
 جذول ايتحاَاث ياجستُز )جشء أول( دور أكتىبز 2222 و

 

 

 

 األحذ انقسى

 و 2222/  62/  61

 األربعاء

 و 2222/  62/  64

 األحذ

 و 2222/  62/  22

 األربعاء

 و 2222/  62/  21

 األحذ

 و 2222/  62/  22

 األربعاء

 و 2222/  66/  2

 انثالثاء

  و 2222/  66/ 3

 األيزاع

انجهذَت 

  وانتُاسهُت

 وطب انذكىرة

انحُىَت  كًُُاءوان جٍنىفسُىعهى ان

 فطزَاثانو وانًُكزوبُىنىجُا

تحزَزٌ  د02+02+02ص2)

 (د شفىي  20+20+02+

DVA221A# 

 ُفسُتعهى األيزاع ان

 د22ص+6)

 (شفىٌ د22تحزَزٌ+

DVA220 

 باطُت انعايتعهى ان

 22تحزَزٌ+  د42ص+2)

 (د عًهٍ  22د شفىٌ + 

DVA218 

جزاحت عايت عهى ان 

 تجًُمانو

 د22+22ص+2)

د 60+60تحزَزٌ+

د  60+60شفىٌ+

 عًهٍ 

DVA221B# 

 باثىنىجٍعهى ان

تحزَزٌ+  د42ص+2)

 (د شفىي 12

DVA205 

 

 

 
انجىاَب 

االخالقُت 

وانقاَىَُت 

فً 

انًًارست 

انطبُت 

وانبحث 

 انعهًً

)انًقزر 

 االختُارٌ(
 د02ص+6)

د  02تحزَزٌ +

 (شفىٌ
FAC210C 

انًقزر  "

اإلختُارٌ 

" 

طب وجزاحت 

 انعُىٌ

 انبظزَاثعهى 

 شفىي(د  10+ تحزَزٌ د12ص2)

OPH226C 

 نعٍُا افسُىنىجُعهى  

د  10+ تحزَزٌ د 12ص2)

 شفىي(

OPH266B 

 عايتانجزاحت عهى ان
د  50د تحزَزٌ+ 12ص2)

 د عًهً( 50شفىي +

OPH211 

تشزَح انعٍُ عهى 

 واألجُت

 20+ تحزَزٌ د20ص2)

 شفىي(د 

OPH226A 

ايت عان باطُتعهى ان

 واأليزاع انعظبُت
د 22+52ص2)

د  60+22تحزَزٌ+ 

د  60+22شفىي +

 عًهً(

OPH226D# 
طب انقهب 

 واألوعُت

 انذيىَت
 

 عهى انفسُىنىجٍ  وانكًُُاء انحُىَت

تحزَزٌ د  20+20ص+2)

شفىي(د  20+20+  

CAR232A 

 عهى انباثىنىجٍ

د 02ص+2)

شفىي(د 02تحزَزٌ+  

CAR205 

انفارياكىنىجٍعهى   

د 02د تحزَزٌ+02ص+2)

 شفىي(

CAR206 

ساسُاث عهى انقهبأ  

تحزَزٌ(د 602ص+2)  

CAR232B 

 عهى انباطُت انعايت

د تحزَزٌ+ 20ص+2)

د 02د شفىي +20

(عًهً   

CAR218 

شزَحتعهى ان  

د تحزَزٌ 02ص+2)

شفىي(د 02+  

CAR201 

االيزاع 

انعظبُت 

 وانُفسُت

 عهى انسُكىنىجً انعاو وانخاص
د 12د شفىي+22د تحزَزي+12ص+2)

 عًهً(

(NAB220D) 

عهى انباثىنىجً 

 وانسُكىباثىنىجً
د  20+20ص+2)

د شفىي( 20+20تحزَزي+  

(NAP220C#) 

عهى انفسُىنىجٍ وانكًُُاء 

 انحُىَت
د  6270+2270ص+2)

د  6270+2270تحزَزي+

 شفىي(

(NAP220B#) 

 عهى انفارياكىنىجً
د 23د تحزَزي+22ص+2)

 شفىي(

NAB206 

 عهى االيزاع انباطُت
د 22د تحزَزي+12ص+2)

د عًهً(12شفىي+  

(NAB218) 

عهى تشزَح انجهاس 

 انعظبً وانىراثت

د  62+02ص+2)

د  62+02تحزَزي+

 شفىي(

(NAP220A#) 

 انتخذَز

وانعُاَت  

انًزكشة 

 انجزاحُت

انفُشَاء وانقُاساث اإلكهُُُكُتعهى   

د  12د تحزَزٌ + 52ص+2)

 شفىي(

AIP229A 

 

 عهى انفسُىنىجٍ  

 12د تحزَزٌ + 52ص+2)

شفىي(د   

AIP203 

 

 عهى انفارياكىنىجً

 12د تحزَزٌ + 52ص+2)

شفىي(د   

AIP206 

 

 عهى انباطُت انعايت

د تحزَزٌ  622ص+2)

د  622+ شفىيد  12+

(عًهٍ   

AIP218 

 

شزَحتعهى ان  

د تحزَزٌ  52ص+2)

شفىي(د  12+  

AIP201 

 

 

أيزاع 

 انتخاطب

  

 

 

 

 

نساَُاث عهى    

 وطىتُاث
د  32ص+2)

 شفىي(د 622تحزَزٌ+

(PHO230A) 
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 األحذ انقسى

 و 2222/  62/  61

 األربعاء

 و 2222/  62/  64

 األحذ

 و 2222/  62/  22

 األربعاء

 و 2222/  62/  21

 األحذ

 و 2222/  62/  22

 األربعاء

 و 2222/  66/  2

 انثالثاء

 و  2222/  66/ 3

 

أيزاع انُساء 

 وانتىنُذ

 عهى انفسُىنىجٍ 

تحزَزٌ+  د 2270ص+2)

شفىي( د 2270  

OBG224A# 

 

عهى ايزاع انباطُت 

الكهُُُكُت وانعُاَت وانباثىنىجُاأ

 6270+ 6270+20ص 2)انًزكشة 

 دتحزَزٌ

د شفىٌ 22+2+2  

+7+7 د عًهً (22+  

OBG224D# 

ا باثىنىجُعهى ان

 وانًُكزوبُىنىجٍ

تحزَزٌ+  د20ص+2)

شفىي(د 20   

 OBG224B# 

انعايت  عهى انجزاحت  

 وانًسانك انبىنُت

+ د تحزَزٌ"62+10"ص2)

شفىي+ د 60+60"

عًهً(د "50+2"  

OBG224C# 

 عهى أطفال حذَث انىالدة

د تحزَزٌ 20ص+6)

د 60شفىي +د 62+

 عًهً(

OBG225 

 عهى انتشزَح

د 02ص+2)

د 02تحزَزٌ+ 

 شفىي(

OBG201 

 

 

انجىاَب 

االخالقُت 

وانقاَىَُت 

فً 

 انًًارست

انطبُت 

وانبحث 

 انعهًً
 د02ص+6)

د  02تحزَزٌ +

(شفىٌ

FAC210C 

" انًقزر 

اإلختُارٌ 

" 

 

 

 طب االطفال

 

 

 عهى انظحت انعايت واالشعت

تحزَزد2270+2270ص+2)

شفىي د 60+60ٌ+

عًهً(د 2270+2270+  

PED225D# 

 عهى كتابت انتقارَز انطبُت

تحزَزٌ(د 02ص+6)  

PED210 

 

 

عهى اساسُاث طب  

 األطفال

د 02+ص2)

 (د شفى20ٌ+تحزَزٌ
PED225C 

عهى انفسُىنىجٍ 

 وانًُكزوبُىنىجً

تحزَزٌ+د02+02ص+2)

 (شفىيد 20+20

PED225A# 

 عهى انباثىنىجٍ االكهُُُكٍ

تحزَزٌ+ د 622ص+2)

د عًهً(20د شفىي +20  

PED231 

 

عهى انفارياكىنىجً 

 وانباثىنىجٍ

د2270+2270ص+2)

د 20+20تحزَزٌ+

 شفىي(

PED225B# 

األشعت 

 انتشخُظُت

 انزادَىنىجٍعهى انتشزَح 

د 20تحزَزٌ+د 02+ص2)

 (د عًه20ٍ+  شفىي

(RAD228C ) 

انزادَىبُىنىجٍ وخذياث عهى 

 االشعت

 22+60تحزَزٌ+20+60+ص2)

 ( شفىي

(RAD227 ) 

عهى انباطُت انعايت 

 وانجزاحت انعايت
 وانباثىنىجٍ

 12+50+50+ص2)

+6270+6270تحزَزٌ+

+  دشفى52ٌ

 (دعًه2270+2270+2ٍ

(RAD228D#) 

تكُىنىجُا انفحض عهى  

 انزادَىنىجٍ

د 20تحزَزٌ+د 02+ص2)

 (د عًه20ٍ+  شفىي

(RAD228B ) 

عهى انفُشَاء 

  االشعاعُت

 20+ص2)

 شفىيد 02تحزَزٌ+د

) 

(RAD228A§) 

 

انهستىنىجُا 

 وبُىنىجُا انخهُت

 

" ورقة  6علم الهستولوجي    
  واحدة "

) علم التقنية الدقيقة , علم 
 كيمياء األنسجة , علم الخاليا ( 

د  02د تحزَزٌ+ 602ص2)

 د عًهً( 02شفىي+

HIS202A 

 علم األمراض العام 
 " ورقة واحدة "

د تحزَزٌ+  20ص2)

د  20د شفىي+ 52

 عًهً(

HIS205 

انطب انشزعٍ 

وانسًىو 

 اإلكهُُُكُت

 السموم
+ د تحزَزٌ  622ص 2) 

 د عًهً( 02+شفىيد  02

FMT210B 

الكيمياء الطبية الشرعية   
 وتشمل التزيف والتزوير

د  20+ د تحزَزٌ  02ص 2) 

 د عًهً( 20+شفىي

FMT210A 

الباثولوجيا الطبية  
 الشرعية

د تحزَزٌ  02ص 2) 

 20+شفىيد  20+ 

 د عًهً(

FMT205 
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انفسُىنىجُا 

 انطبُت

علم فسيولوجيا الجهاز   
 الهضمي

() ورقة أولي   
د  52د تحزَزٌ+ 622ص2)

 د عًهً( 52شفىي+

PHY218A 

علم فسيولوجيا الجهاز  
 الهضمي

() ورقة ثانية   
 52د تحزَزٌ+ 622ص2) 

 د عًهً( 52د شفىي+

PHY218A 

 

انجىاَب 

االخالقُت 

وانقاَىَُت 

فً 

انًًارست 

انطبُت 

وانبحث 

 انعهًً
 د(02ص+6)

FAC210C 

" انًقزر 

اإلختُارٌ 

" 

 انطفُهُاث انطبُت

 طرق بحث    
د  02د تحزَزٌ+ 622ص2)

 د عًهً( 02شفىي+

PAR209A 

 الصحة العامةعلم 

د تحزَزٌ+ 622ص2)

د  02د شفىي+ 02

 عًهً(

PAR209B 

  

انًُكزوبُىنىجُا 

 انطبُت وانًُاعت

أساسيات مكافحة عدوي 
 والمناعة

د  52+ تحزَزٌ د622ص2)

 د عًهً( 52+شفىي

MIC207A 

 علم صحة عامة   
() وبائيات واحصاء طبي   
د  52+ تحزَزٌ د622ص2)

 د عًهً( 52+شفىي

MIC209 

 

انفارياكىنىجُا 

 انطبُت

أساسيات الفارماكولوجي   
وعلم الميكروبيولوجي )ورقة 

(أولي  
د  02د تحزَزٌ+ 620ص2) 

 د عًهً( 20شفىي+

PHA207 

أساسيات الفارماكولوجي  
وعلم الميكروبيولوجي 

()ورقة ثانية  
 02د تحزَزٌ+ 620ص2) 

 د عًهً( 20د شفىي+

PHA207 

 

 انباثىنىجُا

 علم الهستولوجي 
)ورقة أولي(   

د  52+ تحزَزٌ د622ص2) 

 د عًهً( 12+شفىي

PAT202 

 علم الهستولوجي   
()ورقة ثانية   
 د622ص2) 

د  52+ تحزَزٌ

 د عًهً( 12+شفىي

PAT202 

انكًُُاء انحُىَت 

 انطبُت

أمراض الدم وميكروبيولوجي  
 والمناعة

+ تحزَزٌ د02+02ص2) 

د  22+22+شفىيد  22+22

 عًهً(

MIBC204A# 

الهرموناتفسيولوجيا    
 22+ تحزَزٌ د02ص2) 

 د عًهً( 22+شفىيد 

MBC203 

جيلووباثهستو   
) الكيمياء المناعية 

 لألنسجة (
 د02ص2) 

د  22+ تحزَزٌ

 د عًهً( 22+شفىي

MBC205 


