
 
 

 

 األشعة التشخيصية والتداخلية  في  دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (  –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                                :         دور القيد

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

احصاء وطرق بحث   .1

 متقدم 
 طب المجتمع  ثالث ساعات

  

 

 األشعة  ثالث ساعات فيزياء اشعاعية متقدمة  .2

  

متقدمة في   مقررات .3

تطورات التكنولوجيا في  

األشعة وطرق التصوير  

 واألشعة التداخلية 

 األشعة  ثالث ساعات

  

 المقرر األختياري: 

 : ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

 

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -لدور  الرسوب في المادة ويذكر اسبق    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 

حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )

 فقط( .  

 الرقم القومي:                                                                      توقيع الطالب: 



 

 

 األمراض العصبية في   دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                 دور القيد:                    

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

بحث   .1 وطرق  احصاء 

 متقدم 

   طب المجتمع  ثالث ساعات

   الباثولوجي  ثالث ساعات باثولوجيا تطبيقية  .2

   الفسيولوجي  ساعات ثالث فسيولوجيا تطبيقية  .3

 المقرر األختياري: 

    ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

المادة التي 

دخلها الطالب في 

 الماجستير: 

 

مدة األمتحان  

 الي مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 هذا الدور  عدم دخولها

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 الطب النفسي  في  دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة             دور القيد:                         

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

بحث  .1 وطرق  احصاء 

 متقدم 
 طب المجتمع  ثالث ساعات 

  

 علم النفس  .2
 ثالث ساعات 

النفسية  
 والعصبية 

  

   الفسيولوجي  ثالث ساعات  فسيولوجيا تطبيقية  .3

 سيكو باثولوجي  .4
 ثالث ساعات 

النفسية  
 والعصبية 

  

 المقرر األختياري: 

    ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –  معفى من دخولها -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -ويذكر الدور  سبق الرسوب في المادة   –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ب فى إحداهما  ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسو

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 األمراض المتوطنة  في  دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 ص: القسم:                                                                          التخص

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                  دور القيد:                    

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

احصاء وطرق بحث   .1

 متقدم 
 طب المجتمع  ثالث ساعات

 
 

   الباثولوجي  ثالث ساعات باثولوجيا تطبيقية  .2

   الفسيولوجي  ث ساعاتثال فسيولوجيا تطبيقية  .3

 المقرر األختياري: 

    ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

 

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 م دخولها هذا الدور عد

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 )علم األمراض(الباثولوجيا  في  دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                            دور القيد:           

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

احصاء وطرق بحث   .1

 متقدم 
 طب المجتمع  ثالث ساعات

  

   هستولوجي ال ثالث ساعات علم األنسجة التطبيقي  .2

   الباثولوجي  ثالث ساعات يا العامةالباثولوج .3

 المقرر األختياري: 

    ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

 

  

 يكتب في المالحظات: 

  –ها  معفى من دخول -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 فقط( .   

 القومي: الرقم        توقيع الطالب: 



 

 

 الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية  في  دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                                     دور القيد: 

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

بحث   .1 وطرق  احصاء 

 متقدم 
 طب المجتمع  ثالث ساعات

  

 بيولوجيا جزئية  .2
 ثالث ساعات

ا الباثولوجي

 يكية األكلين

  

   الباطنة ثالث ساعات أمراض باطنية  .3

 المقرر األختياري: 

    ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 قط( .   ف

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 العامة  الباطنة  في  دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                 دور القيد:                      

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

احصاء وطرق بحث   .1

 متقدم 
 طب المجتمع  ثالث ساعات

  

 الباثولوجي  ثالث ساعات باثولوجيا تطبيقية  .2

  

 الفسيولوجي  ساعاتثالث  فسيولوجيا تطبيقية  .3

  

 المقرر األختياري: 

    ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

المادة التي دخلها  

 الطالب في الماجستير:

 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 هذا الدور عدم دخولها 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 التخاطب في طب   دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة            دور القيد:                         

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

   طب المجتمع ثالث ساعات  احصاء وطرق بحث متقدم  .1

طب  .2 في  ونظرية  علمية  مقدمة 

 التخاطب 

األذن واألنف   ثالث ساعات 

 والحنجرة 

  

   النفسية والعصبية ساعة ونصف ب نفسي ط .3

   النفسية والعصبية ساعة ونصف طب األعصاب .4

 المقرر األختياري: 

    ينيختار الطالب مقرر

1.   
 

2.   

المادة التي 

دخلها الطالب  

في  

 الماجستير: 

 

مدة األمتحان  

الي مقرر  

 ساعة

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -دورسبق النجاح في المادة ويذكر ال  -الرسوب في المادة ويذكر الدور  سبق    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 التخدير و الرعاية المركزة و عالج األلم في   دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –القيد:                                    )   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة  دور

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

بحث  .1 وطرق  احصاء 

 متقدم 
 ثالث ساعات

   طب المجتمع 

   ي الفسيولوج ساعتان  فسيولوجيا تطبيقية  .2

   الفارماكولوجي ساعتان  ولوجيا تطبيقية ماكفار .3

   التخدير ثالث ساعات فيزياء وقياس .4

حول  .5 ما  وطب  حرج  طب 

 الجراحات 
 ثالث ساعات

   التخدير

 المقرر األختياري: 

   ينيختار الطالب مقرر

1- 

 

2- 

المادة التي 

دخلها الطالب  

 في الماجستير: 

 

مدة األمتحان  

 الي مقرر ساعة 

   

 ت: يكتب في المالحظا

عدم    –معفى من دخولها    -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -  ويذكر الدور سبق الرسوب في المادة    –أول مرة  
 دخولها هذا الدور 

ال بد من دخول المادتين اإلختياريتين معا فى دور واحد ويكونوا مختلفين عن المادة  اإلختيارية فى ماجيستير جزء أول  
 رة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما فقط( وإعادتهم م 

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 واألجنة  التشريحفي    دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                  دور القيد:                    

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

بحث   .1 وطرق  احصاء 

 متقدم 

   طب المجتمع  ثالث ساعات

   التشريح ثالث ساعات علم األجنة العام  .2

   التشريح اتثالث ساع خاص علم األجنة ال .3

 المقرر األختياري: 

    ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

المادة التي 

دخلها الطالب  

 في الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان  

 الي مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 هذا الدور عدم دخولها 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 الطبي  التعليمفي   دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                دور القيد:                      

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

بحث  .1 وطرق  احصاء 

 متقدم 

   طب المجتمع  ثالث ساعات

ثالث ساعات لكل   )ورقتان(  التعليم الطبي .2

 ورقة 

   التعليم الطبي

 األختياري: المقرر 

    ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

دخ من  بد  فى  ال  اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  ول 
رة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  ماجيستير جزء أول وإعادتهم م 

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 العامة  الجراحة في  دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                دور القيد:                      

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

احصاء وطرق بحث   .1

 متقدم 
 طب المجتمع  ثالث ساعات

  

 

 التشريح ثالث ساعات جراحي تشريح  .2

  

 اثولوجي الب ثالث ساعات جراحية باثولوجيا  .3

  

 الفسيولوجي  ثالث ساعات تطبيقية فسيولوجيا  .4

  

 المقرر األختياري: 

    ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

المادة التي 

دخلها الطالب  

 في الماجستير: 

 

مدة األمتحان  

الي مقرر  

 ساعة

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -ويذكر الدور  سبق الرسوب في المادة   –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ب فى إحداهما  ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسو

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 الجلدية  األمراض  في  دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                دور القيد:                      

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

بحث   .1 وطرق  احصاء 

 متقدم 

   طب المجتمع  ثالث ساعات

   الباثولوجي  ساعتان  باثولوجيا الجلد  .2

   ميكروبيولوجي ال ساعتان  ميكروبيولوجي ومناعة  .3

   هستولوجي  ساعتان  وراثة  .4

   الباطنة ساعتان  باطنة عامة  .5

   الجراحة ساعتان  جراحة عامة  .6

 المقرر األختياري: 

    ينيختار الطالب مقرر

1.   
 

2.   
 

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -ر الدور  ذك سبق الرسوب في المادة وي  –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

ال بد من دخول المادتين اإلختياريتين معا فى دور واحد ويكونوا مختلفين عن المادة  اإلختيارية فى ماجيستير جزء  
 سوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما فقط( .   أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الر

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 السموم اإلكلينيكية  في  دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                       دور القيد:                

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

احصاء وطرق بحث   .1

 متقدم 
 طب المجتمع  ثالث ساعات

  

 

المسئولية الطبية  .2

والقوانين  وأخالقيات المهنة

 طبالمنظمة لمهنة ال

 طب شرعي  ساعتان 

  

الرعاية المركزة   .3

 لمرضي التسمم
   طب شرعي  ثالث ساعات

التحاليل السمية  .4

 ية والبيولوج
    ثالث ساعات

 المقرر األختياري: 

 :  ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

اإلختيارية فى ماجيستير    ال بد من دخول المادتين اإلختياريتين معا فى دور واحد ويكونوا مختلفين عن المادة
 حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما فقط( .    جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى 

 القومي: الرقم        توقيع الطالب: 



 

 

 الطب الشرعي والسموم  في  دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                       دور القيد:                

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

احصاء وطرق بحث   .1

 متقدم 
 طب المجتمع  ثالث ساعات

  

 

المسئولية الطبية  .2

والقوانين  وأخالقيات المهنة

 طبالمنظمة لمهنة ال

 طب شرعي  ثالث ساعات

  

 طب شرعي  ثالث ساعات اساسيات علم السموم .3

  

 المقرر األختياري: 

 :  ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
سوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الر

 فقط( .  

 القومي: الرقم        توقيع الطالب: 



 

 

 واالجتماعي  الوقائي والطب العامة الصحة في دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                                     د: دور القي

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

احصاء وطرق بحث   .1

 متقدم 
 طب المجتمع  ثالث ساعات

  

 

 طب المجتمع  ثالث ساعات علم الصحة العامة .2

  

 طب المجتمع  ثالث ساعات علم الوبائيات .3

  

 المقرر األختياري: 

      ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 قط( .   ف

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 والتأهيل  والروماتيزم الطبيعي الطبفي   دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                                  دور القيد:    

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

بحث   .1 وطرق  احصاء 

 متقدم 

   طب المجتمع  ثالث ساعات

   الميكروبيولوجي  ثالث ساعات االكلينيكية  المناعة .2

   التشريح ساعة ونصف  التشريح التطبيقي  .3

   الفسيولوجي  ثالث ساعات الفسيولوجيا الطبية .4

الروماتيزم   ساعة ونصف  الحركي  الجهاز اشعه .5
 والتأهيل 

  

 المقرر األختياري: 

    ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 حظات: يكتب في المال

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
رة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  ماجيستير جزء أول وإعادتهم م 

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 

 المهني والبيئي  في جزء  دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                    دور القيد:                  

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

احصاء وطرق بحث   .1

 متقدم 

   طب المجتمع  ثالث ساعات

   طب المجتمع  ثالث ساعات الكيمياء الصناعية .2

   طب المجتمع  ث ساعاتثال فسيولوجيا البيئة  .3

 المقرر األختياري: 

    ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 لها هذا الدور عدم دخو

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 الطفيليات الطبية في   دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                   دور القيد:                    

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

بحث  .1 وطرق  احصاء 

 متقدم 

   طب المجتمع  ثالث ساعات

   الطفيليات ثالث ساعات المناعة الطفيلية  .2

   الطفيليات ساعاتثالث  الجزيئية الطفيلية  .3

 المقرر األختياري: 

    ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 ا الدور عدم دخولها هذ

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 الفارماكولوجيا في    دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                 دور القيد:                    

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

بحث   .1 وطرق  احصاء 

 متقدم 

   طب المجتمع  ثالث ساعات 

   الفارماكولوجي  ثالث ساعات  علم األدوية الجيني  .2

   الفارماكولوجي  ثالث ساعات  ي زيئعلم األدوية الج .3

 المقرر األختياري: 

    ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

المادة التي 

دخلها الطالب  

 في الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان  

الي مقرر  

 ساعة

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -مادة ويذكر الدورسبق النجاح في ال  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 فقط( .   

 الرقم القومي:        طالب: توقيع ال



 

 

 الطبية  الفسيولوجيافي   دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                    دور القيد:                  

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

بحث  .1 وطرق  احصاء 

 متقدم 

   طب المجتمع  ثالث ساعات 

   الفسيولوجي  ثالث ساعات  فسيولوجيا أساسية  .2

   الفسيولوجي  ساعات  ثالث فسيولوجيا عملية  .3

 المقرر األختياري: 

    ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 ا هذا الدور عدم دخوله

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 الكيمياء الحيوية الطبية في   دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                         دور القيد:             

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

احصاء وطرق بحث   .1

 متقدم 

   طب المجتمع  ثالث ساعات 

 الطبية الحيوية الكيمياء .2

 1 الجزيئية والبيولوجيا

لكيمياء  ا ثالث ساعات 
 الحيوية 

  

 المقرر األختياري: 

 :  ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

 

المادة التي 

دخلها الطالب في 

 الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان  

 الي مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 هذا الدور لها عدم دخو

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 الطبية  والمناعة الميكروبيولوجيفي   دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                                دور القيد:      

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

بحث  .1 وطرق  احصاء 

 متقدم 

   طب المجتمع  ثالث ساعات

الميكروبيولوجي   .2

 1 الطبية المناعةو

   لوجي يوميكروب ثالث ساعات

 المقرر األختياري: 

 :  ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان  

 الي مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 لدور عدم دخولها هذا ا

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 الخلية  وبيولوجيا الهستولوجيافي   دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 التخصص:       القسم:                                                                    

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                              دور القيد:       

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

وطرق   .1 احصاء 

 بحث متقدم 

   طب المجتمع  ثالث ساعات 

   الهستولوجي  ثالث ساعات  هستولوجيا عامة  .2

 ياري: المقرر األخت 

 :  ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

 

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

ا دخول  من  بد  فى  ال  اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  لمادتين 
رة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  ماجيستير جزء أول وإعادتهم م 

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 الطبية  الوراثةفي   دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                دور القيد:                      

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

وطرق  .1 احصاء 

 بحث متقدم 

   طب المجتمع  ثالث ساعات 

   الوراثة ثالث ساعات  الوراثة الطبية  .2

   الوراثة ثالث ساعات  المعلومات الحيوية  .3

 المقرر األختياري: 

 :  ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

 

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 ا الدور عدم دخولها هذ

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 
 والكبد  الهضمي الجهاز أمراضفي   دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                           دور القيد:           

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

بحث   .1 وطرق  احصاء 

 متقدم 

   طب المجتمع  ثالث ساعات 

   الفسيولوجي  ثالث ساعات  فسيولوجيا تطبيقية  .2

   الباثولوجي  ثالث ساعات  بيقية باثولوجيا تط .3

   الفارماكولوجي  ثالث ساعات  علم األدوية التطبيقي  .4

   التشريح ثالث ساعات  تشريح تطبيقي  .5

 المقرر األختياري: 

 :  ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

 

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما    ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 أمراض الدمجزء أول  دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 التخصص:                       القسم:                                                     

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                 دور القيد:                    

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

وطرق  .1 احصاء 

 بحث متقدم 

   طب المجتمع ثالث ساعات

   الباثولوجي  ثالث ساعات باثولوجيا تطبيقية  .2

   الفسيولوجي ساعات ثالث فسيولوجيا تطبيقية  .3

   األمراض المعدية  ثالث ساعات أمراض متوطنة  .4

 المقرر األختياري: 

 :  ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -ي المادة ويذكر الدورسبق النجاح ف   -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 فقط( .   

 الرقم القومي:        ع الطالب: توقي 



 

 

 امراض الصدر والتدرنفي   دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                      دور القيد:                

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

وطرق  .1 احصاء 

 بحث متقدم 

   طب المجتمع  ثالث ساعات 

   الفسيولوجي  ثالث ساعات  فسيولوجيا تطبيقية  .2

   الباثولوجي  ثالث ساعات  باثولوجيا تطبيقية  .3

 المقرر األختياري: 

 :  ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

 

المادة التي 

دخلها الطالب في 

 الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان  

 الي مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 الصماء  الغدد أمراضفي   دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                     دور القيد:                  

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

وطرق   .1 احصاء 

 بحث متقدم 

   طب المجتمع  ثالث ساعات 

   الفسيولوجي  ثالث ساعات  فسيولوجيا تطبيقية  .2

   الباثولوجي  الث ساعات ث باثولوجيا تطبيقية  .3

 المقرر األختياري: 

 ين : يختار الطالب مقرر

1.  

2.   

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 م دخولها هذا الدور عد

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 الدموية  واألوعية القلب أمراضفي   دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                              دور القيد:       

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

بحث   .1 وطرق  احصاء 

 متقدم 

   طب المجتمع  ثالث ساعات 

   الفسيولوجي  ثالث ساعات  فسيولوجيا تطبيقية  .2

   الفارماكولوجي  ثالث ساعات  ية علم األدو .3

 المقرر األختياري: 

 :  ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

 

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 فقط( .   

 القومي: الرقم        توقيع الطالب: 



 

 

 أمراض الكلىفي   دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة             دور القيد:                         

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

وطرق   .1 احصاء 

 بحث متقدم 

   طب المجتمع  ثالث ساعات 

   الفسيولوجي  ثالث ساعات  فسيولوجيا تطبيقية  .2

   الباثولوجي  ت ثالث ساعا باثولوجيا تطبيقية  .3

   الميكروبيولوجي  ثالث ساعات  المناعةعلم  .4

 المقرر األختياري: 

 :  ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

المادة التي 

دخلها الطالب في 

 الماجستير: 

 

مدة األمتحان  

 الي مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -كر الدورمادة ويذسبق النجاح في ال  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
رة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  ماجيستير جزء أول وإعادتهم م 

 فقط( .   

 الرقم القومي:        طالب: توقيع ال



 

 

 والتوليد  ء النسا في أمراض  دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                      دور القيد:                

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

بحث   .1 وطرق  احصاء 

 متقدم 

   طب المجتمع  ثالث ساعات 

   باثولوجي  ثالث ساعات  باثولوجيا تطبيقية  .2

   تشريح  عات ثالث سا  علم التشريح .3

   ميكروبيولوجي  ثالث ساعات  ميكروبيولوجي  .4

 المقرر األختياري: 

 :  ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

 

المادة التي 

دخلها الطالب  

 في الماجستير: 

 

مدة األمتحان  

الي مقرر  

 ساعة

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -ذكر الدورسبق النجاح في المادة وي  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
رة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  ماجيستير جزء أول وإعادتهم م 

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 جراحة العظام واإلصابات في  دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                         دور القيد:              

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

احصاء وطرق   .1

 بحث متقدم 
 طب المجتمع  ثالث ساعات

  

 التشريح ثالث ساعات التشريح الجراحي .2

  

باثولوجيا الجهاز  .3

 حركيال
 الباثولوجي  ثالث ساعات

  

 المقرر األختياري: 

 :  ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

 

المادة التي 

دخلها الطالب في 

 الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان  

 الي مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 فقط( .   

 القومي: الرقم        توقيع الطالب: 



 

 

 والصدر القلب جراحة في  دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                     دور القيد:                  

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

احصاء وطرق بحث   .1

 متقدم 
 طب المجتمع  ثالث ساعات

  

 

 التشريح ثالث ساعات التشريح الجراحي .2

  

الباثولوجيا الجراحية  .3

 خاصةال
 الباثولوجي  ثالث ساعات

  

 المقرر األختياري: 

 :  ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 فقط( .   

 القومي: الرقم        توقيع الطالب: 



 

 

 واالعصاب المخ جراحة في  دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                    دور القيد:                  

 اإلمتحان:  عدد مرات دخول

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

احصاء وطرق بحث   .1

 متقدم 
 طب المجتمع  ثالث ساعات

  

 

اوليات جراحة المخ  .2

 واالعصاب
 المخ واألعصاب ثالث ساعات

  

 المخ واألعصاب ثالث ساعات ات الجراحيةالمسار .3

  

الجراحة الميكروسكوبية   .4

 المناظير  وجراحة
 المخ واألعصاب ساعتان 

  

االمراض الجراحية للجهاز  .5

 العصبي
 المخ واألعصاب ساعة

  

 المقرر األختياري: 

 :  ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  فى    ال 
رة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  ماجيستير جزء أول وإعادتهم م 

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 البولية المسالك جراحة في دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                       دور القيد:              

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

احصاء وطرق بحث   .1

 متقدم 
 طب المجتمع  ثالث ساعات

  

 

 التشريح ثالث ساعات التشريح الجراحي .2

  

 الباثولوجيا الجراحية .3

 الخاصة
 الباثولوجي  ثالث ساعات

  

 المقرر األختياري: 

 :  ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

 

المادة التي 

دخلها الطالب  

في  

 الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان  

الي مقرر  

 ساعة

   

 يكتب في المالحظات: 

  –  معفى من دخولها -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 فقط( .   

 القومي: الرقم        توقيع الطالب: 



 

 

 جراحه األوعية الدموية والقسطرة الطرفية  في  دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –:                                    )   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة يددور الق

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

احصاء وطرق بحث   .1

 متقدم 
 طب المجتمع  ثالث ساعات

  

 

 التشريح ثالث ساعات التشريح الجراحي .2

  

 الباثولوجي  ثالث ساعات جراحيةاثولوجيا البال .3

  

 الفسيولوجي  ثالث ساعات الفسيولوجيا الجراحية .4

  

 المقرر األختياري: 

 :  ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

 

المادة التي 

دخلها الطالب  

 في الماجستير: 

 

مدة األمتحان  

الي مقرر  

 ساعة

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -ويذكر الدور  سبق الرسوب في المادة   –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ب فى إحداهما  ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسو

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 طب األسرة  في  دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة            دور القيد:                           

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

بحث  .1 وطرق  احصاء 

 متقدم 

   طب المجتمع  ثالث ساعات

األسرة   .2 طب  متقدم  مقرر 

 )ورقتان( األسرة وصحة

ثالث ساعات لكل  

 ورقة 

   سرةطب األ

 المقرر األختياري: 

 :  ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

 

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى  ال اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد   
رة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  ماجيستير جزء أول وإعادتهم م 

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 طب األطفال  في  دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة            دور القيد:                         

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

وطرق   .1 احصاء 

 بحث متقدم 

   طب المجتمع ثالث ساعات

   الباثولوجي  ثالث ساعات باثولوجيا تطبيقية  .2

   الفسيولوجي تثالث ساعا فسيولوجيا تطبيقية  .3

 المقرر األختياري: 

 :  ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 ور عدم دخولها هذا الد

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 السمع واإلتزانطب  في  دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                   دور القيد:                   

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

بحث   .1 وطرق  احصاء 

 متقدم 

   طب المجتمع  ثالث ساعات

اساسي  .2 سمعي  تقييم 

 وامراض االذن 

   أنف وأذن ثالث ساعات

 واالتزان  لسمعا فسيولوجيا .3

 صوتيات /

   أنف وأذن ثالث ساعات

 المقرر األختياري: 

 :  ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -ردوسبق النجاح في المادة ويذكر ال  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 فقط( . 

 القومي:  قملرا       توقيع الطالب: 



 

 

 

 طب الطوارئ في   دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة             دور القيد:                         

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

بحث   .1 وطرق  احصاء 

 متقدم 

   طب المجتمع  ثالث ساعات 

   الفارماكولوجي  ثالث ساعات  علم األدوية  .2

   تشريح  ثالث ساعات  تشريح   .3

   الميكروبيولوجي  ثالث ساعات  فحة عدوى مكا .4

 المقرر األختياري: 

 :  ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.  

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –ولها  معفى من دخ -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 فقط( .   

 القومي: الرقم        توقيع الطالب: 



 

 

 طب وجراحة األذن واألنف والحنجرة  في  دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                                  دور القيد:    

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

بحث  .1 وطرق  احصاء 

 متقدم 

   طب المجتمع  ثالث ساعات

   التشريح ثالث ساعات تشريح جراحي  .2

   ي الباثولوج ثالث ساعات جراحة باثولوجي  .3

 المقرر األختياري: 

 :  ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

 

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

مدة األمتحان الي  

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات:     

  –  معفى من دخولها -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 طب وجراحة الذكورة والتناسل  في  دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                           دور القيد:           

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

بحث   .1 وطرق  احصاء 

 متقدم 
   طب المجتمع  ثالث ساعات 

   التشريح ساعتان  تشريح جراحي  .2

   الجراحة ساعتان  جراحة عامة  .3

   الميكروبيولوجي  ساعة  ميكروبيولوجي  .4

   النفسية  ساعة  أمراض نفسية  .5

   الباطنة ساعة  باطنة  .6

الباثولوجيا   ساعة  باثولوجيا إكلينيكية  .7
 اإلكلينيكية 

  

 المقرر األختياري: 

 :  ينيختار الطالب مقرر

1.   
 

2.   

المادة التي 

دخلها الطالب  

 في الماجستير: 

 

مدة األمتحان 

الي مقرر  

 ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -سبق النجاح في المادة ويذكر الدور  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
رة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  م ماجيستير جزء أول وإعادتهم  

 فقط( .   

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 طب وجراحة العيون في   دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                  دور القيد:                    

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

بحث   .1 وطرق  احصاء 

 متقدم 

   طب المجتمع  ثالث ساعات 

   طب العيون  ساعة  تشريح العين .2

   طب العيون  ساعة  فسيولوجيا العين .3

باثولوجي   .4

 وميكروبيولوجي العين
 طب العيون  ساعة 

  

 البصريات .5
   طب العيون  ساعة  

 المقرر األختياري: 

 :  ينيختار الطالب مقرر

1.   

2.   

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -النجاح في المادة ويذكر الدورسبق    -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 قط( .   ف

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 

 عالج األورام والطب النوويفي   دكتوراة

 جزء أول دور......................  دكتوراةاستمارة دخول امتحان 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (   –)   أول مرة  /  إعادة قيد  (    ) الئحة حديثة                           دور القيد:           

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

بحث  .1 وطرق  احصاء 

 متقدم 

   طب المجتمع  ثالث ساعات 

   الباطنة ثالث ساعات  األمراض الباطنية  .2

   الجراحة الث ساعات ث الجراحة العامة .3

   الباثولوجي  ثالث ساعات  الباثولوجيا .4

 المقرر األختياري: 

 ين : يختار الطالب مقرر

1.   

2.   

 

المادة التي دخلها  

الطالب في 

 الماجستير: 

 

 

مدة األمتحان الي 

 مقرر ساعة 

   

 يكتب في المالحظات: 

  –معفى من دخولها   -دة ويذكر الدورماسبق النجاح في ال  -سبق الرسوب في المادة ويذكر الدور    –أول مرة  
 عدم دخولها هذا الدور 

فى   اإلختيارية  المادة   عن  مختلفين  ويكونوا  واحد  دور  فى  معا  اإلختياريتين  المادتين  دخول  من  بد  ال 
ماجيستير جزء أول وإعادتهم مرة أخرى معا سويا فى حالة الرسوب )حتى فى حالة الرسوب فى إحداهما  

 فقط( .   

 الرقم القومي:        طالب: توقيع ال


