
  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  
  وراة  ــــــــــــــــــــــــات الدكتــــــــــــــانــــــــــــــدول امتحــــــــج

  ٢٠٢٢نوفمبر دور 
  ة ــــــــــــــــــة الدمويــــــــــــــــالقلب واالوعيفي تخصص 

  
  وقت االمتحان  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األحد
٢٠/١١/٢٠٢٢  

  ١١-١٠  دمويةالقلب واألوعية ال  فسيولوجي
  االربعاء

  ١١-١٠  القلب واألوعية الدموية  تشريح  ٢٣/١١/٢٠٢٢
  األحد

٢٧/١١/٢٠٢٢  
  أمراض القلب
  ( ورقة أولى )

  ١-١٠  القلب واألوعية الدموية
  االربعاء

  ١١-١٠  القلب واألوعية الدموية  فارماكولوجي  ٣٠/١١/٢٠٢٢
  األحد

٤/١٢/٢٠٢٢  
  أمراض القلب
  ١-١٠  وعية الدمويةالقلب واأل  ( ورقة ثانية )

  االربعاء
  ١٢-١٠  القلب واألوعية الدموية  مكافحة العدوى  ٧/١٢/٢٠٢٢

  األحد
١١/١٢/٢٠٢٢  

  أمراض القلب
  ١-١٠  القلب واألوعية الدموية  ( ورقة ثالثة + وراقة رابعة )

  
  - ة :ــملحوظ

  الدور الرابعمبدرج امليكروبيولوجى بمببىن الكلية اجلديد مجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  ٠االمتحان بنصف الساعة موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل  

  
عمال عميد الكلية                                                                        وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ                             القائم با

  
ــــــــــويد/ ٠ا                       ــــــــوىد/ ٠ا                                                                                   عـــــــــاصم العيســــ ـــم العيســ   عاصــــــ

  
           



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  وراة  ــــــــــــــــــــــــات الدكتــــــــــــــانــــــــــــــدول امتحــــــــج
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

   الجراحة العامةفي تخصص 
  

  وقت االمتحان  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ
  األحد

٢٠/١١/٢٠٢٢  
  اجلراحة العامة وفروعها

  ١-١٠  اجلراحة العامة  ( ورقة أولى )

  االربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  اجلراحة العامة وفروعها
  ) ثانية( ورقة 

  ١-١٠  اجلراحة العامة

  األحد
٢٧/١١/٢٠٢٢  commentary ١١.٣٠-١٠  اجلراحة العامة  

  االربعاء
٣٠/١١/٢٠٢٢  

  الباثولوجيا اجلراحية اخلاصة
  راحيالتشريح اجل

  ١-١٠  اجلراحة العامة
  االربعاء

٧/١٢/٢٠٢٢  
  ١١-١٠  اجلراحة العامة  االحصاء الطىب

  
  - ة :ــملحوظ

  مبدرج امليكروبيولوجى بالدور الرابعمببىن الكلية اجلديد مجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  ٠االمتحان بنصف الساعة موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل  

  
عمال عميد الكلية                                                                        وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ                                                                                                                     القائم با

  
ــــــــــويد/ ٠ا                       ــوىد/ ٠ا                                                                                     عـــــــــاصم العيســــ ــــــ ــم العيســ   عاصـــــــ

                                                                                                                         
  
  
  



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  وراة  ــــــــــــــــــــــــات الدكتــــــــــــــانــــــــــــــدول امتحــــــــج
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

   طب وجراحة العيونفي تخصص 
  

  وقت االمتحان  لتخصصا  المادة  اليوم والتاريخ
  األحد

٢٠/١١/٢٠٢٢  
  ١-١٠  طب وجراحة العيون  باطنة

  االربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  Commentary ١-١٠  طب وجراحة العيون  

  األحد
٢٧/١١/٢٠٢٢  

  ١-١٠  طب وجراحة العيون  جراحة
  االربعاء

٣٠/١١/٢٠٢٢  Basic science ١-١٠  طب وجراحة العيون  
  االربعاء

  ١٢-١٠  طب وجراحة العيون  االحصاء الطيب  ٧/١٢/٢٠٢٢

  
  - ة :ــملحوظ

  مبدرج امليكروبيولوجى بالدور الرابعمببىن الكلية اجلديد مجيع االمتحانات التحريرية تنعقد  
  ٠االمتحان بنصف الساعة موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل  

  
عمال عميد الكلية                                                                        وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ                                                                                                                              القائم با

  
ــــــــــويد/ ٠ا                       ــــــــوىد/ ٠ا                                                                                   عـــــــــاصم العيســــ ـــم العيســ   عاصــــــ



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  وراة  ــــــــــــــــــــــــات الدكتــــــــــــــانــــــــــــــدول امتحــــــــج
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

    الصحة العامةفي تخصص 
  

  وقت االمتحان  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ
  األحد

٢٠/١١/٢٠٢٢  
البحث  وأخالقيات االحصاء الطىب وطرق البحوث الصحية

  ١-١٠  الصحة العامة  العلمي
  االربعاء

٢٣/١١/٢٠٢٢  
يف خصائص اإلمراض وطرق الوقاية واملكافحة لألمراض املنتشرة 

تمع   ا
  ١-١٠ الصحة العامة

  األحد
٢٧/١١/٢٠٢٢  

  اإلدارة الصحية وختطيط وتقييم
  الربامج الصحية املختلفة واخلدمات املقدمة للفئات املختلفة

  ١-١٠ الصحة العامة
  االربعاء

٣٠/١١/٢٠٢٢  
  ١-١٠ الصحة العامة  مادة التخصص

  
  - ة :ــملحوظ

  مبدرج امليكروبيولوجى بالدور الرابعكلية اجلديد مببىن المجيع االمتحانات التحريرية تنعقد  
  ٠االمتحان بنصف الساعة موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل  

  
عمال عميد                                                                        وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ                                                                                                                              الكلية القائم با

  
ــــــــــويد/ ٠ا                       ــوىد/ ٠ا                                                                                     عـــــــــاصم العيســــ ــــــ ــم العيســ   عاصـــــــ

  
  



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  وراة  ــــــــــــــــــــــــات الدكتــــــــــــــانــــــــــــــدول امتحــــــــج
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

   الطفيليات الطبية في تخصص 
  

  وقت االمتحان  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ
  األحد

٢٠/١١/٢٠٢٢  
  الطفيليات الطبية
  ١-١٠ الطفيليات الطبية  (ديدان متقدمة )

  األحد
٢٧/١١/٢٠٢٢  

  الطفيليات الطبية
  ( وحيد الخلية متقدمة وناقالت األمراض الطفيلية )

  ١-١٠ الطفيليات الطبية

  األحد
٤/١٢/٢٠٢٢  

  ١-١٠ الطفيليات الطبية  املادة االختيارية

  
  - ة :ــملحوظ

  مبدرج امليكروبيولوجى بالدور الرابعمببىن الكلية اجلديد مجيع االمتحانات التحريرية تنعقد  
  ٠االمتحان بنصف الساعة موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل  

  
عمال عميد الكلية                                                                        وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ                                                                                                                              القائم با

  
ــــــــــويعــد/ ٠ا                       ــــــــوىد/ ٠ا                                                                                    ـــــــاصم العيســــ ـــم العيســ   عاصــــــ

  



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  وراة  ــــــــــــــــــــــــات الدكتــــــــــــــانــــــــــــــدول امتحــــــــج
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

   التخديرفي تخصص 
  

  وقت االمتحان  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ
  األحد

٢٠/١١/٢٠٢٢  
  ١-١٠  التخدير  التخدير (ورقة اوىل)

  االربعاء
  ١-١٠ التخدير  التخدير (ورقة ثانية)  ٢٣/١١/٢٠٢٢

  األحد
٢٧/١١/٢٠٢٢  

commentary  ١١.٣٠-١٠ التخدير  
  االربعاء

٣٠/١١/٢٠٢٢  
Basic science  ١-١٠ التخدير  

  االربعاء
  ١١-١٠ التخدير  احصاء  ٧/١٢/٢٠٢٢

  
  - ة :ــملحوظ

  مبدرج امليكروبيولوجى بالدور الرابعمببىن الكلية اجلديد مجيع االمتحانات التحريرية تنعقد  
  ٠االمتحان بنصف الساعة موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل  

  
عمال عميد الكلية                                                                       ا والبحوثوكيل الكلية لشئون الدراسات العلي          ٔ                                                                                                                              القائم با

  
ــــــــــويد/ ٠ا                       ـــــــــوىد/ ٠ا                                                                                 عـــــــــاصم العيســــ ـــم العيسـ   عاصــــــ

  
  
  
  
  

  



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  وراة  ــــــــــــــــــــــــات الدكتــــــــــــــانــــــــــــــدول امتحــــــــج
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

   الفارماكولوجي  في تخصص 
  

  وقت االمتحان  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ
  األحد

٢٠/١١/٢٠٢٢  
  فارماكولوجي
  ١-١٠ الفارماكولوجي  ( ورقة أولى )

  االربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  فارماكولوجي
  ١-١٠ الفارماكولوجي  ( ورقة ثانية )

  األحد
٢٧/١١/٢٠٢٢  

  فارماكولوجي
  ١-١٠ الفارماكولوجي  ( ورقة ثالثة )

  االربعاء
  ١-١٠ الفارماكولوجي  أمراض القلب  ٣٠/١١/٢٠٢٢

  
  - ة :ــملحوظ

  ٠ مبدرج امليكروبيولوجى بالدور الرابعمببىن الكلية اجلديد مجيع االمتحانات التحريرية تنعقد  
  ٠متحان بنصف الساعةاال موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل  

  
عمال عميد الكلية                                                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ                                                                                          القائم با

  
ــــــــــويد/ ٠ا                       ــــــــود/ ٠ا                                                                                  عـــــــــاصم العيســــ ـــم العيســ   ىعاصــــــ

  



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  وراة  ــــــــــــــــــــــــات الدكتــــــــــــــانــــــــــــــدول امتحــــــــج
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

    الهستولوجيفي تخصص 
  

  وقت االمتحان  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ
  األحد

٢٠/١١/٢٠٢٢  
  علم األنسجة واخللية

  ١-١٠  اهلستولوجي  ( ورقة أولى )

  االربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  علم األنسجة واخللية
  ) ثانية( ورقة 

  ١-١٠  اهلستولوجي

  األحد
٢٧/١١/٢٠٢٢  

  ١٢-١٠  اهلستولوجي  املادة االختيارية

  
  - ة :ــملحوظ

  ٠ مبدرج امليكروبيولوجى بالدور الرابعمببىن الكلية اجلديد مجيع االمتحانات التحريرية تنعقد  
  ٠المتحان بنصف الساعةا موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل  

  
عمال عميد الكلية                                                                        وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ                                                                                       القائم با

  
ــــــــــويد/ ٠ا                       ــــــد/ ٠ا                                                                                  عـــــــــاصم العيســــ ـــم العيســ   ــوىعاصــــــ

  
  



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  وراة  ــــــــــــــــــــــــات الدكتــــــــــــــانــــــــــــــدول امتحــــــــج
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

  لباثولوجيا االكلينيكية افي تخصص 
  

  وقت االمتحان  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ
  األحد

٢٠/١١/٢٠٢٢  
  ١-١٠  الباثولوجيا االكلينيكية   الطب املعملي العام 

  الربعاءا
  ١-١٠  الباثولوجيا االكلينيكية   املقرر االختياري   ٢٣/١١/٢٠٢٢

  
  - ة :ــملحوظ

  ٠مبدرج امليكروبيولوجى بالدور الرابعمببىن الكلية اجلديد مجيع االمتحانات التحريرية تنعقد   
  ٠االمتحان بنصف الساعة موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل  

  
عمال عميد الكلية                                                                       لية لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الك          ٔ                                                                                                                              القائم با

  
ــــــــــويد/ ٠ا                       ــــــــوىد/ ٠ا                                                                                  عـــــــــاصم العيســــ ـــم العيســ   عاصــــــ

   



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  ٢٠٢٢نوفمبر دور     
   شرعـــــــــــــــــي والسمـــــــــــــــــــــومالطب الفي تخصص 

  
  وقت االمتحان  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  االربعاء
  ١-١٠  الطب الشرعى والسموم  شرعي  ٢٣/١١/٢٠٢٢

  االربعاء
  ١-١٠ الطب الشرعى والسموم  مسوم  ٣٠/١١/٢٠٢٢

  األربعاء
٧/١٢/٢٠٢٢  

  ١٢-١٠ الطب الشرعى والسموم  االحصاء الطىب
  

  - ة :ــملحوظ
  مبدرج امليكروبيولوجى بالدور الرابعمببىن الكلية اجلديد مجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  ٠االمتحان بنصف الساعة موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل  

  
عمال عميد الكلية                                                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ                                                                                                                              القائم با

  
ــــــــــويعــد/ ٠ا                       ــــــــوىد/ ٠ا                                                                                  ـــــــاصم العيســــ ـــم العيســ   عاصــــــ

   



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  
  وراة  ــــــــــــــــــــــــات الدكتــــــــــــــانــــــــــــــدول امتحــــــــج

  ٢٠٢٢نوفمبر دور 
   الميكــــــــــروبيــــــــولوجـــــــــــــــيفي تخصص 

  
  وقت االمتحان  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األحد
٢٠/١١/٢٠٢٢  

  ١-١٠  امليكروبيولوجي  امليكروبيولوجيا الطبية ومكافحة العدوى التطبيقية 
  االربعاء

  ١-١٠  امليكروبيولوجي  الفريوسات الطبية التطبيقية  ٢٣/١١/٢٠٢٢
  األحد

٢٧/١١/٢٠٢٢  
  ١-١٠  امليكروبيولوجي  املناعة الطبية التطبيقية

  االربعاء
٣٠/١١/٢٠٢٢  

  ١١-١٠  امليكروبيولوجي  التخصص الدقيق
  األربعاء

  ١٢-١٠  امليكروبيولوجي  احصاء  ٧/١٢/٢٠٢٢
  

  - ة :ــملحوظ
  جى بالدور الرابعمبدرج امليكروبيولو مببىن الكلية اجلديد مجيع االمتحانات التحريرية تنعقد  
  ٠االمتحان بنصف الساعة موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل  

  
عمال عميد الكلية                                                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ                         القائم با

  
ــــــــــويد/ ٠ا                       ـــــــــوىد/ ٠ا                                                                                 عـــــــــاصم العيســــ ـــم العيسـ   عاصــــــ



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  وراةــــــــــــــــــــــــات الدكتــــــــــــــانــــــــــــــدول امتحــــــــج
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

  في تخصص الباطنة العامة  
  

  وقت االمتحان  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ
  األحد

  ١-١٠  الباطنة العامة  ولوجي باث  ٢٧/١١/٢٠٢٢
  االربعاء

٣٠/١١/٢٠٢٢  
  األمراض الباطنة 

  ١-١٠  الباطنة العامة  (ورقة أوىل)
  األحد

٤/١٢/٢٠٢٢  
  األمراض الباطنة 

  ١-١٠  الباطنة العامة  (ورقة ثانية)
  االربعاء

٧/١٢/٢٠٢٢  
  األمراض الباطنة 

  (ورقة ثالثة)
  ١١.٣٠-١٠  الباطنة العامة

  
  - ة :ــملحوظ

 مبدرج امليكروبيولوجى بالدور الرابعمببىن الكلية اجلديد االمتحانات التحريرية تنعقد  مجيع 
  بنصف الساعة.االمتحان  موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل 

  
عمال عميد الكلية            وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث                                                                  ٔ                                                                                                                              القائم با

  
.د                       ٔ ــــــــوي/ ا .د                                                                                   عـــــــــاصم العيســــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا

  
  

  



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  وراةــــــــــــــــــــــــات الدكتــــــــــــــانــــــــــــــدول امتحــــــــج
  ٢٠٢٢نوفمبر دور     

  األمراض الجلدية في تخصص 
  

  وقت االمتحان  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ
  األحد

٢٠/١١/٢٠٢٢  
  األمراض اجللدية
  ١-١٠ األمراض اجللدية  ( ورقة أوىل )

  االربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  األمراض اجللدية
  ( ورقة ثانية )

  ١-١٠ األمراض اجللدية
  األحد

٢٧/١١/٢٠٢٢  commentary  ١-١٠ األمراض اجللدية  
  ربعاءاال

٣٠/١١/٢٠٢٢  
  األمراض الفريوسية والبكتريية

  ١-١٠ األمراض اجللدية  علم الفطريات
  األربعاء

  ١١-١٠ األمراض اجللدية  اإلحصاء الطيب  ٧/١٢/٢٠٢٢
  

  - ة :ــملحوظ
  مبدرج امليكروبيولوجى بالدور الرابعمببىن الكلية اجلديد مجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
 بنصف الساعة.االمتحان  موعد جلنة االمتحان قبل االلتزام باحلضور إىل 

  
عمال عميد الكلية                                                                    لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية             ٔ                                                                القائم با

  
.د                       ٔ ــــــــوي/ ا .د                                                                                     عـــــــــاصم العيســــــ ٔ   اصم العيسوىع/ ا



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  وراة  ــــــــــــــــــــــــات الدكتــــــــــــــانــــــــــــــدول امتحــــــــج
  ٢٠٢٢نوفمبر دور     

   األمراض المتوطنةتخصص 
  

  الوقت  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األحد
٢٠/١١/٢٠٢٢  

  ١ - ١٠ األمراض املتوطنة  أمراض الكبد

  االربعاء
  ١ - ١٠ األمراض املتوطنة  أمراض اجلهاز اهلضمي  ٢٣/١١/٢٠٢٢

  األحد
٢٧/١١/٢٠٢٢  

  املقرر االختياري
  ١ - ١٠ األمراض املتوطنة  (مناظري ضوئية)

  االربعاء
٣٠/١١/٢٠٢٢  

  ١ - ١٠ األمراض املتوطنة  وسائل تشخيصية وعالجية

  األحد
٤/١٢/٢٠٢٢  

  ١ - ١٠ األمراض املتوطنة  األمراض املعدية 

  
  - ة :ــملحوظ

  مبدرج امليكروبيولوجى بالدور الرابعمببىن الكلية اجلديد مجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  الساعة...........االمتحان بنصف  موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل 

  
عمال عميد الكلية                                                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ                                                                                                                              القائم با

  
.د                       ٔ ــــــــوي/ ا .د                                                                                        عـــــــــاصم العيســــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  ٢٠٢٢نوفمبر دور     
   جراحة المسالك البوليةفي تخصص 

  
  وقت االمتحان  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ

  األحد
٢٠/١١/٢٠٢٢  

  الك البولية املس
  ١-١٠  املسالك البولية  (ورقة اوىل)

  االربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  املسالك البولية 
  ١-١٠  املسالك البولية  (ورقة ثانية)

  األحد
٢٧/١١/٢٠٢٢  

  املسالك البولية 
  ١-١٠  املسالك البولية  (ورقة ثالثة)

  االربعاء
٣٠/١١/٢٠٢٢  

  املسالك البولية 
  ١١.٣٠-١٠  املسالك البولية  (ورقة رابعة)

  األحد
٤/١٢/٢٠٢٢  

  املسالك البولية
  ١١.٣٠-١٠  املسالك البولية  )MCQورقة خامسة (

  االربعاء
  ١٢-١٠  املسالك البولية  إحصاء  ٧/١٢/٢٠٢٢

  

  - ة :ــملحوظ
  مبدرج امليكروبيولوجى بالدور الرابعمببىن الكلية اجلديد مجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
 بنصف الساعة.االمتحان  موعداالمتحان قبل  االلتزام باحلضور إىل جلنة  

  
عمال عميد الكلية                                                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ                                                                    القائم با

    
.د                       ٔ ــــــــوي/ ا .د                                                                                       عـــــــــاصم العيســــــ ٔ   صم العيسوىعا/ ا



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  وراة  ــــــــــــــــــــــــات الدكتــــــــــــــانــــــــــــــدول امتحــــــــج
  ٢٠٢٢نوفمبر دور     

   األنف واألذن والحنجرةفي تخصص 
  

  وقت االمتحان  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ
  األحد

٢٠/١١/٢٠٢٢  
  - املناعة و احلساسية - علم الوراثة

 ١-١٠ األنف واألذن واحلنجرة  انني الطبأخالقيات و قو 

  االربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

باألذن واألنف   اخلاصالتشــريح اجلراحـي و النمو اجلنيين 
  - واحلنجرة

  الفسيولوجيا التطبيقية اخلاصة باألذن واألنف  واحلنجرة 
 ١-١٠ األنف واألذن واحلنجرة

  األحد
٢٧/١١/٢٠٢٢  

  - الباثولوجيا اخلاصة
  ١٢-١٠ األنف واألذن واحلنجرة  األورام أساسيات علم

  االربعاء
٣٠/١١/٢٠٢٢  

  أمراض و جراحة األذن و األنف  واحلنجرة
   و جراحة الرأس و الرقبة

  (ورقة أوىل)
  ١-١٠ األنف واألذن واحلنجرة

  األحد
٤/١٢/٢٠٢٢  

  أمراض و جراحة األذن و األنف  واحلنجرة
   و جراحة الرأس و الرقبة

  (ورقة ثانية)
  ١-١٠ واألذن واحلنجرة األنف

  االربعاء
٧/١٢/٢٠٢٢  

  أمراض و جراحة األذن و األنف  واحلنجرة
   و جراحة الرأس و الرقبة

  (ورقة ثالثة)
  ١-١٠ األنف واألذن واحلنجرة

  األحد
١١/١٢/٢٠٢٢  

  ١-١٠ األنف واألذن واحلنجرة  املادة االختيارية
  

  - ة :ــملحوظ
  مبدرج امليكروبيولوجى بالدور الرابعىن الكلية اجلديد مببمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  بنصف الساعة.االمتحان  موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل  

 
عمال                                                                         وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ                                                                                                                              عميد الكليةالقائم با

    
.د                       ٔ ــــــــوي/ ا .د                                                                                        عـــــــــاصم العيســــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  وراة  ــــــــــــــــــــــــات الدكتــــــــــــــانــــــــــــــدول امتحــــــــج
  ٢٠٢٢نوفمبر دور     

   األمراض العصبيةفي تخصص 
 

  متحانوقت اال  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ
  األحد

٢٠/١١/٢٠٢٢  
  أمراض عصبية

  )ورقة أوىل(
  ١-١٠ األمراض العصبية

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢   

  أمراض عصبية
  ١-١٠ األمراض العصبية  )ورقة ثانية(

  األحد
٢٧/١١/٢٠٢٢  

  أمراض عصبية
  )ورقة ثالثة(

  ١-١٠ األمراض العصبية
  األربعاء

٣٠/١١/٢٠٢٢  
  ١-١٠ األمراض العصبية  مقرر اختياري

  األحد
٤/١٢/٢٠٢٢  

  ١-١٠ األمراض العصبية  فارماكولوجى
  األربعاء

٧/١٢/٢٠٢٢  
  ١-١٠ األمراض العصبية  فسيولوجى

  
  - ة :ــملحوظ

  مبدرج امليكروبيولوجى بالدور الرابعمببىن الكلية اجلديد مجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  نصف الساعة.باالمتحان  موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل  

عمال عميد الكلية                                                                        وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ                                                                                                 القائم با
    

.د                       ٔ ــــــــوي/ ا .د                                                                                        عـــــــــاصم العيســــــ ٔ   عاصم العيسوى/ ا

 



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  وراة  ــــــــــــــــــــــــات الدكتــــــــــــــانــــــــــــــتحدول امــــــــج
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

   جراحة العظامفي تخصص 
  

  وقت االمتحان  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ
  األحد

  ١-١٠  جراحة العظام  إصابات العظام  ٢٠/١١/٢٠٢٢

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢   

  ١-١٠  جراحة العظام  أمراض العظام

  األحد
٢٧/١١/٢٠٢٢  

  ١-١٠  جراحة العظام التشخيص وشرح ووصف العالج

  األربعاء
٣٠/١١/٢٠٢٢  

  ١-١٠  جراحة العظام  التشريح 
  األحد

٤/١٢/٢٠٢٢  
  ١-١٠  جراحة العظام  الباثولوجي

  األربعاء
٧/١٢/٢٠٢٢  

  ١٢-١٠  جراحة العظام  إحصاء
  

  - ة :ــملحوظ
  مبدرج امليكروبيولوجى بالدور الرابعة اجلديد مببىن الكليمجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  ٠االمتحان بنصف الساعة موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل  

  
عمال عميد الكل                                                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ                                                                                                                              يةالقائم با

  
ــــــــــويد/ ٠ا                       ــــــــوىد/ ٠ا                                                                                  عـــــــــاصم العيســــ ـــم العيســ   عاصــــــ



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  وراة  ــــــــــــــــــــــــات الدكتــــــــــــــانــــــــــــــدول امتحــــــــج
  ٢٠٢٢نوفمبر دور     

  الباثولوجي في تخصص 
  

  تحانوقت االم  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ
  األحد

٢٠/١١/٢٠٢٢  
  الباثولوجيا
  ١-١٠ ثولوجيا  البا  ورقة أولى

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢   

  الباثولوجيا
  ورقة ثانية

  ١-١٠ الباثولوجيا

  األربعاء
٧/١٢/٢٠٢٢  

  ١-١٠ الباثولوجيا  مادة اختيارية
  

  - ة :ــملحوظ
  بيولوجى بالدور الرابعمبدرج امليكرو مببىن الكلية اجلديد مجيع االمتحانات التحريرية تنعقد  
  ٠االمتحان بنصف الساعة موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل  

  
عمال عميد الكلية                                                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ                    القائم با

  
ــــــــــويد/ ٠ا                       ــــــــوىد/ ٠ا                                                                                  عـــــــــاصم العيســــ ـــم العيســ   عاصــــــ

   



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  وراة  ــــــــــــــــــــــــات الدكتــــــــــــــانــــــــــــــدول امتحــــــــج
  ٢٠٢٢نوفمبر دور     

  األشعة التشخيصية في تخصص 
  

  وقت االمتحان  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ
  األحد

٢٠/١١/٢٠٢٢  
  التشخيص باألشعة 

  ١-١٠ األشعة التشخيصية   ( ورقة أولى )

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢   

  التشخيص باألشعة 
  ( ورقة ثانية )

  ١-١٠ األشعة التشخيصية 

  األحد
٢٧/١١/٢٠٢٢  

  ١٢-١٠ األشعة التشخيصية   الباثولوجي

  األحد
٤/١٢/٢٠٢٢  

  ١٢-١٠ األشعة التشخيصية   الباطنة العامة

  عاءاألرب
٧/١٢/٢٠٢٢  

 ١٢-١٠ األشعة التشخيصية   اجلراحة العامة
  ٢-١٢ األشعة التشخيصية   االحصاء الطيب

  
  - ة :ــملحوظ

  مبدرج امليكروبيولوجى بالدور الرابعمببىن الكلية اجلديد مجيع االمتحانات التحريرية تنعقد  
  ٠عةاالمتحان بنصف السا موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل  

  
عمال عميد الكلية                                                                        وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ                                                                                                        القائم با

  
ــــــــــويد/ ٠ا                       ــــــــوىد/ ٠ا                                                                                    عـــــــــاصم العيســــ ـــم العيســ   عاصــــــ

   



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  وراة  ــــــــــــــــــــــــات الدكتــــــــــــــانــــــــــــــدول امتحــــــــج
  ٢٠٢٢نوفمبر دور     

  الحاالت الحرجة في تخصص 
  

  وقت االمتحان  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ
  األحد

٢٠/١١/٢٠٢٢  
  الرعاية املركزة

  ١-١٠ احلاالت احلرجة  ( ورقة أولى ) 

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢   

  لرعاية املركزةا
  ( ورقة ثانية) 

  ١-١٠ احلاالت احلرجة

  األحد
٢٧/١١/٢٠٢٢  

  ١٢-١٠ احلاالت احلرجة  ميكروبيولوجي 

  األربعاء
٣٠/١١/٢٠٢٢  

  ١-١٠ احلاالت احلرجة  فارماكولوجي
  األحد

٤/١٢/٢٠٢٢  
  ١٢-١٠ احلاالت احلرجة  باثولوجيا اكلينيكية

  األربعاء
٧/١٢/٢٠٢٢  

  ١٢-١٠ احلاالت احلرجة  إحصاء

  
  - ة :ــملحوظ

  مبدرج امليكروبيولوجى بالدور الرابعمببىن الكلية اجلديد مجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  ٠االمتحان بنصف الساعة موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل  

  
عمال عميد الكلية                                                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ                                                                                                                              القائم با

  
ــــــــــوي د/٠ا                       ـــــــــوىد/ ٠ا                                                                                 عـــــــــاصم العيســــ ـــم العيسـ   عاصــــــ

  
  



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  وراة  ــــــــــــــــــــــــات الدكتــــــــــــــانــــــــــــــدول امتحــــــــج
  ٢٠٢٢نوفمبر دور     

  النساء والتوليد في تخصص 
  

  وقت االمتحان  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ
  األحد

  ١-١٠ النساء والتوليد  والدة  ٢٠/١١/٢٠٢٢

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢   

  ساعة) ٢( تنظيم أسرة
+  

  ساعة) ١(  مادة اختيارية 
  ١-١٠ النساء والتوليد

  األحد
٢٧/١١/٢٠٢٢  

  ١-١٠ النساء والتوليد نساء 

  ربعاءاأل
٣٠/١١/٢٠٢٢   Commentary ١-١٠ النساء والتوليد  

  األحد
٤/١٢/٢٠٢٢  

  ١-١٠ النساء والتوليد  مواد أساسية

  
  - ة :ــملحوظ

  مبدرج امليكروبيولوجى بالدور الرابعمببىن الكلية اجلديد مجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
  ٠نصف الساعةاالمتحان ب موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل  

  
عمال عميد الكلية                                                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ                                                                                                 القائم با

  
ــــــــــويد/ ٠ا                       ـــــــــوىد/ ٠ا                                                                                 عـــــــــاصم العيســــ ـــم العيسـ   عاصــــــ

  
  



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  وراة  ــــــــــــــــــــــــات الدكتــــــــــــــانــــــــــــــدول امتحــــــــج
  ٢٠٢٢نوفمبر دور     

   االمراض الصدرية في تخصص 
  

  وقت االمتحان  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ
  األحد

٢٠/١١/٢٠٢٢  
  األمراض الصدرية 

  ١-١٠  األمراض الصدرية  )أولىورقة (

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢   

  األمراض الصدرية 
  )ثانيةورقة (

  ١-١٠  األمراض الصدرية

  األحد
٢٧/١١/٢٠٢٢  Commentary ١١.٣٠-١٠  األمراض الصدرية  

  األربعاء
٣٠/١١/٢٠٢٢   

  ١٢-١٠  األمراض الصدرية  مادة اختيارية

  األحد
٤/١٢/٢٠٢٢  

  ١٢-١٠  األمراض الصدرية  فسيولوجي
  األربعاء

٧/١٢/٢٠٢٢  
  ١٢-١٠  ريةاألمراض الصد  باثولوجي

  
  - ة :ــملحوظ

  مبدرج امليكروبيولوجى بالدور الرابعمببىن الكلية اجلديد مجيع االمتحانات التحريرية تنعقد  
  ٠االمتحان بنصف الساعة موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل  

  
عمال عميد الكلية                                                                     وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ                                                                                                                              القائم با

  
ــــــــــويد/ ٠ا                       ـــــــــوىد/ ٠ا                                                                                 عـــــــــاصم العيســــ ـــم العيسـ   عاصــــــ



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  وراة  ــــــــــــــــــــــــات الدكتــــــــــــــانــــــــــــــدول امتحــــــــج
  ٢٠٢٢ر نوفمبدور     

  الفسيولوجي  في تخصص 
  

  وقت االمتحان  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ
  األحد

٢٠/١١/٢٠٢٢  
  فسيولوجي
  ١-١٠ فسيولوجي  ورقة أوىل

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢   

  فسيولوجي
  ١-١٠ فسيولوجي  ورقة ثانية

  األحد
٢٧/١١/٢٠٢٢  

  ١٢-١٠ فسيولوجي  مادة اختيارية

  
  - ة :ــملحوظ

 مبدرج امليكروبيولوجى بالدور الرابعمببىن الكلية اجلديد لتحريرية تنعقد مجيع االمتحانات ا . 
  ٠االمتحان بنصف الساعة موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل  

  
عمال عميد الكلية                                                                      وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ                                                                                                                              القائم با

  
ــــــــــود/ ٠ا                       ــــــــوىد/ ٠ا                                                                                  يعـــــــــاصم العيســــ ـــم العيســ   عاصــــــ



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  وراة  ــــــــــــــــــــــــات الدكتــــــــــــــانــــــــــــــدول امتحــــــــج
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

   السمعياتفي تخصص 
  

  وقت االمتحان  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ
  األحد

  ١-١٠  السمعيات  قياسات سمعية وتوازن  ٢٠/١١/٢٠٢٢

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢   

  ١-١٠ السمعيات  قياسات متقدمة في السمع واالتزان

  األحد
  ١-١٠ السمعيات  معينات سمعية والكترونيات  ٢٧/١١/٢٠٢٢

  األربعاء
  ١-١٠ سمعياتال  تأهيل أمراض السمع واالتزان   ٣٠/١١/٢٠٢٢

  األحد
٤/١٢/٢٠٢٢  

  ساعة) ١( علوم أساسية
 +  

 )االصابات المهنية الخاصة بالسمعمقرر اختياري (
  ساعة) ٢(

  ١-١٠ السمعيات

  األربعاء
٧/١٢/٢٠٢٢  

  ١-١٠ السمعيات  أنف وأذن وأشعة تشخيصية

  األحد
١١/١٢/٢٠٢٢  

االضطرايات النفسية والسلوكية المرتبطة بأمراض 
  السمع

  ١٢-١٠ السمعيات

  
  - ة :ــملحوظ

  مبدرج امليكروبيولوجى بالدور الرابعمببىن الكلية اجلديد مجيع االمتحانات التحريرية تنعقد  
  ٠االمتحان بنصف الساعة موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل  

  
عمال عميد الكلية                                                                     وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ                                                                                                                              القائم با

  
ــــــــــوي/ د٠ا                       ـــــــــوىد/ ٠ا                                                                                عـــــــــاصم العيســــ ـــم العيسـ   عاصــــــ



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  وراةــــــــــــــــــــــــات الدكتــــــــــــــانــــــــــــــدول امتحــــــــج
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

  طب األطفـــــــــــــــــــــــــــال ي تخصص ف
  

  وقت االمتحان  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ
  األحد

٢٠/١١/٢٠٢٢  
  ١-١٠ طب أطفال  فسيولوجي 

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢   

  طب أطفال
  ( ورقة أولى )

  ١-١٠ طب أطفال

  األحد
٢٧/١١/٢٠٢٢  

  ١-١٠ طب أطفال  باثولوجي

  األربعاء
٣٠/١١/٢٠٢٢   

  أطفالطب 
  ١-١٠ طب أطفال  ( ورقة ثانية )

  األحد
٤/١٢/٢٠٢٢  

  طب أطفال
  ( ورقة ثالثة )

  ١٢-١٠ طب أطفال

  األربعاء
٧/١٢/٢٠٢٢  

 ١٢-١٠ طب أطفال  احصاء 

  
  - ة :ــملحوظ

  مبدرج امليكروبيولوجى بالدور الرابعمببىن الكلية اجلديد مجيع االمتحانات التحريرية تنعقد 
 ٠االمتحان بنصف الساعة موعدنة االمتحان قبل االلتزام باحلضور إىل جل  

  
عمال عميد الكلية                                                                      وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ                                                                  القائم با

  
ــــــــــويد/ ٠ا                       ــــــــوىعاصـــد/ ٠ا                                                                                  عـــــــــاصم العيســــ ـــم العيســ   ـــ

   
   



  
   

  كلية الطب
   كنرتول الدراسات العليا

               

  وراة  ــــــــــــــــــــــــات الدكتــــــــــــــانــــــــــــــدول امتحــــــــج
  ٢٠٢٢نوفمبر دور 

   الطب النفسيفي تخصص 
  

  وقت االمتحان  التخصص  المادة  اليوم والتاريخ
  األحد

٢٠/١١/٢٠٢٢  
  الطب النفسي
  (ورقة اولى)

  ١-١٠ الطب النفسي

  األربعاء
٢٣/١١/٢٠٢٢  

  الطب النفسي
  )ثانية(ورقة 

  ١-١٠ الطب النفسي

  األحد
٢٧/١١/٢٠٢٢  

  الطب النفسي
  )ثالثة(ورقة 

  ١-١٠ الطب النفسي

  األربعاء
  ١١-١٠ الطب النفسي  فارماكولوجي  ٣٠/١١/٢٠٢٢

  األحد
  ١-١٠ الطب النفسي  المادة االختيارية  ٤/١٢/٢٠٢٢

  
  

  - ة :ــملحوظ
 مبدرج امليكروبيولوجى بالدور الرابعمببىن الكلية اجلديد التحريرية تنعقد  مجيع االمتحانات  
  ٠االمتحان بنصف الساعة موعدااللتزام باحلضور إىل جلنة االمتحان قبل  

  
عمال عميد الكلية                                                                      وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث          ٔ                                                                                                                              القائم با

  
ــــــــــد/ ٠ا                       ــــــــوىد/ ٠ا                                                                                  ويعـــــــــاصم العيســــ ـــم العيســ   عاصــــــ

  


