
 2021دور إبريل  جدول اإلمتحانات الشفهية جزء أول ماجستير ودكتوراه

 العدد  التخصص  الدرجة المادة  اليوم

 6/  6االحد 

 باثولوجى 

 دكتوراه أول 
جهاز   -ج اوعية دموية   -نساء  -غدد صماء   -اورام  -ج قلب وصدر    -جراحة   - اطفال

 كلي  -هضمي 
30 

 39 جلدية ماجستير أول 

 1 أشعة ماجستير ثاني 

 ماجستير أول  فيسيولوجى 

صدرية    -غدد صماء     -أمراض  دم  -جهاز هضمي  -متوطنة   -جراحة    -نساء   -اطفال   

   -تخدير  -عظام   -روماتيزم   -نفسية     -ج قلب وصدر   -سمع  وإتزان  -انف واذن   -

 مسالك  -تخاطب  -فارماكولوجي  -فسيولوجي 

50 

     

 6/  7االثنين 

 تشريح 
 11 عظام -تناسلية  -روماتيزم  -سمع  وإتزان -انف واذن -صدرية   -جهاز هضمي  ماجستير أول 

 14 جهاز هضمي  -ج اوعية دموية   -نساء  –ج قلب وصدر  -جراحة  دكتوراه أول 

 2 متوطنة ماجستير أول  طفيليات 

 ماجستير أول  باثولوجى 
أمراض دم  –جهاز هضمي  –متوطنة  -جراحة  -نساء  -اطفال    -وراثة   -باثولوجي -اورام 

 مسالك  -قلب  –عظام  -نفسية  -ج قلب وصدر  -انف واذن  -صدرية  -غدد  صماء  -
60 

     

 6/  8الثالثاء 

 14 كل التخصصات  ماجستير أول  باثولوجيا إكلينيكية

 25 مسالك  -تخاطب   -نفسية وعصبية   -قلب وصدر   ج -جراحة  -نساء  ماجستير أول  تشريح 

    

     

 6/  9األربعاء 
 فسيولوجي 

 دكتوراه أول 
 -كلي   -جهاز هضمي  -ج اوعية دموية  -غدد صماء  –طب نفسي  -تخدير  -جراحة  -اطفال 

 فسيولوجيا عملية
22 

 29 جلدية -قلب  ماجستير أول 

 2 طب المجتمع  ماجستير أول  صحة عامة

     

 6/  10الخميس 
 هستولوجي 

 جميع األقسام  ماجستير أول 
29 

 7 وراثة 



     

 6/ 13االحد 
 فارما 

 ماجستير أول 
 43 جميع التخصصات 

 دكتوراه أول 

 31 وتناسلية  جلدية ماجستير أول  الباطنة 

     

 6/ 14االثنين 

 30 جلدية ماجستير أول  جراحة

 ميكروبيولوجي 

 24 ميكروبيولوجي -مسالك  -عظام  -تناسلية  -ج قلب وصدر  -انف واذن  -جراحة -نساء  ماجستير أول 

 2 نساء  دكتوراه أول 

 7 +          دكتوراه أول   كلى   فسيولوجي -روماتيزم  -متوطنة  مناعة

     

 6/  15الثالثاء 

 25 األخرى  جميع التخصصات ماجستير أول  صحة عامة

 نفسية وعصبية 
ماجستير أول 

 ودكتوراه أول 
 35 جميع التخصصات 

     

 6/  16األربعاء 
 جراحة

 أورام  دكتوراه أول 

 مسالك -عظام  -تناسلية  -رمد  -ج قلب وصدر  -انف واذن  -نساء  ماجستير أول  21

 أشعة ماجستير ثاني 

 36 صدرية -غدد صماء   –أمراض دم  -جهازهضمي  -متوطنة  -اطفال   -جلدية  ميكروبيولوجي 

     

 69 جميع التخصصات  ماجستير أول  كيمياء حيوية  6/  17الخميس 

     

 باطنة  19/6السبت 

 26 قلب -رمد  - روماتيزم  -سمع وإتزان  –انف واذن  -صدرية  – ءنسا ماجستير أول 

 5 أورام -باثولوجيا اكلينيكية   دكتوراه أول 

 1 أشعة ماجستير ثاني 

 الطالب على مدار اليوم لمنع التزاحم مع اإللتزام بلبس الكمامات طوال فترة اإلمتحاناتيجب مراعاة اإلجراءات اإلحترازية وتقسيم 


