
  
   العلياالدراسات 

)  ساعات معتمدة( ثاني جزء دكتوراهتحريرية متحانات الإلا ٢٠١٨ أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  ٢٠١٠عتبارا من دورة إبريل إللطالب املقيدين 

   عمید الكلیة                 وكیل الكلیة                                                         اإلدارة   مدیر                    رئیس القسم                 المراجع   المختص          
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                                        

  أحمد أحمد جمال الدین / د٠ أ           محمد أحمد سامي قندیل/ د٠أ                       أم محمد محمد شیحھ/ أ                                                                                 

١

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  

االمراض 
  العامة الباطنة

  

  أولىورقــــــــــــھ 
   العامةالباطنة

  
   ســـاعـــــــــات٣ 

  ورقـــــھ ثانیــــــة
    العامةالباطنة

  
   ســــاعـــــــــات٣

حالھ یتولى الطالب 
ا وتشخیصھا شرحھ

  ووصف العالج لھا 
  ساعة ونصــــــــف

  ختیارىإمقـــــــرر 
  
  

  ســـــــــــــــــاعتین

  
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                         

  
   ٠ضر شروع فى غـش ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل مح٢                         

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

  
  
  

  



  
   العلياالدراسات 

)  ساعات معتمدة( ثاني جزء دكتوراهتحريرية متحانات الإلا ٢٠١٨ أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  ٢٠١٠عتبارا من دورة إبريل إللطالب املقيدين 

   عمید الكلیة                 وكیل الكلیة                                                         اإلدارة   مدیر                    رئیس القسم                 المراجع   المختص          
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                                        

  أحمد أحمد جمال الدین / د٠ أ           محمد أحمد سامي قندیل/ د٠أ                       أم محمد محمد شیحھ/ أ                                                                                 

٢

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  
   األربعاء

١٤/١١/٢٠١٨  

 الطبیعيالطـــب 
  التأھیلو

  

 الطبیعيالطب 
  والتأھیل

  
  

   ســــــاعــــــــات٣

االستعماالت 
االكلینیكیة للكھرباء 

الطبیة فى 
  التشخیص والعالج

   ســـــاعــــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 
  ووصف العالج لھا

   
  سـاعة ونصــــــــف

 التعویضیة األجھزة
   الصناعیةواألطراف

  
   

  تــــــاعــــا ســـــ٣

  إختیارىمقـــــــرر 
  
  
  

  ســـــــــــــــــاعتین

                           
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                         

  
   ٠وع فى غـش ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شر٢                         

  
   .٢٠١٩ینایر فى ـة المنعقد ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیـــ٣                         

  
  
  



  
   العلياالدراسات 

)  ساعات معتمدة( ثاني جزء دكتوراهتحريرية متحانات الإلا ٢٠١٨ أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  ٢٠١٠عتبارا من دورة إبريل إللطالب املقيدين 

   عمید الكلیة                 وكیل الكلیة                                                         اإلدارة   مدیر                    رئیس القسم                 المراجع   المختص          
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                                        

  أحمد أحمد جمال الدین / د٠ أ           محمد أحمد سامي قندیل/ د٠أ                       أم محمد محمد شیحھ/ أ                                                                                 

٣

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  

  االمراض العصبیة
  

  أولىورقــــــــــــھ 
  اض العصبیةاالمر

  
   ســـاعـــــــــات٣ 

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
   االمراض العصبیة

  

  ت ســـاعـــــــــا٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 
  ووصــــف عالجھا  

  ساعة ونصــــــــف

  إختیارىمقـــــــرر 
  
  

  ســـــــــــــــــاعتین

                            
   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  فىــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                         

  
  
  



  
   العلياالدراسات 

)  ساعات معتمدة( ثاني جزء دكتوراهتحريرية متحانات الإلا ٢٠١٨ أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  ٢٠١٠عتبارا من دورة إبريل إللطالب املقيدين 

   عمید الكلیة                 وكیل الكلیة                                                         اإلدارة   مدیر                    رئیس القسم                 المراجع   المختص          
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                                        

  أحمد أحمد جمال الدین / د٠ أ           محمد أحمد سامي قندیل/ د٠أ                       أم محمد محمد شیحھ/ أ                                                                                 

٤

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  

  النفسيالطـــــــب 
  

  أولىورقــــــــــــھ 
  النفسيالطـــب 

  
   ســـاعـــــــــات٣ 

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
  النفسيالطـــــب 
  

   ســـاعـــــــــات٣

ــولى الطالب حالھ یت
شرحھا وتشخیصھا 
  ووصــــف عالجھا  

  ساعة ونصــــــــف

  إختیارىمقـــــــرر 
  
  

  ســـــــــــــــــاعتین

                               
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                         

  
   ٠ـ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ـ٢                         

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

  
  

  



  
   العلياالدراسات 

)  ساعات معتمدة( ثاني جزء دكتوراهتحريرية متحانات الإلا ٢٠١٨ أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  ٢٠١٠عتبارا من دورة إبريل إللطالب املقيدين 

   عمید الكلیة                 وكیل الكلیة                                                         اإلدارة   مدیر                    رئیس القسم                 المراجع   المختص          
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                                        

  أحمد أحمد جمال الدین / د٠ أ           محمد أحمد سامي قندیل/ د٠أ                       أم محمد محمد شیحھ/ أ                                                                                 

٥

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  

طب المناطق 
  الحارة وصحتھا

  

  أولىورقــــــــــــھ 
طب المنــــــاطق 

  الحارة
   

   ســـاعـــــــــات٣ 

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
طب المنـــــــاطق 

  الحارة
   

   ســـاعـــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 
  ووصــــف عالجھا 

   
  ساعة ونصــــــــف

  إختیارىرر مقـــــــ
  

  
  ســـــــــــــــــاعتین

                            
   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                         

  
  



  
   العلياالدراسات 

)  ساعات معتمدة( ثاني جزء دكتوراهتحريرية متحانات الإلا ٢٠١٨ أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  ٢٠١٠عتبارا من دورة إبريل إللطالب املقيدين 

   عمید الكلیة                 وكیل الكلیة                                                         اإلدارة   مدیر                    رئیس القسم                 المراجع   المختص          
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                                        

  أحمد أحمد جمال الدین / د٠ أ           محمد أحمد سامي قندیل/ د٠أ                       أم محمد محمد شیحھ/ أ                                                                                 

٦

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  

 الشرعيالطب 
  اإلكلینیكیةوالسموم 

  

علم الســـــــــموم 
ة العامة والخاصـــ

  واإلدمان
  

   ســـاعـــــــــات٣

 وطــــــرق اإلدمان
  التشخیص والعالج 

  
  

  ســـــــــــــاعــــــتان

 الشرعيب ــــالط
 والحقلياالكلینیكى 
   والعاھات واإلصابات

  
   ســـــاعـــــــــات٣

  ىارإختیمقـــــــرر 
  
  
  

  ســـــــــــــــــاعتین

                             

   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 ــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــ٣                         
  

  



  
   العلياالدراسات 

)  ساعات معتمدة( ثاني جزء دكتوراهتحريرية متحانات الإلا ٢٠١٨ أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  ٢٠١٠عتبارا من دورة إبريل إللطالب املقيدين 

   عمید الكلیة                 وكیل الكلیة                                                         اإلدارة   مدیر                    رئیس القسم                 المراجع   المختص          
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                                        

  أحمد أحمد جمال الدین / د٠ أ           محمد أحمد سامي قندیل/ د٠أ                       أم محمد محمد شیحھ/ أ                                                                                 

٧

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  

  األطفالب ــــــــط
  

  أولىورقــــــــــــھ 
 متضمنا األطفالطب 

  التخصصات المختلفة
  

   ســـاعـــــــــات٣ 

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
متضمنا  األطفالطب 

   المختلفةالتخصصات 
  

  

   ســـاعـــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 
  ووصــــف عالجھا 

   

  ساعة ونصــــــــف

  إختیارىمقـــــــرر 
  
  
  

  ســـــــــــــــــاعتین

                               
   ٠ام الســاعھ العاشــرة صباحا  فى تماالمتحاناتــ 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                         

  
  



  
   العلياالدراسات 

)  ساعات معتمدة( ثاني جزء دكتوراهتحريرية متحانات الإلا ٢٠١٨ أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  ٢٠١٠عتبارا من دورة إبريل إللطالب املقيدين 

   عمید الكلیة                 وكیل الكلیة                                                         اإلدارة   مدیر                    رئیس القسم                 المراجع   المختص          
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                                        

  أحمد أحمد جمال الدین / د٠ أ           محمد أحمد سامي قندیل/ د٠أ                       أم محمد محمد شیحھ/ أ                                                                                 

٨

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  

التخدیر والعنایــــة 
المركزة وعالج 

   األلم
  

  أولىورقــــــــــــھ 
علم التخدیـــــــر 
والعنایة المركزة 

   وعالج االلم 
   ســـاعـــــــــات٣ 

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
علم التخدیـــــــــر 

 المركزة والعنایة
       األلموعالج 

   ســـاعـــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 

  ووصف عالجھا 
  

    

  ساعة ونصــــــــف

  إختیارىمقـــــــرر 
  

  
  

  ســـــــــــــــــاعتین

                               

   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                         
  
  



  
   العلياالدراسات 

)  ساعات معتمدة( ثاني جزء دكتوراهتحريرية متحانات الإلا ٢٠١٨ أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  ٢٠١٠عتبارا من دورة إبريل إللطالب املقيدين 

   عمید الكلیة                 وكیل الكلیة                                                         اإلدارة   مدیر                    رئیس القسم                 المراجع   المختص          
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                                        

  أحمد أحمد جمال الدین / د٠ أ           محمد أحمد سامي قندیل/ د٠أ                       أم محمد محمد شیحھ/ أ                                                                                 

٩

  الیوم/ التخصص 
  ناالثنی

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  

  ةـــــالجراحة العام
  

  أولىورقــــــــــــھ 
جراحة عامــــــة 

   وفروعھا 
   ســـاعـــــــــات٣ 

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
جراحة عامــــــة 

  وفروعھا

   ســـاعـــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
 وتشخیصھا شرحھا

  ووصف عالجھا 
      

  ساعة ونصــــــــف

  إختیارىمقـــــــرر 
  
  
  

  ســـــــــــــــــاعتین

                               
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                          

  
   ٠ز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ــ فى حالة ضبط جھا٢                         

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

  
  
  



  
   العلياالدراسات 

)  ساعات معتمدة( ثاني جزء دكتوراهتحريرية متحانات الإلا ٢٠١٨ أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  ٢٠١٠عتبارا من دورة إبريل إللطالب املقيدين 

   عمید الكلیة                 وكیل الكلیة                                                         اإلدارة   مدیر                    رئیس القسم                 المراجع   المختص          
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                                        

  أحمد أحمد جمال الدین / د٠ أ           محمد أحمد سامي قندیل/ د٠أ                       أم محمد محمد شیحھ/ أ                                                                                 

١٠

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  

ة المخ ــــــــجراح
   واألعصاب

  

  أولىورقــــــــــــھ 
  جراحة المــــــخ

  واألعصاب
   ســـاعـــــــــات٣ 

  ورقــــھ ثانیــــــة
  جراحة المــــــخ

  واألعصاب
   ســـاعـــــــــا ت٣

ـولى الطالب ــحالھ یتـ
خیصھا ـشرحھا وتش

  ووصف عالجھا 
      

اعة ونصــــــــف  ـــس

  إختیارىمقـــــــرر  
  
  
  

  ســـــــــــــــــاعتین

           

   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 ف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ــ سو٣                         
  
  

  



  
   العلياالدراسات 

)  ساعات معتمدة( ثاني جزء دكتوراهتحريرية متحانات الإلا ٢٠١٨ أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  ٢٠١٠عتبارا من دورة إبريل إللطالب املقيدين 

   عمید الكلیة                 وكیل الكلیة                                                         اإلدارة   مدیر                    رئیس القسم                 المراجع   المختص          
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                                        

  أحمد أحمد جمال الدین / د٠ أ           محمد أحمد سامي قندیل/ د٠أ                       أم محمد محمد شیحھ/ أ                                                                                 

١١

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  

 وأمراضالتولید 
  النساء 

  

  التولیــــــــــــــــــد
  

  
   ســـــــــاعـــــات٣

  ــاءأمراض النســــــ
  

  
   ســــــــاعــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 

  ووصف عالجھا 
      

  ساعة ونصــــــــف

  إختیارىمقـــــــرر 
  

  
  ســـــــــــــــــاعتین

                              

   ٠رة صباحا  فى تمام الســاعھ العاشــاالمتحاناتــ 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                         
  
  
  



  
   العلياالدراسات 

)  ساعات معتمدة( ثاني جزء دكتوراهتحريرية متحانات الإلا ٢٠١٨ أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  ٢٠١٠عتبارا من دورة إبريل إللطالب املقيدين 

   عمید الكلیة                 وكیل الكلیة                                                         اإلدارة   مدیر                    رئیس القسم                 المراجع   المختص          
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                                        

  أحمد أحمد جمال الدین / د٠ أ           محمد أحمد سامي قندیل/ د٠أ                       أم محمد محمد شیحھ/ أ                                                                                 

١٢

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  

طب وجراحـــــة 
  العـین 

  

  طــــــــــــب العین
  

  
   ســاعـــــــــات٣

  جــــراحــــة العیـــن
  

  
   ســـــــــاعــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 

  ووصف عالجھا 
      

  ساعة ونصــــــــف

  مقـــــــرر اختیارى
  

  
  ــــــــــــــــاعتینسـ

                               

   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                         
  
  
  



  
   العلياالدراسات 

)  ساعات معتمدة( ثاني جزء دكتوراهتحريرية متحانات الإلا ٢٠١٨ أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  ٢٠١٠عتبارا من دورة إبريل إللطالب املقيدين 

   عمید الكلیة                 وكیل الكلیة                                                         اإلدارة   مدیر                    رئیس القسم                 المراجع   المختص          
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                                        

  أحمد أحمد جمال الدین / د٠ أ           محمد أحمد سامي قندیل/ د٠أ                       أم محمد محمد شیحھ/ أ                                                                                 

١٣

الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  

ة ــــــــجراح
   التجمیل والحروق

  أولىورقــــــــــــھ 
التجمیل ة ـجراح

  والحروق
ســـاعـــــــــات ٣ 

  ورقــــھ ثانیــــــة
التجمیل ة ـجراح

  والحروق
 ســـاعـــــــــا ت٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 

  ووصف عالجھا 
      

ساعة ونصــــــــف  

  إختیارىمقـــــــرر 
  

  
  ســـــــــــــــــاعتین

           

   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحانات ــ تبــــــدأ١                              
  

   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                         
  
  



  
   العلياالدراسات 

)  ساعات معتمدة( ثاني جزء دكتوراهتحريرية متحانات الإلا ٢٠١٨ أكتوبرمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

  ٢٠١٠عتبارا من دورة إبريل إللطالب املقيدين 

   عمید الكلیة                 وكیل الكلیة                                                         اإلدارة   مدیر                    رئیس القسم                 المراجع   المختص          
   والبحوثالعلیاللدراسات                                                                                                                                        

  أحمد أحمد جمال الدین / د٠ أ           محمد أحمد سامي قندیل/ د٠أ                       أم محمد محمد شیحھ/ أ                                                                                 

١٤

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  

طب الحاالت 
  الحرجة

  

  ورقــــــــــــھ اولى
  الحاالت الحرجة

  
   ســـاعـــــــــات٣ 

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
  الحاالت الحرجة

  

  ت ســـاعـــــــــا٣

حالھ یتــولى الطالب 
ا شرحھا وتشخیصھ

  ووصــــف عالجھا  
  ساعة ونصــــــــف

  إختیارىمقـــــــرر 
  
  

  ســـــــــــــــــاعتین

                            
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                         

  
   ٠ى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أ٢                         

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

  


