
  
   العلياالدراسات 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

١

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  

  العلوم الطبیـــــــــــــــة
   االســـــاسیة

  التشریح واالجنة

  ورقــــــــــــھ اولى
 وعلم ریــــحالتش

  واالجنــــة
   ســـاعـــــــــات٣

  ورقــــــــھ ثانیـــــة
التشـــــریح  وعلم 

  ــةواالجنــ
   ســـاعـــــــــات٣

  المقرر االختیارى

  
  ـــاعـــــــاتــ س٣

                         
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                         

  
   ٠ فى غـش ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع٢                         

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

  
  

  
  
  



  
   العلياالدراسات 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

٢

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  

  العلوم الطبیـــــة
   االساسـیة

  الھســــتولوجیا

  ھ اولىورقــــــــــــ
  الھستولوجیا

  
   ســـاعـــــــــات٣

  ورقــــــھ ثانیــــــة
  الھستولوجیا

  
   ســـاعـــــــــات  ٣

  المقرر االختیـــارى
  
  
  

  ـاعـــــــاتـــ ســ٣

                                

   ٠ة صباحا  فى تمام الســاعھ العاشــراالمتحاناتــ 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 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

٣

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  العلوم الطبیة  االساسیة
  الفسیولوجیا االكلینیكیة

  

  ورقــــــــــــھ اولى
   الفسیولوجیا

  
   ســـاعـــــــــات٣

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
  الفسیولوجیا

  
  ـــاعـــــــــاتــــ س٣

  المقرر االختیــــارى
  
  
  
  

  ـــــــــــاعــتـانســــ

                                

   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 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

٤

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  العلوم الطبیة االسـاسیة
   الكیمیاء الحیویة الطبیة

  ورقــــــــــــھ اولى
  الكیمیاء الحیویة

  
  ـاعـــــــــات ســ٣

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
  الكیمیاء الحیویة

  
   ســـاعـــــــــات٣

  المقرر االختیــــارى
  
  
  
  

  ســــــــــاعــتــــــــان

                                
   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 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

٥

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  نیناالث

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  

  العلوم الطبیة االساسیة
  الباثولوجیا

  ورقــــــــــــھ اولى
   الباثولوجیا الخاصة

  
   ســـاعـــــــــات٣

  ـ علم االحیـاء الجزیئیـة
  ـ الكیمیاء النســــــیجیة

            المناعیة
  

  ســــــــــاعتـــــــــــــــان

  ةورقــــــــھ ثانیــــــ
   الباثولوجیا الخاصة

  
  ــاعـــــــــاتــــــــــ سـ٣

  المقرر االختیــــــــارى
  
  
  

  ســــــــــاعتـــــــــــــــان

                           
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                         

  
   ٠ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ــ٢                         

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

  
  
  

  



  
   العلياالدراسات 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

٦

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  

  طبیة االساسیةالعلوم ال
الفارماكولوجیا 

   االكلینیكیة

  ورقــــــــــــھ اولى
الفارماكولوجیـــــا 

   االكلینیكیة
  

   ســـاعـــــــــات٣

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
الفارماكولوجیـــــا 

  االكلینیكیة
  

   ســـــاعـــــــــات٣

  المقرر االختیــــارى
  
  
  
  

  ســــــــاعــتــــــــان

                           
   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 اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئ٣                         

  
  
  

  
  



  
   العلياالدراسات 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

٧

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  

  العلوم الطبیة االساسیة
  المیكروبیولوجیا 

  الطبیـــة والمناعــــــــة

  ورقـــــــــــــــــھ اولى
المیكروبیولوجیا الطبیة 

   والمناعة
  ســــــــــاعـــــــــات ٣

  ــــةــــھ ثانیـــــــــورقـــــ

المیكروبیولوجیا 
   الطبیـة والمناعة

   ســـاعـــــــــات٣

  

                               

   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 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

٨

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  

  وم الطبیة االساسیةالعل
  الطفیلیات

  ورقــــــــــــھ اولى
  الطفیلیات

  
   ســـاعـــــــــات٣ 

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
  الطفیلیات

  
   ســــــاعـــــــــات٣

  المقرر االختیــــارى
  
  

  ســــــــاعــتــــــــان

                              

   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتـدأ ــ تبـــــ١                         
  

   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 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

٩

  الیوم/ تخصص ال
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  

االمراض 
  الباطنھ العامــــھ

  

  ورقــــــــــــھ اولى
  الباطنھ العامة

  
   ســـاعـــــــــات٣ 

  ورقـــــھ ثانیــــــة
   الباطنھ العامة

  
   ســــاعـــــــــات٣

حالھ یتولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 

   العالج لھا ووصف
  ساعة ونصــــــــف

  
   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 تیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ــ سوف تعتمد الن٣                         

  
  
  
  
  

  



  
   العلياالدراسات 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

١٠

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  

الطـــب الطبیعى 
  والتأھیل

  

الطب الطبیــــــعى 
  والتأھیل

  
  

   ســــــاعــــــــات٣

االستعماالت 
یكیة للكھرباء االكلین

الطبیة فى 
  التشخیص والعالج

   ســـــاعــــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 
  ووصف العالج لھا

   
  سـاعة ونصــــــــف

االجھزة التعویضیة 
  واالطراف الصناعیة

  
   

  ت ســـــــــــاعــــا٣

                           
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتـــــدأ ــ تبـ١                         

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

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

  
  
  

             



  
   العلياالدراسات 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

١١

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  

  االمراض العصبیة
  

  ورقــــــــــــھ اولى
  االمراض العصبیة

  
   ســـاعـــــــــات٣ 

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
   االمراض العصبیة

  

  ت ســـاعـــــــــا٣

حالھ یتــولى الطالب 
یصھا شرحھا وتشخ

  ووصــــف عالجھا  
  ساعة ونصــــــــف

                            
   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 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

١٢

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  

  الطـــــــب النفسى
  

  ورقــــــــــــھ اولى
  الطـــب النفسى

  
   ســـاعـــــــــات٣ 

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
  الطـــــب النفسى

  

   ســـاعـــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 
  ووصــــف عالجھا  

  ساعة ونصــــــــف

                               
   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 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

١٣

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  ثنیناال

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  

االمراض 
  الصدریة والتدرن

  

  ورقـــــــــــھ اولى
  االمراض الصدریة

  
   ســـاعـــــــــات٣ 

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
  االمراض الصدریة

  

   ســـاعـــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 
  ووصف العالج لھا  
  ساعة ونصــــــــف

  ـــرر االختیارىالمقـ
  
  

   ســـــــاعــــــــات٣
                               

   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 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

١٤

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  

امراض القلب 
  واالوعیة الدمویة

  

  ورقــــــــــــھ اولى
لقلب امراض ا

  واالوعیة الدمویة
   

   ســـاعـــــــــات٣ 

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
امراض القلب 

  واالوعیة الدمویة
   

   ســـاعـــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 
  ووصف العالج لھا

    
  ساعة ونصــــــــف

  المقــــرر االختیارى
  
  
  

   ســـــــاعــــــــات٣

                              

   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 ئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــی٣                         
  
  
  
  



  
   العلياالدراسات 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

١٥

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  

طب المناطق 
  الحارة وصحتھا

  

  ورقــــــــــــھ اولى
طب المنــــــاطق 

  الحارة
   

   ســـاعـــــــــات٣ 

حالھ یتــولى الطالب 
 شرحھا وتشخیصھا
  ووصــــف عالجھا 

   
  ساعة ونصــــــــف

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
طب المنـــــــاطق 

  الحارة
   

   ســـاعـــــــــات٣

                            
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                         

  
   ٠ى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ــ ف٢                         

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

  
  

  
  



  
   العلياالدراسات 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

١٦

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  

ـــــولوجیا الباثــــــ
  االكلینیكیة

  

  ورقة أولـــــــــــــى
  
   ســــــاعـــــــات٣

  ورقـــــھ ثانیــــــــة
  

   ســـــــــــاعـــات٣
  

                             

   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 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

١٧

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  

الطب الشرعى 
  والسموم االكلینیكیة

  

علم الســموم العامة 
  والخاصـــة واالدمان

  
  

   ســـاعـــــــــات٣

االدمان وطــــــرق 
  التشخیص والعالج 

  
  

  ســـــــــــــاعــــــتان

الطب الشــــــرعى االكلینیكى 
والحقلى واالصابات 

  والعاھات 
  

   ســـــاعـــــــــات٣

                             

   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 ـیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشـ٣                         
  

  
  
  



  
   العلياالدراسات 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

١٨

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  

  ب االطفالــــــــط
  

  ورقــــــــــــھ اولى
طب االطفال متضمنا 
  التخصصات المختلفة

  
   ســـاعـــــــــات٣ 

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
متضمنا االطفال طب 

   المختلفةالتخصصات 
  

  

   ســـاعـــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 
  ووصــــف عالجھا 

   

  ساعة ونصــــــــف

                               
   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 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

١٩

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  

التخدیر والعنایــــة 
المركزة وعالج 

  االلم 
  

  ورقــــــــــــھ اولى
علم التخدیـــــــر 
والعنایة المركزة 

   وعالج االلم 
   ســـاعـــــــــات٣ 

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
علم التخدیـــــــــر 
والعنایة المركزة 

      وعالج االلم 

   ســـاعـــــــــات٣

لى الطالب حالھ یتــو
شرحھا وتشخیصھا 

  ووصف عالجھا 
  

    

  ساعة ونصــــــــف

                               

   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                         
  

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

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



  
   العلياالدراسات 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

٢٠

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  

االشعھ 
  التشــــخیصیة

  

  ورقــــــــــــھ أولى
  أشعھ تشخیصیة

  
   

   ســـاعـــــــــات٣ 

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
   خیصیةــأشعھ تش

  

   

   ســـاعـــــــــات٣

  المقــرر االختیاري 
  
  
  
  

  ســــــاعتـــــــــــان

                               

   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 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

٢١

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  ثنیناال

٥/١١/٢٠١٨  

  ةـــــالجراحة العام
  

  ورقــــــــــــھ اولى
جراحة عامــــــة 

   وفروعھا 
   ســـاعـــــــــات٣ 

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
جراحة عامــــــة 

  وفروعھا

   ســـاعـــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 

  ووصف عالجھا 
      

  ساعة ونصــــــــف

                               
   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                         

  
  
  
  



  
   العلياالدراسات 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

٢٢

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  

ة المخ ــــــــجراح
  واالعصاب 

  

  ورقــــــــــــھ اولى
  جراحة المــــــخ

  واالعصاب
   ســـاعـــــــــات٣ 

  ورقــــھ ثانیــــــة
   المــــــخجراحة

  واالعصاب
   ســـاعـــــــــا ت٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 

  ووصف عالجھا 
      

  ساعة ونصــــــــف  

           

   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                              
  

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

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



  
   العلياالدراسات 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

٢٣

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  

جراحة القلب 
  والصدر

  

  ورقــــــــــــھ اولى
  جراحــــــــة قلب

  وصـــدر
   ســـاعـــــــــات٣ 

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
  جراحــــــــة قلب

  وصـــدر
   ســـاعـــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 

  ووصف عالجھا 
      

  ساعة ونصــــــــف

          
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــــدأ ــ تبــ١                          

  
   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 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

٢٤

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  

جراحة المسالك 
  البولیة

  

  ورقــــــــــــھ اولى
  جراحة المسـالك

  البولیة
   ســـاعـــــــــات٣ 

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
  جراحة المســـالك

  البولیة
   ســـاعـــــــــات٣

یتــولى الطالب حالھ 
شرحھا وتشخیصھا 

  ووصف عالجھا 
      

  ساعة ونصــــــــف

  ارىــــالمقرر االختی
  

  
  ساعتـــــــــــــــــان

                               
   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 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

٢٥

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  

  جراحة العظام
  

  ورقــــــــــــھ اولى
  جراحــــة العظام

  واالصابات
  

   ســـاعـــــــــات٣ 

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
  جراحــــة العظام

  واالصابات
  

   ســـاعـــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 

  ووصف عالجھا 
      

  ساعة ونصــــــــف

  رىاـــالمقرر االختی
  

  
   ســاعـــــــــــــات٣

  
   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 ـجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتیـ٣                         

  
  

  
  
  



  
   العلياالدراسات 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

٢٦

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  

جراحـــــة األنف 
واألذن 

  والحنـــــــجرة
  

  ورقــــــــــــھ أولى
إمراض األذن 

  واألنف والحنجرة
  

  ـــاعـــــــــات ســـــ٣ 

  ورقــــــــھ ثانیــــــة
األذن  أمراض 

  واألنف والحنجرة
  

   ســـــــاعـــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 

  ووصف عالجھا 
      

  ساعة ونصــــــــف

  المقـــرر االختیاري

  
  

  ساعتـــــــــــــــــان

                              
   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 ى فــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                         

  
  
  

  
  



  
   العلياالدراسات 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

٢٧

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  

التولید وامراض 
  النساء 

  

  التولیــــــــــــــــــد
  

  
   ســـــــــاعـــــات٣

  أمراض النســــــــاء
  

  
   ســــــــاعــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 

  الجھا ووصف ع
      

  ساعة ونصــــــــف

                              

   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 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

٢٨

  الیوم/ التخصص 
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  

طب وجراحـــــة 
  العـین 

  

  طــــــــــــب العین
  

  
   ســاعـــــــــات٣

  ــنجــــراحــــة العیـ
  

  
   ســـــــــاعــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 

  ووصف عالجھا 
      

  ساعة ونصــــــــف

                               

   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                         
  

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

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



  
   العلياالدراسات 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

٢٩

  الیوم/التخصص
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  
  بعاءاألر

١٤/١١/٢٠١٨  

  األسرةطب 
  

  ورقـــــھ اولـــــــــى
  طـــــــب اســـــــرة

  
   ســـــــاعــــــــات٣

  ورقـــــــــــھ ثانیة 
  طـــــــــــــب اسرة

  
   ســــــاعــــــات٣

تكاملى فى التخصصات 
االكلینیكیة ذات العالقة 

  بطب االسرة

  
   ســاعــــــــــات٣

ب حالھ یتــولى الطال
شرحھا وتشخیصھا 

 ھا لعالجالووصف 
  في مجال طب األسرة 

  ـــفـساعة ونصــ

  المقرر االختیارى
  
  

  ســــــاعــــــــتان
   

  ٠تمام الســاعھ العاشــرة صباحا  فى االمتحاناتــ تبــــــدأ  ١  
  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢ 

  
   .٢٠١٩ینایر فى ـة المنعقد تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیـــــ سوف ٣ 

  
  
  
  



  
   العلياالدراسات 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

٣٠

  الیوم/التخصص
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  
  األربعاء

١٤/١١/٢٠١٨  
الصحة العامة 
  وطب المجتمع

  

  ورقــــــــھ اولـــــــــى
  ـــــھصحــــة عــــــــام

  
   ســـــــاعــــــــات٣

  ورقـــــــھ ثانیـــــــة 
  صحــــة عامــــــــھ

  
   ســــــاعـــــــات٣

قیاس الملوثـــــــات 
البیئیــة وعالقتـــھا 
  بأمـــراض المجتمع

  

  ســـــاعتــــــــــــــان

ادارة وجــــــــــــودة 
  الخدمات الصحیـــــة

  
  

  انســــــــــــاعـــــتـ

  المقرر االختیـــارى
  
  
  
  
  
  

   ســـــــاعــــــــات٣
  

  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 ـة المنعقد ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیـــ٣      
  
  
  
  



  
   العلياالدراسات 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

٣١

  الیوم/التخصص
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  
  األربعاء

١٤/١١/٢٠١٨  
طب الصناعات 
  والصحة المھنیة

  

  ورقــــــــھ اولـــــــــى
طب الصناعات 

  واالمراض المھنیــــــة
  

   ســـــــاعــــــــات٣

  قــــــــــــھ ثانیــــةور
طب الصناعات 

  واالمراض المھنیـــــة
  

   ســــــاعـــــــات٣

تقییم االثـــــر البیئى 
  الصحى

  
  

  ســــــاعتــــــــــــان

  التوعیة الصحیـــة
  للوقایة من المخاطر

  
  نســــــــاعتـــــا

  المقرر االختیارى
  

  
  ســــــاعتــــــــــان

      
  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 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

٣٢

  الیوم/التخصص
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  
  األربعاء

١٤/١١/٢٠١٨  
  األحد 

١٨/١١/٢٠١٨  
االمراض الجلدیة 

  والتناسلیة 
  

  ورقــــــــھ اولـــــــــى
  االمراض الجلدیـــــــة

  
   ســـــــاعــــــــات٣

  ورقــــــــــــھ ثانیــــة
  االمراض الجلدیـــــة

  
  ـــــــــاعـــــــات س٣

  ورقــــــــھ اولــــــى
االمراض التناسلیة 

  والجنسیة 
  

   ســـــــاعــــــــات٣

  ورقــــــــھ ثانیــــــھ
االمراض التناسلیة 

  والجنسیة 
  

   ســـــــاعــــــــات٣

حالھ یتــولى الطالب 
شرحھا وتشخیصھا 

  ووصف عالجھا 
     

  ساعة ونصــــــــف

ـــــــــــا باثولوجیـــــ
وھســـــتوباثولوجیا 

  الجلــــد
  

  ســـــــــاعتــــــــان
  
  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 المنعقد ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــ٣ 

  
  
  
  



  
   العلياالدراسات 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

٣٣

  الیوم/التخصص
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  
  األربعاء

١٤/١١/٢٠١٨  
  األحد 

١٨/١١/٢٠١٨  

  معیاتـــالس
  

  ورقــــــــھ اولـــــــــى
  أمراض السمع

  
   ســـــــاعــــــــات٣

  ــةورقــــــــــــھ ثانیــ
  أمراض السمع

  
   ســـــــــاعـــــــات٣

  ورقــــــــھ أولـــــى
  تـــــــأھیـــــل

  
   ســـــــاعــــــــات٣

  ورقــــــــھ ثانیــــــھ
  تـــــــأھیـــــل

  
   ســـــــاعــــــــات٣

  أنــــــــــــــف وأذن
  وحنجرة

  
  ســـــــاعــتـــــــان

  االلكترونیــــــــــات
  
  

  ــــــــاعتـــــــانســـ

  
  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 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

٣٤

  الیوم/التخصص
  حد األ

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  االربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  األحد

٤/١١/٢٠١٨  
  الثالثاء 

٦/١١/٢٠١٨  
  ورقــــــــــــــــھ اولـــى
  عالج االورم باالشعاع

  ســـــــــــــــــــــــاعات٣

  ورقــــــھ ثانیـــــــــــــــــھ
  عاعــــــعالج االورم باالش

  ـــــاعاتــــــــــــــســـــــ٣

التصویر التشخیصي 
  لألورام

  ســــــــــــــــــــاعتــان

  باثولوجیـــــــــا األورام
   

  ســــــــــــــــــــاعتان
  الخمیس

٨/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  
  األربعاء 

١٤/١١/٢٠١٨  
  األحد

١٨/١١/٢٠١٨  

عــــــالج 
األورام  والطب 

  النووى

  األمراض الباطنــــــــة
  

  ـــاعتـــــانســــــــــــــــــــ

  جـــــراحــــــــــة األورام
  

  ســــــــــــــــــــــاعتــان

العـــــالج البیولوجــــي 
  وكیمیائي لألورام

  ســــــــــــــــــــاعات٣

  المقــــرر االختیـــارى
  

  ســـــــــــــــــاعتــــــان

                   
  ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا حاناتاالمتــ تبــــــدأ ١                 

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

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

  



  
   العلياالدراسات 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

٣٥

/ التخصص 
  الیوم

  االثنین
٢٩/١٠/٢٠١٨  

  األربعاء 
٣١/١٠/٢٠١٨  

  االثنین
٥/١١/٢٠١٨  

  األحد
١١/١١/٢٠١٨  

  األربعاء
١٤/١١/٢٠١٨  

  التخاطب
  

  ورقــــــــھ اولـــــــــى
  التخاطب

  
   ســـــــاعــــــــات٣

االمراض العصبیھ 
  والنفسیھ

  
  ســــــــــــــاعتـــان

ورقــــــــــــھ 
  ثانیــــة
  التخاطب

  

   ســـــــــاعـــــــات٣

  أنــــــــــــــف وأذن
  وحنجرة

  
   ســـــــاعــــــــات٣

  مقرر اختیـــــارى
  
  

   ســـــــاعــــــــات٣

    
  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  بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتیــجة٣ 

  
  
  
  
  



  
   العلياالدراسات 

   )ة ساعات معتمد( ثاني جزء دكتوراهمتحانات التحريرية إلا ٢٠١٨كتوبر أمتحانات الدراسات العليا دور إجدول 

       عمید الكلیة                    وكیل الكلیة                                                  اإلدارةمدیر                      رئیس القسم                المرجع      المختص      
   والبحوثالعلیا للدراسات                                                                                                                             

   مد أحمد جمال الدین  أح/د٠أ                   محمد أحمد سامي قندیل  / د٠أ      أم محمد محمد شیحة          /أ                                                                              

٣٦

  الیوم/التخصص
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  
  األربعاء

١٤/١١/٢٠١٨  

  
  طب الطوارئ 

  ورقـــھ أولـــــــــــى
  تكاملیة 

  
   ســاعــــــــات٣

 ورقھ ثانیـــــــــــھ
  تكاملیة 

  
   ســـاعــــــــات٣

ورقھ ثانیـــــــــــھ 
  تكاملیة 

  
   ســـاعــــــــات٣

  وصف حالة
  
  

    ونصف ساعة

  مقـــــرر اختیارى 
  
  

  ســــــــاعة 

   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١   
  
   ٠حضر شروع فى غـش ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل م٢  
  
   .٢٠١٩ینایر فى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣  
  
  

  


