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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة الزقازيق           

 الدراسات العليا-كلية الطب    

 
-----------------------    رئيس قسم/ السيد األستاذ الدكتور                     

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
نتشرف بأن نرسل لسيادتكم رفق هذا نسخة من جداول االمتحانات التحريرية لطالب الدراسات العليا دوري ابريل 

 0  موضحا بالجداول بداية ونهاية االمتحان التحريري( دبلوم  –ماجستير  –دكتوراه )  1023 ومايو

 21/3/1023وإذا كان هناك أي مالحظات علي الجداول برجاء أخطارنا بها قبل مجلس الكلية القادم الموافق 

   

 نهاية االمتحان التحريري التحريرى بداية االمتحان الدور االمتحان م
 1/5/1023 10/4/1023 ابريل تير الجزء األول حديث ماجس 2

 4/5/1023 10/4/1023 ابريل ماجستير جزء أول قديم 1

 17/4/1023 10/4/1023 ابريل  حديث  دبلوم الجزء االول  3

 4/5/1023 12/4/1023 ابريل دكتوراه جزء اول حديث 4

 2/6/1023 12/4/1023 ابريل دكتوراه نظـــــــــام قديم 5

 22/6/1023 21/5/1023 مايو وقديم حديثدبلومات الجزء الثاني   6

 27/6/1023 22/5/1023 مايو حديث/ قديمالجزء الثاني ماجستير  7

 2/6/1023 21/5/1023 مايو دكتوراه الجزء الثاني حديث 8

 : برجاء التفضل باالحاطة ومراعاة اآلتي 

 

 ض من قبلهم في تمام الساعة الثامنة صباحا بمقر االمتحان  تواجد السادة رؤساء االقسام او من يفو  –2 

 0 لالنتهاء من طبـــع وتصوير االمتحان       

 موافاتنا بجدول به مواعيد االمتحانات الشفوية والعملية واالكلينيكية قبل بداية االمتحان التحريرى – 1

  0 بأسبوع علي االقل مع مراعاة التنسيق مع األقسام حتى يتسنى لنا اعالن جدول كامل لالمتحانات      

 التعقد االمتحانات االكلينكية والشفوية والعملية اال للطالب الناجحين فقط في االمتحان التحريرى للجزء   - 3

 0الثاني من درجة الدكتوراه نظام حديث       

 اد القرار ـــــواعتم نة التدريس المصححيــــــبتحديدأعضاء هيئرئيس مجلس القسم / د0يقوم السيد أ  - 4

 انات المادة ــــوذلك قبل بدء أمتح عميد الكلية أو وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث /د0من أ       

 0أسبوع علي األقل ب 

 اسبوعين علي األكثر من تاريخ االنتهاء من  يجب األنتهاء من جميع أعمال التصحيح في مدة أقصاها  –5

 0االمتحان الشفوى والعملي       

 0متحان التحريرى يبدأ التصحيح في نفس يوم اال  - 6

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

  

 يعتمد                                                                               

 عميد الكلية                  

 نعاطف رضـــــــــوا/ د  0أ                                                                              
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      جامعة الزقازيق  

                         الدراسات العليا -كلية الطب

 1023ابريل ومايو دورى 

 

 عدد

 األيام

 

 التاريخ اليوم
  

 الــدرجـــــــــــة

 

 دبلوم الجزء األول+  قديمحديث و  أول جزءماجستير    10/4/1023 السبت 2

              قديم و الجزء االول حديثدكتوراه    12/4/1023 األحد 1

 دبلوم الجزء األول+  حديث وقديم الجزء األول ماجستير  13/4/1023 الثالثاء 3

           دبلوم الجزء االول +  حديث وقديم ماجستير الجزء األول  17/4/1023 السبت  4

 حديث الجزء األول  دكتوراه 18/4/1023 األحد 5

           حديث وقديم  لالجزء األوماجستير  12/4/1023 االثنين 6

 حديث وقديم ماجستير حزء اول+ حديثدكتوراه الجزء األول    1/5/1023 الخميس 7

    حديث دكتوراه الجزء األول+ قديم  أول جزءماجستير  4/5/1023 السبت 8

         حديث وقديمالماجستير الجزء الثاني  22/5/1023 السبت 22

      الدبلومات +  وقديم دكتوراه جزء ثاني حديث 21/5/1023 األحد 21

 الثاني حديث وقديم ءماجستير الجز 25/5/1023 األربعاء 23

      الدبلومات  +  وقديمدكتوراه جزء ثاني حديث  26/5/1023 الخميس 24

 الثاني حديث وقديم ءلجزماجستيرا 11/5/1023 األربعاء 25

      الدبلومات  + دكتوراه جزء ثاني حديث   13/5/1023 الخميس 26

      ات  ــــــــــــــــــالدبلوم 15/5/1023 السبت  27

 ماجستيرالجزء الثاني حديث وقديم+ وقديمدكتوراه جزء ثاني حديث  16/5/1023 األحد 28

 ماجستيرالجزء الثاني حديث وقديم   12/5/1023 األربعاء 22

  ات  ـــــــــــــالدبلوم+دكتوراه جزء ثاني حديث وقديم 2/6/1023 السبت 10

     ات  ـــــــالدبلوم+   الثاني حديث وقديم ءماجستير الجز 3/6/1023 االثنين 12

      ات  ــــــــــالدبلوم 22/6/1023 الثالثاء 11

 الثاني حديث وقديم ءماجستير الجز 27/6/1023 االثنين 13

 1023/ 3 /22 تحريرا في 
 

 0؛؛؛يعتمــــد                                            للدراسات العليا والبحوث وكيل الكلية                 

 عميد  الكلية                                                                                                 

 ذ مطيع يوسفــمنق/ د0أ                 

 اطف محمد رضوانع/ د 0أ                                                                                      
 

 جدول مجمع

 بأيام امتحانات الدراسات العـلـيــــــا 
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  1023  ابريلدور  جدول امتحان ماجستير الجزء األول  (نظام حديث   (

 الـــتـاريخ

 التخصص

 الخميس االثنين السبت ثالثاءال السبت

10/4 13/4 17/4 12/4 1/5 

 األمراض الباطـنـــة
 تشريح وهستولوجي

 ساعة 2
 فارماكولوجيا

 فسيولوجـيا

 وكيمياء حيوية
 

 باثولوجيا اكلينيكية

 وبكتريا وباثولوجيا

 والطب النفسياألمراض العصبية 
 تشــريح والنو الجنيني

 والهستولوجيا
 

 مياءفسيولوجياوكي

 وفارماكولوجيــــــا
 

 علم  نفس ووراثة

 والقياسات النفسية

 باثولوجيا  فسيولوجيا وكيمياء فارماكولوجيا ساعة 2 –تشريح  أمــراض الــقلب

 األمراض الصـدرية

 

 تشريـح وهستولوجيا

 (ساعتان )

 ئيات اوالوب صحة  عامة

 (ان ساعت)

 فسيولوجيا وكيمياء

 (ساعتـــان ) 
 

 وبكتريا باثولوجيا  

 وفارماكولوجيا

 صحة عامة باثولوجيا تطبيقية األمراض المتوطنة
 فسيولوجيا وكيمياء

 وفارماكولوجي
 

 فيلياتط -بكتريولوجيا 

 وتشريح

ة ــــــــــــاألمراض الجلديــ

 ةـــــــــــــــــــــــوالتناسـلي

 هستوباثولوجيا

 (ساعتــان) 
 يولوجيا وكيمياءفس بكتريولوجيا وفطريات

 طب نفسي

 (ساعة)

            +عالج باالشعة 

 فارماكولوجيا جلدية

 الرومـاتيزم والتأهيل

 والطب الطبيعي

 تشريح

 وفسيولوجيا
 

أساسيات  الكهرباء الطبية 

 والعالجية

 ساعتان

 
اساسيات المناعة 

 والفارماكولوجي

 طب األطـفـــــــال
 النمو الجنيني

 (ساعتان ) 

ة وأحصاء صحة عام

 طبي

 فسيولوجيا و كيمياء

 وفارماكولوجيا
 

 باثولوجيا اكلينيكية

 وبكتريا وباثولوجيا

 بكتريولوجيا   ساعتان -طفيليات ساعتان -الوراثة  باثـولوجيا اكلينيكية

 ــراحةــــــالجـــــ
 تشريح ونمو جنيني

 وهستولوجيا
 

 فسيولوجيا و كيمياء

 وفارماكولوجيا
 يولوجياباثولوجيا وبكتر 

 جــــراحة المسالك

 الـبـــــــــــولـــــية

 تشريـح

 هستولوجيا
 

 فسيولوجيا و كيمياء

 وفارماكولوجيا
 باثولوجيا وبكتريولوجيا 

 جراحة العظام

التشريح الجراحي والنمو 

 الجنيني

 والهستولوجيا

 
 فسيولوجيا و كيمياء

 وفارماكولوجيا
 باثولوجيا وبكتريولوجيا 

 األذن واألنف والحنجرة
 تشريح جراحي

 ونمو جنيني
 

فسيولوجيا وعلم الوراثة 

 واالحصاء
 

 باثولوجيا اكلينيكية

 وبكتريا وباثولوجيا

 امراض النساء  التوليد
 تشريح تطبيقي

 ونمو جنيني

 بكتريولوجيا

 وصحة عامة
  فسيولوجياالتناسل والتكاثر

باثولوجيا الجهاز التناسلي 

 للمراة

 وجراحة العيونطب 
 تشريح جراحي

 ونموجنيني
 باثولوجيا وبكتريولوجيا  الفسيولوجيا البصريات

 ةالمركزة الجراحي ةالتخدير والعناي
 تشريح

 وفسيولوجيا

 فارماكولوجي

 ساعتان
  

 مبادئ الفيزيـاء

 وقياسات اكلينيكية

  فيزياء اشعاعية األشعة التشخيصية
االشعة تكنولوجيا الفحص ب

 والتشريح
 احصاء –نظائر  

 عالج األورام
 فيزياء

 اشعاعية

 فارماكولوجي

 المضادة للسرطان

تكنولوجيا العالج  

 باالشعاع
 

بيولوجيا وبائيات األورام 

 و االحصاء

 باثولوجيا طبية شرعية  كيمياء طبية شرعية  السموم الطب الشرعي والسموم

  باطنة   مأدوية وسمو السموم االكلينيكية

 ساعتان -طفيليات   ساعة 2 -بكتريولوجيا علوم سلوكية دراسة البيئة الصحة العامة

  علوم سلوكية واجتماعية طب األسرة
احصاء  –ادارة  –وبائيات 

 حاسب آلي –
  

 طب الصناعات

 والصحة المهنية

 أسس طب الصناعات

 والصحة المهنية
   سموم واحصاء 

     الجزء األول يةعلوم طبية أساس
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  1023ابريل  دور جدول امتحان ماجستير الجزء األول ( قديم نظام )

 الـــتـاريخ

 التخصص

 السبت الخميس االثنين السبت الثالثاء السبت

10/4 13/4 17/4 12/4 1/5 4/5 

 األمراض الباطـنـــة
 هستولوجيو حتشري

 ساعة 2
 فارماكولوجيا

 فسيولوجـيا

 وكيمياء حيوية
 

 باثولوجيا إكلينيكية

 وبكتريا وباثولوجيا
 

األمراض العصبية 

 والطب النفسي

 تشـــــريح

 وهستولوجيا
 

 ءفسيولوجيا وكيميا

 وفارماكولوجيـا
 

 علم  نفس ووراثة

 القياسات النفسيةو
 

  باثولوجي  فسيولوجيا وكيمياء فارماكولوجيا  أمــراض الــقلب

 األمراض الصـدرية

 

 يستولوجهتشريـح 

 (ساعتان )

 صحة  عامة

 (ساعتـــان )

 فسيولوجيا وكيمياء

 (ساعتـــان ) 
 

وبكتريا  باثولوجيا

 وفارمــــــــــــــــا
 

  فسيولوجيا وكيمياء صحة عامة ا تطبيقيةباثولوجي األمراض المتوطنة
 فيلياتط -بكتريولوجيا 

 
 

أمراض الجلديةو 

 تناسلية

 هستوباثولوجيا

 (ساعتــان) 

بكتريولوجيا 

 وفطريات
 فسيولوجيا وكيمياء

 طب نفسي

 ساعة

            +عالج باالشعة 

 فارماكولوجيا جلدية
 

 الرومـاتيزم والتأهيل

 والطب الطبيعي

 تشريح

 لوجياوفسيو
     باطنة وجراحة

  طب األطـفـــــــال
صحة عامة 

 وأحصاء طبي

 فسيولوجيا و كيمياء

 وفارماكولوجيا
 

 باثولوجيا اكلينيكية

 وبكتريا وباثولوجيا
 

  باثـولوجيا اكلينيكية
 -طفيليات

 ساعتان
  

باثولوجيا و 

 بكتريولوجيا
 

 ــراحةــــــالجـــــ
 تشريــــــــــــــــح

 لوجياوهستو
 

 فسيولوجيا و كيمياء

 وفارماكولوجيا
 

باثولوجيا 

 وبكتريولوجيا
 

 المسالك الـبـولـية
 تشريـــــــــــــح

 هستولوجيا
 

 فسيولوجيا و كيمياء

 وفارماكولوجيا
 

باثولوجيا 

 وبكتريولوجيا
 

 جراحة العظام
 تشريح

 هستولوجيا
 

 فسيولوجيا و كيمياء

 وفارماكولوجيا
 

باثولوجيا 

 وبكتريولوجيا
 

األذن واألنف 

 والحنجرة

 تشريح جراحي

 ونمو جنيني
 

فسيولوجيا وعلم 

 الوراثة واالحصاء
 

 باثولوجيا اكلينيكية

 وبكتريا وباثولوجيا
 

 امراض النساء  التوليد
 تشريح تطبيقي

 ونمو جنيني

 بكتريولوجيا

 وصحة عامة

التناسل  فسيولوجيا

 والغدد الصماء
 الباطنة

باثولوجيا الجهاز 

 التناسلي للمراة
 الجراحة

 طب وجراحة العيون
 تشريح جراحي

 ونموجنيني
  الفسيولوجيا البصريات

باثولوجيا 

 وبكتريولوجي
 

 ةالتخدير والعناي

 ةالمركزة الجراحي

 تشريح

 وفسيولوجيا

 رماكولوجيفا

 ساعتان
    

  احصاء –نظائر     فيزياء إشعاعية األشعة التشخيصية

  اشعاعية فيزياء عالج األورام
تأثيرات االشعاع 

 البيولوجية واحصاء
 

باثولوجيا وبئيات 

 االورام
 

الطب الشرعي 

 والسموم
  باثولوجيا طبية شرعية    السموم

   باطنة   مأدوية وسمو السموم االكلينيكية

  ساعتان -طفيليات   بكتريولوجيا علوم سلوكية دراسة البيئة الصحة العامة

 طب الصناعات

 والصحة المهنية

 أسس طب الصناعات

 والصحة المهنية
    سموم واحصاء 

      مادة التخصص علوم طبية أساسية
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متحان ماجستير اجدول                                                        (حديثنظام )  2013مايو ر دو الجزء الثاني

 التـاريخ

         

 التخصص

 االثنين االثنين األربعاء األحد األربعاء األربعاء السبت

22/5 25/5 11/5 16/5 12/5 3/6 27/6 

   M.C.Q+ورقة ثانية    ورقة أولي ةــــــــــالباطن

ة ــــــــــالعصبي

 ةــــــــوالنفسي

 

 عصبية
 أولي ورقة

 عصبية

 ورقة ثانية

+M.C.Q 

 فسيولوجيا  لالمراض

العصبية والنفسية 

 M.C.Q+ساعتين

لالمراض   باثولوجيا

 والنفسيةالعصبية

+M.C.Q 

 ةـــــــــــــــــــباطن

+M.C.Q 

 
 

 نفسية ورقة أولي

ورقة نفسية  

 M.C.Q+انيةث

 

 +M.C.Qباطنة  MCQ+ ةورقة ثاني قلب  أولي ورقةقلب  لبــــــــــــــطب  الق
 القلب أسس

M.C.Q+ 
 

   +M.C.Qباطنة  +M.C.Qثانية ورقة  ورقةأولي لصدريةا راضألما

   +M.C.Qباطنة  +M.C.Qثانية ورقة  ورقةأولي ةاالمراض المتوطن

 أوليورقة  اسليةنت +M.C.Qورقة ثانية جلدية  ورقة أولي ةـجلدي ةالجلديةوالتناسلي
 وجراحة باطنة

M.C.Q+ 
 

تناسلية ورقة 

 +M.C.Qثانية

 تأهيلالروماتزم وال

وماتزم ر أمراض

 وأمراض مناعة
M.C.Q+ 

  
التأهيل والطب  

 +M.C.Qالطبيعي

 ةـــــــــــــــلباطنة والجراحا

 +M.C.Q لكل مادة 
 

 االجهزةالتعويضية

 واالطراف الصناعية
M.C.Q+ 

 الــب األطفـــــط
 أطفال

 ورقة أولي
  +M.C.Q أطفال ورقة ثانية 

 ل مبتسريناطف أ رعاية

M.C.Q+ 
 

 عقلينمو وراثة

M.C.Q+ ساعتان 

 ك0الباثولوجيا 
 ك0باثولوجيا 

M.C.Q+ 
  + M.C.Q بكتريا اكلينيكية 

 +M.C.Q مناعة أكلينكية

 ساعتين
 +M.C.Q امراض الدم 

   +M.C.Q ورقة ثانية    ورقة أولي راحةـــــــــالج

  +M.C.Q ورقة ثانية  ورقة أولي البولية المسالك
 ةــــجراح

M.C.Q+ 
  

 امـــــــــــالعظ
 جراحة عظام
M.C.Q+ 

   +M.C.Q ةـــجراح  +M.C.Q أصابات 

 +M.C.Q ورقة ثانية  ورقة أولي فــــاألذن واألن

 علم الصوت

 (ساعتان )السماعيات

M.C.Q 

 +M.C.Q ةــــــــباطن
 ةــــــــجراح

M.C.Q+ 
 

أمراض النساء 

 والتوليد

 التوليد

M.C.Q+ 
 +M.C.Q (ساعتان)لة حا 

تنظيم اسرة        

 +M.C.Qساعتان  
 +M.C.Q ةــــــــباطن

 ةــــــــجراح

M.C.Q+ 

 أمراض النساء

M.C.Q+ 

 طب وجراحة العيون
 طب العين

M.C.Q+ 
  +M.C.Q  جراحة العين  

+    باطنة
M.C.QصبيةعM.C.Q+ 

 ساعتان

 ساعتان جراحة

 +M.C.Q 

 باثولوجيا تطبيقية

 +M.C.Qساعتان 

   M.C.Q + ةـباطن  M.C.Q + ورقة ثانية  ورقة أولي التخديـــــر

  ورقة أولي شخيصيةالتشعة اال
 ورقة ثانية

+ M.C.Q 
 

 اــة الباثولوجيـالجراحالباطنة و

 +M.C.Q لكل مادة 
  

 ورقة أولي عالج االورام
 ورقة ثانية

 +M.C.Q 

 +استعماالت النظائر المشعة

M.C.Q 
 

 +ةـوالجراح M.C.Q+ة ـباطنال

M.C.Q 
 

 باثولوجيا االورام

+ M.C.Q 

    M.C.Q +ورقة ثانية   ورقة أولي الطب الشرعي

 ك0موم ــالس
 علم السموم

+ M.C.Q 
  

 كيةيالكليناالسموم 
+ M.C.Q 

   

 امةــة العــلصحا

 

 لدراساتاطــرق 

+ M.C.Q 
 

 اتـــــــــالوبائي

+ M.C.Q 
 

 دراسةالمشكالت

+ M.C.Q 
  

 الصناعاتب طـ
 

 صناعات طب 
+ M.C.Q 

 
المهنية وعلم  االمراض
 M.C.Q +السموم

 

 الصناعية الصحة

 ةيالصناع والكيمياء
+ M.C.Q 

  

 طب االسرة
 +خدمات صحية

M.C.Q ساعتان 

رمد + أنف وأذن
 +ساعتان 

M.C.Q 

 +أمراض االطفال ساعتان 

M.C.Q 

تنظيم أسرة وامراض 
 +النسا ساعتان

M.C.Q 

 +أمراض باطنة ساعتان 

M.C.Q 
 

ض كبار البسن أمرا
 +والجراحات االولية

M.C.Q 

    M.C.Q +ورقة ثانية   ورقة أولي لعلوم الطبيةا
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  (قديمنظام )            1023مايو دور من الماجستير متحان  الجزء الثانياجدول          
      

 التـــــاريخ

 

 التخصص          

 االثنين االثنين األربعاء األحد األربعاء األربعاء السبت

22/5 25/5 11/5 16/5 12/5 3/6 27/6 

   ورقة ثانية    ورقة أولي راض الباطنةـــــــاألم

 أمراض المخ األعصاب

 والطب النفسي

 عصبية عصبية ورقةأولي

 انيةورقة ث

+ باثولوجيا 

  فسيولوجيا

 نفسية باطنة

 ورقةأولي

 نفسية

 ورقة ثانية

القلب أمــــــراض 

 واالوعيةالدموية

 قلب  قلب  ورقةأولي

 ورقة ثانية

 أسس باطنة 

أمراض 

 القلب

 

   باطنة  ثانية ورقة  ورقةأولي راض الصدريةألمــا

   باطنة  ثانية ورقة  ورقةأولي طب المناطق الحارة

 جلدية جلدية والتناسليةال

 ورقة أولي

 جلدية 

 ورقة ثانية

 ناسليةت    

 ورقة أولي

 باطنة

 وجراحة

 اسليةنت 

 ورقة ثانية

أمراض روماتزم  الروماتزم والتأهيل

 وأمراض مناعة

الجهازالحركي       

والطب 

 الطبيعي

 أطفال الــب األطفــــــط

 ورقة أولي

 أطفال  

 ثانية ورقة

ل اطفأ رعاية 

 تسرينمب

وراثة  

 ونموجنيني

 باثولوجيا كلينكيةالالباثولوجيا ا

 كيميائية

 أمراض الدم    بكتريا اكلينيكية 

   ورقة ثانية    ورقة أولي راحةـــــــــــــــالج

   جراحة  ورقة ثانية  ورقة أولي جراحة المسالك البولية

   جراحة  أصابات  جراحة عظام امــــــراحة العظــج

 علم الصوت ورقة ثانية  ورقة أولي األذن واألنف والحنجرة

 (ساعتان )

  جراحة باطنة

 أمراض النساء    (ساعتان )لةحا  التوليد التوليد وأمراض النساء

  جراحةال عصبية/باطنة  جراحة العين  طب العين العين وجـــراحة طب

   باطنة  ورقة ثانية  ورقة أولي ديـــــــرــــــالتخ

األكلينكية  األسس  ورقة ثانية  ورقة أولي األشعة التشخيصية

الجراحة للباطنة و

 اـــــــــوالباثولوجي

  

استعماالت النظائر  ورقة ثانية ورقة أولي الجيةــــعة العــــاألش

 المشعة

 العالج

 باالشعاع

االسس االكلينكية  

 للباطنة والجراحة

  

    رقة ثانيةو   ورقة أولي رعيــــب الشـــالط

ــــــــــــــــــــالس   علم السموم موم األكلينكيةـــــالس

 كيةيالكليناموم 

 الخاصة

   

طــرق الدراسات  امةــــــة العــلصحا

 الوبائية

الوبائيات وطرق  

 رعاية الخدمات

 دراسةالمشكالت 

 والخدمية الصحية

  

 المهنية االمراض  طب الصناعات ناعاتـــــب الصــط

 وعلم السموم

 الصناعية  الصحة 

والكيمياءالصناع

 ةي

  

    ورقة ثانية   ورقة أولي لعلوم الطبية األساسيةا
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  ( حديثنظام  )     1023     ريل دبلوم الجزء االول دور اب متحانإجدول                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التـــاريــــــخ 

 

 التـخـصــــص                

 السبت الثالثاء السبت 

10/4 13/4 17/4 

التشريح  األمراض العصبية والطب النفسي

 والفسيولوجيا

االحصاء الطبي 

 والوراثة

 (ساعة ) 

  علم النفس وعلم النفس 

 المرضي

الفسيولوجيا  االمراض الباطنة يةطب القلب واألوعية الدمو

 والباثولوجيا

 الفارماكولوجيا التطبيقية

 الباثولوجياالباثولوجيا و  البكتريولوجيا  األمراض المتوطنة 

 االكلينكية

 الــــروماتزم والتأهيل

 والطب الطبيعي

التشريح 

 والفسيولوجيا

االمراض الباطنة 

 ةـــــــــوالجراح

 أساسيات الكهرباء الطبية

 (ساعتان )والعالجية 

 جراحــــــة األذن

 واالنف والحنجرة

التشريح 

 والفسيولوجيا

 الباثولوجيا والبكتريولوجيا 

 طب وجـــراحةالعيون

 

مبادئ البصريات  تشريح العين
 والبصريات الفسيولوجية

 صربالخاصة بالالفسيولوجيا 

الطبيعة االسعاعية  االشعة التشخيصية

من حيث عالقتها 
  باالشعة التشخيصية

التأثيرات البيولوجية 

لالسعاع واستعماالت 

 النظائر المشعة

تكنولوجيا التصوير باالشعة 

 التشخيصية

 البكتريولوجيا الصحة العامة وطب المجتمع

 ( ساعتان) 

 الطفيليات 

 (ساعتان) 

االحصاءالطبي وطرق 

 البحث
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      1023مايو دور جزء ثاني  الدبلوماتمتحان إجدول        (حديثنظام )

 التـــاريــــــخ

 

 التـخـصــــص

 الثالثاء االثنين السبت السبتا الخميس الخميس دـــاألح

21/5 26/5 13/5 15/5 2/6 3/6 22/6 

 ورقة ثانية      ورقة أولي األمـــــــراض الباطنة

األمراض العصبية 

 والطب النفسي

أمراض 

 عصبية
 

 ـراضمأ

 نفســـــية
   

 أمـراض

 باطــنة

طب القلب واألوعية 

 الدموية
     ورقة ثانية  ورقة أولي

 األمــراض الصدرية
 أمـراض
 صـدرية

  
 وبكتريولوجيااباثولوجي

 عامة وصحة
  

 مراضأ

 ةـاطنب

 

 األمراض المتوطنة
 متوطنة

 ورقة أولي

 متوطنة

 ورقة ثانية

 طفيليـات

 ورقة أولي

 طفيليات

 ورقة ثانية
 فسيولوجيا

صحة 

 عامة

 أمــراض

 باطنــة

 

األمراض الجلدية 

 والتناسلية

 أمراض

 جـــــــــلدية
 

 أمــراض

 تنــــاسلية

 يافطريات وبكتر

 ساعتان

 باثولوجيا

 وفسيولوجيا
  

 الــــروماتزم والتأهيل

 والطب الطبيعي

رومــاتزم  

 ومنــاعة
  

اإلطراف صناعية 

واألجهزة  

والكهرباء تعوضية

 الطبية

والطب التأهيل 

 الطبيعي
  

     ورقة ثانية ورقة أولي طــب األطفــــــــــال

وراثة 

 وإحصاء

ساعة )

 (نصفو

    ورقة أولي ـــــةالجـــــــراحــ
 تشريــــــــــح

 وباثولوجيــــا
 ورقة ثانية 

 جراحة المسالك

 البوليــــــــة والتناسلية
    مسـالك بولية

 تشـريح

 اوباثولوجي
 ةجراحـــ 

  إصابات  جراحة عظام جراحـــــة العظــام
 تشــــــــــريح

 وباثولوجيــــا
 جراحــــة 

 جراحــــــة األذن

 نف والحنجرةواال
     ورقــة ثانية  ورقــة أولي

 التــوليــــد تـوليدال النساء و أمراض
أمراض 

 النسـا ء
 

وتعليق  تنظيم أسرة

 ساعتان علي الحالة
   

 طب وجـــراحةالعيون

 
  جراحة العين  طــب العين

 باثولوجيا

 وبكتريولوجيا
  

التخــــــديــرو العناية 

 المركزة الجراحية
  فارماكولوجيا  ورقة ثانية  أولي ورقة

قياسات 

 اكلينكية

    ورقة ثانية  ورقة أولي األشـــعةالتشخيصية
مظاهر 

 أشعاعية

   باثولوجيا  علم السموم  طب شرعى طب شرعى وسموم

الصحـة العــــــامـة  

 وطب المجتمع
 ثانيةورقة       ورقة أولي

 نيةورقة ثا      ورقة أولي طب الصنــــاعات
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       3102مايو  متحان الدبلومات دورإجدول                  (قديم نظام)
 

 التـــاريــــــخ  

 

 التـخـصــــص       

 الثالثاء االثنين السبت السبت الخميس الخميس األحـــد

21/5 26/5 13/5 15/5 2/6 3/6 22/6 

 ورقة ثانية      ورقة أولي األمـــــــراض الباطنة

األمراض العصبية والطب 

 النفسي
  عصبيةأمراض 

 ـراضمأ

 نفســـــية
   

 أمـراض

 باطــنة

طب القلب واألوعية 

 الدموية
     ورقة ثانية  ورقة أولي

   صـدرية أمـراض األمــراض الصدرية
 لوجياوبكتريوباثولوجيا

 عامة وصحة
  

 مراضأ

 ةـاطنب

 

 األمراض المتوطنة
 متوطنة

 ورقة أولي

 متوطنة

 ورقة ثانية

 طفيليـات

 ورقة أولي

 طفيليات

 ورقة ثانية
 صحة عامة فسيولوجيا

 أمــراض

 باطنــة

 

األمراض الجلدية 

 والتناسلية

 أمراض

 جـــــــــلدية
 

 أمــراض

 تنــــاسلية

 فطريات وبكتريا

 انساعت

 باثولوجيا

 وفسيولوجيا
  

 الــــروماتزم والتأهيل

 والطب الطبيعي

رومــاتزم  

 ومنــاعة
  

اإلطراف صناعية 

واألجهزة  

 تعوضيةوالكهرباء الطبية

والطب التأهيل 

 الطبيعي
  

     ورقة ثانية ورقة أولي طــب األطفــــــــــال
 وراثة وإحصاء

ساعة )

 (نصفو

    رقة أوليو الجـــــــراحـــــــة
 تشريــــــــــح

 وباثولوجيــــا
 ورقة ثانية 

 جراحة المسالك

 البوليــــــــة والتناسلية
    مسـالك بولية

 تشـريح

 اوباثولوجي
 ةجراحـــ 

  إصابات  جراحة عظام جراحـــــة العظــام
 تشــــــــــريح

 وباثولوجيــــا
 جراحــــة 

 جراحــــــة األذن

 نجرةواالنف والح
     ورقــة ثانية  ورقــة أولي

 التــوليــــد تـوليدال النساء و أمراض
أمراض 

 النسـا ء
 

وتعليق علي  تنظيم أسرة

 ساعتان الحالة
   

 طب وجـــراحةالعيون

 
  جراحة العين  طــب العين

 باثولوجيا

 وبكتريولوجيا
  

التخــــــديــرو العناية 

 المركزة الجراحية
  فارماكولوجيا  رقة ثانيةو  ورقة أولي

قياسات 

 اكلينكية

    ورقة ثانية  ورقة أولي األشـــعةالتشخيصية
مظاهر 

 أشعاعية

   باثولوجيا  علم السموم  طب شرعى طب شرعى وسموم

الصحـة العــــــامـة  وطب 

 المجتمع
 ثانيةورقة       ورقة أولي

 ورقة ثانية      ورقة أولي طب الصنــــاعات
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درجة من األول الجزء جدول امتحان                   ( حديث) 1023   ابريل دور الدكتوراه
 

 السبت الخميس األحـــــد األحـــــد التــــــــاريخ

 4/5 1/5 18/4 12/4 التخــصص
 الحاسب االلي ساعتان  احصاء وتخطيط ساعتان فسيولوجيا وباثولوجيا التطبيقية األمــراض البـــــاطنة

 الحاسب االلي ساعتان  احصاء وتخطيط ساعتان فسيولوجيا وباثولوجيا التطبيقية االمراض العصبيـــــة

 االمراض النفسيــــــة
فسيولوجيا وباثولوجيا التطبيقيةوعلم 

 النفس
 الحاسب االلي ساعتان  صاء وتخطيط ساعتاناح

 الحاسب االلي ساعتان  احصاء وتخطيط ساعتان تشريح تطبيقيفسيولوجيا  طب القلب واالوعية الدموية

 الحاسب االلي ساعتان  احصاء وتخطيط ساعتان فسيولوجيا وباثولوجيا التطبيقية األمـــــراض الصدرية

 الحاسب االلي ساعتان  احصاء وتخطيط ساعتان ولوجيا التطبيقيةفسيولوجيا وباث االمراض المتوطنة

 الحاسب االلي ساعتان  احصاء وتخطيط ساعتان فطريات وهستوباثولوجيا االمراض الجلدية والتناسلية

 الحاسب االلي ساعتان  احصاء وتخطيط ساعتان وتشريح تطبيقيفسيولوجيا  الرومــاتزم والتــأهيل

 الحاسب االلي ساعتان  احصاء وتخطيط ساعتان فسيولوجيا وباثولوجيا التطبيقية ــــــالطـــب األطفــــــ

 الحاسب االلي ساعتان  احصاء وتخطيط ساعتان البيولوجيا الجزئية ساعتان الباثولوجيا االكلينكية

 ب االلي ساعتانالحاس  احصاء وتخطيط ساعتان تشريح جراحي وباثولوجيا جراحية الجـــــــــــــــــــراحة

 المســـــالك البــــوليةجراحة 
جراحية تشريح جراحي وباثولوجيا 

 خاصة
 الحاسب االلي ساعتان  احصاء وتخطيط ساعتان

 جـــــراحة العظــــــام
جراحية تشريح جراحي وباثولوجيا 

 خاصة
 الحاسب االلي ساعتان  احصاء وتخطيط ساعتان

 الحاسب االلي ساعتان باثولوجيا جراحية احصاء وتخطيط ساعتان يتشريح جراح جـراحة المخ واألعصاب

 صدرالقلب والجــــراحة 
جراحية تشريح جراحي وباثولوجيا 

 خاصة
 الحاسب االلي ساعتان  احصاء وتخطيط ساعتان

 حنجــــرةالنف واالو االذن  
جراحية تشريح جراحي وباثولوجيا 

 خاصة
 الحاسب االلي ساعتان  احصاء وتخطيط ساعتان

 الحاسب االلي ساعتان  احصاء وتخطيط ساعتان تشريح جراحي وباثولوجيا وبكتريا التـــوليدأمراض النساء و

 نيوطب وجــــراحةالع
تشريح وفسيولوجيا وباثولوجيا 

 وبكتريولوجيا العين والبصريات
 الحاسب االلي ساعتان  احصاء وتخطيط ساعتان

المركزة  ايةر والعنالتخـدي

 لجراحية

التطبيقات االكلينكية والعلوم االساسية التي 

لها عالقة للتخدير والفارماكولوجيا 

 والفسيولوجيا

 الحاسب االلي ساعتان  احصاء وتخطيط ساعتان

 الحاسب االلي ساعتان  احصاء وتخطيط ساعتان الباثولوجيا التي لها عالقة باالشعة األشــــعة التشخيصية

 الحاسب االلي ساعتان  احصاء وتخطيط ساعتان باثولوجيا االورام االورامعالج 

 الحاسب االلي ساعتان  احصاء وتخطيط ساعتان  الصحة العــــــــــامة

 الحاسب االلي ساعتان  احصاء وتخطيط ساعتان كيمياء صناعية وفسيولوجيا البيئة طب الصنـــــــــاعات

 الحاسب االلي ساعتان  وتخطيط ساعتان احصاء  الطــب الشـــــــرعي

 الحاسب االلي ساعتان  احصاء وتخطيط ساعتان  الســـموم االكلينيكية

 الحاسب االلي ساعتان  احصاء وتخطيط ساعتان  العلوم الطبيةاالساسية
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 ( حديث )1023مايو دور درجة الدكتوراه الجزء الثاني من جدول امتحان             
 

 السبت  األحد الخميس الخميس األحــد التــــــــاريخ

 2/6 16/5 13/5 26/5 21/5 التخــصص
 حالةال  ورقة ثانية  ورقة أولي األمــراض البـــــاطنة

 حالةال  ورقة ثانية  ورقة أولي االمراض العصبية

 حالةال  خاص طب نفسي  عام طب نفسي االمراض النفسية

 حالةال  ورقة ثانية  ورقة أولي طب القلب واالوعية الدموية

 حالةال  ورقة ثانية  ورقة أولي األمـــــراض الصدرية

 حالةال  ورقة ثانية  ورقة أولي االمراض المتوطنة

 حالةال جلدية ورقة ثانية جلدية  ليأوورقة  االمراض الجلدية والتناسلية
ورقة اولي 

 تناسلية
 ورقة ثانية  تناسلية

 الرومــاتزم والتــأهيل

االمراض 

 الروماتزمية

 وأمراض المناعة

 

أمراض الجهاز 

والطب  الحركي

 ي والتاهيلالطبيع

 حالةال 

 حالةال  ورقة ثانية  ورقة أولي طـــب األطفــــــــــــال

   ورقة ثانية  ورقة أولي الباثولوجيا االكلينكية

 حالةال  ورقة ثانية  ورقة أولي الجـــــــــــــــــــراحة

 حالةال  ورقة ثانية  ورقة أولي المســـــالك البــــوليةجراحة 

 حالةال  ورقة ثانية  ورقة أولي حة العظــــــامجـــــرا

 حالةال  ورقة ثانية  ورقة اولي جـراحة المخ واألعصاب

 حالةال  ورقة ثانية  ورقة اولي صدرالقلب والجــــراحة 

 حالةال  ثانيةورقة   ورقة أولي حنجــــرةالنف واالو االذن  

 حالةال  نســــاءالأمراض   تــوليــــــــــدال التـــوليدأمراض النساء و

 حالةال  جراحة العين  طب العين نيوطب وجــــراحةالع

المركزة  ر والعنايةالتخـدي

 لجراحية
   ورقة ثانية  ورقة أولى

 الباطنة والجراحة  ورقة ثانية  ورقة أولي األشــــعة التشخيصية

 الباطنة والجراحة  ورقة ثانية  ورقة أولي عالج االورام

   ورقة ثانية  ورقة أولي الصحة العــــــــــامة

   الصحة المهنية  صناعاتالطب  طب الصنـــــــــاعات

   علم السموم  ورقة أولي الطــب الشـــــــرعي

   ورقة ثانية  ورقة أولي الســـموم االكلينيكية

 يةورقة ثان    ورقة أولـي العلوم الطبيةاالساسية

   ونصفزمن مادة الحالة ساعة   -: ملحوظة 
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درجة الدكتوراه دور  جدول امتحان                           (قديمنظام )           1023 ابريل

 

 السبت األحد الخميس الخميس األحد األحد التخــصص

 2/6 16/5 13/5 26/5 21/5 12/4 التـــاريخ

 الحالة  ورقة ثانية  أوليورقة  فسيولوجيا وباثولوجيا ةــالباطناالمراض 

 الحالة  ورقة ثانية  ورقة أولي فسيولوجيا وباثولوجيا واالعصابالمخ  0أ

 النفسيالطـــــــب 
علم النفس فسيولوجيا 

 وباثولوجيا التطبيقية
 الحالة  طب نفسي خاص  طب نفسي عام

 الحالة  ثانيةورقة   ورقة أولي فسيولوجيا تشريح تطبيقي بــــــــــــطب القل

 الحالة  ورقة ثانية  ورقة أولي فسيولوجيا وباثولوجيا لصدريةااالمراض 

 الحالة  ورقة ثانية  ورقة أولي فسيولوجيا وباثولوجيا طب المناطـــق

 ورقة أولي  جلدية فطريات وهستوباثولوجيا الجلدية االمراض
 ورقة ثانية

 جلدية
 الحالة

 ورقة اولي

 تناسلية

ورقة ثانية  

 تناسلية

 فسيولوجيا وتشريح تطبيقي والتــأهيلالرومــاتزم 

مراض أ

 الروماتزمية

 وأمراض المناعة

 
 أمراض الجهاز الحركي

 والطب الطبيعي والتاهيل
 الحالة 

 حالةال  ورقة ثانية  ورقة أولي فسيولوجيا وباثولوجيا ـالطـــب األطفـــــ

 ورقة ثانية    أولي ورقة  الباثولوجي أكلينكي

 الحالة  ورقة ثانية  ورقة أولي تشريح جراحي وباثولوجيا الجـــــــــــــــــــراحة

 الحالة  ورقة ثانية  ورقة أولي تشريح جراحي وباثولوجيا وليةــالك البــالمسـ

 جـــــراحة العظــــــام
تشريح جراحي وباثولوجيا 

 راحيةج
 الحالة  ة ثانيةورق  ورقة أولي

 جراحة مخ واعصاب  جراحة عامة تشريح جراحي عصاب مخ واجـراحة 
باثولوجيا 

 جراحية
 الحالة

 جراحة قلب  وصدر  جراحة عامة تشريح جراحي ـراحة القلب والصدرج
باثولوجيا 

 جراحية
 الحالة

واالنف  االذن

 والحنجـرة
 الحالة  ورقة ثانية  ورقة أولي تشريح جراحي وباثولوجيا

أمراض النساء 

 ـوليدوالت
 الحالة  ـاءأمراض النس  التــوليــــــــــد وباثولوجيا وبكتريا تشريح 

 نطب وجــــراحةالعي

تشريح وفسيولوجيا 

وباثولوجيا وبكتريولوجيا 

 العين والبصريات

 الحالة  جراحة العين  طب العين

 التخديــــــــــــــــــــــر

التي لها  تطبيقات االكلينكيةال

التخديرالفارماكولوجيا عالقة 

 والفسيولوجيا

   ورقة ثانية  ورقة أولى

 األشــــعة التشخيصية
الباثولوجيا التي لها عالقة 

 باالشعة
  ورقة ثانية  ورقة أولي

الباطنة 

 والجراحة

  ورقة ثانية  ورقة أولي باثولوجيا االورام االشعة العالجية
اطنة الب

 والجراحة

   ورقة ثانية  ورقة أولي  الصحة العــــــــــامة

 طب الصنـــــــــاعات
كيمياء صناعية وفسيولوجيا 

 البيئة
   الصحة المهنية  طب الصناعات

   ورقة ثانية  ورقة أولي  الطــب الشـــــــرعي

   ورقة ثانية  ورقة أولي  الســـموم االكلينيكية

 ورقة ثانية    ورقة أولـي  االساسيةالعلوم الطبية

 

  

 


