
  
   العلياات الدراس

ثاني دبلوم جزء + ثاني متحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨ أكتوبر متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

   ) ساعات معتمدة( ٢٠١٠للطالب املقيدين إعتبارا من دورة إبريل 

  عمید الكلیة                        الكلیة                   وكیل                              إلدارةامدیر            القسم           رئیس       المراجع          المختص                
  حوث والبالعلیاللدراسات                                                                                                                           

  أحمد أحمد 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 الطبیة االساسیة
  ) الھستولوجیا(

  

  ورقـــــــھ أولــــى
  
  
   ســاعــــــــات٣

  ورقــــھ ثانیـــــــة
  
  
   ساعــــــــــــات٣

  المقرر االختیارى
  
  
  

  

  ـــــــــــــــھســـاع
                       
   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                       

  
   .٢٠١٩ینایرفى  المنعقد كلیــــةلنتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الــ سوف تعتمد ا٣                       

  
            



  
   العلياات الدراس

ثاني دبلوم جزء + ثاني متحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨ أكتوبر متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

   ) ساعات معتمدة( ٢٠١٠للطالب املقيدين إعتبارا من دورة إبريل 

  عمید الكلیة                        الكلیة                   وكیل                              إلدارةامدیر            القسم           رئیس       المراجع          المختص                
  حوث والبالعلیاللدراسات                                                                                                                           

  أحمد أحمد 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 الطبیـــــــــــة 
االساسیة 

  )الباثولوجیــــــــــــا(
  

  ورقـــــــھ أولــــى
  
  
   ســاعــــــــات٣

  ورقــــھ ثانیـــــــة
  
  
   ساعــــــــــــات٣

  االختیارىالمقرر 
  
  
  

  

  ـــــــــــــــھســـاع
                
   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                      

  
   .٢٠١٩ینایرفى وف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ــ س٣                      

  

  



  
   العلياات الدراس

ثاني دبلوم جزء + ثاني متحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨ أكتوبر متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

   ) ساعات معتمدة( ٢٠١٠للطالب املقيدين إعتبارا من دورة إبريل 

  عمید الكلیة                        الكلیة                   وكیل                              إلدارةامدیر            القسم           رئیس       المراجع          المختص                
  حوث والبالعلیاللدراسات                                                                                                                           

  أحمد أحمد 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 االساسـیة

المیكروبیولوجیــــــا (
  )الطبیة والمناعة

  

  ورقـــــــھ أولــــى
  
  
   ســاعــــــــات٣

  ـھ ثانیـــــــةورقـــ
  
  
   ساعــــــــــــات٣

  المقرر االختیارى
  
  
  

  

  ـــــــــــــــھســـاع
                  
   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                      

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

  
  
  



  
   العلياات الدراس

ثاني دبلوم جزء + ثاني متحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨ أكتوبر متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

   ) ساعات معتمدة( ٢٠١٠للطالب املقيدين إعتبارا من دورة إبريل 

  عمید الكلیة                        الكلیة                   وكیل                              إلدارةامدیر            القسم           رئیس       المراجع          المختص                
  حوث والبالعلیاللدراسات                                                                                                                           

  أحمد أحمد 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  

االمراض الباطنـــــــھ 
  العامة
  

  ورقة أولــــــــــى
  
  
  ـات ســاعـــــــ٣

  ورقة ثانیـــــــــــة
  
  
   ساعــــــــــــات٣

  المقرر االختیارى
  
  
  

  

  ــــــــــــــــھســـاع
                      
   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                       

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

  
  
  



  
   العلياات الدراس

ثاني دبلوم جزء + ثاني متحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨ أكتوبر متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

   ) ساعات معتمدة( ٢٠١٠للطالب املقيدين إعتبارا من دورة إبريل 

  عمید الكلیة                        الكلیة                   وكیل                              إلدارةامدیر            القسم           رئیس       المراجع          المختص                
  حوث والبالعلیاللدراسات                                                                                                                           

  أحمد أحمد 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  

الطـــب الطبیعى 
  والتأھیل

  

الطــــــــب الطبیعى 
  التأھیلو

  
  

   ســــــاعــــــــات٣

تعماالت ــاالس
االكلینیكیة للكھربـــــاء 

ة فى التخصص ـــــالطبی
  والعــــــالج

  

  ســـــاعتـــــــــان

  المقرر االختیارى
  
  

  
  

  ـــــــــــــــھســـاع
                     
   ٠اعھ العاشــرة صباحا  فى تمام الســاالمتحاناتــ تبــــــدأ ١                      

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

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

  



  
   العلياات الدراس

ثاني دبلوم جزء + ثاني متحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨ أكتوبر متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

   ) ساعات معتمدة( ٢٠١٠للطالب املقيدين إعتبارا من دورة إبريل 

  عمید الكلیة                        الكلیة                   وكیل                              إلدارةامدیر            القسم           رئیس       المراجع          المختص                
  حوث والبالعلیاللدراسات                                                                                                                           

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

٦

  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  

 اإلمراض
العصبیــة والطب 

  النفسى

  ورقـــــــة أولـــــــى 
  االمراض العصبیــة

  
  
   ســــــاعــــــــات٣

  ورقــــــة ثانیـــــــة
  االمراض العصبیــة

  
  
   ســـاعــــــــــــات٣

  ــة أولـــــــىورقـــ
  الطـــــــــب النفسى

  
  

   ســــــاعــــــــات٣

  ورقــة ثانیــــــة
  الطـــــب النفسى

  
  

   ساعــــــــــات٣

  علم النفس الطبى
  
  
  

  ســـــاعتــــــــــان

  رر االختیارىــــالمق
  
  
  
  ـــــــــــــــھـــاعـــــس

       
   ٠مام الســاعھ العاشــرة صباحا  فى تاالمتحاناتــ تبــــــدأ ١         

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

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

  
  



  
   العلياات الدراس

ثاني دبلوم جزء + ثاني متحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨ أكتوبر متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

   ) ساعات معتمدة( ٢٠١٠للطالب املقيدين إعتبارا من دورة إبريل 

  عمید الكلیة                        الكلیة                   وكیل                              إلدارةامدیر            القسم           رئیس       المراجع          المختص                
  حوث والبالعلیاللدراسات                                                                                                                           

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

٧

  الیوم/التخصص
  الخمیس 

١/١١/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد 

١١/١١/٢٠١٨  

   الصدریــةاألمراض
  والتدرن

  

  ورقــــــــــة أولى
  
  
  

   ســاعــــــــات٣

  ورقة ثانیــــــــــة
  

  
  

   ساعــــــــــــات٣

  المقرر االختیارى
  
  

  
  

  ـــــــــــــــھســـاع
                       

  ٠عاشــرة صباحا  فى تمام الســاعھ الاالمتحاناتــ تبــــــدأ ١                        
  

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

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



  
   العلياات الدراس

ثاني دبلوم جزء + ثاني متحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨ أكتوبر متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

   ) ساعات معتمدة( ٢٠١٠للطالب املقيدين إعتبارا من دورة إبريل 

  عمید الكلیة                        الكلیة                   وكیل                              إلدارةامدیر            القسم           رئیس       المراجع          المختص                
  حوث والبالعلیاللدراسات                                                                                                                           

  أحمد أحمد 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  

طب المناطق الحارة 
  وصحتھا

  

  ورقة أولــــــــــى
  
  
   ســاعــــــــات٣

  المقرر االختیارى
  
  

  
  

  ـــــــــــــــھســـاع

  ورقة ثانیـــــــــــة
  
  
   ساعــــــــــــات٣

                         
  ٠الســاعھ العاشــرة صباحا  فى تمام االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                       

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

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

  
  
  



  
   العلياات الدراس

ثاني دبلوم جزء + ثاني متحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨ أكتوبر متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

   ) ساعات معتمدة( ٢٠١٠للطالب املقيدين إعتبارا من دورة إبريل 

  عمید الكلیة                        الكلیة                   وكیل                              إلدارةامدیر            القسم           رئیس       المراجع          المختص                
  حوث والبالعلیاللدراسات                                                                                                                           

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

٩

  الیوم/التخصص
  األحد 

٢٨/١٠/٢٠١٨  
  یس الخم

١/١١/٢٠١٨  
  األحد 

٤/١١/٢٠١٨  

الباثولوجیـــــــــــــا 
  االكلینیكیة

  

  الكیمیاء االكلینیكیة
  
  
   ســاعــــــــات٣

  المقرر االختیارى 
  
  

  
  ـــــــــــــــھســـاع

  أمراض الــــــــدم
  

  
 ساعــــــــــــات             ٣

                              
  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                             

  
   .٢٠١٩ینایرفى منعقد ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة ال٣                             

  
  
  



  
   العلياات الدراس

ثاني دبلوم جزء + ثاني متحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨ أكتوبر متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

   ) ساعات معتمدة( ٢٠١٠للطالب املقيدين إعتبارا من دورة إبريل 

  عمید الكلیة                        الكلیة                   وكیل                              إلدارةامدیر            القسم           رئیس       المراجع          المختص                
  حوث والبالعلیاللدراسات                                                                                                                           

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

١٠

  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  

الطب الشـــــرعى 
والسموم 

  االكلینیكیـــــــــــة

  موم العامــھــــالس
   والخاصھ 

  
  
  
   ساعـــــــــــات٣

افاقة مراكز طـرق 
  الجسم الحساسة

  
  
  

  ســــاعھ ونصف

  ورقـــــــة أولـــــــى
الطب الشرعى 

  اكلینیكى
  

  
   ســــــاعــــــــات٣

  ورقــــــة ثانیـــــــة
الطب الشرعى 

  اكلینیكى
  

  
   ســــــاعــــــــات٣

االصابات والعاھات 
  وتعویضھا

  
  
  

   ســـاعــــــــــــات٣

  رر االختیارىـالمق
  
  
  
  

  ـــــــــــھـــاعـــــس

            
  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          

  
  .٢٠١٩ینایرفى د ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعق٣          

  
  



  
   العلياات الدراس

ثاني دبلوم جزء + ثاني متحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨ أكتوبر متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

   ) ساعات معتمدة( ٢٠١٠للطالب املقيدين إعتبارا من دورة إبريل 

  عمید الكلیة                        الكلیة                   وكیل                              إلدارةامدیر            القسم           رئیس       المراجع          المختص                
  حوث والبالعلیاللدراسات                                                                                                                           

  أحمد أحمد 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  

التخدیر والعنایة 
  المركزة وعالج االلم

  

  ورقھ أولــــــــــى
علم التخدیر والعنایة 
  المركزوعالج االلـــم

  
   ســاعــــــــات٣

  ورقھ ثانیــــــــــة
علم التخدیر والعنایة 

  ج االلمالمركزوعال
  
   ســاعــــــــات٣

  رر االختیارىــــالمق
  
  
  
  ـــــــــــــــھـــاعـــــس

                                
   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                             

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



  
   العلياات الدراس

ثاني دبلوم جزء + ثاني متحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨ أكتوبر متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

   ) ساعات معتمدة( ٢٠١٠للطالب املقيدين إعتبارا من دورة إبريل 

  عمید الكلیة                        الكلیة                   وكیل                              إلدارةامدیر            القسم           رئیس       المراجع          المختص                
  حوث والبالعلیاللدراسات                                                                                                                           

  أحمد أحمد 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  

  ـةالجراحة العام
  

  ورقـــھ أولـــــــــــى
الجراحة العامـــــة 

  وفروعھا
  

   ســاعــــــــات٣

ورقھ ثانیـــــــــــھ 
الجراحة العامـــة 

  وفروعھا
  

   ســـاعــــــــات٣

  اـــــــــــــالباثولوجیــ 
       الجراحیة الخاصھ    
  مقـــــرر اختیارىــ 

  
   ســـاعــــــــات٣

   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتأ ــ تبــــــد١   
  
   ٠ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر شروع فى غـش ٢  
  
   .٢٠١٩ینایرفى ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣  
  
  



  
   العلياات الدراس

ثاني دبلوم جزء + ثاني متحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨ أكتوبر متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

   ) ساعات معتمدة( ٢٠١٠للطالب املقيدين إعتبارا من دورة إبريل 

  عمید الكلیة                        الكلیة                   وكیل                              إلدارةامدیر            القسم           رئیس       المراجع          المختص                
  حوث والبالعلیاللدراسات                                                                                                                           

  أحمد أحمد 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  

جراحة المســــالك 
  البولیة

  

  ـــــــــىــــورقھ أول
 المسالك ةجراح

  البولیة

  
  
  

   ســاعــــــــات٣

  ثانیــــــــــــــةورقھ 
جراحة المسالك 

  البولیة
  

  
  

   ســــاعــــــــات٣

  ــــا ــــالباثولوجیـــــــــ 
ة     ــــالجراحیةالخاصـ   
  لتشریح الجراحى ــ ا

     الخاص  
  ــ مقــــــــرر اختیارى

  
   ســــاعــــــــات٣

                        
   ٠ فى تمام الســاعھ العاشــرة صباحا االمتحاناتــ تبــــــدأ ١                       

  
   ٠ شروع فى غـش ــ فى حالة ضبط جھاز محمول مع أى طالب سیتم عمل محضر٢                       

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



  
   العلياات الدراس

ثاني دبلوم جزء + ثاني متحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨ أكتوبر متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

   ) ساعات معتمدة( ٢٠١٠للطالب املقيدين إعتبارا من دورة إبريل 

  عمید الكلیة                        الكلیة                   وكیل                              إلدارةامدیر            القسم           رئیس       المراجع          المختص                
  حوث والبالعلیاللدراسات                                                                                                                           

  أحمد أحمد 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  

  جراحة العظــــــام
  

  جراحــــــة العظام
  
  
  ـات ســاعـــــــ٣

   
  
  
  ـاعــــــــاتــ سـ٣

االصابات الخاصھ 
  مبالعظا

  
   ساعــــــــــــات٣

  مقــــــــرر اختیارى
  
  

  ھــــــاعــــــــــــــــســ
                      
   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                      

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

  
  



  
   العلياات الدراس

ثاني دبلوم جزء + ثاني متحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨ أكتوبر متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

   ) ساعات معتمدة( ٢٠١٠للطالب املقيدين إعتبارا من دورة إبريل 

  عمید الكلیة                        الكلیة                   وكیل                              إلدارةامدیر            القسم           رئیس       المراجع          المختص                
  حوث والبالعلیاللدراسات                                                                                                                           

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

١٥

  الیوم/التخصص
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  
  االربعاء 

١٤/١١/٢٠١٨  

جراحــة االنف االذن 
  والحنجرة

  

  ورقھ أولـــــــــــى
امراض وجراحة 

االذن واالنف 
  والحنجرة

   ســاعــــــــات٣

  ورقھ ثانیـــــــــة
امراض وجراحة 

االذن واالنف 
  والحنجرة

   ســاعــــــــات٣

أســـــاسیات علم 
الصوت 

  والســــــــمعیات
  

  تا ســــاعــــ٣

مبادىء الجراحة 
العامة وجراحــة 

  الراس والرقبة
  

   ســاعــــــــات٣

  المقرر االختیارى
  
  
  

  

  ـــــــــــــھســــاع
                         
   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                       

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

  
  



  
   العلياات الدراس

ثاني دبلوم جزء + ثاني متحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨ أكتوبر متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

   ) ساعات معتمدة( ٢٠١٠للطالب املقيدين إعتبارا من دورة إبريل 

  عمید الكلیة                        الكلیة                   وكیل                              إلدارةامدیر            القسم           رئیس       المراجع          المختص                
  حوث والبالعلیاللدراسات                                                                                                                           

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

١٦

  الیوم/التخصص
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  
  االربعاء 

١٤/١١/٢٠١٨  

  طب وجراحة العین
  

  طـــــــــــب العین
  
  
   ســاعــــــــات٣

  جــــــراحة العین
  
  
   ساعــــــــــــات٣

  باثولوجیا العـــین
  
  
   ســــــــــــاعات٣

  المیكروبیولوجى
  
  

  ســــاعة ونصف

  المقرر االختیارى
  
  

  

  ةـــــــــــــســــاع

                         
   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                       

  
  .٢٠١٩ینایرى فــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلیــــة المنعقد ٣                       

  
  



  
   العلياات الدراس

ثاني دبلوم جزء + ثاني متحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨ أكتوبر متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

   ) ساعات معتمدة( ٢٠١٠للطالب املقيدين إعتبارا من دورة إبريل 

  عمید الكلیة                        الكلیة                   وكیل                              إلدارةامدیر            القسم           رئیس       المراجع          المختص                
  حوث والبالعلیاللدراسات                                                                                                                           

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

١٧

  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  

ب ـــــــــــط
  االطفال

  

ورقـــھ أولــــــــى 
أمـــــراض أطفال 
  وفروعة التخصصیة

  
   ســاعــــــــات٣

ــة ورقــــھ ثانیــــ
أمـــــراض أطفال 
  وفروعة التخصصیة

  
   ســاعــــــــات٣

حــــــدیث الوالدة 
  والمبتسرین

  
  

  ســــــــــــــــاعتان

  طــــــرق التغذیــة 
  
  
  

  ســـــاعة ونصف

  الوراثـــــــــــــــــة
  
  
  

  ســــــــــــــــاعتان

  المقرر االختیارى
  
  
  

  ةـــــــــــــــاعــســ

          
   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       

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

  
  
  



  
   العلياات الدراس

ثاني دبلوم جزء + ثاني متحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨ أكتوبر متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

   ) ساعات معتمدة( ٢٠١٠للطالب املقيدين إعتبارا من دورة إبريل 

  عمید الكلیة                        الكلیة                   وكیل                              إلدارةامدیر            القسم           رئیس       المراجع          المختص                
  حوث والبالعلیاللدراسات                                                                                                                           

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

١٨

  الیوم/التخصص
  االثنین

٢٩/١٠/٢٠١٨  
  األربعاء 

٣١/١٠/٢٠١٨  
  االثنین

٥/١١/٢٠١٨  
  األحد

١١/١١/٢٠١٨  
  االربعاء 

١٤/١١/٢٠١٨  

االمراض الجلدیة 
  والتناسلیة

  ورقة أولـــــــــــى
  االمراض الجلدیة

  
  

  
   ســاعــــــــات٣

  ورقة ثانیـــــــــــة
  االمراض الجلدیة

  
  

  
   ســاعــــــــات٣

  ورقـــــــة أولـــــــى
  المراض التناســـلیةا

  والجنســــیة والعقم
  

  
   ســـــــاعــــــــات٣

  ورقة ثانیــــــــة
  االمراض التناسلیة

  والجنسیة والعقم
  

  
   ســاعــــــــات٣

  ـــیةـــــــمراض النفســ اال
  ة ـــــــــ اللیزر والبیولوجی

  الضوئیھ والتبرید   

  ــ المقرر االختیارى
         

  عــــــــــــات ســـــــا٣

                
   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              

  
   .٢٠١٩ینایرفى ــــة المنعقد ــ سوف تعتمد النتیــجة بمشــیئة اهللا بمجلس الكلی٣              

  



  
   العلياات الدراس

ثاني دبلوم جزء + ثاني متحانات التحريرية ماجستري جزء إلا- ٢٠١٨ أكتوبر متحانات الدراسات العليا دور إجدول 

   ) ساعات معتمدة( ٢٠١٠للطالب املقيدين إعتبارا من دورة إبريل 

  عمید الكلیة                        الكلیة                   وكیل                              إلدارةامدیر            القسم           رئیس       المراجع          المختص                
  حوث والبالعلیاللدراسات                                                                                                                           

  أحمد أحمد 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  

  
  طب الطوارئ 

  ورقـــھ أولـــــــــــى
  ملیة  تكا

  
   ســاعــــــــات٣

ورقھ ثانیـــــــــــھ 
  تكاملیة 

  
   ســـاعــــــــات٣

  مقـــــرر اختیارى 
  
  

  ســــــــاعة 

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

  


