
  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  انيـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢نوفمبر دور  

  التشريحتخصص 
  

  الوقت   التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األحد 
٢٠/١١/٢٠٢٢  

  تشريح عام
  ١ - ١٠ التشريح  (ورقة أولى )

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  تشريح عام
  ١ - ١٠ التشريح  (ورقة ثانية  ) 

  األحد 
٢٧/١١/٢٠٢٢  

  ١-١٠ التشريح  تشريح اجلهاز العصيب

  األربعاء
٣٠/١١/٢٠٢٢  

  ١٢-١٠ التشريح  املادة االختيارية

  
  - ة :ــملحوظ

  مبدرج الطب الشرعى بالدور الرابعمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد. 
 الساعة...........االمتحان بنصف  موعدمتحان قبل االلتزام باحلضور إىل جلنة اال 
  مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم

  املعين
  

عمال                                                                    وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ عمـيد الكلــية                                                                                                                 القائم با
  

.د                       ٔ ـــــويعـ/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .د                                                                                 ــــــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  انيـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢مبر نوفدور  

  الهستولوجيتخصص 
  

  الوقت   التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

 األحد
٢٠/١١/٢٠٢٢  

  هستولوجي
  ١ - ١٠ هستولوجي  (ورقة أولى )

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  هستولوجي
  ١ - ١٠ هستولوجي  (ورقة ثانية  ) 

األحد 
٢٧/١١/٢٠٢٢  

  ١٢-١٠ هستولوجي  املادة االختيارية

  
  - ة :ــملحوظ

 مبدرج الطب الشرعى بالدور الرابعمببىن الكلية المتحانات التحريرية تنعقد مجيع ا. 
  الساعة...........االمتحان بنصف  موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل 
  القسم مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس

  املعين
  

عمال                                                                     وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ عمـيد الكلــية                                                                                                القائم با
  

.د                       ٔ ـــــوي/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .د                                                                                  عـــــــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  انيـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

  الطفيليات الطبيةتخصص 
 

  الوقت  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األحد 
٢٠/١١/٢٠٢٢  

  ١ - ١٠  الطفيليات  ديدان 

  األحد
 ٢٧/١١/٢٠٢٢  

وحيد اخللية وناقالت 
  ألمراضا

  ١ - ١٠ الطفيليات

  األحد
 ٤/١٢/٢٠٢٢  

  ١٢-١٠ الطفيليات مادة اختيارية

  
  - ة :ــملحوظ

  الطب الشرعى بالدور الرابع . مبدرجمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  الساعة...........االمتحان بنصف  موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل 
 لشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم مواعيد االمتحانات العملية وا

  املعين
  

عمال                                                     وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ                                                                                                                 عمـيد الكلــية                                القائم با
  

.د                       ٔ ـــــوي/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .د                                                                              عـــــــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

 جدول امتحانـــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــــــــير الجـــــــــــــزء الثـــــــــــــــــــــــاني
  ٢٠٢٢دور نوفمبر  

  تخصص الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية
 

 الوقت التخصص المادة اليوم والتاريخ

  الحدا
٢٠/١١/٢٠٢٢  

 ١-١٠ الكيمياء احليوية الكيمياء احليوية الطبية

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

 ١-١٠ الكيمياء احليوية البيولوجيا اجلزيئية

  االحد
٢٧/١١/٢٠٢٢  

 ١٢-١٠ الكيمياء احليوية دراسة عملية وتطبيقية

  األربعاء
٧/١٢/٢٠٢٢  

 ١١-١٠ الكيمياء احليوية إحصاء

  
  - ملحوظــة :

 مببىن الكلية مبدرج الطب الشرعى بالدور الرابعالمتحانات التحريرية تنعقد مجيع ا  
 ...........االلتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل موعد االمتحان بنصف الساعة 
 لقسم مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس ا

 املعين
  

عمـيد الكلــية                                                                                                                القائم باعمال                                                     وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث         
  

.د                       ٔ ـــــوي/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .د                                                                              عـــــــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا
  



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  ـــــــــــــــــــــير الجـــــــــــــزء الثـــــــــــــــــــــــانيجدول امتحانـــــــــــــــات الماجست
  ٢٠٢٢دور نوفمبر  

  تخصص الفسيولوجيا الطبية
 

 الوقت التخصص المادة اليوم والتاريخ

  االحد
٢٠/١١/٢٠٢٢  

  الفسيولوجيا
 ١-١٠ الفسيولوجي ورقة أوىل

  األحد
٢٧/١١/٢٠٢٢  

  الفسيولوجيا
 ورقة ثانية

 ١-١٠ يولوجيالفس

  األربعاء
٧/١٢/٢٠٢٢  

 ١١-١٠ الفسيولوجي مادة اختيارية

  
  - ملحوظــة :

  مببىن الكلية مبدرج الطب الشرعى بالدور الرابعمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد  
 ...........االلتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل موعد االمتحان بنصف الساعة 
  والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم مواعيد االمتحانات العملية

 املعين
  

                                                                                                                  عمـيد الكلــية                              القائم باعمال                                                     وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث         
  

.د                       ٔ ـــــوي/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .د                                                                              عـــــــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا
  



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  جدول امتحانـــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــــــــير الجـــــــــــــزء الثـــــــــــــــــــــــاني
  ٢٠٢٢دور نوفمبر  

  تخصص الباثولوجي
 

 الوقت التخصص المادة اليوم والتاريخ

  االحد
٢٠/١١/٢٠٢٢  

  جيالباثولو 
 ١-١٠ الباثولوجي ورقة أوىل

  األحد
٢٧/١١/٢٠٢٢  

  الباثولوجي
 ورقة ثانية

 ١-١٠ الباثولوجي

  األربعاء
٧/١٢/٢٠٢٢  

 ١٢-١٠ الباثولوجي مادة اختيارية

  
  - ملحوظــة :

  مببىن الكلية مبدرج الطب الشرعى بالدور الرابعمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد  
 متحان قبل موعد االمتحان بنصف الساعة...........االلتزام باحلضور إىل جلنة اال 
  مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم

 املعين
  

عمـيد الكلــية                                                                                                                القائم باعمال                                                     وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث         
  

.د                       ٔ ــــــــا/ ا ـــــويعـــــــــ .د                                                                              صم العيســـــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا
  

  



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  انيـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

  روبيولوجيالميكتخصص 
  

  الوقت   التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  االحد
٢٠/١١/٢٠٢٢  

أساسيات امليكروبيولوجيا الطبية واملناعة 
  ١ - ١٠ امليكروبيولوجي  ومكافحة العدوى

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

التصنيفات والتطبيقات العملية يف 
امليكروبيولوجيا الطبية واملناعة ومكافحة 

  العدوى
  ١ - ١٠ ولوجيامليكروبي

  األربعاء
٧/١٢/٢٠٢٢  

  ١٢-١٠ امليكروبيولوجي  اإلحصاء الطيب

  
  - ة :ــملحوظ

  الطب الشرعى بالدور الرابع . مبدرجمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  الساعة...........االمتحان بنصف  موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل 
  ية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم مواعيد االمتحانات العملية والشفو

  املعين
  

عمـيد الكلــية                                     القائم باعمال                                                    وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث         
  

.د                       ٔ ـــــوي/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .د                                                                              عـــــــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  انيـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

  الفارماكولوجيتخصص 
  

  الوقت  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األحد
٢٠/١١/٢٠٢٢  

  فارماكولوجي
  ١ - ١٠ الفارماكولوجي  ورقة أولى ) (

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  فارماكولوجي
  ١١.٣٠-١٠ الفارماكولوجي  (ورقة ثالثة)

  األحد
٢٧/١١/٢٠٢٢  

  فارماكولوجي
  ( ورقة ثانية )

  ١ - ١٠ الفارماكولوجي

  األربعاء
٣٠/١١/٢٠٢٢  

  ١٢-١٠ الفارماكولوجي  أمراض القلب

  
  - ة :ــملحوظ

 الطب الشرعى بالدور الرابع . مبدرجريرية تنعقد مجيع االمتحانات التح 
  بنصف الساعة.االمتحان  موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل 
  مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم

  املعين
  

عمـيد الكلــية                                                                                                                القائم باعمال                                                                      شئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية ل         
  

.د                       ٔ ـــــوي/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .د                                                                                   عـــــــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  اني ـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

   الباطنة العامة تخصص 
  

  الوقت   التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األحد
٢٠/١١/٢٠٢٢  

  امراض باطنة 
  ١ - ١٠ الباطنة العامة  (ورقة أولى )

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  امراض باطنة 
  ١ - ١٠ لباطنة العامةا  (ورقة ثانية  )

  األحد
٢٧/١١/٢٠٢٢  

  امراض باطنة 
  ١ - ١٠ الباطنة العامة  (ورقة ثالثة )

  األربعاء
  ١١-١٠ الباطنة العامة  مكافحة عدوى   ٧/١٢/٢٠٢٢

  
  - ة :ــملحوظ

  الطب الشرعى بالدور الرابع . مبدرجمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
 الساعة...........االمتحان بنصف  موعدقبل  االلتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان 
  مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم

  املعين
  

عمال                                                        وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ عمـيد الكلــية                                                                                                                 القائم با
  

.د                       ٔ ــــــــاص/ ا ـــــويعـــــــــ .د                                                                              م العيســـــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا

                                                                                                                                                                                                                                                                    
  
  
  
  



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  اني ـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢نوفمبر ور د

  الجراحة العامةتخصص 
  

  الوقت   التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األحد
 ٢٠/١١/٢٠٢٢  

  اجلراحة العامة وفروعها
  ( ورقة أولى )

  ١ - ١٠  اجلراحة العامة

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  اجلراحة العامة وفروعها
  ١ - ١٠  اجلراحة العامة  ( ورقة ثانية )

  األحد
 ٢٧/١١/٢٠٢٢  

  ١١.٣٠ – ١٠  اجلراحة العامة  لباثولوجيا اجلراحية اخلاصةا

  األربعاء
٧/١٢/٢٠٢٢  

  ١١ -١٠  اجلراحة العامة  احصاء

  
  - ة :ــملحوظ

  الطب الشرعى بالدور الرابع . مبدرجمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  الساعة...........االمتحان بنصف  موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل 
  مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم

  املعين
  

عمال                                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ ة                                                                                                                            عمـيد الكلــي  القائم با
  

.د                       ٔ ـــــوي/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .د                                                                              عـــــــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا

                                                                                                                                    



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  انيـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

  طفالطب األتخصص 
 

  الوقت  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األحد
 ٢٠/١١/٢٠٢٢  

  طب االطفال  طب االطفال (ورقة أوىل)
١٢ - ١٠  

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

 طب االطفال  طب االطفال (ورقة ثانية)
١٢ - ١٠  

  األحد
 ٢٧/١١/٢٠٢٢  Neonatology طب االطفال 

١٢ - ١٠  

  األربعاء
٣٠/١١/٢٠٢٢  Social - Genetic طب االطفال 

١٢ - ١٠  

  االربعاء
٧/١٢/٢٠٢٢  

 طب االطفال  مكافحة العدوى
١٢-١٠  

  
  - ة :ــملحوظ

  الطب الشرعى بالدور الرابع . مبدرجمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
 الساعة...........االمتحان بنصف  موعدإىل جلنة االمتحان قبل  االلتزام باحلضور 
  مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم

  املعين
  

عمـيد الكلــية                                                                                                               القائم باعمال                                                                   وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث         
  

.د                       ٔ ـــــوي/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .د                                                                                   عـــــــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا
  

                                                                                                                                                                                                                                                               
  
  
  



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  انيـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

  األمراض العصبيةتخصص 
  

  الوقت   التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األحد
 ٢٠/١١/٢٠٢٢  

  أمراض عصبية
  ( ورقة أوىل )

  ١ - ١٠ األمراض العصبية

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  أمراض عصبية
  ( ورقة ثانية  )

  ١ - ١٠ األمراض العصبية

  األحد
 ٢٧/١١/٢٠٢٢  

  ١٢-١٠ األمراض العصبية  باثولوجي

  األربعاء
٣٠/١١/٢٠٢٢  

  الطب النفسي
  ( ورقة أوىل )

  ١-١٠ األمراض العصبية

  األحد
٤/١٢/٢٠٢٢  

  ١٢-١٠ األمراض العصبية  باطنة عامة

  األربعاء
٧/١٢/٢٠٢٢  

  الطب النفسي
  ( ورقة ثانية )

  ١-١٠ األمراض العصبية

  األحد
 ١١/١٢/٢٠٢٢  

  ١٢-١٠ األمراض العصبية  يارية مادة اخت

  
  - ة :ــملحوظ

  الطب الشرعى بالدور الرابع . مبدرجمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  الساعة...........االمتحان بنصف  موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل 
  ية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحرير

  املعين
  

عمـيد الكلــية                                                             القائم باعمال                                                                   وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث         
  

.د                       ٔ ـــــوي/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .                                                                                 عـــــــــ ٔ   عاصم العيسوى/ دا

  



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  اني ـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 
  القلب واألوعية الدمويةتخصص 

 

  الوقت   التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األحد
 ٢٠/١١/٢٠٢٢  

  ١ - ١٠  عية الدمويةالقلب واألو   أمراض القلب

  األربعاء
 ٢٣/١١/٢٠٢٢  

  أمراض القلب
  ١ - ١٠  القلب واألوعية الدموية  طرق التشخيص

  األحد
٤/١٢/٢٠٢٢  

  ١-١٠  القلب واألوعية الدموية  الباطنة العامة

  
  - ة :ــملحوظ

  الطب الشرعى بالدور الرابع . مبدرجمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  الساعة...........االمتحان بنصف  موعدجلنة االمتحان قبل االلتزام باحلضور إىل 
  مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم

  املعين
  

عمـيد الكلــية                                                                                                               القائم باعمال                                                                      وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث         
  

.د                       ٔ ـــــوي/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .د                                                                                    عـــــــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا

                                                                                                                                    
                                                                 



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  اني ـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

  األمراض الجلدية والتناسليةتخصص 
 

  الوقت   التخصص  المادة  تاريخاليوم وال

  األحد
 ٢٠/١١/٢٠٢٢  

  ١ - ١٠ األمراض اجللدية والتناسلية  األمراض املنقولة جنسيا

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  ١ - ١٠ األمراض اجللدية والتناسلية  علم الذكورة وعقم الرجال

  األحد
 ٢٧/١١/٢٠٢٢  

  األمراض اجللدية
  ١ - ١٠  ناسليةاألمراض اجللدية والت  ( ورقة أولى )

  األربعاء
٣٠/١١/٢٠٢٢  

  األمراض اجللدية
  ١ - ١٠ األمراض اجللدية والتناسلية  ( ورقة ثانية )

  األحد
 ٤/١٢/٢٠٢٢  

Basic Science  
Microbiology-Pathology)(  ١ - ١٠ األمراض اجللدية والتناسلية  

  األربعاء
٧/١٢/٢٠٢٢  

  ١١-١٠ األمراض اجللدية والتناسلية  إحصاء

  
  - ة :ــظملحو 

  الطب الشرعى بالدور الرابع . مبدرجمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  الساعة...........االمتحان بنصف  موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل 
 س القسم مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئي

  املعين
  

لكلــية                                                                                             القائم باعمال                                                                      وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          عمـيد ا
  

.د                       ٔ ـــــوي/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .د                                                                                     عـــــــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا

                                                                                                                                                                                                                                                               
 
  



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  اني ـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

  الطب الشرعي والسمومتخصص 
 

  الوقت   التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  ١ - ١٠  الطب الشرعي  الطب الشرعي

  األربعاء
٣٠/١١/٢٠٢٢  

  ١ - ١٠  الطب الشرعي  السموم

  األربعاء
٧/١٢/٢٠٢٢  

  ١١ - ١٠  الطب الشرعي  احصاء

  
  - ة :ــملحوظ

  الطب الشرعى بالدور الرابع . مبدرجمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  الساعة...........االمتحان بنصف  موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل 
  العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم مواعيد االمتحانات

  املعين
  

                                                                                                                             عمـيد الكلــية   القائم باعمال                                                                        وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث         
  

.د                       ٔ ـــــوي/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .د                                                                                      عـــــــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا

                                                                                                                                    



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  اني ـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

  الصحة العامةتخصص 
  

 الوقت التخصص المادة اليوم والتاريخ

  األحد
 ٢٠/١١/٢٠٢٢  

 ١ - ١٠ الصحة العامة أسس علم الوبائيات واألمراض المزمنة

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  قييمها:البرامج الصحية وطرق ت
  أساسيات التغذية ودراسة الصحة البيئية

  أسس جودة الرعاية الصحية 
 األدارة الصحية

 ١ - ١٠ الصحة العامة

  األحد
 ٢٧/١١/٢٠٢٢  

مباديء االحصاء الطبي والدراسات 
 السكانية

 ١-١٠ الصحة العامة

  
  - ة :ــملحوظ

  ابع.الطب الشرعى بالدور الر  مبدرجمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  الساعة...........االمتحان بنصف  موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل 
  مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم

  املعين
  

عمـيد الكلــية                                                                                                               القائم باعمال                                                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث         
  

.د                       ٔ ـــــوي/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .د                                                                                       عـــــــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  اني ـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

  األمراض المتوطنةتخصص 
  

  الوقت  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  ١ - ١٠ األمراض املتوطنة  أمراض الكبد 

  األحد
 ٢٧/١١/٢٠٢٢  

  ١ - ١٠ األمراض املتوطنة  أمراض اجلهاز اهلضمي

  األربعاء
٣٠/١١/٢٠٢٢  

  ١٢-١٠ األمراض املتوطنة  ملادة االختياريةا

  األحد
 ٤/١٢/٢٠٢٢  

  ١-١٠ األمراض املتوطنة األمراض املعدية وسوء التغذية 

  األربعاء
٧/١٢/٢٠٢٢  

  ١-١٠ األمراض املتوطنة  وسائل تشخيصة وعالجية

  
  - ة :ــملحوظ

  الطب الشرعى بالدور الرابع . مبدرجمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
 الساعة...........االمتحان بنصف  موعدلتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل اال 
  مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم

  املعين
  

عمـيد الكلــية                                                                                                               القائم باعمال                                                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث         
  
.د                       ٔ ـــــوي/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .د                                                                                     عـــــــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  انيـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

  األمراض الصدريةتخصص 
 

  الوقت  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األحد
 ٢٠/١١/٢٠٢٢  

  أمراض صدرية
  ١ - ١٠  األمراض الصدرية  ( ورقة أولى )

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  أمراض صدرية
  ( ورقة ثانية )

  ١ - ١٠ األمراض الصدرية

  األحد
٤/١٢/٢٠٢٢  

  ١-١٠ األمراض الصدرية  باطنة عامة 

  األربعاء
 ٧/١٢/٢٠٢٢  

  ١١-١٠ األمراض الصدرية احصاء

  
  - ة :ــملحوظ

  الطب الشرعى بالدور الرابع .  مبدرجمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  الساعة...........االمتحان بنصف  موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل 
 العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم  مواعيد االمتحانات

  املعين
  

                                                                                                                             عمـيد الكلــية   القائم باعمال                                                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث         
  

.د                       ٔ ـــــوي/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .د                                                                                       عـــــــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  انيـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

  الرعاية المركزةتخصص 
 

  الوقت  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األحد
 ٢٠/١١/٢٠٢٢  

  رعاية مركزة
  ١ - ١٠  الرعاية املركزة  ( ورقة أولى )

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  رعاية مركزة
  ( ورقة ثانية )

  ١ - ١٠  الرعاية املركزة

  األحد
٤/١٢/٢٠٢٢  

  ١-١٠  الرعاية املركزة  باطنة عامة 

  األربعاء
 ٧/١٢/٢٠٢٢  

  ١١-١٠  الرعاية املركزة احصاء

  
  - ة :ــظملحو 

  الطب الشرعى بالدور الرابع . مبدرجمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  الساعة...........االمتحان بنصف  موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل 
 س القسم مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئي

  املعين
  

الكلــية                                                                                            القائم باعمال                                                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          عمـيد 
  

.د                       ٔ ـــــوي/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .د                                                                                      عـــــــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  اني ـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــانجدول امتح
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 
 الباثولوجيا االكلينيكيةتخصص 

 

  الوقت   التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األحد
 ٢٠/١١/٢٠٢٢  

  ١ - ١٠ الباثولوجيا االكلينيكية  أمراض الدم املعملية

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  ١١-١٠ الباثولوجيا االكلينيكية  مقرر اختياري

  األحد
 ٢٧/١١/٢٠٢٢  

  ١-١٠ الباثولوجيا االكلينيكية  امليكروبيولوجي االكلينيكي

  األربعاء
٣٠/١١/٢٠٢٢  

  ١-١٠ الباثولوجيا االكلينيكية  املناعة االكلينيكية

  األربعاء
٧/١٢/٢٠٢٢  

  ١ - ١٠ ولوجيا االكلينيكيةالباث  الكيمياء االكلينيكية

  
  - ة :ــملحوظ

  الطب الشرعى بالدور الرابع .  مبدرجمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
 ...........االلتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل موعد االمتحان بنصف الساعة 
 أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم  مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية

  املعين
  

عمـيد الكلــية                                                           القائم باعمال                                                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث         
  

.د                       ٔ ـــــوي/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .د                                                                                     عـــــــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا

                                                                                                                                                                                                                                          
  

  
  

  



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  انيـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

  جراحة العظامتخصص 
 

  الوقت  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األحد
 ٢٠/١١/٢٠٢٢  

  جراحة العظام  ض جراحة العظام أمرا
١ - ١٠  

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  ١ - ١٠  جراحة العظام  اصابات العظام

  األربعاء
٧/١٢/٢٠٢٢  

  ١٢-١٠  جراحة العظام احصاء

  
  - ة :ــملحوظ

  الطب الشرعى بالدور الرابع . مبدرجمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  الساعة...........االمتحان بنصف  وعدمااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل 
  مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم

  املعين
  

عمـيد الكلــية                                                                                                               القائم باعمال                                                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث         
  

.د                       ٔ ـــ/ ا ـــــويعـــــــــ .د                                                                                       ـــــاصم العيســـــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  اني ـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

  التخديرتخصص 
  

  الوقت   التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األحد
 ٢٠/١١/٢٠٢٢  

  ختدير
  ١-١٠ التخدير  ( ورقة أولى )

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  ختدير
  ١-١٠ التخدير  ( ورقة ثانية ) 

  األحد
  ١٢-١٠ التخدير  الباطنة  ٤/١٢/٢٠٢٢

  األربعاء
  ١١-١٠ التخدير  احصاء  ٧/١٢/٢٠٢٢

  
  - : ةــملحوظ

  الطب الشرعى بالدور الرابع .  مبدرجمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  الساعة...........االمتحان بنصف  موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل 
 لقسم مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس ا

  املعين
  

عمـيد الكلــية                                                                                               القائم باعمال                                                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث         
  

.د               ٔ ـــــــوي/ ا ـــــــــاصم العيســـــ .د                                                                      عــــــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  انيـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 
   التوليد وأمراض النساء تخصص 

  

  الوقت   التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األحد
 ٢٠/١١/٢٠٢٢  

  املادة االختيارية
  ١٢-١٠ التوليد وأمراض النساء  )مادة صحة عامة(

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  نساء وتوليد 
  ١-١٠ التوليد وأمراض النساء  ( ورقة أولى )

  األحد
 ٢٧/١١/٢٠٢٢  

  نساء وتوليد 
  ١-١٠ التوليد وأمراض النساء  ( ورقة ثانية )

  األربعاء
٣٠/١١/٢٠٢٢  

  نساء وتوليد 
  ١-١٠ التوليد وأمراض النساء  ( ورقة ثالثة )

  األحد
 ٤/١٢/٢٠٢٢  

  املادة االختيارية
)Infertility 

Contraception(  
  ١٢-١٠ التوليد وأمراض النساء

  
  - ة :ــملحوظ

  الطب الشرعى بالدور الرابع .  مبدرجمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  الساعة...........االمتحان بنصف  موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل 
 ة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورق

  املعين
  

عمـيد الكلــية                                       القائم باعمال                                                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث         
  

.د                       ٔ ـــــوي/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .د                                                                                     عـــــــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا
                                                                                                                                                                                                                      

  
  
  
  
  



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  
  
  
  
  

  اني ـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 
  األشعة التشخيصيةتخصص 

  

  ت الوق  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األحد
 ٢٠/١١/٢٠٢٢  

  التشخيص باألشعة
  ١-١٠ األشعة   ( ورقة أولى )

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  التشخيص باألشعة
  ١-١٠ األشعة   ( ورقة ثانية ) 

  األحد
  ١١-١٠ األشعة   الباثولوجى  ٢٧/١١/٢٠٢٢ 

  األحد
  ١١-١٠ األشعة   الباطنة  ٤/١٢/٢٠٢٢

  االربعاء
 ٧/١٢/٢٠٢٢  

  ١١-١٠ األشعة   اجلراحة

  ١٢-١١ األشعة   احصاء

  
  - ة :ــملحوظ

  الطب الشرعى بالدور الرابع .  مبدرجمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  الساعة...........االمتحان بنصف  موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل 
  ية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحرير

  املعين
  

عمـيد الكلــية                                                             القائم باعمال                                                                   وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث         
  

.د                       ٔ ـــــوي/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .                                                                                 عـــــــــ ٔ   عاصم العيسوى/ دا



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  
                                                                             



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  انيـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 
  الروماتيزم والتأهيلتخصص 

 

  الوقت  التخصص  المادة  يخاليوم والتار 

  األحد
 ٢٠/١١/٢٠٢٢  

  ١ - ١٠  الروماتيزم والتأهيل  طب طبيعي وتأهيل

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  ١ - ١٠  الروماتيزم والتأهيل  كهرباء طبية 

  األحد
 ٢٧/١١/٢٠٢٢  

  ١-١٠  الروماتيزم والتأهيل  روماتيزم 

  االربعاء
 ٧/١٢/٢٠٢٢  

  ١٢-١٠  الروماتيزم والتأهيل احصاء

  
  - ة :ــملحوظ

  الطب الشرعى بالدور الرابع .  مبدرجمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  الساعة...........االمتحان بنصف  موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل 
 أ.د/ رئيس القسم  مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد

  املعين
  

عمـيد الكلــية                                                                                  القائم باعمال                                                                        وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث         
  

.د                       ٔ ـــــوي/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .د                                                                                            عـــــــــ ٔ   عيسوىعاصم ال/ ا



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  انيـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 
  طب وجراحة العينتخصص 

 

  الوقت  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األحد
 ٢٠/١١/٢٠٢٢  

  ١ - ١٠  طب وجراحة عيون  باطنة رمد

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  ١ - ١٠  طب وجراحة عيون  جراحة رمد

  األحد
 ٢٧/١١/٢٠٢٢  

  ١-١٠  طب وجراحة عيون  باثولوجي رمد

  االربعاء
 ٧/١٢/٢٠٢٢  

  ١١-١٠  طب وجراحة عيون احصاء

  
  - ة :ــملحوظ

  الطب الشرعى بالدور الرابع .  مبدرجمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
 الساعة...........االمتحان بنصف  موعدن قبل االلتزام باحلضور إىل جلنة االمتحا 
  مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم

  املعين
  

عمـيد الكلــية                                                                                                               القائم باعمال                                                                        وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث         
  

.د                       ٔ ـــــويعــــ/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .د                                                                                        ـــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  اني ـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان  
  ٢٠٢٢نوفمبر ور د

   األنف واألذن والحنجرة تخصص 
  

  الوقت   التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األحد
 ٢٠/١١/٢٠٢٢  

  أمراض وجراحة األنف واألذن واحلنجرة
  ١ - ١٠ األنف واألذن واحلنجرة  (ورقة أولى )

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  أمراض وجراحة األنف واألذن واحلنجرة
  ١ - ١٠ نف واألذن واحلنجرةاأل  (ورقة ثانية  ) 

  األحد
 ٢٧/١١/٢٠٢٢  

أساسيات علم الصوت والسمعيات 
  ١١-١٠ األنف واألذن واحلنجرة  والتخاطب

  األربعاء
٣٠/١١/٢٠٢٢  

  ١١-١٠ األنف واألذن واحلنجرة  املادة االختيارية

  
  - ة :ــملحوظ

  الطب الشرعى بالدور الرابع  مبدرجمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد. 
  الساعة...........االمتحان بنصف  موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل 
  مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم

  املعين
  

عمـيد الكلــية                                                                                                               القائم باعمال                                                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث         
  

.د                       ٔ ـــــوي/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .د                                                                                    عـــــــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا

                                                                                                                                  

  
  
  
  
  



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  انيـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 
  جراحة المسالك البوليةتخصص 

 

  الوقت  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  داألح
 ٢٠/١١/٢٠٢٢  

  جراحة املسالك البولية
  ١ - ١٠  املسالك البولية  ( ورقة أولى )

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  جراحة املسالك البولية
  ) ثانية( ورقة 

  ١ - ١٠  املسالك البولية

  األحد
 ٢٧/١١/٢٠٢٢  

  جراحة املسالك البولية
  ) ثالثة( ورقة 

  ١-١٠  املسالك البولية

  األربعاء
٧/١٢/٢٠٢٢  

  ١٢-١٠  املسالك البولية احصاء

  
  - ة :ــملحوظ

  الطب الشرعى بالدور الرابع .  مبدرجمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  الساعة...........االمتحان بنصف  موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل 
 بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم  مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو

  املعين
  

عمـيد الكلــية                                                              القائم باعمال                                                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث         
  

.د                       ٔ ـــــوي/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .د                                                                                     عـــــــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا

  
  
  
  
 



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  انيـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان 
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

  السمعياتتخصص 
 

  الوقت  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األحد
 ٢٠/١١/٢٠٢٢  

  قياسات مسعية وتوازن
  ١ - ١٠  السمعيات  ) ( ورقة أولى

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  قياسات مسعية وتوازن
  ( ورقة ثانية )

  ١ - ١٠  السمعيات

  األحد
 ٢٧/١١/٢٠٢٢  

  تأهيل ضعف السمع
  ١-١٠  السمعيات  معينات مسعية

  األربعاء
٣٠/١١/٢٠٢٢  

  أنف وأذن 
  ١١-١٠  السمعيات  االضطرابات النفسية املرتبطة بالسمع

  األحد
٤/١٢/٢٠٢٢  

  ١١-١٠  السمعيات اختياريةمادة 

  
  - ة :ــملحوظ

  الطب الشرعى بالدور الرابع .  مبدرجمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  الساعة...........االمتحان بنصف  موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل 
 و بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أ

  املعين
  

عمـيد الكلــية                                                             القائم باعمال                                                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث         
  

.د                       ٔ ـــــوي/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .د                                                                                    عـــــــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  انيـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

  التخاطبتخصص 
 

  الوقت  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األحد
 ٢٠/١١/٢٠٢٢  

  أمراض ختاطب
  ١ - ١٠  التخاطب  ( ورقة أولى )

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  أمراض ختاطب
  ( ورقة ثانية )

  ١ - ١٠  التخاطب

  األحد
 ٢٧/١١/٢٠٢٢  

األمراض العصبية والطب 
  ١-١٠  التخاطب  النفسي

  األربعاء
٣٠/١١/٢٠٢٢  

  علم السمع
  ١٢-١٠  التخاطب

  جراحة التجميل 

  األحد
 ٤/١٢/٢٠٢٢  

  األنف واألذن واحلنجرة 
  ١٢-١٠  التخاطب

  صماء الغدد ال

  األربعاء
٧/١٢/٢٠٢٢  

  ١١-١٠  التخاطب مادة اختيارية

  
  - ة :ــملحوظ

  الطب الشرعى بالدور الرابع .  مبدرجمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  الساعة...........االمتحان بنصف  موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل 
 مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم  مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل

  املعين
  

عمـيد الكلــية                             القائم باعمال                                                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث         
  

.د                       ٔ ـــــوي/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .د                                                                              عـــــــــ ٔ عاصم العيسوى/ ا



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  انيـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

  مكافحة العدوىتخصص 
 

  الوقت  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األحد
 ٢٠/١١/٢٠٢٢  

  عدوىمكافحة 
  ( ورقة أولى )

 مكافحة عدوى
١ - ١٠  

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  مكافحة عدوى
  ( ورقة ثانية )

 مكافحة عدوى
١ - ١٠  

  األربعاء
٧/١٢/٢٠٢٢  

 احصاء
 مكافحة عدوى

١١-١٠  

  
  - ة :ــملحوظ

  الطب الشرعى بالدور الرابع . مبدرجمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
 الساعة...........االمتحان بنصف  موعدالمتحان قبل االلتزام باحلضور إىل جلنة ا 
  مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم

  املعين
  

عمـيد الكلــية                                                                                                                القائم باعمال                                                                   وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث         
  

.د                       ٔ ـــــويعــ/ ا ــــــــاصم العيســـــــ .د                                                                              ـــــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  

  انيـــــــــــــــــــــــالثزء ـــــــــــــير الجـــــــــــــــــــــات الماجستـــــــــــــــجدول امتحان
  ٢٠٢٢نوفمبر دور  

  الكيمياء الحيويةتخصص 
  

  الوقت   التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األحد 
٢٠/١١/٢٠٢٢  

  الكيمياء احليوية الطبية
  ١ - ١٠ الكيمياء احليوية  (ورقة أولى )

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  الكيمياء احليوية الطبية
  ١ - ١٠ الكيمياء احليوية  (ورقة ثانية  ) 

  األحد 
٢٧/١١/٢٠٢٢  

  الكيمياء احليوية الطبية
  ١٢-١٠ الكيمياء احليوية  (ورقة ثالثة)

  األربعاء
٣٠/١١/٢٠٢٢  

  ١١-١٠ الكيمياء احليوية  املادة االختيارية

  
  - ة :ــملحوظ

  مبدرج الطب الشرعى بالدور الرابع.مجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  الساعة...........المتحان بنصف ا موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل 
  مواعيد االمتحانات العملية والشفوية حتدد لكل مادة بورقة األسئلة  التحريرية أو بتنبيه شفهي من السيد أ.د/ رئيس القسم

  املعين
  

عمال                                                                      وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ عمـيد الكلــية                                                                                                               القائم با
  

.د                       ٔ ــــــــا/ ا ـــــويعـــــــــ .د                                                                                    صم العيســـــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا



  
  كلية الطب

   كنرتول الدراسات العليا
               

  
  


