
 
 

 درجة الماجستير في طب وجراحة األنف واألذن والحنجرة   

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان المقرر 

   طب مجتمع  ساعتان  طرق بحث وإحصاء .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   فسيولوجي  ساعة يولوجي فس .3

   فارماكولوجي  ساعة فارماكولوجي  .4

   الباثولوجي  ساعة  الباثولوجي  .5

   ميكروبيولوجي  ساعة ميكروبيولوجي  .6

   طب مجتمع  ساعة صحة عامة واحصاء  .7

   الوراثة  ساعة الوراثة  .8

   إكلينيكية  ب ساعة باثولوجيا إكلينيكية  .9

   باطنة  ساعة مراض باطنة أ .10

   جراحة  ساعة جراحة عامة  .11

   تشريح  ساعة تشريح  .12

 ختياري: المقرر اإل -13

 يختار الطالب مقرر واحد  

 المقرر:  .1

 ساعة

   

 في المالحظات: يكتب 

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

 قم القومي: الر       توقيع الطالب: 



 

 

 

 التخاطبطب  في ماجستير درجة ال

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان المقرر 

   طب مجتمع  ساعتين طرق بحث وإحصاء .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   فسيولوجيا  ساعة بيقية فسيولوجيا تط .3

   تشريح  ساعة تشريح تطبيقي  .4

   الوراثة  ساعة الوراثة واألمراض الجينية  .5

   نفسية  ساعة طب األعصاب .6

   نفسية  ساعة الطب النفسي .7

   طب مجتمع  ساعة الصحة العامة .8

   أنف وأذن ساعة مبادئ طب السمعيات .9

   أنف وأذن ثالث ساعات علم اللسانيات .10

 ختياري: اإل المقرر -11

 يختار الطالب مقرر واحد  

 المقرر:  .1

    ساعة

 في المالحظات: يكتب 

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

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 تزانالسمع واألطب  في ماجستير درجة ال

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان المقرر 

بحث  .1 طرق 

 وإحصاء

   طب مجتمع  ساعتان 

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

السمع   .3 فسيولوجيا 

 واالتزان 
 ساعة

   فسيولوجي 

   تشريح  ساعة ذن تشريح األ .4

   فارما  ساعة فارماكولوجي تطبيقي  .5

   باثولوجي  ساعة علم أمراض األذن .6

   الوراثة  ساعة الوراثة  .7

امراض   .8 باطنة/  امراض 

 ثالث ساعات األعصاب/ أمراض نفسية 
 باطنة 

 نفسية 

  

  

   أنف وأذن ساعة علم الصوتيات .9

   طب مجتمع  ساعة حة العامةالص .10

 ختياري: المقرر اإل -11

 واحد  الب مقرر يختار الط

 المقرر:  .1

 ساعة

   

 في المالحظات: يكتب 

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

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 

 تشخيصية ال شعة األدرجة الماجستير في 

 أول دور...................... حان ماجستير جزء استمارة دخول امت

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان المقرر 

   طب المجتمع  ساعتين طرق البحث واإلحصاء  .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

االشعاع  .3 تكنولوجيا 

 والتشريح االشعاعي 
 ثالث ساعات

   األشعة 

االبيول   -4 شعاع وجيا 

 والنظائر المشعة 
   االورام  ثالث ساعات

   األشعة  ثالث ساعات فيزياء اشعاعي  -5

 . المقرر األختياري: 6

 يختار الطالب مقرر واحد 
 

 المقرر:  

    ساعة

 يكتب في المالحظات: 

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

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 األطفالدرجة الماجستير في طب 

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 التخصص:                              القسم:                                             

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان المقرر 

   طب مجتمع  ساعتان  طرق بحث وإحصاء .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   ا فسيولوجي ساعة ا فسيولوجي .3

   كيمياء حيوية  ساعة كيمياء حيوية  .4

   فارماكولوجي  ساعة ا فارماكولوجي .5

   باثولوجي  ساعة  باثولوجي  .6

   ميكروبيولوجي  ساعة ميكروبيولوجي  .7

   طب مجتمع  ساعة صحة عامة   .8

   تشريح  ساعة نمو جيني  .9

   إكلينيكية  ب ساعة كية ا إكلينيباثولوجي .10

 ختياري: المقرر اإل -11

 ب مقرر واحد  يختار الطال

 المقرر:  -1

 ساعة

   

 في المالحظات: يكتب 

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

 م القومي: رقال       توقيع الطالب: 



 

 

 الجلدية درجة الماجستير في 

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان المقرر 

   طب مجتمع  ساعتان  طرق بحث وإحصاء .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   باثولوجي  ساعتان  باثولوجي  .3

   ميكروبيولوجي  ساعتان  ومناعة   ميكروبيولوجي .4

   نفسية  ساعة امراض نفسية  .5

   باطنة  ساعة باطنة عامة  .6

وبيولوجيا  .7 حيوية  كيمياء 

  جزئية 
   كيمياء حيوية  ساعة

   فسيولوجي  ساعة فسيولوجي  .8

   جراحة  ساعة جراحة عامة  .9

 المواد اإلختيارية  .10

 يختار الطالب مقرر واحد 

 قرر الم -1

    ساعة

 في المالحظات: يكتب 

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

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 طب وجراحة الذكورة والتناسل درجة الماجستير في 

 ......... ر جزء أول دور............. استمارة دخول امتحان ماجستي

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان المقرر 

   طب مجتمع  ساعتان  طرق بحث وإحصاء .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   تشريح  ساعتان  تشريح وأجنة  .3

   جراحة  تان ساع جراحة عامة  .4

   نفسية  ساعتان  أمراض نفسية  .5

   ميكرو  تان ساع   ميكروبيولوجي .6

   ب إكلينيكية  ساعة كلينيكية اإلباثولوجيا ال .7

   باطنة  ساعة باطنة عامة  .8

 ختياري: المقرر اإل -9

 يختار الطالب مقرر واحد  

 المقرر:  .1

    ساعة

 حظات: في الماليكتب 

 ا هذا الدورعدم دخوله  –معفى من دخولها  -دورسبق النجاح في المادة ويذكر ال  -ويذكر الدورسبق الرسوب في المادة   –أول مرة 

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 

 أمراض النساء والتوليد درجة الماجستير في   

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 التخصص:                                                         القسم:                   

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان المقرر 

   طب مجتمع  عتان سا حصاءحث وإطرق ب .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   فسيولوجي  ساعة فسيولوجي  .3

   تشريح  ساعة علم التشريح .4

   باطنة  ساعة مراض باطنة أ .5

   باثولوجى  ساعة الباثولوجى .6

   طب مجتمع  ساعة صحة عامة واحصاء  .7

   بكتريولوجى  ساعة بكتريولوجى ال .8

   تشريح  ساعة النمو الجنيني  .9

   الجراحة ساعة جراحة عامة  .10

 المواد اإلختيارية  .11

 يختار الطالب مقرر واحد 

 المقرر  -1

 ساعة

 

  

 في المالحظات: يكتب 

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

 م القومي: رقال       توقيع الطالب: 



 

 

 الباثولوجيا )علم األمراض(  في ماجستير درجة ال

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (  –) الئحة حديثة     )   أول مرة  /  إعادة قيد  (                                               ر القيد:   و د

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان  المقرر 

   طب مجتمع  ساعتان  طرق البحث واإلحصاء -1

   طب شرعي  ةساع اخالقيات البحث العلمي  -2

   باثولوجي  عاتثالث سا الباثولوجيا العامة  -3

   هستولوجي  عاتثالث سا علم األنسجة التطبيقي  -4

 المواد اإلختيارية  -5

 يختار الطالب مقرر واحد 

 المقرر:  -1

    ساعة

 في المالحظات: يكتب 

 ا هذا الدورعدم دخوله  –معفى من دخولها  -ذكر الدورسبق النجاح في المادة وي - ويذكر الدورسبق الرسوب في المادة  –أول مرة 

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 

 العصبية والطب النفسي مراض األدرجة الماجستير في 

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 :كما هو مدرج بالبطاقة إسم الطالب

 : رقم التليفون

 التخصص:                                                                           القسم:

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 ع وقيالت مالحظات القسم مدة األمتحان المقرر 

   طب مجتمع  ساعتان  طرق بحث وإحصاء .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   تشريح  ساعة يني ونمو ج تشريح  .3

   هستولوجي  ساعة جي الجهاز العصبيهستولو .4

العصبي   لوجيفسيو .5 الجهاز 

 والغدد الصماء 
 فسيولوجي  ساعة

  

العصبي  .6 الجهاز  كيمياء 

 والغدد الصماء 
 كيمياء حيوية  ساعة

  

   باثولوجي  ساعة باثولوجيا الجهاز العصبي .7

   نفسية  ساعتان  العامة الباطنة .8

وال .9 العام   النفس  خاص علم 

  والمقياس النفسي 
 نفسية  ساعتان 

  

 : . المقرر األختياري10

   يختار الطالب مقرر واحد

 المقرر: 

 ساعة

   

 : يكتب في المالحظات

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

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 اإلكلينيكية والكيميائية  الباثولوجيادرجة الماجستير في 

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 ة:إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاق

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان المقرر 

   طب مجتمع  ن ساعتا طرق البحث واإلحصاء  .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

 : مقرر علمي في  .3

 أمراض الدم  أساسيات

 والميكروبيولوجي 

 والكيمياء الحيوية التطبيقية 

 والطفيليات

ورقات كل ورقة  4

 ساعتان 

   ب إكلينيكية 

   طفيليات

 المقرر األختياري:  -4

 يختار الطالب مقرر واحد 

 المقرر: 

    ساعة

 في المالحظات: يكتب 

 عدم دخولها هذا الدور –معفى من دخولها  -جاح في المادة ويذكر الدورسبق الن  - ويذكر الدورسبق الرسوب في المادة  –أول مرة 

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 الباطنة األمراض درجة الماجستير في 

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

مدة   المقرر 
 اإلمتحان

 التوقيع  مالحظات القسم

   طب مجتمع ساعتان  طرق بحث وإحصاء .1

   طب شرعي ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   فارما  ساعة إكلينيكي  فارماكولوجي .3

   باثولوجي ساعتان  يقي باثولوجي تطب .4

   تشريح ساعة تشريح تطبيقي  .5

ومناعة   ميكروبيولوجي .6

 إكلينيكية 
 ميكرو ساعتان 

 
 

   هستولوجي  ساعة علم األنسجة .7

   ب إكلينيكية ساعة كلينيكية اإلباثولوجيا ال .8

   فسيولوجي  ساعتان  ا تطبيقي فسيولوجي .9

 المقرر األختياري:  .10

 يختار الطالب مقرر واحد  

 المقرر:

  عةاس

 

 

 يكتب في المالحظات: 

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

 الرقم القومي:          توقيع الطالب: 



 

 

 المتوطنة األمراض درجة الماجستير في 

 ...................... استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان المقرر 

   طب المجتمع  ساعتان  طرق بحث وإحصاء  .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي  .2

   فسيولوجي  ساعة فسيولوجيا تطبيقية  .3

   ميكرو  ساعة ميكروبيولوجي  .4

   باثولوجي  ساعة باثولوجي تطبيقي  .5

   طفيليات ساعة طفيليات .6

   فارما  ساعة فارماكولوجي إكلينيكي  .7

   ميكرو  ساعة مناعة إكلينيكية  .8

   طب مجتمع  ساعة الصحة العامة واإلحصاء  .9

   ب إكلينيكية  ساعة الباثولوجيا اإلكلينيكية  .10

 المقرر األختياري:  -11

 ب مقرر واحد  يختار الطال

 المقرر:  .1

    ساعة

 في المالحظات: يكتب 

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

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 الجهاز الهضمي والكبد أمراض درجة الماجستير في 

 .... استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور.................. 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

مدة  المقرر 

 اإلمتحان
 التوقيع  مالحظات القسم

   طب مجتمع  ساعتان  طرق بحث وإحصاء .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   فسيولوجي  ساعة ة فسيولوجيا تطبيقي  .3

   ريح تش ساعة تشريح تطبيقي  .4

   هستولوجي  ساعة علم األنسجة .5

   كيمياء حيوية  ساعة ي .كيمياء حيوي إكلينيك 6

   فارما  ساعة .فارماكولوجي إكلينيكي 7

.الميكروبيولوجي والمناعة 8

   ميكرو  ساعة اإلكلينيكية 

   باثولوجي  ساعة .الباثولوجي التطبيقي 9

   ب إكلينيكية  ساعة .الباثولوجيا اإلكلينيكية 10

 المقرر األختياري:  -11

 يختار الطالب مقرر واحد  

 المقرر: 

    ساعة

 في المالحظات: يكتب 

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

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 الكلىض أمرا درجة الماجستير في 

 ............ استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور..........

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان المقرر 

بحث   .1 طرق 

 وإحصاء
 طب مجتمع  ساعتان 

  

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   فسيولوجي  ساعة ا تطبيقية فسيولوجي .3

   هستولوجي  ساعة علم األنسجة .4

   فارما  ساعتان  فارماكولوجي إكلينيكي  .5

   باثولوجي  ساعتان  لوجي التطبيقي اثوالب .6

   ب إكلينيكية  ساعة الباثولوجيا اإلكلينيكية  .7

ميكروبيولوجي   .8

 إكلينيكية 
 ميكرو  ساعة

  

   ميكرو  ساعة مناعة إكلينيكية  .9

 المواد اإلجتيارية  .10

 يختار الطالب مقرر واحد 

 

 : المقرر -1

  ساعة

  

 في المالحظات: تب يك

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

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 الدمأمراض درجة الماجستير في 

 ................. ستمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور..... إ

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 : تليفونرقم ال

 القسم:                                                                          التخصص: 

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم تحانمدة اإلم المقرر 

   طب مجتمع  ساعتان  طرق بحث وإحصاء .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   فسيولوجي  ساعتان  ا تطبيقية فسيولوجي .3

   كيمياء حيوية  ساعة كيمياء حيوية إكلينيكية  .4

   باثولوجيا  ساعتان  قي علم األمراض التطبي .5

ومناعة   .6 ميكروبيولوجي 

 إكلينيكية 

 تان ساع
 ميكرو 

  

   ب إكلينيكية  ساعة الباثولوجيا اإلكلينيكية  .7

   فارما  ساعتان  فارماكولوجي إكلينيكي  .8

 المقرر اإلختياري  .9

 يختار الطالب مقرر واحد 

 المقرر:  -1

 ساعة

 

  

 المالحظات:   فييكتب 

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

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 الغدد الصماءأمراض درجة الماجستير في 

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 ة:إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاق

 رقم التليفون: 

 التخصص:                                         القسم:                                   

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان المقرر 

   طب مجتمع  ن ساعتا طرق بحث وإحصاء  .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي  .2

   فسيولوجي  ساعتان  فسيولوجيا تطبيقية  .3

   فارما  ساعتان  فارماكولوجي إكلينيكي  .4

   باثولوجي  ساعة باثولوجي تطبيقي  .5

ميكروبيولوجي ومناعة   .6
 إكلينيكية 

   ميكرو  ساعة

   كيمياء حيوية  ساعة كيمياء حيوية إكلينيكية  .7

   ب إكلينيكية  ساعة ة إكلينيكي باثولوجيا .8

   أورام ساعة الطب النووي .9

 المقرر اإلختياري  .10

 يختار الطالب مقرر واحد 

 المقرر:  .1

    ساعة

 في المالحظات: يكتب 

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

 الرقم القومي:        : الطالب توقيع 



 

 

 التخدير والرعاية المركزة وعالج األلمدرجة الماجستير في 

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 التخصص:                   :                                                        القسم 

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 

 التوقيع  الحظاتم القسم مدة اإلمتحان  المقرر 

البحث   .1 طرق 

 واإلحصاء
   طب مجتمع  ساعتان 

   طب شرعي  ساعة ات البحث العلميقياخال .2

   فسيولوجي  ساعة فسيولوجيا تطبيقية  .3

   فارما  ساعة فارماكولوجي تطبيقي  .4

   التخدير  ثالث ساعات فيزياء وقياسات .5

طب حرج وطب ما حول   .6

 الجراحات 
   التخدير  ثالث ساعات

   طب مجتمع  ساعة عامة واألحصاءالصحة ال .7

 المقرر األختياري:  -8

 لب مقرر واحد  الطا يختار

 المقرر: 

    ساعة

 في المالحظات: يكتب 

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

 لقومي: الرقم ا       توقيع الطالب: 



 

 

 التشريح واألجنة درجة الماجستير في 

 جزء أول دور...................... متحان ماجستير استمارة دخول ا

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان  المقرر 

البحث  .1 طرق 

 واإلحصاء
   طب مجتمع  ساعتان 

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   تشريح  ثالث ساعات جنة العام علم األ .3

   تشريح  ثالث ساعات علم األجنة الخاص  .4

   تشريح  ثالث ساعات علم التشريح العام  .5

 المقرر األختياري:  -6

 يختار الطالب مقرر واحد  

 المقرر:

    ساعة

 في المالحظات: يكتب 

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

 الرقم القومي:        لب: توقيع الطا



 

 

 

 التعليم الطبي  في ماجستير درجة ال

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 التخصص:                                                  القسم:                         

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 

 المقرر 
مدة  

 اإلمتحان
 التوقيع  مالحظات القسم

طرق البحث   .1

 واإلحصاء
   طب مجتمع  ساعتان 

   رعي ش طب ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   تعليم طبي  ثالث ساعات علم النفس التربوي  .3

   تعليم طبي  ثالث ساعات أساسيات التعليم الطبي .4

 المقرر األختياري:  -5

 يختار الطالب مقرر واحد  

 المقرر: 

    ساعة

 في المالحظات: يكتب 

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

 الرقم القومي:        ب: توقيع الطال



 

 

 الجراحة العامة درجة الماجستير في 

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 قة:إسم الطالب كما هو مدرج بالبطا

 رقم التليفون: 

 التخصص:                                           القسم:                                 

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 

مدة   رر المق

 اإلمتحان

 التوقيع  مالحظات القسم

   طب مجتمع  ساعتان  طرق البحث واإلحصاء  .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   تشريح  ساعة تشريح جراحي ونمو جيني  .3

   هستولوجي  ساعة علم األنسجة .4

   باثولوجي  ساعة باثولوجيا جراحية  .5

   ميكرو  ساعة ميكروبيولوجي  .6

   فارما  ةساع فارماكولوجي  .7

   كيمياء حيوية  ساعة كيمياء حيوية  .8

   فسيولوجي  ةساع فسيولوجي  .9

   طب مجتمع  ساعة صحة عامة واحصاء  .10

 ختياري: المقرر اإل -11

 يختار الطالب مقرر واحد  

 المقرر:  .1

    ساعة

 في المالحظات: يكتب 

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

 الرقم القومي:        لب: توقيع الطا



 

 

 

 واإلصابات امظجراحة الع في ماجستير درجة ال

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 التخصص:                                                           القسم:                 

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان المقرر 

البحث  طر .1 ق 

 واإلحصاء
 طب مجتمع  ساعتان 

  

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

ونمو   .3 جراحي  تشريح 

 جيني 
 تشريح  ساعتان 

  

   هستولوجي  ساعة علم األنسجة .4

   فسيولوجي  ساعة وظائف األعضاء .5

   كيمياء حيوية  ساعة كيمياء حيوية  .6

   باثولوجي  ساعة علم األمراض .7

   ا فارم ساعة علم األدوية  .8

   ميكرو  ساعة الميكروبيولوجي  .9

   جراحة  ساعة الجراحة العامة .10

 المواد اإلختيارية  .11

 احد يختار الطالب مقرر و

 المقرر: 

  ساعة

  

 في المالحظات: يكتب 

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

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 القلب والصدر جراحة  في ماجستير درجة ال

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:
 رقم التليفون: 

 التخصص:        القسم:                                                                   

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

مدة   المقرر 

 اإلمتحان

 التوقيع  مالحظات القسم

   طب مجتمع  ساعتان  طرق البحث واإلحصاء  .1

   طب شرعي  ساعة العلمياخالقيات البحث  .2

   تشريح  ساعة التشريح  .3

   فسيولوجي  ساعة فسيولوجي  .4

   الجراحة ساعتان  عامة الجراحة  .5

   ميكرو  ساعة الميكروبيولوجي  .6

   باثولوجي  ساعة باثولوجي  .7

   فارما  ساعة فارماكولوجي  .8

 مقرر واحد يختار الطالب من:  .9

 رعاية مركزة للجراحة العامة  -أ
 قلب وصدر  رعاية مركزة جراحة -ب
 أجهزة مساعدة للقلب -ت

 ساعة

   

 المقرر اإلختياري  .10

 ب مقرر واحد يختار الطال

 : المقرر -1

 ساعة

   

 في المالحظات: يكتب 

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

 رقم القومي: ال       توقيع الطالب: 



 

 

 

 المخ واألعصاب جراحة  في ماجستير درجة ال

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان المقرر 

   طب مجتمع  ساعتان  طرق البحث واإلحصاء  .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   مخ وأعصاب ساعتان  أوليات جراحة المخ واألعصاب .3

   مخ وأعصاب عتان سا الرعاية المركزة  .4

   مخ وأعصاب ساعة تشريح جراحي  .5

   مخ وأعصاب ساعة باثولوجي جراحة  .6

   مخ وأعصاب ساعة أمراض عصبية ونفسية  .7

   مخ وأعصاب ساعة أشعة تشخيصية  .8

 اإلختيارية  ادةالم .9

 د يختار الطالب مقرر واح

 المقرر:   -1

    ساعة

 في المالحظات:  يكتب

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

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 المسالك البولية جراحة  في ماجستير درجة ال

 اجستير جزء أول دور...................... استمارة دخول امتحان م

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان المقرر 

   طب مجتمع  ساعتين طرق البحث واإلحصاء  .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

 ينينوالنمو الج  التشريح الجراحي .3

 وعلم األنسجة

   تشريح  ساعتان 

   جى هستولو ساعة

   فسيولوجي  ساعة فسيولوجي  .4

   كيمياء حيوية  ساعة كيمياء حيوية  .5

   فارما  ساعة فارماكولوجي  .6

   باثولوجي  ساعة باثولوجي  .7

   ميكرو  ساعة ميكروبيولوجي  .8

   الجراحة ساعات ثثال عامة الجراحة  .9

 واد اإلختيارية الم .10

 يختار الطالب مقرر واحد  

 : المقرر  -1

    ساعة

 حظات: في الماليكتب 

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

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 الصحة العامة والطب الوقائي واإلجتماعي درجة الماجستير في 

 .................... استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور.. 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 تخصص: القسم:                                                                          ال

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

مدة   المقرر 

 اإلمتحان
 التوقيع  مالحظات القسم

   طب مجتمع  ساعتان  طرق بحث وإحصاء .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   طب مجتمع  ساعة علم الدراسات الوبائية  .3

   طب مجتمع  ساعتان  األحصاء الحيوي  .4

   طب مجتمع  ساعة الدراسات السكانية  .5

حيث  .6 من  البيئة  دراسة 

 عالقتها بالصحة العامة
   طب مجتمع  ساعة

العلوم السلوكية واإلجتماعية  .7

 وعالقتها بالصحة العامة 
   طب مجتمع  ساعة

وعالقته  .8 الميكروبيولوجي 

 بالصحة العامة
   طب مجتمع  ساعة

الوقائي  .9 الطب  في  مقدمة 

 والصحة العامة
   طب مجتمع  ساعة

 ر األختياري: المقر -10

 يختار الطالب مقرر واحد  

 المقرر: 

    ساعة

 في المالحظات: يكتب 

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

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 والبيئي الطب المهني  درجة الماجستير في 

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان  المقرر 

   طب مجتمع  ساعتان  طرق بحث وإحصاء .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   طب مجتمع  ساعة بيئي أساسيات الطب المهني وال .3

رر عام في السموم والبيئة مق .4

 والمهنية 
   طب مجتمع  ساعتان 

الكيمياء الصناعية )والتعرف  .5

على العمليات وتقييم التعرض 

 والمخاطر وطرق الوقاية( 

   طب مجتمع  ساعتان 

قتها عالوالفسيولوجيا التطبيقية  .6

 بالتعرضات المهنية والبيئية 
   طب مجتمع  ساعتان 

   طب مجتمع  ةساع مقرر متقدم في األحصاء الطبي  .7

العلوم السلوكية وعالقتها   .8

 بالمهن والبيئة 
   طب مجتمع  ساعة

 المقرر األختياري:  -9

 يختار الطالب مقرر واحد  

 المقرر:  -1

    ساعة

 في المالحظات: يكتب 

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

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 طب األسرة  في ماجستير درجة ال

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 التخصص:              القسم:                                                              

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان المقرر 

   طب مجتمع  ساعتان  طرق البحث واإلحصاء  .1

   طب شرعي  ساعة البحث العلمي اخالقيات .2

   طب أسرة ثالث ساعات طب األسرة وصحة المجتمع  .3

 المواد اإلختيارية  -4

 يختار الطالب مقرر واحد 

 المقرر  -1

    ساعة

 في المالحظات: يكتب 

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

 الرقم القومي:        : توقيع الطالب 



 

 

 لشرعي والسموم طب االدرجة الماجستير في 

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 التخصص:                          القسم:                                                  

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 

مدة   المقرر 

 اإلمتحان
 التوقيع  مالحظات القسم

البحث   .1 طرق 

 واإلحصاء
   طب مجتمع  ساعتان 

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   طب شرعي  ثالث ساعات علم السموم .3

   طب شرعي  ثالث ساعات كيمياء طبية شرعية  .4

 المقرر األختياري:  -5

 يختار الطالب مقرر واحد  

 المقرر:

    ساعة

 في المالحظات: يكتب 

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

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 االكلينيكية  السمومدرجة الماجستير في 

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 التخصص:                                                                 القسم:          

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 

مدة   المقرر 

 اإلمتحان
 قيع التو مالحظات القسم

البحث   .1 طرق 

 واإلحصاء
   طب مجتمع  ساعتان 

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   فارماكولوجى  ثالث ساعات علم االدوية  .3

   طب شرعي  ساعتان  المسئولية الطبية  .4

   طب شرعي  ثالث ساعات السموم العامة .5

 المقرر األختياري:  -6

 يختار الطالب مقرر واحد  

 المقرر:

    ساعة

 في المالحظات:  يكتب

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

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيلدرجة الماجستير في 

 دور...................... استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

 الئحة قديمة (  –ئحة حديثة ) ال    لقيد:                                                  )   أول مرة  /  إعادة قيد  (دور ا 

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان المقرر 

   طب مجتمع  ن اساعت طرق بحث وإحصاء .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   فسيولوجي  ن اساعت ا التطبيقية فسيولوجيال .3

   تشريح  ن اساعت التشريح التطبيقي  .4

   الباطنة ن اساعت ة .األمراض الباطن5

فيما  6 التطبيقية  .الطبيعة 

الحركي  بالجهاز  يختص 

 والعصبي 

 الروماتيزم  ن اساعت

  

   ميكرو  ن اساعت .المناعة اإلكلينيكية 7

 المقرر األختياري:  -8

 يختار الطالب مقرر واحد  

 المقرر:

  ساعة

  

 في المالحظات: يكتب 

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

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 وجراحة العين طب  درجة الماجستير في 

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 التخصص:                                                                           القسم:

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  حظاتمال القسم مدة اإلمتحان المقرر 

بحث   .1 طرق 

 وإحصاء
 طب مجتمع  ساعتان 

  

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   الرمد ساعتان  التشريح والنمو الجيني  .3

   الرمد ساعتان  الفسيولوجي  .4

   الرمد ساعتان  البصريات .5

   الجراحة ساعة الجراحة العامة .6

   الباطنة ساعة األمراض الباطنة  .7

 ي: ختيارالمقرر اإل-8

 يختار الطالب مقرر واحد  

 المقرر:  .1

    ساعة

 في المالحظات: يكتب 

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

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 الطفيليات الطبية  في ماجستير درجة ال

 رة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... استما

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان المقرر 

   مجتمع  طب ساعتان  طرق البحث واإلحصاء  .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

يختار الطالب مقرر   .3

 واحد من:

 ميكروبيولوجي  •

 لوجي فسيو •

 جي باثولو •

 كيمياء حيوية  •

    ثالث ساعات

 المقرر األختياري:  -4

 يختار الطالب مقرر واحد  

 المقرر: 

    ساعة

 في المالحظات: يكتب 

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

 ومي: الرقم الق       توقيع الطالب: 



 

 

 طب الطوارئدرجة الماجستير في 

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان المقرر 

   طب مجتمع  ساعتان  طرق بحث وإحصاء .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   طوارئ ثالث ساعات تأساسيات علم اإلصابا .3

   طوارئ ثالث ساعات أساسيات علم اإلنعاش .4

إساسيات علم النخب   .5

 واألخالء
   طوارئ ثالث ساعات

 ختياري: المقرر اإل -6

 يختار الطالب مقرر واحد  

 المقرر:  .1

    ساعة

 في المالحظات: يكتب 

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

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 عالج األورام والطب النووي درجة الماجستير في 

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 التخصص:                                                                 القسم:          

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 يع التوق مالحظات القسم مدة اإلمتحان المقرر 

   طب مجتمع  ساعتان  طرق بحث وإحصاء .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   األورام  ثالث ساعات تكنولوجيا الشعاع .3

البيولوجية   .4 التأثيرات 

 لإلشعاعات 
   األورام  تان ساع

   األورام  ن اساعت النظائر المشعة .5

   األورام  ةساع فيزياء إشعاعية  .6

   ولوجي الباث ساعة باثولوجيا األورام  .7

 المواد اإلختيارية  .8

 يختار الطالب مقرر واحد 

 : المقرر -1

    ساعة

 ي المالحظات: فيكتب 

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

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 الفارماكولوجيا )علم األدوية( في  درجة الماجستير 

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان المقرر 

   طب مجتمع  ساعتان  طرق بحث وإحصاء .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   فسيولوجي  تثالث ساعا الفسيولوجي   .3

   كيمياء حيوية  ثالث ساعات كيمياء حيوية  .4

 المقرر األختياري:  -5

 يختار الطالب مقرر واحد  

 المقرر:  -1

    ساعة

 في المالحظات: يكتب 

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

 الرقم القومي:        وقيع الطالب: ت



 

 

 الفسيولوجيا الطبية  درجة الماجستير في 

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 التخصص:      القسم:                                                                     

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان المقرر 

   طب مجتمع  ساعتين طرق البحث واإلحصاء  .1

   طب شرعي  ساعة لعلمياخالقيات البحث ا .2

   فسيولوجي  ثالث ساعات فسيولوجيا أساسية  .3

   كيمياء حيوية  ثالث ساعات كيمياء حيوية خاص بالفسيولوجي  .4

   فارما  ساعة فارماكولوجي خاص بالفسيولوجي  .5

   ميكرو  ساعة مناعة خاص بالفسيولوجي  .6

   هستولوجي  ساعة وراثة خاص بالفسيولوجي  .7

 المقرر األختياري:  -8

 يختار الطالب مقرر واحد  

 المقرر: -1

    ساعة

 في المالحظات: يكتب 

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

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 القلب واألوعية الدموية درجة الماجستير في 

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 المقرر 
مدة  

 اإلمتحان
 التوقيع  مالحظات القسم

   طب مجتمع  ساعتان  طرق البحث واإلحصاء  .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   القلب  ساعتان  أسس أمراض القلب  .3

   الباطنة ساعتان  باطنة عامة  .4

   فسيولوجي  ساعة الفسيولوجي  .5

   كيمياء حيوية  ساعة كيمياء حيوية  .6

القلب  .7 وأمراض  باثولوجيا 

 واألوعية الدموية 
   باثولوجي  ساعة

   فارماكولوجي  ساعة فارماكولوجي  .8

 المقرر األختياري:  -9

 يختار الطالب مقرر واحد  

 المقرر:  -1

    ساعة

 في المالحظات: يكتب 

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

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 الطبية  الكيمياء الحيويةفي ماجستير درجة ال

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 ب كما هو مدرج بالبطاقة:إسم الطال

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

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

 دخول اإلمتحان: عدد مرات  

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان  المقرر 

   طب مجتمع  ساعتان  طرق البحث واإلحصاء  .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   ميكرو  ساعتان  مبادئ علم الفيروسات .3

   ميكرو  ساعتان  علم المناعة  .4

يختار الطالب مقرر واحد  -5

 من: 

 الفارماكولوجي 

 ميكروبيولوجي 

 فسيولوجي 

 علم الوراثة

    ثالث ساعات

 المقرر األختياري:  -6

 يختار الطالب مقرر واحد  

 المقرر: 

    ساعة

 في المالحظات: يكتب 

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

 رقم القومي: ال       توقيع الطالب: 



 

 

 الميكروبيولوجي والمناعة الطبية في ماجستير درجة ال

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 صص: القسم:                                                                          التخ

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان المقرر 

   طب مجتمع  ساعتان  طرق البحث واإلحصاء  .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

ميكروبيولوجي ومناعة  .3

 طبية 
   ميكرو  ث ساعاتثال

مقرر   .4 الطالب  يختار 

 واحد من:

 كيمياء حيوية 

 

 باثولوجيا إكلينيكية 

    ثالث ساعات

 المقرر األختياري:  -5

 يختار الطالب مقرر واحد  

 المقرر:  .1

 ساعة

 

  

 في المالحظات: يكتب 

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

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 



 

 

 الهستولوجيا وبيولوجيا الخلية  في ماجستير درجة ال

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 لطالب كما هو مدرج بالبطاقة:إسم ا

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

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

 رات دخول اإلمتحان: عدد م

 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان  المقرر 

   طب مجتمع  ساعتان  طرق البحث واإلحصاء  .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   باثولوجي  ثالث ساعات باثولوجي  .3

   وراثة  ثالث ساعات وراثة  .4

 المقرر األختياري:  -5

 يختار الطالب مقرر واحد  

 المقرر:  .1

    ةساع

 في المالحظات: يكتب 

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

 قومي: الرقم ال       توقيع الطالب: 



 

 

 الوراثة الطبية جزء أول ماجستير 

 .............. استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور........

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 القسم:                                                                          التخصص: 

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان المقرر 

   طب مجتمع  ساعتان  طرق البحث واإلحصاء  .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   هستولوجي  ثالث ساعات الوراثة الطبية  .3

 يختار الطالب مقرر من:  .4

 بيولوجيا الخلية •
 الكيمياء الحيوية   •
األجنة والتشوهات   علم •

 الخلقية
 باثولوجيا األورام  •

 ثالث ساعات

 

 هستولوجي 

 مياء حيوية كي

 تشريح 

 

 باثولوجي 

  

 المقرر األختياري:  -5

 يختار الطالب مقرر واحد  

 المقرر:  .1

    ساعة

 في المالحظات: يكتب 

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

 الرقم القومي:        قيع الطالب: تو



 

 

 الصدر والتدرن أمراض درجة الماجستير في 

 استمارة دخول امتحان ماجستير جزء أول دور...................... 

 إسم الطالب كما هو مدرج بالبطاقة:

 رقم التليفون: 

 التخصص:      القسم:                                                                     

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

 عدد مرات دخول اإلمتحان: 

 التوقيع  مالحظات القسم مدة اإلمتحان المقرر 

   طب مجتمع  ساعتان  طرق بحث وإحصاء .1

   طب شرعي  ساعة اخالقيات البحث العلمي .2

   فسيولوجي  ساعة تطبيقية  فسيولوجيا .3

   تشريح  ساعة تطبيقي  تشريح .4

   هستولوجي  ساعة علم األنسجة  .5

   الباطنة ساعتان  طنة العامةالبا .6

ميكروبيولوجي  ال .7

 والمناعة اإلكلينيكية 
   ميكرو  ساعة

   طب مجتمع  ساعة الصحة العامة  .8

   باثولوجي  ساعة باثولوجيا تطبيقية  .9

الفارماكولوجيا  .10

 اإلكلينيكية 
   فارما  ساعة

 المقرر اإلختياري  .11

 ار الطالب مقرر واحد يخت

 المقرر:  -1

    ساعة

 في المالحظات: يكتب 

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

 الرقم القومي:        توقيع الطالب: 

 


