
 جذول ايتحبٌ دكتىراِ )جشء أول تكًُهٍ( دور أكتىبز 2222 و

 

 

 

 األثٍُُ انقسى

 و 2222/  72/  75

 األثٍُُ

 و 2222/  72/  22

 األثٍُُ

 و 2222/  72/  17

 

 طب األطفبل

 فسُىنىجٍ تطبُقٍ 

 شفىي( د 12د تحزَزٌ+ 52ت سبع2) 

PED303 

 

 

 انجزاحت انعبيت

 تانجزاحُ ببثىنىجُبانعهى  

 (دعًهً 23+شفىي د 32 + تحزَزيد  722 بعبث س1)

SUR311B 

 تشزَح انجزاحٍانعهى 

 (دعًهً 23+شفىي د 32 + تحزَزيد  722 بعبث س1)

SUR311A 

 

 األشعت انتشخُصُت
 

 انحذَث فٍ انتصىَز انطبٍ  

 (د عًهٍ  42+  شفىي د 42 تحزَزٌ+ د 62سبعبث1)

RAD328A 

 

 طب وجزاحت انعُىٌ

   

 

عهى تشزَح انعٍُ وفسُىنىجُب انعٍُ وببثىنىجُب 

 ويُكزوبُىنىجً انعٍُ وانبصزَبث

 شفىي( د 752تحزَزٌ+  د 762سبعبث   1)

OPH326A   

 

 االيزاض انببطُت

 عهى ببثىنىجً 

 ( شفىي د 53 + تحزَزيد  722 بعبث س1)

MED305 

 عهى فسُىنىجً 

 ( شفىي د 53 + تحزَزيد  722 بعبث س1)

MED303 

 

 األيزاض انجهذَت وانتُبسهُت

 وطب انذكىرة

 انببثىنىجىب عهى  

 (د عًهٍ  23+  شفىي د 42 + تحزَزيد  52 سبعت2)

DVA321 B 

 عهى انفطزَبث

 (د عًهٍ  13+  شفىي د 52 + تحزَزيد  52 سبعت2)

DVA321A 

 

 انذيىَت طب انقهب واالوعُت

 انتشزَح وانفسُىنىجً 

 (د شفىٌ  22+22+د تحزَزٌ  42+42سبعبث 1)

CAR332A 

 انبُىنىجُب انجُُُت وانجشَئُت اليزاض انقهب

 ( شفىي د 32 + تحزَزيد  722 بعبث س1)

CAR332B 

 عهى انفُشَبء اإلشعبعُت وبُىنىجُب انعالج األشعبعٍ 7عالج أوراو  عالج األوراو

 ( شفىيد  43 د تحزَزٌ+ 63سبعبث 1) 

ONM327A§ 

 عالج األوراو عهى انفبريبكىنىجٍ وببثىنىجُب

 شفىي(د  73+73د تحزَزٌ+ 13+13سبعت 2)

ONM327C# 

 عهى انببطُت وانجزاحت

 شفىي(د  22+22 د تحزَزٌ+  12+12سبعت 2) 

ONM327B# 

 

 أيزاض انُسبء وانتىنُذ

 عهى ببثىنىجٍ ويُكزوبُىنىجٍ

 ( شفىيد  23+23 د تحزَزٌ+ 23+23سبعت 2) 

OBG324B# 

 عهى تشزَح

 شفىي(د  32 د تحزَزٌ+  32سبعت 2) 

OBG324A 

 عهى فسُىنىجٍ وكًُُبء حُىَت

 شفىي(د  23+32د تحزَزٌ+ 23+32سبعبث 1)

OBG324C# 

 

طب انًُبطق انحبرة وانجهبس 

 انهضًً

ورقت أونٍ :  7يقزر طب انًُبطق انحبرة وانجهبس انهضًٍ 

  انببثىنىجً وانفسُىنىجً

 شفىي(د  12+12د تحزَزٌ+ 52+52سبعبث1)

GIT323A# 

ورقت ثبَُت :  7طب انًُبطق انحبرة وانجهبس انهضًٍ 

 أسبسُبث األشعت 

  شفىي( د 73د تحزَزٌ+ 13  سبعت7)

GIT323A# 

ورقت ثبنثت :  7يقزر طب انًُبطق انحبرة وانجهبس انهضًٍ 

 أسبسُبث انًُبعت

  شفىي( د 23د تحزَزٌ+ 53 سبعت2) 

GIT323A# 

جزاحت انًسبنك انبىنُت 

 وانتُبسهُت

 : ورقت أونٍ :  7يقزر واحذ يسبنك بىنُت  
 تشزَح جزاحٍ وانببثىنىجُب انخبصت انجزاحُت )إختُبر يٍ يتعذد( 

  URO316A  (د تحزَزٌ  732سبعبث1)

 : ورقت ثبَُت :  7يقزر واحذ يسبنك بىنُت  

 تعهُق عهٍ حبنت

 URO316A (د تحزَزٌ  32  سبعت7)

 ورقت ثبنثت:  7يقزر واحذ يسبنك بىنُت  

 حم يشكالث

 URO316A (د تحزَزٌ  732سبعبث1)


