
  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

١

  الیوم/التخصص
  األحد 

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  الخمیس 

١/١١/٢٠١٨  
  األحد 

٤/١١/٢٠١٨  

العلوم الطبیــــــــــة 
االساسیة 

  )الطفیلیــــــــــــــات(
  

  ورقـــــــھ أولــــى
  
  
  
   ســاعــــــــات٣

  ورقــــھ ثانیـــــــة
  
  
   ساعــــــــــــات٣

  

                       
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                       

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

  
  . ٢٠١٩ینایر فى كلیــــة المنعقد شــیئة اهللا بمجلس الــ سوف تعتمد النتیــجة بم٣                      

  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

٢

  الیوم/التخصص
  األحد 

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  الخمیس 

١/١١/٢٠١٨  
  األحد 

٤/١١/٢٠١٨  

العلوم الطبیة 
التشریح (االساسیة 

  )واآلجنة
  

  ورقـــــــھ أولــــى
  

  
   ســاعــــــــات٣

  ورقــــھ ثانیـــــــة
  

  
  ت ساعــــــــــــا٣

  المقرر االختیارى
  
  
  

  
  ســـاعتـــــــــــان

               
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                              

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

  
   .٢٠١٩ینایر فى بمجلس الكلیــــة المنعقد سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا ـ٣                              

  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

٣

  الیوم/التخصص
  األحد 

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  الخمیس 

١/١١/٢٠١٨  
  األحد 

٤/١١/٢٠١٨  

 العلوم الطبیة االساسیة
  ) الھستولوجیا(

  

  ورقـــــــھ أولــــى
  
  
   ســاعــــــــات٣

  ورقــــھ ثانیـــــــة
  

  
   ساعــــــــــــات٣

  

                       
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                       

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

  
   .٢٠١٩ینایر فى  المنعقد كلیــــةلنتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الــ سوف تعتمد ا٣                       

  
  
  
\  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

٤

  الیوم/التخصص
  األحد 

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  الخمیس 

١/١١/٢٠١٨  
  األحد 

٤/١١/٢٠١٨  

العلوم الطبیة االساسیة 
الفســــــــــــــیولوجیا (

  )االكلینیكیة
  

  ورقـــــــھ أولــــى
  
  
  

   ســاعــــــــات٣

  ورقــــھ ثانیـــــــة
  

  
  ت ساعــــــــــــا٣

  ختیارىالمقرر اال
  
  
  

  
  ســـاعتـــــــــــان

                 
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                     

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

  
   .٢٠١٩ینایر فى كلیــــة المنعقد لنتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الد اــ سوف تعتم٣                     

  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

٥

  الیوم/التخصص
  األحد 

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  الخمیس 

١/١١/٢٠١٨  
  األحد 

٤/١١/٢٠١٨  

العلوم الطبیة االساسیة 
الكیمیاء الحیویـــــــة (

  )الطبیھ
  

  ورقـــــــھ أولــــى
  
  
   ســاعــــــــات٣

  ورقــــھ ثانیـــــــة  
  
  
   ساعــــــــــــات٣

            
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                    

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

  
   .٢٠١٩ینایر فى كلیــــة المنعقد ئة اهللا بمجلس اللنتیــجة بمشــیــ سوف تعتمد ا٣                    

  
  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

٦

  الیوم/التخصص
  األحد 

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  الخمیس 

١/١١/٢٠١٨  

العلوم الطبیـــــــــــة 
االساسیة 

  )الباثولوجیــــــــــــا(
  

  ورقـــــــھ أولــــى
  
  
   ســاعــــــــات٣

  ورقــــھ ثانیـــــــة  
  
  
   ساعــــــــــــات٣

                
   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                      

  
   .٢٠١٩ینایر فى یــــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكل٣                      

  

  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

٧

  الیوم/التخصص
  األحد 

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  الخمیس 

١/١١/٢٠١٨  
  األحد 

٤/١١/٢٠١٨  
 العلوم الطبیة االساسیة

الفارماكولوجیــــــا (
  )االكلینیكیة 

  

  ورقـــــــھ أولــــى
  
  
   ســاعــــــــات٣

  ورقــــھ ثانیـــــــة
  
  
   ساعــــــــــــات٣

  

                      
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                    

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

  
  ٠ ٢٠١٩ینایر فى ــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــ٣                    

  
  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

٨

  الیوم/التخصص
  األحد 

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  الخمیس 

١/١١/٢٠١٨  
  األحد 

٤/١١/٢٠١٨  
 العلوم الطبیة االساسـیة

المیكروبیولوجیــــــا (
  )الطبیة والمناعة

  

  ورقـــــــھ أولــــى
  
  
   ســاعــــــــات٣

  ورقــــھ ثانیـــــــة
  
  
   ساعــــــــــــات٣

  

                  
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                      

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

  
   .٢٠١٩ینایر فى لیــــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الك٣                      

  
  

  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

٩

  الیوم/التخصص
  األحد 

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  الخمیس 

١/١١/٢٠١٨  
  األحد 

٤/١١/٢٠١٨  

االمراض الباطنـــــــھ 
  العامة
  

  ورقة أولــــــــــى
  
  
   ســاعــــــــات٣

  ورقة ثانیـــــــــــة
  
  
   ساعــــــــــــات٣

  

                      
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                        

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

  
   .٢٠١٩ر ینایفى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                       

  
  

  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

١٠

  الیوم/التخصص
  األحد 

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  الخمیس 

١/١١/٢٠١٨  
  األحد 

٤/١١/٢٠١٨  

الطـــب الطبیعى 
  والتأھیل

  

الطــــــــب الطبیعى 
  والتأھیل

  
  
   ســــــاعــــــــات٣

االكلینیكیة تعماالت ــاالس
ة فى ـــــللكھربـــــاء الطبی

  ص والعــــــالجیخشالت

  
  ــــــــــــــانســـــاعتـــــــــ

  

                     
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                      

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

  
   .٢٠١٩ینایر فى ة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتیــج٣                     

  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

١١

  الیوم/التخصص
  األحد

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  الخمیس

١/١١/٢٠١٨  
  األحد 

٤/١١/٢٠١٨  

  االمراض الصدریــة
  والتدرن

  

  ورقــــــــــة أولى  
  
  

   ســاعــــــــات٣

  ورقة ثانیــــــــــة
  

  
   ساعــــــــــــات٣

                       
  ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                        

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

  
   .٢٠١٩ینایر فى المنعقد ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة ٣                       

  
  
  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

١٢

  الیوم/التخصص
  األحد 

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  الخمیس 

١/١١/٢٠١٨  
  األحد 

٤/١١/٢٠١٨  
  الخمیس

٨/١١/٢٠١٨  

أمراض القلب 
  واالوعیة الدمویـــــة

  ورقھ اولـــــــــى
  
  
   ســاعــــــــات٣

  ورقة ثانیــــــــــة
  
  
   سـاعـــــــــــات٣

أســــس أمراض 
  القلب

  
  ـاعتـــــــــانســــــ

  المقرر االختیاري
                    

  
  ســـاعتـــــــــــان

                             
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                               

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

  
   .٢٠١٩ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                               
  
  
  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

١٣

  الیوم/التخصص
  األحد 

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  الخمیس 

١/١١/٢٠١٨  
  األحد 

٤/١١/٢٠١٨  

طب المناطق الحارة 
  وصحتھا

  

  ـــــــــىورقة أولـ
  
  
   ســاعــــــــات٣

  ورقة ثانیـــــــــــة  
  

  
   ساعــــــــــــات٣

                         
  ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                       

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

  
   .٢٠١٩ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                       

  
  

  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

١٤

  الیوم/التخصص
  األحد 

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  الخمیس 

١/١١/٢٠١٨  
  األحد 

٤/١١/٢٠١٨  
  الخمیس 

٨/١١/٢٠١٨  

  طـــب االســــرة
  

ورقــــــــــھ اولى 
  ةتكامیلی
  

   ســاعــــــــات٣

ورقــــھ ثانیـــــــة 
  تكامیلیة

  
   ســاعــــــــات٣

  ورقــھ ثالثـــــــــة
  تكامیلیة

  
   ساعــــــــــــات٣

  المقرر االختیارى
  
  

  ة ــــــــــــــــــساع
                      

  ٠عاشــرة صباحا  فى تمام الســاعھ الاالمتحاناتــ تبــــــدأ ١                       
  

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

   .٢٠١٩ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                      
  
  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

١٥

  الیوم/التخصص
  األحد 

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  الخمیس 

١/١١/٢٠١٨  
  األحد 

٤/١١/٢٠١٨  

الصحة العامة وطب 
  المجتمع

  

  ورقة أولــــــــــى
  
  
   ســاعــــــــات٣

  ورقة ثانیـــــــــــة
  

  
   ساعــــــــــــات٣

  ألمقرر االختیارى
                    

  
  ســـاعتـــــــــــان

                                
  ٠  فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحانات تبــــــدأ ــ١                                

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

  
   .٢٠١٩نایر یفى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                               

  
  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

١٦

  الیوم/التخصص
  األحد 

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  الخمیس 

١/١١/٢٠١٨  
  األحد 

٤/١١/٢٠١٨  

طـــــــــــب الصناعات 
  والصحھ المھنیة

  

  طـــــب الصناعات 
  
  
  
  ــاعــــــــاتــ س٣

  ة ــــــــــــــــــــــ الصحھ الصناعی
  راضــــــــــــــــات االمــــــ وبائی 

  المھنیة
  ةــــــــــرامج التوعیـة الصحــ بـ 

  اعــــــــــــاتـــــــــــــــــ س٣       

  المقرر االختیارى
  
  
  

  تـــــــــانساع
  
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١
  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢
  
   .٢٠١٩ینایر فى  النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ــ سوف تعتمد٣
  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

١٧

  الیوم/التخصص
  األحد 

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  الخمیس 

١/١١/٢٠١٨  
  األحد 

٤/١١/٢٠١٨  

الباثولوجیـــــــــــــا 
  االكلینیكیة

  

  الكیمیاء االكلینیكیة
  
  
   ســاعــــــــات٣

  أمراض الــــــــدم    
    

  
ات              ساعــــــــــــ٣

                              
  ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                             

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

  
   .٢٠١٩ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                             

  
  
  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

١٨

  الیوم/التخصص
  األحد 

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  الخمیس 

١/١١/٢٠١٨  
  األحد 

٤/١١/٢٠١٨  

التخدیر والعنایة 
  المركزة وعالج االلم

  

  ورقھ أولــــــــــى
علم التخدیر والعنایة 
  المركزوعالج االلـــم

  
   ســاعــــــــات٣

  ورقھ ثانیــــــــــة
علم التخدیر والعنایة 

  المركزوعالج االلم
  
   ســاعــــــــات٣

  

                                
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١
٢  

   ٠الب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى ط٢                             
  

   .٢٠١٩ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                             
  
  

  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

١٩

  الیوم/التخصص
  األحد 

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  الخمیس 

١/١١/٢٠١٨  
  األحد 

٤/١١/٢٠١٨  

  الجراحة العامـة
  

  ورقـــھ أولـــــــــــى
راحة العامـــــة الج

  وفروعھا
  

   ســاعــــــــات٣

ورقھ ثانیـــــــــــھ 
الجراحة العامـــة 

  وفروعھا
  

   ســـاعــــــــات٣

الباثولوجیا 
  الجراحیة الخاصھ

  
  

  ســـــــــــــــاعتان

                          
   ٠ھ العاشــرة صباحا  فى تمام الســاعاالمتحاناتــ تبــــــدأ ١                         

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

  
   .٢٠١٩ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                         

  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

٢٠

  الیوم/التخصص
  األحد 

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  الخمیس 

١/١١/٢٠١٨  
  األحد 

٤/١١/٢٠١٨  

جراحة المســــالك 
  البولیة

  

  ورقھ أولـــــــــى
 المسالك ةجراح

  البولیة

  
   ســاعــــــــات٣

  ثانیـــــــــــةورقھ 
ة المسالك ـــجراح

  ةـــالبولی

  
   ســــاعــــــــات٣

ـا      ـــــالباثولوجیـــ 
  الجراحیة الخاصة

ـــــــــریح ــ التشـ
  الجرحى الخاص

  
   ســــاعــــــــات٣

                        
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                       

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

  
   .٢٠١٩ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                       

  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

٢١

  الیوم/التخصص
  األحد 

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  الخمیس 

١/١١/٢٠١٨  
  األحد 

٤/١١/٢٠١٨  

  جراحة العظــــــام
  

  جراحــــــة العظام
  
  
   ســاعــــــــات٣

  الجراحة العامــــة
  
  
  ــــاتـاعــــــ سـ٣

االصابات الخاصھ 
  مبالعظا

  
   ساعــــــــــــات٣

                      
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                      

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

  
   .٢٠١٩ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                      

  

  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

٢٢

  الیوم/التخصص
  األحد 

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  الخمیس 

١/١١/٢٠١٨  
  األحد 

٤/١١/٢٠١٨  
  الخمیس 

٨/١١/٢٠١٨  

التولیــــــــد وامرض 
  النساء

  امــــراض النساء
  
  ســاعـــــــــــات ٣

  م االســـــرةتنظی 
  

  ســـاعتـــــــــــان

  ـدـالتــــــــولیــــ
  

   ســاعــــــــات٣

  المقرر االختیــــاري
  

        ـــــــةســــــاع
                      
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                      

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

  
   .٢٠١٩ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                      

  

              
  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

٢٣

الیوم/التخصص
  األحد 

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  الخمیس 

١/١١/٢٠١٨  
  األحد 

٤/١١/٢٠١٨  
  الخمیس 

٨/١١/٢٠١٨  

  ورقھ أولــــــــــى  طب الحاالت الحرجة 
  تكاملیة

  
 ســاعــــــــات٣

  ورقھ ثانیــــــــــة
  تكاملیة

  
 ســاعــــــــات٣

  ورقھ ثالثة

  تكاملیة
  
 ســاعــــــــات٣

  المقرر االختیاري 
  
  

ساعة 
                                

   ٠ســاعھ العاشــرة صباحا  فى تمام الاالمتحاناتــ تبــــــدأ ١
٢  

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

   .٢٠١٩ینایر ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد فى ٣                             
  
  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

٢٤

  الیوم/التخصص
  األحد 

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  الخمیس 

١/١١/٢٠١٨  
  األحد 

٤/١١/٢٠١٨  
  الخمیس 

٨/١١/٢٠١٨  

  الســـــــــــــمعیـات
  

  

  أمــــراض السمع
  
  
   

   ســاعــــــــات٣

ـ الوســـــــائل التشـــخصیة 
  واختبارات السـمع واالتزان
  ـ تأھیل ضعاف الســــــــمع 

ــمعات ـــتعمال الســـــوأس
  والمعینات السمعیة

  

   ســاعـــــــــــــــات٣

ــة االنف ـــجراحــــ
  جرة ـــواالذن والحن

  

  
   ساعــــــــــــات٣

مبــــــادىء علم 
  اطبخالتخ

  
  

  ســـاعتـــــــــــان

                         
   فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                         

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

  
   .٢٠١٩ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                        

  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

٢٥

  الیوم/التخصص
  األحد 

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  الخمیس 

١/١١/٢٠١٨  
  األحد 

٤/١١/٢٠١٨  
  الخمیس 

٨/١١/٢٠١٨  
  التخـــاطــــــــــــب

  
  أمراض التخاطب

  
  
  
  ـاعــــــــاتــ سـ٣

 واالختباراتـ الوســائل 
  التخاطبیة

ـ أســـــــالیب التأھیل 
  التخاطبى

  ــــــاعاتــــــــ ســــــ٣

ف نــــــــجراحــــــة اال
  واالذن والحنجرة

  
  

  اعــــــــــــاتــــــ س٣

ـــلم ــــــمبادىء عـ
  السمعیات

  
  

  ـاعتـــــــــــانـــــســ
                
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١               

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

  
   .٢٠١٩ینایر فى لنتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ــ سوف تعتمد ا٣               

  
  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

٢٦

  الیوم/التخصص
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  
  االربعاء 

١٤/١١/٢٠١٨  

االمراض 
العصبیـــــة والطب 

  النفسى
  

  ورقـــــــة أولـــــــى 
  االمراض العصبیــة

  
   ســــــاعــــــــات٣

  ورقــــــة ثانیـــــــة
  االمراض العصبیــة

  
   ســـاعــــــــــــات٣

  ورقـــــة أولـــــــى 
  الطـــــــــب النفسى

  
   ســــــاعــــــــات٣

  ورقــة ثانیــــــة
  الطـــــب النفسى

  
   ساعــــــــــات٣

  علم النفس الطبى
  
  

  ســـــاعتــــــــــان

       
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١         

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

  
   .٢٠١٩ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣        

  
  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

٢٧

  الیوم/التخصص
  نیناالث

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  االربعاء 

١٤/١١/٢٠١٨  

الطب الشرعى 
  والسموم االكلینیكیة

  السموم العامــھ
   والخاصھ 

  
 ساعـــــــــــات٣

طـرق افاقة مراكز 
  الجسم الحساسة

  
ســــــــــــاعھ ونصف

الطب الشــــرعى 
  االكلینیكى

  
  ــــات ســــــــــاعــــ٣

االصابات والعاھات 
  وتعویضھا

  
 ســـاعــــــــــــات٣

            
  ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١          

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

  
   .٢٠١٩ینایر فى شــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتیــجة بم٣          

٠  
  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

٢٨

  الیوم/التخصص
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  
  االربعاء 

١٤/١١/٢٠١٨  

االمراض الجلدیــــــة 
  والتناسلیة

  ورقة أولـــــــــــى
  االمراض الجلدیة

   ســاعــــــــات٣

  ورقة ثانیـــــــــــة
  االمراض الجلدیة

  
  

  

   ســاعــــــــات٣

  ورقـــــــة أولـــــــى
  االمراض التناســـــلیة
  والجنســــیة والعقم

  
   ســـــــاعــــــــات٣

  ورقة ثانیــــــــة
  االمراض التناسلیة
  والجنسیة والعقم

  
   ســاعــــــــات٣

  مراض النفســــیةـ اال
       البیولوجیـــة  ــ اللیزر و

  الضوئیة والتبرید فیما 
یتعلق باالمــــــــراض 
  الجلدیة والتناســــــلیة

   ســـــــاعــــــــــــات٣

                
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ  ١               

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

  
   .٢٠١٩ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣              

  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

٢٩

  الیوم/التخصص
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  
  االربعاء 

١٤/١١/٢٠١٨  
  األحد 

١٨/١١/٢٠١٨  

  االشعھ التشخیصیة
  

  ورقھ أولـــــــــــى
  التشخیص باالشعة

  
  
   ســاعــــــــات٣

  ورقھ ثانیـــــــــة
  التشخیص باالشعة

  
  
   ســاعــــــــات٣

االسس االكلینیكیة 
  للجراحة العامـــة

  
  

  ســــــــــــــاعتان

الباثولوجیـــا فیما 
لھ عالقة باالشعة 

  التشخصیة
  

  صف ســــاعة ون

أســـــس أمراض 
الباطنـــــھ فیما لھ 
عالقة باالشـــــعة 

  التشخصیة
  ســـــاعتـــــــان

  المقرر االختیارى
  
  
  

  ـــاعةـــــــــــــسـ
  
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١
  
   ٠ش ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـ٢
  
   .٢٠١٩ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣
  
  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

٣٠

  الیوم/التخصص
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  
  االربعاء 

١٤/١١/٢٠١٨  

عالج االورام والطب 
  النووى

  

  ورقة أولـــــــــــى
 االورام عــــــالج

باالشعاع والنظائر 
  المشعھ والعقاقیر

  
   ســاعــــــــات٣

  ورقة ثانیــــــــــة
عــــــالج االورام 

باالشعاع والنظائر 
  المشعھ والعقاقیر

  
   ســاعــــــــات٣

اسس الباطنھ فیما ـ 
  لھ عالقة باالورام

ـ الجراحة العامھ فیما 
  لھ عالقة باالورام

  
   ساعــــــــــــات٣

كنولوجیا العالج ت
االشـــــــــــــعاعى 

  والنظائر المشعة
  
  

  ت ســـــاعــــــا٣

  ىالمقرر االختیار
  
  
  
  
  تــــــــــــاناعــــس

  
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١
  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢
  
   .٢٠١٩ینایر فى سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ــ ٣
  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

٣١

  الیوم/التخصص
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  

جراحــة االنف االذن 
  والحنجرة

  

  ورقھ أولـــــــــــى
امراض وجراحة 

االذن واالنف 
  والحنجرة

  ـاعــــــــات سـ٣

  ورقھ ثانیـــــــــة
امراض وجراحة 

االذن واالنف 
  والحنجرة

   ســاعــــــــات٣

أســـــاسیات علم 
الصوت 

  والســــــــمعیات
  

   ســــاعــــأت٣

مبادىء الجراحة 
العامة وجراحــة 

  الراس والرقبة
  

   ســاعــــــــات٣
                         
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                       

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

  
   .٢٠١٩ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                       

  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

٣٢

  الیوم/التخصص
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  

  طب وجراحة العین
  

  طـــــــــــب العین
  
  
   ســاعــــــــات٣

  جــــــراحة العین
  
  
   ساعــــــــــــات٣

  باثولوجیا العـــین
  
  
   ســــــــــــاعات٣

  المیكروبیولوجى
  
  

   ونصفســــاعة

                         
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                       

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

  
   .٢٠١٩ینایر فى مشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتیــجة ب٣                       

  
  

  
  



  
   العليا الدراسات

   ) ساعات معتمدة (ثانيدبلوم جزء +  ثانيمتحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨أكتوبر  متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  

  عمید الكلیة                              الكلیة                  وكیل                               إلدارةا   مدیر  القسم                رئیس             المراجع المختص               
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                     

   احمد احمد جمال الدین/د٠أ              محمد أحمد سامي قندیل      / د٠أ           ام محمد محمد شیحھ/ أ                                                                        

٣٣

  الیوم/التخصص
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  
  االربعاء 

١٤/١١/٢٠١٨  

  الـــب االطفــــــــط
  

ورقـــھ أولـــــى 
أمــراض أطفال 
  وفروعة التخصصیة

  تـاعــــــاــ سـ٣

ورقــــھ ثانیــــــة 
أمـــــراض أطفال 
   وفروعة التخصصیة

  ـاعــــــــاتــ سـ٣

 الوالدة يحــــــدیث
  والمبتسرین

  
  ســــــــــــــــاعتان

  طــــــرق التغذیــة 
  
  

  ســـــاعة ونصف

  الوراثـــــــــــــــــة
  
  

  ســــــــــــــــاعتان
          
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا تحاناتاالمــ تبــــــدأ ١       

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

  
   .٢٠١٩ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣        

  
  
  
  
  


