
  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  زء االول) ــــــــــــــــــــــير (الجـــــــــــــــــــــــانات الماجستـــــــــــــــــــــجدول امتح
  ٢٠٢٢ نوفمبردور 

  زمن االمتحان  التخصصات املعنية بامتحان املادة  املادة  اليوم والتاريخ

حد 
األ

٢٠/
١١/

٢٠
٢٢

  

  فسيولوجي

 –والتناسلية  االمراض اجللدية –طب االطفال  –جراحة عامة 
رعاية  –أمراض عصبية  -أمراض متوطنة  – االمراض الصدرية

  -انف وأذن  –روماتيزم وتأهيل  –نساء وتوليد  –عظام  –مركزة 
  كيمياء حيوية  –ختاطب  – مسالك بولية

١١-١٠  

  ١٢-١٠  مسعيات-ختدير  –القلب واالوعية الدموية –الباطنة العامة 
  ١-١٠  ة العيونطب وجراح  العني فسيولوجي

  كيمياء حيوية 

  ١-١٠  فسيولوجي -الطفيليات 
 –االمراض اجللدية والتناسلية  –طب االطفال  –جراحة عامة 

 - القلب واالوعية الدموية–الباطنة العامة  - االمراض الصدرية
  مسالك بولية  -عظام  –رعاية مركزة  –أمراض عصبية 

١-١٢  

  ١-١٠  لطب الشرعي والسموما  كيمياء طبية شرعية-باثولوجي
  ١-١٠  فارماكولوجي  فارماكولوجي ( ورقة أوىل )
أساسيات التغذية ودراسة 

  الصحة البيئية
  ١-١٠  صحة عامة 

  ١٢-١٠  باثولوجيا اكلينيكية  أمراض الدم املعملية
  ١-١٠  أشعة تشخيصية  فيزياء إشعاعية

اء 
ألربع

ا
٢٣/

١١/
٢٠

٢٢
  

  التشريح

 –عظام  –أمراض عصبية  - الصدريةاالمراض  –جراحة عامة 
– مسالك بولية  -انف وأذن  –روماتيزم وتأهيل  –نساء وتوليد 

  ختاطب -مسعيات 
١١-١٠  

  ١٢-١٠  ختدير
  ١-١٠  طب وجراحة العيون  تشريح العني 

  ١٢-١٠  باثولوجيا اكلينيكية  مناعة اكلينيكية 
  ١١-١٠  طب االطفال  النمواجلنيين

  ١-١٠  التشريح  مقدمة يف التشريح
  ١-١٠  فارماكولوجي  فارماكولوجي ( ورقة ثانية )
  ١١-١٠  االمراض اجللدية والتناسلية  االمراض النفسية واجلنسية



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

حد 
األ

٢٧/
١١/

٢٠
٢٢

  

  باثولوجي

  االمراض الصدرية   -االمراض اجللدية والتناسلية - طب االطفال 
  -انف وأذن  –نساء وتوليد  –عظام  –أمراض متوطنة  -

  مسالك بولية
١١-١٠  

  ١٢-١٠  جراحة عامة -الباطنة العامة -القلب واالوعية الدموية
١-١٠  باثولوجي -هستولوجي   

  ميكروبيولوجي

  ١-١٠  طفيليات -مكافحة عدوى 
 -االمراض الصدرية -االمراض اجللدية والتناسلية - طب االطفال 
 -حة العامة الص –أمراض متوطنة  -جراحة عامة  -الباطنة العامة
مسالك   -انف وأذن  –نساء وتوليد  –عظام  –رعاية مركزة 

  كيمياء حيوية  – بولية

١-١٢  

  ١-١٠  طب وجراحة العيون  بصريات 
  ١١-١٠  روماتيزم وتأهيل   أسس مناعة 

-التشريح-السموم–أخالقيات املهنة 
  ١-١٠  الطب الشرعي والسموم  أداء الصفة التشرحيية

ر املشعة وبيولوجيا التشخيص بالنظائ
  ١-١٠  أشعة تشخيصية  اشعاعية

  الصوتيات
  ١١-١٠  ختاطب 
  ١٢-١٠  مسعيات 

اء 
ألربع

ا
٣٠/

١١/
٢٠

٢٢
  

  فارماكولوجي

 –القلب واالوعية الدموية  –االمراض الصدرية –طب االطفال
 –أمراض عصبية  -أمراض متوطنة –الباطنة العامة–-جراحة عامة

  كيمياء حيوية  -مسالك بولية  -روماتيزم وتأهيل  –عظام 
١١-١٠  

  ١٢-١٠  ختدير -رعاية مركزة 
  ١-١٢  مسالك بولية  -عظام  –جراحة عامة  –االمراض الصدرية  اهلستولوجي

  ١-١٢  روماتيزم وتأهيل   طبيعة تطبيقية
  ١١-١٠  طب وجراحة العيون  أمراض عصبية 

  ١١-١٠  ختاطب -مسعيات   وراثة 
  ١٢-١٠  كلينيكيةباثولوجيا ا   يكيميكروبيولوجي اكلين

  ١-١٠  تشريح  علم األجنة

  طفيليات 
  ١-١٢  أمراض متوطنة  -الصحة العامة  
  ١-١٠  ميكروبيولوجي 

  باثولوجيا اكلينيكية
  انف وأذن –رعاية مركزة  - طب االطفال 

  ١-١٢  



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

حد 
األ

٤/
١٢/

٢٠
٢٢

  

  الباطنة العامة
نساء وتوليد  –عيون  طب وجراحة – االمراض اجللدية والتناسلية

  ١١- ١٠  مسعيات-انف وأذن  –روماتيزم وتأهيل  –

  ١٢- ١٠  أمراض متوطنة 

  علم النفس 
  ١١- ١٠  ختاطب 

  ١- ١٠  أمراض عصبية 
  ١١- ١٠  صحة عامة    الطب السلوكي

تكنولوجيا االشعة والتشريح 
  الراديولوجي

  ١- ١٠  أشعة تشخيصية

اء 
ألربع

ا
٧/

١٢/
٢٠

٢٢
  

  ةاجلراحة العام
 –عظام -طب وجراحة عيون  – االمراض اجللدية والتناسلية

  ١١-١٠  انف وأذن – روماتيزم وتأهيل

  ١٢-١٠  مسالك بولية  -نساء وتوليد 
  ١١-١٠  ختاطب  - مسعيات-أمراض متوطنة  – طب االطفال  االحصاء

  الصحة العامة
  ١-١١  طفيليات  –امليكروبيولوجي 

  ١-١٢  توليدنساء و  –  االمراض الصدرية
  ١-١٢  أمراض متوطنة  وبائيات

  ١-١١  طب االطفال  صحة عامة وتغذية وطب وقائي
  ١٢ -١٠  ختدير   فيزياء

  ١٢-١٠  باثولوجيا اكلينيكية  كيمياء اكلينيكية

  
  

  - ة :ــملحوظ
  بالدور الرابع. الصحة العامةمببىن الكلية اجلديد مبدرج مجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
 ٠االمتحان بنصف الساعة موعدتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل االل  
  د/ رئيس ٠أو بتنبيه شفهي من السيد أمواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية

  القسم املعين
  

عمال                                                              وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث           ٔ عمـيد الكلــية                                                                                                                القائم با
  

ــعيسعاصم الد/ ٠ا                       ــــــــ       عاصم العيسويد/ ٠ا                                       وي                                                 ـــــ

                                                                                                                                    


