
 

  

أ كتوبر 6 جامعة  لكية الطب و اجلراحه  ادلراســـــات العليــــــــا   
 

 ادلبلوم (     لدلراسات العليا ) املاجس تري و التحريري     ال متحان الهنائ 

 2023/    2022الفصل ادلرايس الاول  
 

     مواد الورقه الامتحانيه الثانيه  يوم  الثالاثء   املوافق  17  /  1  / 2023

ظهراً   1صباحًا وحيت    10من الساعه   
 مواد الورقه الامتحانيه الاول  يوم ال ثنني  املوافق  16  /  1  /2023

ظهرًا   1صباحًا وحيت   10من الساعه                   

Pharmacology Research  

Biochemistry Embryology 

Growth & Development Microbiology 

Nutrition Social Pediatrics 

Infections Respiratory 

 Clinical Pathology 

Genetics 
 مالحظات **   **

 الامتحان بقاعات لكية الطب و اجلراحه ابدلور الاول    يعقد 

حضار اكرنيه ادلراسات العليا    **جيب ا 

 **مينع دخول املوابيل مع الطالب  

 وكيل اللكيه لدلراسات العليا  

عبد الواحد   أ .د / أ مريه حامد   

 معيد اللكيه 

مصطفي الهدهد أ .د /    
 رئيس القسم 

ميان رشف  أ .د /  ا   

 قسم طب ال طفال 



 

  

أ كتوبر 6 جامعة  لكية الطب و اجلراحه  ادلراســـــات العليــــــــا   
 

 

 ادلبلوم (     لدلراسات العليا ) املاجس تري و التحريري     ال متحان الهنائ 

 2022/      2021  الفصل ادلرايس الثاين
 

     مواد الورقه الامتحانيه الثانيه   يوم الاربعاء    املوافق  26  /  1  / 2022

ظهرًا  12صباحًا وحيت    10من الساعه    
 مواد الورقه الامتحانيه الاول   يوم  ال ثنني    املوافق  24  /  1  / 2022

ظهرًا  12صباحًا وحيت    10من الساعه                   

Neonatology Cardiology 

Emergencies managements ICU 

 مالحظات **   **

 دلور الاول  ابالامتحان بقاعات لكية الطب و اجلراحه    يعقد

حضار اكرنيه ادلراسات العليا    **جيب ا 

 **مينع دخول املوابيل مع الطالب  

 

 

 

 

 وكيل اللكيه لدلراسات العليا 

عبد الواحد   أ .د / أ مريه حامد   

 معيد اللكيه 

مصطفي الهدهد أ .د /    
 رئيس القسم 

ميان رشف  أ .د /  ا   

 قسم طب ال طفال 



 

  

أ كتوبر 6 جامعة  لكية الطب و اجلراحه  ادلراســـــات العليــــــــا   
 

 

 ادلبلوم (     لدلراسات العليا ) املاجس تري و التحريري     ال متحان الهنائ 

 2023/    2022الفصل ادلرايس الاول  
 

     مواد الورقه الامتحانيه الثانيه   يوم  الثالاثء     املوافق  17  /  1  / 2023

ظهرًا   1صباحًا وحيت    10من الساعه    
 مواد الورقه الامتحانيه الاول   يوم  ال ثنني    املوافق  16  /  1  / 2023

ظهرًا  1صباحًا وحيت    10من الساعه                   

Surgery Basic Research 

Internal medicine Community 

Micro. Pathology 

Obstetrics II Physiology 

 Obstetrics I 

 مالحظات **   **

 دلور الاول  ابالامتحان بقاعات لكية الطب و اجلراحه    يعقد

حضار اكرنيه ادلراسات العليا    **جيب ا 

 **مينع دخول املوابيل مع الطالب  

 

 

 قسم النساء و التوليد

 وكيل اللكيه لدلراسات العليا 

عبد الواحد   أ .د / أ مريه حامد   

 معيد اللكيه 

مصطفي الهدهد أ .د /    
 رئيس القسم 

ماهر احلت   أ .د /   



 

  

أ كتوبر 6 جامعة  لكية الطب و اجلراحه  ادلراســـــات العليــــــــا   
 

 

 ادلبلوم (     لدلراسات العليا ) املاجس تري و التحريري     ال متحان الهنائ 

 2023/      2022  الفصل ادلرايس الثاين
 

     مواد الورقه الامتحانيه الثانيه   يوم  الثالاثء     املوافق  17  /  1  / 2023

ظهرًا   1صباحًا وحيت    10من الساعه    
 مواد الورقه الامتحانيه الاول   يوم  ال ثنني    املوافق  16  /  1  / 2023

ظهرًا  1صباحًا وحيت    10من الساعه                   

Obstetrics II Obstetrics I 

 مالحظات **   **

 دلور الاول  ابالامتحان بقاعات لكية الطب و اجلراحه    يعقد

حضار اكرنيه ادلراسات العليا    **جيب ا 

 **مينع دخول املوابيل مع الطالب  

 

 

 

 

 

 

 قسم النساء و التوليد

 وكيل اللكيه لدلراسات العليا 

عبد الواحد   أ .د / أ مريه حامد   

 معيد اللكيه 

مصطفي الهدهد أ .د /    
 رئيس القسم 

ماهر احلت   أ .د /   



 

  

أ كتوبر 6 جامعة  لكية الطب و اجلراحه  ادلراســـــات العليــــــــا   
 

 

 

 ادلبلوم (     لدلراسات العليا ) املاجس تري و التحريري     ال متحان الهنائ 

 2023/    2022الفصل ادلرايس الاول  
 

     مواد الورقه الامتحانيه الثانيه   يوم الاربعاء    املوافق  26  /  1  / 2022

ظهرًا   1صباحًا وحيت    10من الساعه    
 مواد الورقه الامتحانيه الاول   يوم  ال ثنني    املوافق  24  /  1  / 2022

ظهرًا  1صباحًا وحيت    10من الساعه                   

Abdomen  Special Embryology 

Pelvis and Perineum  

 Research 

 مالحظات **   **

 دلور الاول  ابالامتحان بقاعات لكية الطب و اجلراحه    يعقد

حضار اكرنيه ادلراسات العليا    **جيب ا 

 **مينع دخول املوابيل مع الطالب  

 

 

 

 قسم الترشي 

 وكيل اللكيه لدلراسات العليا 

عبد الواحد   أ .د / أ مريه حامد   

 معيد اللكيه 

مصطفي الهدهد أ .د /    
 رئيس القسم 

كامل أ سعد   أ .د /   



 

  

أ كتوبر 6 جامعة  لكية الطب و اجلراحه  ادلراســـــات العليــــــــا   
 

 

 

 ادلبلوم (     لدلراسات العليا ) املاجس تري و التحريري     ال متحان الهنائ 

 2022/    2021الفصل ادلرايس الاول  
 

     مواد الورقه الامتحانيه الثانيه   يوم الاربعاء    املوافق  26  /  1  / 2022

ظهرًا  12صباحًا وحيت    10من الساعه    
 مواد الورقه الامتحانيه الاول   يوم  ال ثنني    املوافق  24  /  1  / 2022

ظهرًا  12صباحًا وحيت    10من الساعه                   

 س يكولوج  دميوجراف 

 ابراسيتولوج  تغذيه 

 بكتريي  حصه البيئه 

حصاء وطرق البحث  الصحه العامليه   ا 

 مالحظات **   **

 دلور الاول  ابالامتحان بقاعات لكية الطب و اجلراحه    يعقد

حضار اكرنيه ادلراسات العليا    **جيب ا 

 **مينع دخول املوابيل مع الطالب  

 

 

 وكيل اللكيه لدلراسات العليا 

عبد الواحد   أ .د / أ مريه حامد   

 معيد اللكيه 

مصطفي الهدهد أ .د /    
 رئيس القسم 

ميان الطحالوي  أ .د /  ا   

 قسم طب اجملمتع 



 

  

أ كتوبر 6 جامعة  لكية الطب و اجلراحه  ادلراســـــات العليــــــــا   
 

 

 

 ادلبلوم (     لدلراسات العليا ) املاجس تري و التحريري     ال متحان الهنائ 

 2022/    2021الفصل ادلرايس الاول  
 

     مواد الورقه الامتحانيه الثانيه   يوم الاربعاء    املوافق  26  /  1  / 2022

ظهرًا  12صباحًا وحيت    10من الساعه    
 مواد الورقه الامتحانيه الاول   يوم  ال ثنني    املوافق  24  /  1  / 2022

ظهرًا  12صباحًا وحيت    10من الساعه                   

Clinical Pharma Basic Research 

Chest Diseases  Medical biochemistry 

Nephrology Medical Physiology 

 Medical Microbiology 

Clinical Pathology 

Cardiology 

 مالحظات **   **

 دلور الاول  ابالامتحان بقاعات لكية الطب و اجلراحه    يعقد

حضار اكرنيه ادلراسات العليا    **جيب ا 

 **مينع دخول املوابيل مع الطالب  

 وكيل اللكيه لدلراسات العليا 

عبد الواحد   أ .د / أ مريه حامد   

 معيد اللكيه 

مصطفي الهدهد أ .د /    
 رئيس القسم 

محمد سعيد مجعه أ .د /   

 قسم الباطنه 



 

  

أ كتوبر 6 جامعة  لكية الطب و اجلراحه  ادلراســـــات العليــــــــا   
 

 

 ادلبلوم (     لدلراسات العليا ) املاجس تري و التحريري     ال متحان الهنائ 

 2022/      2021  الفصل ادلرايس الثاين
 

     مواد الورقه الامتحانيه الثانيه   يوم الاربعاء    املوافق  26  /  1  / 2022

ظهرًا  12صباحًا وحيت    10من الساعه    
 مواد الورقه الامتحانيه الاول   يوم  ال ثنني    املوافق  24  /  1  / 2022

ظهرًا  12صباحًا وحيت    10من الساعه                   

Endocrine  

Neurology 
Geriatric 

 مالحظات **   **

 دلور الاول  ابالامتحان بقاعات لكية الطب و اجلراحه    يعقد

حضار اكرنيه ادلراسات العليا    **جيب ا 

 **مينع دخول املوابيل مع الطالب 

   1/    30**ال متحان ال لكينييك و الشفوي يوم ال حد املوافق   

 

   

 
 

 وكيل اللكيه لدلراسات العليا 

عبد الواحد   أ .د / أ مريه حامد   

 معيد اللكيه 

مصطفي الهدهد أ .د /    
 رئيس القسم 

محمد سعيد مجعه أ .د /   

 قسم الباطنه 



 

  

أ كتوبر 6 جامعة  لكية الطب و اجلراحه  ادلراســـــات العليــــــــا   
 

 

 ادلبلوم (     لدلراسات العليا ) املاجس تري و التحريري     ال متحان الهنائ 

 2022/    2021الفصل ادلرايس الاول  
 

     مواد الورقه الامتحانيه الثانيه   يوم الاربعاء    املوافق  26  /  1  / 2022

ظهرًا  12صباحًا وحيت    10من الساعه    
 مواد الورقه الامتحانيه الاول   يوم  ال ثنني    املوافق  24  /  1  / 2022

ظهرًا  12صباحًا وحيت    10من الساعه                   

Optics Anatomy 

Trauma Physiology 

Medicine Neurology 

Surgery Community 

Microbiology Pharmacology 

 مالحظات **   **

 دلور الاول  ابالامتحان بقاعات لكية الطب و اجلراحه    يعقد

حضار اكرنيه ادلراسات العليا    **جيب ا 

 **مينع دخول املوابيل مع الطالب  

 

 

 وكيل اللكيه لدلراسات العليا 

عبد الواحد   أ .د / أ مريه حامد   

 معيد اللكيه 

مصطفي الهدهد أ .د /    
 رئيس القسم 

عز ادلين جالل أ .د/    

 قسم أ مراض العيون 



 

  

أ كتوبر 6 جامعة  لكية الطب و اجلراحه  ادلراســـــات العليــــــــا   
 

 ادلبلوم (     لدلراسات العليا ) املاجس تري و التحريري     ال متحان الهنائ 

 2023  /    2022الفصل ادلرايس الاول  

     مواد الورقه الامتحانيه الثانيه   
2023/    1/    17يوم الثالاثء املوافق    

 مواد الورقه  الامتحانيه الاول   
   2023/    1/    16يوم االثنني املوافق  

 القسم 

Embryology -  Pharmacology -  Genetics – Infections -   

Growth & Development   

Research - Biochemistry – Medical Microbiology - Nutrition - 

Respiratory Diseases 
 الاطفال 

Optics- Trauma- Medicine- Surgery- Microbiology Anatomy- Physiology- Neurology- Community - Pharmacology  الرمد 
Clinical Pharma -  Chest Diseases -  Nephrology Basic Research - Medical biochemistry - Medical Physiology - 

Medical Microbiology - Clinical Pathology - Cardiology 
 الباطنه

حصاء وطرق البحث   -بكتريي    –ابراسيتولوج    –س يكولوج   الصحه العامليه    -حصه البيئه     -تغذيه     -دميوجراف    طب اجملمتع ا 
Abdomen -  Pelvis and Perineum Basic Research - General Embryology – Research   الترشي 
Surgery - Internal medicine - Micro. -  Obstetrics II 

Anatomy 

Basic Research – Community – Pathology – Physiology - 

Obstetrics I 
 النساء و التوليد 

Neuro Imaging -  Women Imaging -  Radiobiology -  Nuclear 

Imaging 

Basics of Research - Basics of clinical Radiology -  Medical 

Physics - Pathology 

 ال شعه التشخيصيه 

ENT -  Medicine -  Surgery – Clinical Pathology Anatomy – Physiology – Research – Microbiology -  Pathology  الانف و الاذن 

 

 

 

  



 

  

أ كتوبر 6 جامعة  لكية الطب و اجلراحه  ادلراســـــات العليــــــــا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشخيص و عالج الامراض     -  هس توابثولوجيا   -  ابطنه عامه     -  طب نفس 

 اجلدلية 

جراحة    -  ميكروبيولوجيا و عمل مناعه   -  كميياء حيوية و عمل وراثه  -  فس يولوج 

الصحه العامه    -  عامه   

 اجلدليه

Upper limb trauma -  General trauma -  Anatomy Pathology - General surgery - Research  جراحة العظام 

Basic General Surgery  -  Clinical and Basic Surgical Skills Basics Research – Microbiology – Pathology – Anatomy – 

Physiology – Histology – Biochemistry - Pharmacology 

 اجلراجه العامه 

Physiology  Research -  Microbiology – Physiology – Biochemistry -

Pharmacology 

 الفس يولوج



 

  

أ كتوبر 6 جامعة  لكية الطب و اجلراحه  ادلراســـــات العليــــــــا   
 

 ادلبلوم (     لدلراسات العليا ) املاجس تري و التحريري     ال متحان الهنائ 

 2023/      2022الفصل ادلرايس الاول  

 

 

 

 

     الورقه الامتحانيه الثانيه   

2023/    1/    17يوم الثالاثء املوافق    

 التوقيت   :-  من الساعه  10  صباحًا وحيت  1  ظهرًا  

 الورقه الامتحانيه الاول   

   2023/    1/    16يوم االثنني املوافق  

 التوقيت   :-  من الساعه  10  صباحًا وحيت  1  ظهرًا  
 

 

 

 

 

 مالحظات **   **

 دلور الاول  ابالامتحان بقاعات لكية الطب و اجلراحه    يعقد

حضار اكرنيه ادلراسات العليا    **   جيب ا 

 مينع دخول املوابيل مع الطالب    ** 

 حيدد مبعرفة رئيس القسم  ال متحان ال لكينييك    ** 

 وكيل اللكيه لدلراسات العليا 

عبد الواحد   أ .د / أ مريه حامد   
 معيد اللكيه 

مصطفي الهدهد أ .د /   



 

  

أ كتوبر 6 جامعة  لكية الطب و اجلراحه  ادلراســـــات العليــــــــا   
 

 ادلبلوم (     لدلراسات العليا ) املاجس تري و التحريري     ال متحان الهنائ 

 2023/      2022  و الثالث و الرابع   الثاين   ه ل ادلراس ي و الفص 

 
 

 

 يوم الامتحان 

   2023/    1/    16يوم االثنني املوافق  

 التوقيت  : - من الساعه  10  صباحًا وحيت  1 ظهرًا  
 

 مالحظات **   **

 الامتحان بقاعات لكية الطب و اجلراحه ابدلور الاول   يعقد 

حضار اكرنيه ادلراسات العليا    ** جيب ا 

 ** مينع دخول املوابيل مع الطالب  

 ** ال متحان ال لكينييك حيدد مبعرفة رئيس القسم  

 وكيل اللكيه لدلراسات العليا 

عبد الواحد   أ .د / أ مريه حامد   
 معيد اللكيه 

مصطفي الهدهد أ .د /   


