
(4-3) من امساػة (3-2) من امساػة (2-1) من امساػة (1-12) من امساػة 

(1-12)من امساػة (12-11) من امساػة (11-10) من امساػة (10-9) من امساػة 

*

*

.ًمت بشلك دوري ثبدًل مواغيد اجللسات امؼملية بني امفئات *

امربامج 

2022 ـ 2021 برانمج احملارضات امؼملية نلس ية امثاهية امفصل الأول نلؼام ادلرايس 

اميوم

الأحد

(6+10)امرأأس وامؼيق والأطراف  (1)امترشحي 

 (5+4)  ( 1 )ػمل الأوسجة 

الأثيني

امثالاثء

(9+8)امرأأس وامؼيق والأطراف  (1)امترشحي 

(7+6) ( 1 )ػمل الأوسجة 

ة امطبية وامبيوموجيا اجلًزئية  (10+3) (1)امكميياء احليًو

(3+2)امرأأس وامؼيق والأطراف  (1)امترشحي 

(10+9) ( 1 )ػمل الأوسجة 

ة امطبية وامبيوموجيا اجلًزئية  (6 +5) (1)امكميياء احليًو

ة امطبية وامبيوموجيا اجلًزئية  (7+4) (1)امكميياء احليًو

ة يف املدرج امثاين  .وػىل مجيع امطالب الامزتام ابمفئات حسب ثوزًع امفئات ومييع مٌؼًا اباًت اميلل أأو امتبادل بني امفئات ,ثللى احملارضات اميظًر

معيد لكية امطب امبرشي

الأس تاذ ادلكتور رائد أأبو حرب 

 (7+4)امرأأس وامؼيق والأطراف  (1)امترشحي 

ة امطبية وامبيوموجيا اجلًزئية  (9+2)امكميياء احليًو

(3+1) ( 1 )ػمل الأوسجة 

(5+1)امرأأس وامؼيق والأطراف  (1)امترشحي 

 (2+8)  ( 1 )ػمل الأوسجة 

امخليس

الأربؼاء

2021 أأًلول 26ثبدأأ اجللسات امؼمليةًوم الأحد 

ة امطبية وامبيوموجيا اجلًزئية  (1+8) (1)امكميياء احليًو



(12-11)من امساػة (11-10)من امساػة (10-9)من امساػة (9-8)من امساػة 

امثلافة املومية الاشرتاكيةامرأأس وامؼيق والأطراف (1)امترشحي 

*

*

براهمي.م.       هؼمت زكراي                                  ا د أأسد الإ

ة وامطالبية          امربامج                           انئب معيد املكية نلشؤون الإداًر

امخليس

ة ًوم الأحد  2021 أأًلول 26ثبدأأ احملارضات اميظًر

ة يف املدرج امثاين  ومييع مٌؼًا اباًت اميلل أأو امتبادل بني امفئات  .ثللى احملارضات اميظًر

الأس تاذ ادلكتور رائد أأبو حرب 

ة  ػمل املصطلحات امطبية الإىلكزًي

ة نلس ية امثاهية امفصل الأول نلؼام ادلرايس  2022 ـ 2021برانمج احملارضات اميظًر

اميوم

الأحد

ثيني الإ

امثالاثء

امرأأس وامؼيق والأطراف (1)امترشحي 

ئية  ة امطبية وامبيوموجيا اجلًز امكميياء احليًو

(1)ػمل الأوسجة 

ئية  ة امطبية وامبيوموجيا اجلًز امكميياء احليًو ػمل اميفس امسلويك

انلغة امؼربية الأربؼاء

معيد لكية امطب امبرشي



(6-5)من امساػة (5-4)من امساػة (4-3) من امساػة (3-2) من امساػة (2-1) من امساػة (1-12)من امساػة 

ة  ة امطبية وامرسيًر ة 9ف  (2)امكميياء احليًو ة امطبية وامرسيًر 10ف  (2)امكميياء احليًو

ة  ة امطبية وامرسيًر ة 1ف  (2)امكميياء احليًو ة امطبية وامرسيًر 2ف  (2)امكميياء احليًو

ة  ة امطبية وامرسيًر ة 3ف (2)امكميياء احليًو ة امطبية وامرسيًر 4ف  (2)امكميياء احليًو

ة  ة امطبية وامرسيًر ة 5ف  (2)امكميياء احليًو ة امطبية وامرسيًر 6ف  (2)امكميياء احليًو

ة  ة امطبية وامرسيًر ة 7ف  (2)امكميياء احليًو ة امطبية وامرسيًر 7ف  (2)امكميياء احليًو

*

*

*

وموجيا امطبية  رضية  )امفزًي ة وامل (8+7)ف  (2) (امسًو

2ف (اجلراثمي وامفريوسات) (1)الأحياء ادلكيلة 1ف (اجلراثمي وامفريوسات) (1)الأحياء ادلكيلة 

(4+3)ف (ادلةل امؼصبية  ) (3)امترشحي 

صاء امطيب ف  4+3اموابئيات ومهنجية امبحث والإح

وموجيا امطبية  رضية  )امفزًي ة وامل (10+9)ف  (2) (امسًو

4ف (اجلراثمي وامفريوسات) (1)الأحياء ادلكيلة 3ف (اجلراثمي وامفريوسات) (1)الأحياء ادلكيلة 

(6+5)ف (ادلةل امؼصبية  ) (3)امترشحي 

(2+1)ف (ادلةل امؼصبية  ) (3)امترشحي 

6ف (اجلراثمي وامفريوسات) (1)الأحياء ادلكيلة 5ف (اجلراثمي وامفريوسات) (1)الأحياء ادلكيلة 

(8+7)ف (ادلةل امؼصبية  ) (3)امترشحي 

وموجيا امطبية  رضية  )امفزًي ة وامل (2+1)ف  (2) (امسًو

ة ف  وموجيا امطبية (6+5)همارات رسيًر رضية  )امفزًي ة وامل (6+5)ف  (2) (امسًو

10ف (اجلراثمي وامفريوسات) (1)الأحياء ادلكيلة 9ف (اجلراثمي وامفريوسات) (1)الأحياء ادلكيلة 

صاء امطيب ف  6+5اموابئيات ومهنجية امبحث والإح

(10+9)ف (ادلةل امؼصبية  ) (3)امترشحي 

الإثيني

امخليس

صاء امطيب ف  10+9اموابئيات ومهنجية امبحث والإح

ة ف  (2+1)همارات رسيًر

الأربؼاء

صاء امطيب ف  8+7اموابئيات ومهنجية امبحث والإح

ة ف  (10+9)همارات رسيًر

ة ف  (8+7)همارات رسيًر

معيد لكية امطب امبرشي

الأس تاذ ادلكتور رائد أأبو حرب 

ة وامطالبية            امربامج                                                      انئب معيد املكية نلشؤون الإداًر

براهمي.م.         هؼمت زكراي                                                               ا د أأسد الإ

2022 ـ 2021برانمج احملارضات امؼملية نلس ية امثامثة امفصل الأول نلؼام ادلرايس 

.كام ًمت بشلك دوري ثبدًل مواغيد اجللسات امؼملية بني امفئات ػىل ادليع الامزتام ابمفئات وثوزًؼها ومييع  مٌؼًا اباًت اميلل أأو امتبادل بني امفئات  : مالحظة

ة يف املدرج امثامث  .ثللى احملارضات اميظًر

د   .2021 أأًلول 26ثبدأأ اجللسات امؼملية ًوم الأح

اميوم

د الأح

صاء امطيب ف  2+1اموابئيات ومهنجية امبحث والإح

ة ف  وموجيا امطبية (4+3)همارات رسيًر رضية  )امفزًي ة وامل (4+3)ف  (2) (امسًو

8ف (اجلراثمي وامفريوسات) (1)الأحياء ادلكيلة 7ف (اجلراثمي وامفريوسات) (1)الأحياء ادلكيلة 

امثالاثء



(12-11)من امساػة (11-10)من امساػة (10-9)من امساػة (9-8)من امساػة 

راثمي وامفريوسات) (1)الأحياء ادلكيلة  (ادلةل امؼصبية  ) (3)امترشحي (اجل

*

*

*

اموابئيات ومهنجية امبحث والإحصاء امطيب

معيد لكية امطب امبرشي

الأس تاذ ادلكتور رائد أأبو حرب 

ةًوم الأحد   .2021 أأًلول 26ثبدأأ احملارضات اميظًر

ة يف املدرج امثامث  .ثللى احملارضات اميظًر

.ػىل ادليع الامزتام ابمفئات وثوزًؼها ومييع مٌؼًا اباًت اميلل أأو امتبادل بني امفئات : مالحظة

ة وامطالبية          امربامج                  انئب معيد املكية نلشؤون الإداًر

براهمي.م.             هؼمت زكراي                          ا د أأسد الإ

ة نلس ية امثامثة امفصل الأول نلؼام ادلرايس  2022 ـ 2021برانمج احملارضات اميظًر

الأحد

ثيني الإ

امثالاثء

الأربؼاء

امخليس

اميوم

(ادلةل امؼصبية  ) (3)امترشحي 

(اجلراثمي وامفريوسات) (1)الأحياء ادلكيلة 

ة همارات رسيًر

أأخالكيات املامرسة امطبية وجرشًؼاهتا

وموجيا امطبية  ة واملرضية  )امفزًي (2) (امسًو

ة  ة امطبية وامرسيًر (2)امكميياء احليًو

وموجيا امطبية  ة واملرضية  )امفزًي ة(2) (امسًو همارات رسيًر



(6-4)من امساػة 

امفئة الأوىل

امفئة امثاهية

امفئة امثامثة

امفئة امرابؼة

امفئة اخلامسة

*

ةامربامج    معيد لكية امطب امبرشيانئب امؼميد نلشؤون الإداًر

براهمي.م.اهؼمت زكراي   الأس تاذ ادلكتور رائد أأبو حرب د أأسد الإ

2022 ـ 2021نلس ية امرابؼة امفصل الأول نلؼام ادلرايس  (2)معيل ػمل الأمراض 

امخليس

اميوم

الأحد

ثيني الإ

امثالاثء

الأربؼاء

.ًمت بشلك دوري ثبدًل بني امفئات 



(4-3)من امساػة (3-2)من امساػة (2-1)من امساػة (1-12)من امساػة 

راض امباطية  (اجلراحة امؼامة وجراحة امبطن ) (1)اجلراحة (أأمراض هجاز امهضم) (1)الأم
ف واحليجرة واموجه وامؼيق  أأمراض الأذن والأه

وجراحهتا
راض  (2)ػمل الأم

يئ وامرسيري(اجلراحة امؼامة وجراحة امبطن ) (1)اجلراحة  ػمل الأورام اجلًز

راض  يئ وامرسيري(2)ػمل الأم ػمل الأورام اجلًز
ف واحليجرة واموجه وامؼيق  أأمراض الأذن والأه

وجراحهتا
راض امباطية  (أأمراض هجاز امهضم) (1)الأم

شؼة (1)امتصوير امطيب وامتشخيص امشؼاغي  ( 1 )معيل الأ

ف واحليجرة واموجه وامؼيق  أأمراض الأذن والأه

وجراحهتا
راض  راض امباطية (اجلراحة امؼامة وجراحة امبطن ) (1)اجلراحة (2)ػمل الأم (أأمراض امغدد امصم وامتغذًة)(2)الأم

*

*

*

ة نلس ية امرابؼة امفصل الأول نلؼام ادلرايس  2022 ـ 2021برانمج احملارضات اميظًر

الأربؼاء

امخليس

ةًوم الأحد   .2021 أأًلول 26ثبدأأ احملارضات اميظًر

ة يف املدرج امثاين  .ثللى احملارضات اميظًر

امثالاثء

اميوم

الأحد

ثيني راض امباطية الإ (أأمراض امغدد امصم وامتغذًة) (2)الأم

راض امباطية  راض امخلجية ) (3)الأم (الأم

براهمي.م.                 هؼمت زكراي                          ا د أأسد الإ

.ػىل ادليع الامزتام ابمفئات وثوزًؼها ومييع اميلل أأو امتبادل بني امفئات  : مالحظة

معيد لكية امطب امبرشي

الأس تاذ ادلكتور رائد أأبو حرب 

ة وامطالبية                    امربامج                  انئب معيد املكية نلشؤون الإداًر



(4-3)من امساػة (3-2)من امساػة (2-1)من امساػة (1-12)من امساػة 

راض امباطية  راض امؼصبية وطب املس يني (6)الأم أأمراض امؼني وجراحهتا (امؼصبية وامبومية) (3)اجلراحة الأمراض امًسائيةالأم

راض امباطية أأمراض امؼني وجراحهتاػمل املداواة امرسيري راض امؼصبية وطب املس يني (6)الأم (1)طب الأطفال الأم

راض امباطية  (2)معيل أأشؼة (2)امتصوير امطيب وامتشخيص امشؼاغي  (امؼصبية وامبومية) (3)اجلراحة (أأمراض املكية) (7)الأم

راض امباطية أأمراض امؼني وجراحهتا راض امؼصبية وطب املس يني (6)الأم الأم

راض امباطية  (امؼصبية وامبومية) (3)اجلراحة الأمراض امًسائية(1)طب الأطفال  (أأمراض املكية) (7)الأم

*

*

*

براهمي.م.             هؼمت زكراي                          ا د أأسد الإ

الأربؼاء

ة نلس ية اخلامسة امفصل الأول نلؼام ادلرايس  2022 ـ 2021برانمج احملارضات اميظًر

اميوم

الأحد

ثيني الإ

امثالاثء

امطب اموكايئ وطب الأرسة

امخليس

ةًوم الأحد   .2021 أأًلول 26ثبدأأ احملارضات اميظًر

ة يف املدرج امثامث  .ثللى احملارضات اميظًر

معيد لكية امطب امبرشي

الأس تاذ ادلكتور رائد أأبو حرب 

.ػىل ادليع الامزتام ابمفئات وثوزًؼها ومييع اميلل أأو امتبادل بني امفئات : مالحظة

ة وامطالبية                امربامج                  انئب معيد املكية نلشؤون الإداًر


