخمیس
١٤/١١/٢٠١٩  

  األحد
١٧/١١/٢٠١٩  

  األربعاء
٢٠/١١/٢٠١٩  

عــــــالج 
األورام  والطب 

  النووي
  ةاألمراض الباطن

  
  ســـــــــــــــــــــــاعتـــــان

  ة األورامجــراحــ
  

  ــــــــــــاعتــانســــــــــ

ي العــالج البیولوجـ
  وكیمیائي لألورام

  ســــــــــــــــــــاعات٣

  ارياالختیالمقــــرر 
  

  ســـــــــــــــــاعتــــــان

  ٠ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ١                 
  

  ٠مول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ــ فى حالة ضبط جھاز مح٢                 
  

   .٢٠٢٠ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                 



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٣٧

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  األربعاء 

٦/١١/٢٠١٩  
  االثنین 

١١/١١/٢٠١٩  
  الخمیس 

١٤/١١/٢٠١٩  
   األربعاء

٢٠/١١/٢٠١٩  

  لتخاطبا
  

  أولىھ ورقـ
  التخاطب

  
  ـــــات ســـــــاعــ٣

 العصبیةاالمراض 
  والنفسیة

  
  ـــاعتـــانســـــــــ

  ةورقھ ثانی
  التخاطب

  
  ــاتـاعـــ ســــــ٣

  ـف وأذنأن
  وحنجرة

  
  ات ســـــاعــــــ٣

  إختیارىمقرر 
  
  

  ـات ســـــاعـــــ٣

    
  ٠العاشــرة صباحا ــ تبــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ ١ 

  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢ 

  
   .٢٠٢٠ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣ 

  
  
  
  



  
  ت العليا الدراسا

  

   ساعات معتمدةثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٩  أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  عمید الكلیة                     وكیل الكلیة                                           اإلدارة    مدیر           رئیس القسم                المرجع    المختص      
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                       

    أحمد أحمد جمال الدین/د٠أ                     / د٠ أ محمد شیحة         أم محمد/أ                                                                              

٣٨

  الیوم/التخصص
  االثنین

٢٨/١٠/٢٠١٩  
  األربعاء 

٦/١١/٢٠١٩  
  االثنین 

١١/١١/٢٠١٩  
  الخمیس 

١٤/١١/٢٠١٩  
   األربعاء

٢٠/١١/٢٠١٩  

  
  طب الطوارئ

  ورقـــھ أولـــــــــــى
  تكاملیة

  
   ســاعــــــــات٣

ورقھ ثانیـــــــــــھ 
  تكاملیة

  
   ســـاعــــــــات٣

ورقھ ثانیـــــــــــھ 
  تكاملیة

  
   ســـاعــــــــات٣

  وصف حالة
  
  

   ونصفساعة

  إختیارىمقـــــرر 
  
  

  ســــــــاعة

   ٠ــــــدأ االمتحانات فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا ــ تب١   
  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢  
  
   .٢٠٢٠ینایر ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد فى ٣  
  
  

  


