
 جذول اهتحاى هاجستُش )جضء ثاًٍ( دوس أكتىبش 2222 م

 

 

 األحذ  القسن

 م 2222/  62/  61

 األحذ

 م 2222/  62/  22

 األحذ

 م 2222/  62/  22

 األسبعاء

 م 2222/  66/  2

 األحذ

 م 2222/  66/  1

 

 األهشاض الباطٌت

 هتقذم 2علن أهشاض الباطٌت 

 )وسقت أولً(

 تحشَشٌ( د 621 +اعاث س2)

MED218F 

 هتقذم2علن أهشاض الباطٌت 

 )وسقت ثاًُت(

 تحشَشٌ( د 621 +اعاث س2)

MED218F 

 هتقذم2علن أهشاض الباطٌت 

 ()وسقت ثالثت

 تحشَشٌ( د 621 +اعاث س2)

MED218F 

 هتقذم2علن أهشاض الباطٌت  

 (إختُاس هي هتعذد وحاالث  )

 عولٍ 122شفىٌ+ 222 )وسقت سابعت(

 تحشَشٌ( د 621 +اعاث س2)

MED218F 

 

 طب القلب واالوعُت الذهىَت

 

 طب القلب واالوعُت الذهىَت

 )وسقت أولً(

د تحشَشي(622+ ساعاث2)   

CAR232C 

 طب القلب واالوعُت الذهىَت

(ثاًُت)وسقت   

د تحشَشي(622ساعاث+2 ) 

CAR232C 

طب القلب واالوعُت الذهىَت     

 (وسقت ثالثت(

د تحشَشي(622ساعاث+2)   

CAR232C 

 طب القلب واالوعُت الذهىَت

 (وإختُاس هي هتعذد حاالث  )

 عولٍ 122شفىٌ+ 222 )وسقت سابعت(

د تحشَشي(622ساعاث+2)  

CAR232C 

 

 

 طب األطفال

 علن طب األطفال هتقذم

 )وسقت أولً(

د تحشَشي(622ساعاث+2)   

PED225E 

  علن طب األطفال هتقذم

(ثاًُت)وسقت   

د تحشَشي(622ساعاث+2 ) 

PED225E 

علن طب األطفال هتقذم     

 (وسقت ثالثت(

د تحشَشي(622ساعاث+2)   

PED225E 

 علن طب األطفال هتقذم

 (وإختُاس هي هتعذد حاالث  )

 عولٍ 212شفىٌ+ 212 )وسقت سابعت(

د تحشَشي(622ساعاث+2)  

PED225E 

 

التخذَش والعٌاَت الوشكضة 

 الجشاحُت

 والعٌاَت الوشكضةعلن التخذَش 

 )وسقت أولً(

د تحشَشي(622ساعاث+2)  

AIP229B 

 علن التخذَش والعٌاَت الوشكضة

 )وسقت ثاًُت(

د تحشَشي(622ساعاث+2)  

AIP229B 

 علن التخذَش والعٌاَت الوشكضة 

 )وسقت ثالثت(

د تحشَشي(622ساعاث+2)  

AIP229B 

 علن التخذَش والعٌاَت الوشكضة

 عولٍ 212شفىٌ+ 212 )وسقت سابعت(

د تحشَشي(622ساعاث+2)  
AIP229B 

 

  العاهت الجشاحت

 

 

هتقذم 2 علن الجشاحت العاهت  

 وسقت أولً

د تحشَشي(612ساعاث+2)  

SUR211D 

هتقذم 2 علن الجشاحت العاهت  

 وسقت ثاًُت

د تحشَشي(612ساعاث+2)  

SUR211D 

هتقذم 2 علن الجشاحت العاهت  

 وسقت ثالثت

د تحشَشي(612ساعاث+2)  

SUR211D 

هتقذم 2علن الجشاحت العاهت    

 (وإختُاس هي هتعذد حاالث  )

 عولٍ 222شفىٌ+ 222 )وسقت سابعت(

د تحشَشي(612ساعاث+2)  

SUR211D 

 

 األشعت التشخُصُت

 

 األشعت التشخُصُتعلن 

 )وسقت أولً(

د تحشَشي(622ساعاث+2)  

RAD228E 

 األشعت التشخُصُتعلن 

 )وسقت ثاًُت(

د تحشَشي(622ساعاث+2)  

RAD228E 

 األشعت التشخُصُتعلن 

 )وسقت ثالثت(

د تحشَشي(622ساعاث+2)  

RAD228E 

 األشعت التشخُصُتعلن  

 عولٍ 212شفىٌ+ 212 )وسقت سابعت( 

د تحشَشي(622ساعاث+2)  
RAD228E 

 

األهشاض الجلذَت والتٌاسلُت 

 وطب الزكىسة

 

 عول221ٍشفىٌ+221الوقشس األول 

 علن األهشاض الجلذَت : 

 األهشاض الجلذَتعلن 

 )وسقت أولً(

د تحشَشي(612ساعاث+2)  

DAV221C 

 تابع الوقشس األول :

 علن األهشاض الجلذَت : 

 األهشاض الجلذَتعلن 

 (ثاًُت)وسقت 

 عول221ٍشفىٌ+221

د تحشَشي(612ساعاث+2)  

DAV221C  

 عول51ٍشفىٌ+51الوقشس الثاًٍ :

علن هقشس أهشاض تٌاسلُت وركىسة : 

 أهشاض تٌاسلُت

 (أولٍ)وسقت 

د تحشَشي(612ساعاث+2)  

DAV221D 

 تابع الوقشس الثاًٍ : 

 أهشاض تٌاسلُت وركىسة : 

 أهشاض ركىسةعلن 
 عولٍ 51شفىٌ+ 51 (ثاًُت)وسقت 

د تحشَشي(612ساعاث+2)  

DAV221D 

 

 أهشاض الٌساء والتىلُذ

علن أهشاض الٌساء والتىلُذ 

 )أهشاض الٌساء(

 )وسقت أولً(

 تحشَشٌ(د  621 +اعاثس2)

OBG224E 

 علن أهشاض الٌساء والتىلُذ

 )أهشاض الٌساء(

 )وسقت ثاًُت(

 تحشَشٌ(د  621 +اعاثس2)

OBG224E 

 علن أهشاض الٌساء والتىلُذ

 )تىلُذ(

 )وسقت ثالثت(

 تحشَشٌ(د  621 +اعاثس2)

OBG224E 

 علن أهشاض الٌساء والتىلُذ

 )تىلُذ(

 )وسقت سابعت(

 تحشَشٌ(د  621 +اعاثس2)

OBG224E 

 علن أهشاض الٌساء والتىلُذ

 )تٌظُن األسشة(
 عول212ٍشفىٌ+212خاهست+)وسقت 

 تحشَشٌ( د 622 +اعت س2)

OBG224E 



 جذول اهتحاى هاجستُش )جضء ثاًٍ( دوس أكتىبش 2222 م

 

 

 

 األحذ  القسن

 م 2222/  62/  61

 األحذ

 م 2222/  62/  22

 األحذ

 م 2222/  62/  22

 األسبعاء

 م 2222/  66/  2

 األحذ

 م 2222/  66/  1

 

 طب وجشاحت العُىى

 وجشاحت العُىى هتقذمعلن طب 

 )طب العُي(

 )وسقت أولً(

 تحشَشٌ( د 612 اعاث +س2)

OPH226E# 

 علن طب وجشاحت العُىى هتقذم

 )جشاحت العُي(

 )وسقت ثاًُت(

 تحشَشٌ( د 612 اعاث +س2)

OPH226E# 

 علن طب وجشاحت العُىى هتقذم

 )باثىلىجُا العُي(

 )وسقت ثالثت(

 تحشَشٌ( د 612 اعاث +س2)

OPH226E# 

 علن طب وجشاحت العُىى هتقذم 

 (وإختُاس هي هتعذد حاالث هٌاقشت  )

 عولٍ 222شفىٌ+ 222 )وسقت سابعت( 

 تحشَشٌ( د 612 اعاث +س2)
PHO330B # 

 

 التششَح األدهٍ وعلن األجٌت

 التششَح الوتقذمعلن 

 )وسقت أولً(

د تحشَشي(612ساعاث+2)  

ANA201C 

 التششَح الوتقذمعلن 

 )وسقت ثاًُت(

د تحشَشي(612ساعاث+2)  

ANA201C 

 األجٌت هتقذمعلن 

 )وسقت ثالثت(

د تحشَشي(612ساعاث+2)  

ANA201C  

 تششَح الجهاص العصبٍ هتقذم 
 عولٍ 222+شفىٌ 222 )وسقت سابعت(

د تحشَشي(612ساعاث+2)  
ANA201C 

 

 الطفُلُاث الطبُت

 

 

 الطفُلُاث هتقذمعلن 

 " دَذاى طبُت طفُلُت "

 )وسقت أولً(

 تحشَشٌ( د 621 +اعاث س2)

PAR280A 

 الطفُلُاث هتقذمعلن 

   " أولُاث طبُت طفُلُت "

 وسقت ثاًُت()

 تحشَشٌ( د 621 +اعاث س2)

PAR280A 

 الطفُلُاث هتقذمعلن 

   " حششاث طبُت طفُلُت "

 )وسقت ثالثت(

 تحشَشٌ( د 621 +اعاث س2)

PAR280A 

 الطفُلُاث هتقذمعلن 

    " هٌاعت طفُلُت "

 (سابعت)وسقت 

 تحشَشٌ( د 621 +اعاث س2)

PAR280A 

 الطفُلُاث هتقذمعلن 
   " علن الطفُلُاث الوعولٍ "

 عول222ٍ+شفىٌ 222 (خاهست)وسقت 

 تحشَشٌ( د 622 +اعاث س2)

PAR280A 


