
 جذول اهتحاى دكتىراٍ )جسء ثاًٍ( دور أكتىتر 2222 م

 

 

 

 

 األثٌُي القطن

 م 2222/  72/  75

 األثٌُي

 م 2222/  72/  22

 األثٌُي

 م 2222/  72/  17

 الخوُص

 م 2222/  77/  1

 األثٌُي

 م 2222/  77/  5

 

 التخذَر والعٌاَح الوركسج

 2تخذَر وعٌاَح هركسج

 أولً()ورقح 

 د تحرَري(722ش+1)

(AIP329B) 

 2تخذَر وعٌاَح هركسج

 )ورقح ثاًُح(

 د تحرَري(722ش+1)

(AIP329B) 

 2تخذَر وعٌاَح هركسج

 )ورقح ثالثح(

 د تحرَري(722ش+1)

(AIP329B) 

 2تخذَر وعٌاَح هركسج 

 عول142ٍشفىٌ+142+ )ورقح راتعح(

 د تحرَري(722ش+1)

(AIP329B 

) 

 

 الوخ واألعصابجراحح 

 جراحح الوخ واألعصاب 

 )ورقح أولً( 

 د تحرَري( 222ش+1)

(NES314C) 

 جراحح الوخ واألعصاب

 )ورقح ثاًُح(

 د تحرَري( 222ش+1)

 ( NES314C) 

 جراحح الوخ واألعصاب

 )ورقح ثالثح (هٌافشح حاالخ 

 د تحرَري( 722ش+1)

(NES314C) 

 جراحح الوخ واألعصاب

 )ورقح راتعح(إختُار هي هتعذد 

 عول122ٍشفىٌ+122+

 د تحرَري( 722ش+1)

( NES314C ) 

 

 األشعح التشخُصُح

 ) ورقح اولً( األشعح التشخُصُح

 د تحرَري(722ش+1)

( (RAD328B 

 ) ورقح ثاًُح( األشعح التشخُصُح

 د تحرَري(722ش+1)

( ( RAD328B 

 ) ورقح ثالثح( األشعح التشخُصُح

 د تحرَري(722ش+1)

( ( RAD328B 

  )ورقح راتعح( التشخُصُحاألشعح  

 عولٍ 142+شفىٌ 142+

 د تحرَري(722ش+1)

( ( RAD328B 

 

 طة القلة واألوعُح الذهىَح

 2طة القلة واألوعُح الذهىَح 

 )ورقح أولً(

 د تحرَري(722ش+1)

(CAR 332C) 

 2طة القلة واألوعُح الذهىَح 

 )ورقح ثاًُح(

 د تحرَري(722ش+1)

(CAR 332C) 

 2الذهىَح طة القلة واألوعُح 

 )ورقح ثالثح(

 د تحرَري(722ش+1)

(CAR 332C) 

 2طة القلة واألوعُح الذهىَح  

 عول422ٍشفىٌ+722+ )ورقح راتعح(

 د تحرَري(722ش+1)

(CAR 332C) 

 

 

 الفطُىلىجُا الطثُح

 2علن الفطُىلىجثا 

) علن األعصاب والعضالخ+ الذم  

والوٌاعح +الجهاز الذورٌ والقلة ( 

 )ورقح أولً(

 د تحرَرٌ(180 ش+1)

 PHY303B )) 

 2علن الفطُىلىجثا 

) علن فطُىلىجُا األعصاب والجهاز  

 الهضوٍ والجهاز التٌفطٍ ( 

 (ثاًُح)ورقح 

 د تحرَرٌ(180 ش+1)

PHY303B )) 

 2علن الفطُىلىجثا 

) علن فطُىلىجُا الجهاز العصثٍ  

 الوتقذم( 

 (ثالثح)ورقح 

 د تحرَرٌ(180 ش+1)

PHY303B )) 

 2الفطُىلىجثا علن  

) علن فطُىلىجُا الغذد الصواء والجهاز  

 التٌاضلٍ واالضتقالب العام ( 

 عول222ٍشفىٌ+222+(راتعح)ورقح 

 د تحرَرٌ(180 ش+1)

PHY303B )) 

 

الوُكروتُىلىجُا الطثُح 

 والوٌاعح

 الوُكروتُىلىجُا الوتقذم

 )أضاضُاخ الوُكروتُىلىجُا(

 )ورقح أولً(

 تحرَرٌ( د 732 ش+1)

MIC307C 

 الوُكروتُىلىجُا الوتقذم

 ) الوٌاعح (

 )ورقح ثاًُح(

 تحرَرٌ( د 732 ش+1)

MIC307C 

 الوُكروتُىلىجُا الوتقذم 

 ) الوُكروتُىلىجُا االكلٌُُكُح(

 )ورقح ثالثح(

 تحرَرٌ( د 732 ش+1)

MIC307C 

 الوُكروتُىلىجُا الوتقذم

 )الوُكروتُىلىجُا التطثُقُح(

 عول122ٍشفىٌ+122+ )ورقح راتعح(

 تحرَرٌ( د 732 ش+1) 

MIC307C 

 

 طة األطفال

 طة األطفال هتقذم

 )ورقح أولً(

 د تحرَري(722ش+1)

(PED325B) 

 طة األطفال هتقذم

 )ورقح ثاًُح(

 (د تحرَري722ش+1)

(PED325B) 

 

 طة األطفال هتقذم

 )ورقح ثالثح(

 (د تحرَري722ش+1)

(PED325B) 

 طة األطفال هتقذم

 الذقُق(التخصص )

 )ورقح راتعح (

 د تحرَرٌ( 62ش+2) 

(PED325B) 

 طة األطفال هتقذم 

 حاالخ((

 عولٍ 142شفىٌ+ 142)ورقح خاهطح( + 

 د تحرَرٌ( 722ش+2)

(PED325B) 

 


