
 0202جدول اإلمتحانات الشفهية دراسات عليا دور إبريل 

 انُىو انًىاد
OSCE   ٌيبجسخُر ثبٍَ يسبنك بىنُتوشفى 

 ;/ 35األحذ 
 يبجسخُر جسء أول طىارئ

 عًهٍ يبجسخُر أول ويبجسخُر ثبٍَ حذَث ببثىنىجُب إكهُُُكُت )يُبعت ويُكروبُهىجٍ(
 ;/ 36األثٍُُ 

 جسء ثبٍَ يبجسخُر وجسء اول دكخىراِ ودبهىوانخخذَر شفىٌ وكهُُُكبل 

 يبجسخُر ثبٍَ ودكخىراِ اول وثبٍَ طىارئ

 نىجٍ(ىعًهٍ يبجسخُر ثبٍَ قذَى  ببثىنىجُب إكهُُُكُت )يُبعت ويُكروبُ ;/ 37انثالثبء 

 شفىٌ فُسَبء يبجسخُر جسء اول أوراو

 شفىٌ وإكهُُُكٍ يبجسخُر جسء ثبٍَ أَف وأرٌ )حذَث(

 ;/  38االربعبء 

 شفىٌ وإكهُُُكٍ يبجسخُر جسء ثبٍَ سًع وإحساٌ )حذَث(

 شفىٌ يبجسخُر جسء أول سًع وإحساٌ )أيراض األرٌ وعهى صىحُبث( )حذَث(

 شفىٌ يبجسخُر جسء أول حخبطب )يببدئ طب سًعُبث وعهى انهسبَُبث( )حذَث(

 شفىٌ دكخىراِ جسء أول سًع وإحساٌ )حذَث(

 يبدة صحت عبيت  يبجسخُر أول  

 يبدة َفسُت وعصبُت )يبعذا انسًع واإلحساٌ وانخخبطب( يبجسخُر أول  

 يبجسخُر جسء ثبٍَ رويبحُسو عًهٍ وشفىٌ

 يبجسخُر جسء أول طبُعت طبُت شفىٌ

 ببثىنىجُب إكهُُُكُت )كًُُبء إكهُُُكُت( وثبٍَ  عًهٍ يبجسخُر جسء أول

 يخىطُت( -َفسُت وعصبُت -أطفبل -)حخصصبث>  جهذَتيبدة فسُىنىجً يبجسخُر أول 

 ;/ 39انخًُس 
 يبجسخُر جسء أول طب أسرة )ببنقسى(

 عًهُبث وكهُُُكبل يسبنك بىنُت يبجسخُر ثبٍَ

 شفىٌ وإكهُُُكٍ حخذَر جسء ثبٍَ

 عًهٍ يبجسخُر جسء أول ببثىنىجُب إكهُُُكُت )أيراض دو(
 ;/ ;3انسبج 

 إكهُُُكٍ يبجسخُر جسء ثبٍَ ريذ )حذَث(

 اطفبل( + دبهىو -عظبو -) حخصصبث جراحتيبدة فبريب يبجسخُر أول  

 ;/ 42االحذ 

أَف -جهبز هضًً  -فسُىنىجً -كهً  -يبجسخُر أول )أقسبو> يخىطُت يبدة يُكروبُىنىجً وانًُبعت  

 يُكرو(  -طىاريء -رويبحُسو(             دكخىراِ أول )رويبحُسو -قهب وصذر -يسبنك -وأرٌ

 يبجسخُر ثبٍَ و دكخىراِ ثبٍَ يُكرو

 َسبء( -يبجسخُر أول )حخصصبث ريذ –دكخىراِ أول يبدة ببطُت 

 أسرة )ببنقسى(دكخىراِ أول طب 

 عًهٍ يبجسخُر جسء ثبٍَ  ببثىنىجُب إكهُُُكُت )أيراض دو(

 إكهُُُكٍ وشفىٌ جسء ثبٍَ ريذ )ببطُت(

 عًهٍ كًُُبء حُىَت كم انخخصصبث

 يبدة َفسُت وعصبُت )انسًع واإلحساٌ وانخخبطب(يبجسخُر أول  

 دكخىراِ جسء ثبٍَ طب َفسٍ )حبنت طىَهت(

OSCE and Clinical  ٍجهذَت / جهذَت وحُبسهُت يبجسخُر ثبٍَ بقبعت انًسخشفً انجبيع 

 َظبئر يشعت وبُىنىجُب انطب انُىوٌ يبجسخُر أشعت
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 كم األقسبو  يبدة انخشرَح  يبجسخُر أول 

 ;/43االثٍُُ 

 كم األقسبو يبدة انىراثت  يبجسخُر أول 

 ببثىنىجُب إكهُُُكُت  -حخصصبث> يخىطُت يبدة طفُهُبث يبجسخُر أول 

 يبجسخُر ثبٍَ جراحت عبيت

 شفىٌ وعًهٍ دكخىراِ أول ببثىنىجُب إكهُُُكُت )بُىنىجُب جسَئُت(

 دكخىراِ ثبٍَ طب أسرة )يركس أبى خهُفت( شفهٍ وإكهُُُكٍ

 دكخىراِ أول وثبٍَ حعهُى طبٍوعًهٍ شفىٌ 

 أوعُت( يبجسخُر ودكخىراِ حخطُطبث )قهب و

 شفىٌ دكخىراِ ريذ )حشرَح وفسُىنىجٍ(

 يبدة انببثىنىجً يبجسخُر ثبٍَ  –دكخىراِ أول 

 ;/44انثالثبء 

اَف  -يخىطُت -قهب واوعُت  -قهب وصذر -سًع وإحساٌ -)حخصصبث> فسُىنىجًيبدة فبريب يبجسخُر أول 

 كهً(  -جهبزهضًً -يسبنك -وارٌ 

 يبدة هسخىنىجً يبجسخُر أول 

 شفىٌ يبجسخُر اول وثبٍَ ببثىنىجُب إكهُُُكُت )يُبعت ويُكروبُىنىجٍ(

 يبجسخُر جسء ثبٍَ انببطُت وفروعهب

 يبجسخُر جسء أول  قهب و أوعُت شفىٌ

 يبجسخُر جسء ثبٍَ قهب و أوعُت شفىٌ وإكهُُُكٍ

 شفىٌ وإكهُُُكٍ يبجسخُر جسء ثبٍَ ريذ )جراحت(

 شفىٌ عهى َفس وسُكىببثىنىجٍدكخىراِ َفسُت  جسء أول 

 شفىٌ عهى َفس يبجسخُر عصبُت وَفسُت جسء أول

 شفىٌ وإكهُُُكٍ دكخىراِ جسء ثبٍَ َفسُت )طب َفسٍ(

 شفىٌ جهذَت / جهذَت وحُبسهُت يبجسخُر ثبٍَ بقبعت انًسخشفً انجبيعٍ

 شفىٌ وكهُُُكبل يبجسخُر أطفبل

 -أَف وارٌ -جراحت  –رويبحُسو  –جهبز هضًً  -)انخخصصبث> كهًيبدة انفسُىنىجً يبجسخُر أول 

 فبريبكىنىجً( -قهب وصذر -قهب وأوعُت –عظبو  -َسبء  -فسُىنىجً -يسبنك  –سًع وإحساٌ  –حخبطب 

 ;/45االربعبء 

 > يبجسخُر أول ريذيبدة جراحت

 دكخىراِ اول طب أسرة )يركس أبى خهُفت( إكهُُُكٍ

 حأهُم عًهٍ وشفىٌيبجسخُر جسء ثبٍَ 

 جسء أول دكخىراِ أشعت عًهٍ وشفىٌ

 شفىٌ وإكهُُُكٍ يبجسخُر جسء ثبٍَ ريذ )ببثىنىجٍ(

 دكخىراِ جسء ثبٍَ أَف وأرٌ )قذَى( شقىٌ وإكهُُُكٍ وعًهُبث وحبنت

 دكخىراِ عصبُت )حبنت طىَهت(
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 كم األقسبويبدة كًُُبء حُىَت شفىٌ 

 ;/46انخًُس 

 جراحت عبيتدكخىراِ ثبٍَ 

 شفىٌ يبجسخُر اول وثبٍَ ببثىنىجُب إكهُُُكُت )كًُُبء إكهُُُكُت(

 دكخىراِ شفىٌ -حبنت قصُرة  4دكخىراِ  -دكخىراِ حبنت طىَهت 

 دكخىراِ عصبُت )حبنت قصُت + شفىٌ((

 شفىٌ وإكهُُُكٍ أيراض يعذَت

 ;/48انسبج  إكهُُُكٍ يبجسخُر جسء ثبٍَ ريذ )قذَى(

 دكخىراِ ثبٍَ  –دكخىراة أول  -يبجسخُر ثبٍَ يبدة فبريب 

 ;/49االحذ 
 َسبء( -ببطُت  -جهذَت -أطفبل -عظبو-يبجسخُر أول )حخصصبث> جراحتيبدة يُكروبُىنىجً 

 يبجسخُر اول وثبٍَ ببثىنىجُب إكهُُُكُت )أيراض دو(

 شفىٌ يبجسخُر جسء أول ريذ )حشرَح(

 + دكخىراِ أوراويبجسخُر أول يبدة ببثىنىجً 
 ;/:4االثٍُُ 

 شفىٌ دكخىراِ ريذ

 فٍ غُر انخخصص يبجسخُر أول يبدة ببثىنىجُب إكهُُُكُت 

 قهب( –ركىرة  -سًع وإحساٌ -أَف وارٌ -رويبحُسو–َفسُت  –يبجسخُر أول ) حخصصبث> جهذَت يبدة ببطُت  ;/;4انثالثبء 

 شفىٌ يبجسخُر جسء أول ريذ )فسُىنىجٍ(

 دبهىو  -دكخىراِ ثبٍَ  –دكخىراِ أول يبدة فسُىنىجً 

 ;/ 52االربعبء 
قهب  –َسبء  –ركىرة  –أَف وأرٌ  –عظبو  –يسبنك  –يبجسخُر أول )حخصصبث> جهذَت يبدة جراحت 

 قذَى يبجسخُر ثبٍَ اشعت - وجهذَت  وصذر(  دكخىراِ أول >حخصص أوراو

 شفىٌ يبجسخُر جسء أول ريذ )بصرَبث(

 


