
                   
 كلية الطب بسوهاج     

 الدراسات العليا والبحوث 

 جــــدول
 م2018 اكتوبر دور (التشريح) يفساعات معتمده  ماجستير جزء ثانمتحانات ا

 الـزمـــــن المــــــــــــادة التحريريمتحان التاريخ ا

 ساعات3 ورقة أولى م24/10/2018

 اتساع3 ورقة ثانية م4/11/2018

  : حظةمال

  . ظهرا  الثانية  متحانات الساعةالتبدأ ا -

 مكان االمتحانات مبين مدرجات كلية التجارة . -

 . حتدد مبعرفة األقسام واإلكلينيكيةالشفوية والعملية  االمتحانات -

 أسعبوع  على أن يراعى االنتهاء منها جلميع  األقسعام م موععد تايتع       -

 من نهاية االمتحانات التحريرية .

 

مدير اإلدارة                                   وكيل الكلية للدراسات 
 العليا  

 

 ا.د حسان النعماني                                                    
 



                   
 كلية الطب بسوهاج     

 الدراسات العليا والبحوث 

 
 م2018 اكتوبر دور (الفسيولوجيا) يف ساعات معتمده ماجستير جزء ثانمتحانات ا

 الـزمـــــن المــــــــــــادة التحريريمتحان التاريخ ا

 ساعات3 ورقة أولى م24/10/2018

 ساعات3 ورقة ثانية م4/11/2018

  : حظةمال

 . ظهرا  الثانية  متحانات الساعةالتبدأ ا -

 مكان االمتحانات مبين مدرجات كلية التجارة  -

 . حتدد مبعرفة األقسام واإلكلينيكيةشفوية والعملية ال االمتحانات -

 أسعبوع  على أن يراعى االنتهاء منها جلميع  األقسعام م موععد تايتع       -

 من نهاية االمتحانات التحريرية .

 

 وكيل الكلية للدراسات العليا                 مدير اإلدارة                   

 

 ا.د حسان النعماني                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية الطب بسوهاج 

 الدراسات العليا والبحوث 
 م2018 اكتوبر دور (الطفيليات الطبية) يفساعات معتمده  ماجستير جزء ثانمتحانات ا

 الـزمـــــن المــــــــــــادة التحريريمتحان التاريخ ا

 ساعات3 ورقة أولى م31/10/2018

 ساعات3 ورقة ثانية م7/11/2018

  : حظةمال

  . ظهرا  الثانية  متحانات الساعةالتبدأ ا -

 مكان االمتحانات مبين مدرجات كلية التجارة -

 . حتدد مبعرفة األقسام واإلكلينيكيةالشفوية والعملية  االمتحانات -

 أسعبوع  على أن يراعى االنتهاء منها جلميع  األقسعام م موععد تايتع       -

 االمتحانات التحريرية . من نهاية

 

 وكيل الكلية للدراسات العليا               ير اإلدارة                     مد

 

 ا.د حسان النعماني                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   
 كلية الطب بسوهاج     

 الدراسات العليا والبحوث 
                   

 جــــدول
 اكتااوبر دور )الباثولوجيااا اإلكلينيكيااة والكيميا يااة( يفااساااعات معتمااده  ماجسااتير جاازء ثااانمتحانااات ا

 م2018

 الـزمـــــن المــــــــــــادة التحريريمتحان التاريخ ا

 ساعات3 أمراض الدم م21/10/2018

 ساعات3 الكيمياء االكلينيكية م28/10/2018

 البكتريولوجيا االكلينيكية      م4/11/2018
 

 ساعتان

 ساعتان المناعة االكلينيكية م7/11/2018

 : ملحوظة
  . ظهرا  الثانية  متحانات الساعةالتبدأ ا -

 مكان االمتحانات مبين مدرجات كلية التجارة -

 . حتدد مبعرفة األقسام واإلكلينيكيةالشفوية والعملية  االمتحانات -

 أسعبوع  منها جلميع  األقسعام م موععد تايتع      على أن يراعى االنتهاء  -

 من نهاية االمتحانات التحريرية .

 
  للدراسات العليا  وكيل الكلية                   مدير اإلدارة               

 

 ا.د حسان النعماني                                                    
 



 
 كلية الطب بسوهاج 

 عليا والبحوثالدراسات ال 
 

 

 

 م2018 اكتوبر دور )الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميا ية( يف( ) قديم  ماجستير جزء ثانمتحانات ا

 الـزمـــــن المــــــــــــادة التحريريمتحان التاريخ ا

 ساعات3 الكيمياء االكلينيكية والمناعة االكلينيكية م21/10/2018

 بكتريولوجيااالكلينيكيةأمراض الدم وال     م7/11/2018 
 

 ساعات3

 : ملحوظة
  . ظهرا  الثانية  متحانات الساعةالتبدأ ا -

 مكان االمتحانات مبين مدرجات كلية التجارة -

 . حتدد مبعرفة األقسام واإلكلينيكيةالشفوية والعملية  االمتحانات -

 أسعبوع  على أن يراعى االنتهاء منها جلميع  األقسعام م موععد تايتع       -

 ة االمتحانات التحريرية .من نهاي

 
 وكيل الكلية للدراسات العليا                 مدير اإلدارة                   

 

 ا.د حسان النعماني                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
 ب بسوهاج كلية الط    

 الدراسات العليا والبحوث 

 جــــدول
 أكتااوبر دور (االمااراض العياابية) يفااساااعات معتمااده  ماجسااتير جاازء ثااانمتحانااات ا

 م2018

 الـزمـــــن المــــــــــــادة التحريريمتحان التاريخ ا

 ساعات3 عيبية ورقة أولى م21/10/2018

 ساعات3 عيبيةورقة ثانية  م24/10/2018

 ساعات 3 علم النفس العام والخاص م28/10/2018

 ساعات3 األمراض الباطنة م31/10/2018

 ساعات3 ورقة أولى نفسية م4/11/2018

 ساعات3 نفسيةورقة ثانية  م7/11/2018  

  : حظةمال

  . ظهرا  الثانية تبدأ االمتحانات الساعة  -

 مكان االمتحانات مبين مدرجات كلية التجارة -

 .األقساملشفوية والعملية واإلكلينيكية تحدد بمعرفة االمتحانات ا -

معن   أسعبوع  على أن يراعى االنتهاء منها جلميع  األقسعام م موععد تايتع       -

 نهاية االمتحانات التحريرية.

 
 وكيل الكلية للدراسات العليا                         ر اإلدارة           مدي

 

 ا.د حسان النعماني                                                    



                   
 كلية الطب بسوهاج     

 الدراسات العليا والبحوث 

 جــــدول
 اكتااوبر  دور (طااو وجراحااة العااين)فااي  ساااعات معتمااده ثااانيماجسااتير جاازء متحانااات ا

 م2018

 الـزمـــــن المــــــــــــادة التحريريمتحان التاريخ ا

 ساعتين  باثولوجيا العين  م21/10/2018

 ساعات3 طو العين  م28/10/2018

 ساعات3 جراحة العين  م7/11/2018

  : حظةمال

  . ظهرا  الثانية تبدأ االمتحانات الساعة  -

 مكان االمتحانات مبين مدرجات كلية التجارة -

 .األقساماالمتحانات الشفوية والعملية واإلكلينيكية تحدد بمعرفة  -

معن   أسعبوع  على أن يراعى االنتهاء منها جلميع  األقسعام م موععد تايتع       -

 نهاية االمتحانات التحريرية.

 
 وكيل الكلية للدراسات العليا                     مدير اإلدارة               

 

 ا.د حسان النعماني                                                    



                   
 كلية الطب بسوهاج     

 الدراسات العليا والبحوث 

 جــــدول
  اكتاااوبر دور (االماااراض الباطناااة) يفاااسااااعات معتماااده  ماجساااتير جااازء ثاااانمتحاناااات ا

 م2018

 الـزمـــــن المــــــــــــادة التحريريمتحان التاريخ ا

 ساعات3 ورقة أولى م24/10/2018

 ساعات3 ورقة ثانية م4/11/2018

 : ملحوظة
 . ظهرا  الثانية  متحانات الساعةالتبدأ ا -

 مكان االمتحانات مبين مدرجات كلية التجارة  -

 . حتدد مبعرفة األقسام واإلكلينيكيةالشفوية والعملية  االمتحانات -

 أسعبوع  على أن يراعى االنتهاء منها جلميع  األقسعام م موععد تايتع       -

 من نهاية االمتحانات التحريرية .

 
 وكيل الكلية للدراسات العليا                     اإلدارة               مدير 

 

 ا.د حسان النعماني                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



                   
 كلية الطب بسوهاج     

 الدراسات العليا والبحوث 

 جــــدول
 اكتااوبر دور النساااء( وأمااراض)التوليااد  يفااساااعات معتمااده  ماجسااتير جاازء ثااانمتحانااات ا

 م2018

 الـزمـــــن المــــــــــــادة التحريريمتحان التاريخ ا

 ساعات3 التوليد م21/10/2018

 ساعات3 أمراض النساء م28/10/2018

 ساعتان اإلنجابيةواليحة  األسرةتنظيم  م4/11/2018

 ساعة ونيف حالة م7/11/2018

 : ملحوظة
  . ظهرا  الثانية  متحانات الساعةالتبدأ ا -

 مكان االمتحانات مبين مدرجات كلية التجارة -

 . حتدد مبعرفة األقسام واإلكلينيكيةالشفوية والعملية  االمتحانات -

 أسعبوع  على أن يراعى االنتهاء منها جلميع  األقسعام م موععد تايتع       -

 التحريرية . من نهاية االمتحانات

 
 وكيل الكلية للدراسات العليا                مدير اإلدارة                    

 

 ا.د حسان النعماني                                أ.سيد ناجى         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
           

 كلية الطب بسوهاج     

 الدراسات العليا والبحوث 

 ــــدولج
   م2018اكتوبر  دور (جراحة المسالك البولية) يفساعات معتمده  ماجستير جزء ثانمتحانات ا

 الـزمـــــن المــــــــــــادة التحريريمتحان التاريخ ا

 ساعات3 ورقة أولى   م24/10/2018

 ساعات3 ورقة ثانية  م4/11/2018

 : ملحوظة
  .  ظهرا الثانية  متحانات الساعةالتبدأ ا -

 مكان االمتحانات مبين مدرجات كلية التجارة -

 . حتدد مبعرفة األقسام واإلكلينيكيةالشفوية والعملية  االمتحانات -

 أسعبوع  على أن يراعى االنتهاء منها جلميع  األقسعام م موععد تايتع       -

 من نهاية االمتحانات التحريرية .

 
 الكلية للدراسات العليا   وكيل                         مدير اإلدارة         

 

 ا.د حسان النعماني                                                    
 



                   
 كلية الطب بسوهاج     

 الدراسات العليا والبحوث 

 جــــدول
 م2018 اكتوبر دور (األمراض اليدرية) يفساعات معتمده  ماجستير جزء ثانمتحانات ا

 الـزمـــــن المــــــــــــادة التحريريمتحان الا تاريخ

 ساعات3  )أمراض يدرية( ورقة أولى م24/10/2018

 ساعات3 )أمراض يدرية( ورقة ثانية م31/10/2018

 ساعات3 األمراض الباطنة م4/11/2018

 : ملحوظة
  . ظهرا  الثانية  متحانات الساعةالتبدأ ا -

 ية التجارةمكان االمتحانات مبين مدرجات كل -

 . حتدد مبعرفة األقسام واإلكلينيكيةالشفوية والعملية  االمتحانات -

 أسعبوع  على أن يراعى االنتهاء منها جلميع  األقسعام م موععد تايتع       -

 من نهاية االمتحانات التحريرية .

 
 وكيل الكلية للدراسات العليا                      مدير اإلدارة              

 

 ا.د حسان النعماني                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     



                   
 كلية الطب بسوهاج     

 الدراسات العليا والبحوث 

 جــــدول
 م2018  أكتوبر دور (الجراحة العامة) يفساعات معتمده  ماجستير جزء ثانمتحانات ا

 الـزمـــــن المــــــــــــادة تحريريالمتحان التاريخ ا

 ساعات3 ورقة أولى م 21/10/2018

 ساعة ونيف حالة م 28/10/2018

 ساعات3 ورقة ثانية م 7/11/2018

 : ملحوظة

 . الثانية ظهراتبدأ االمتحانات الساعة  -

 . االمتحانات الشفوية والعملية واإلكلينيكية حتدد مبعرفة األقسام -

 وكيل الكلية                         مدير اإلدارة                    
 أ.د/ حسان النعمانى               أ/ السيد على ناجى                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
 كلية الطب بسوهاج     

 الدراسات العليا والبحوث 

 جــــدول
 م2018 اكتوبر دور (الباثولوجيا) يفساعات معتمده  ماجستير جزء ثانمتحانات ا

 الـزمـــــن المــــــــــــادة التحريريمتحان التاريخ ا

 ساعات3 ورقة أولى م24/10/2018

 ساعات3 ورقة ثانية م4/11/2018

 : ملحوظة
 . ظهرا  الثانية  متحانات الساعةالتبدأ ا -

 مكان االمتحانات مبين مدرجات كلية التجارة  -

 . حتدد مبعرفة األقسام واإلكلينيكيةالشفوية والعملية  االمتحانات -

 أسعبوع  على أن يراعى االنتهاء منها جلميع  األقسعام م موععد تايتع       -

 من نهاية االمتحانات التحريرية .

 وكيل الكلية للدراسات العليا                                   مدير اإلدارة
 

 ا.د حسان النعماني                                         أ.سيد ناجى



                   
 كلية الطب بسوهاج     

 الدراسات العليا والبحوث 
       

 جــــدول
 اكتوبر دور (الهضمي)طو المناطق الحاره والجهاز  يفه ساعات معتمد ماجستير جزء ثانمتحانات ا

 م2018

 الـزمـــــن المــــــــــــادة التحريريمتحان التاريخ ا

 ساعات3 ورقة اولى م21/10/2018

 ساعات3 ورقة ثانية م31/10/2018

 ساعات3 األمراض الباطنة  م7/11/2018

 : ملحوظة
  . ظهرا  الثانية  متحانات الساعةالتبدأ ا -

 مكان االمتحانات مبين مدرجات كلية التجارة -

 . حتدد مبعرفة األقسام واإلكلينيكيةالشفوية والعملية  االمتحانات -

 أسعبوع  على أن يراعى االنتهاء منها جلميع  األقسعام م موععد تايتع       -

 من نهاية االمتحانات التحريرية .

 

 الكلية للدراسات العليا  وكيل              ير اإلدارة                     مد

 

 ا.د حسان النعماني                                      أ.سيد ناجى



                              

         

 كلية الطب بسوهاج     

 الدراسات العليا والبحوث 

 جــــدول
 يزم والتأهيل()الطو الطبيعي والرومات يفساعات معتمده  ماجستير جزء ثانمتحانات ا

 م2018 اكتوبر  دور

 الـزمـــــن المــــــــــــادة التحريريمتحان التاريخ ا

 ساعات3 األمراض الروماتيزمية وأمراض المناعة م24/10/2018

االستعماالت اإلكلينيكية للوسا ل الطبيعية  م28/10/2018
 في التشخيص والعالج

 ساعتان

 ساعات3 الطو الطبيعي والتأهيل م7/11/2018

 : ملحوظة
  . ظهرا  الثانية تبدأ االمتحانات الساعة  -

 مكان االمتحانات مبين مدرجات كلية التجارة -

 .األقساماالمتحانات الشفوية والعملية واإلكلينيكية تحدد بمعرفة  -

معن   أسعبوع  على أن يراعى االنتهاء منها جلميع  األقسعام م موععد تايتع       -

 حريرية.نهاية االمتحانات الت

 
 وكيل الكلية للدراسات العليا                      مدير اإلدارة              

 

 ا.د حسان النعماني                                    أ.سيد ناجى

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كلية الطب بسوهاج      

 الدراسات العليا والبحوث  

                   

 جــــدول
 م2018 اكتوبر دور )األمراض الجلدية والتناسلية وطو الذكورة( يفساعات معتمده  ماجستير جزء ثان متحاناتا

 الـزمـــــن المــــــــــــادة التحريريمتحان التاريخ ا

 ساعات3 ورقة أولى )أمراض جلدية( م21/10/2018

 ساعات3 ورقة ثانية )أمراض جلدية( م28/10/2018

 ساعات3 )أمراض تناسلية(ى ورقة أول م31/10/2018

 ساعات3 )أمراض تناسلية(ورقة ثانية  م7/11/2018

 : ملحوظة
 . ظهرا  الثانية تبدأ االمتحانات الساعة  -

 مكان االمتحانات مبين مدرجات كلية التجارة -

 .األقساماالمتحانات الشفوية والعملية واإلكلينيكية تحدد بمعرفة  -

معن   أسعبوع  ها جلميع  األقسعام م موععد تايتع      على أن يراعى االنتهاء من -

 نهاية االمتحانات التحريرية.

 

 

 وكيل الكلية للدراسات العليا                   ير اإلدارة                 مد

 

 ا.د حسان النعماني                                      أ.سيد ناجى



 : ملحوظة
   . انية ظهرًاالث متحانات الساعةالاتبدأ  -

 األقسام.حتدد مبعرفة  واإلكلينيكيةالشفوية والعملية  االمتحانات -

                

 وكيل الكلية للدراسات العليا                 مدير اإلدارة                  

 

 ا.د حسان النعماني                               أ.سيد ناجى         


