
 فرع االحيـــاء المجهريــــة                                              

 انفشع انهمة انعهًٍ االعى انصالشٍ خ

 فشع االؼُاء انًعهشَح اعرار ؼُذس صثاغ كاظى 1

 فشع االؼُاء انًعهشَح اعرار يغاعذ ؼُذس فُصم غاصٌ 2

 فشع االؼُاء انًعهشَح اعرار اؼًذ عثذ انؽغٍ عثاط 3

 فشع االؼُاء انًعهشَح اعرار اصهاس عثذ انفراغ إتشاهُى 4

 فشع االؼُاء انًعهشَح اعرار يغاعذ اؼًذ صاؼة عثذ االيُش 5

 فشع االؼُاء انًعهشَح اعرار يغاعذ اسوي يعاهذ عثذهللا 6

 فشع االؼُاء انًعهشَح اعرار يغاعذ اعًاء تالش عانى 7

 فشع االؼُاء انًعهشَح اعرار يغاعذ شُاء سشُذ عثذ انشؼًٍ 8

 فشع االؼُاء انًعهشَح اعرار يغاعذ يُغاء عثذ انشصاق ظاؼٍ 9

 فشع االؼُاء انًعهشَح اعرار يغاعذ هذي ظاهش هزال 10

 فشع االؼُاء انًعهشَح يذسط ظثاس عهًاٌ ؼغاٌ 11

 فشع االؼُاء انًعهشَح يذسط فادٌ فؤاد َعمىب 12

 فشع االؼُاء انًعهشَح يذسط لذط ويُط ظًال 13

 فشع االؼُاء انًعهشَح يذسط يغاعذ ؼهًُح عهًاٌ صانػ 14

 فشع االؼُاء انًعهشَح يذسط يغاعذ يؽًذ سصاق عهٍ 15

 فشع االؼُاء انًعهشَح يذسط يغاعذ وسود عثذ انغالو كاظى 16

 فرع التشريــــح البشــــري

 انفشع انهمة انعهًٍ االعى انصالشٍ خ

 فشع انرششَػ انثششٌ اعرار يغاعذ يصًُ عثذااليُش عثذانهطُف 1

 فشع انرششَػ انثششٌ يذسط ؼغٍُ عثاط ظاس هللا 2

 فشع انرششَػ انثششٌ اعرار ؼُذس ظىاد كاظى 3

 فشع انرششَػ انثششٌ اعرار ؼُذس عثذ انشعىل ظعفش 4

 فشع انرششَػ انثششٌ اعرار يؽًذ عىدج عهًاٌ 5

 االَغعح واالظُح/فشع انرششَػ انثششٌ اعرار يٍ فاظم ياظذ 6

 فشع انرششَػ انثششٌ اعرار يغاعذ ؼُذس ؼًادٌ عثذ االيُش 7

 انثاَىنىظٍ انطثٍ/فشع انرششَػ انثششٌ اعرار يغاعذ شزي يؽًىد ؼغٍ 8

 انثاَىنىظٍ انطثٍ/فشع انرششَػ انثششٌ اعرار يغاعذ يُغىٌ عثذ االيُش اؼًذ 9

 فشع انرششَػ انثششٌ يذسط عهٍ ؼغٍُ عهٍ 10

 فشع انرششَػ انثششٌ يذسط عهٍ هاٍَ عثذ شًخٍ 11

 االَغعح واالظُح/فشع انرششَػ انثششٌ يذسط هذي سشُذ كشَى 12

 االَغعح واالظُح/فشع انرششَػ انثششٌ يذسط يغاعذ سعم ؼًُذ ؼغٍ 13

 االَغعح واالظُح/فشع انرششَػ انثششٌ يذسط يغاعذ نًُاء هادٌ يؽًذ 14

 انثاَىنىظٍ انطثٍ/فشع انرششَػ انثششٌ يذسط يغاعذ سفم َضاس غه 15

 فرع الجراحـــــــــــــت

 انفشع انهمة انعهًٍ االعى انصالشٍ خ

 فشع انعشاؼح اعرار َاعش يؽًذ ؼغٍ 1

 فشع انعشاؼح اعرار يغاعذ لؽطاٌ عذَاٌ يهذٌ 2



 فشع انعشاؼح اعرار اَُظ خهُم َاَم 3

 فشع انعشاؼح اعرار ؼُذس عثذ انؽغٍُ اؼًذ 4

 فشع انعشاؼح اعرار عاظذ ؼًُذ عثذ 5

 فشع انعشاؼح اعرار عثذ االيُش ظاعى  يؽًذ 6

 فشع انعشاؼح اعرار عثذ عهٍ يؽغٍ شاَع 7

 فشع انعشاؼح اعرار يؽًذ عثذ كاظى ؼًُذ 8

 فشع انعشاؼح اعرار َاصش عُذاٌ َاصش 9

 فشع انعشاؼح اعرار وعٍ اعًاعُم يعُذ 10

 فشع انعشاؼح اعرار يغاعذ اؼًذ يعُذ سشُذ 11

 فشع انعشاؼح اعرار يغاعذ ظعفش يؽًذ كاظى 12

 فشع انعشاؼح اعرار يغاعذ تشاس عثاط عثذ انؽغٍ 13

 فشع انعشاؼح اعرار يغاعذ اؼغاٌ صثؽٍ َعًح 14

 فشع انعشاؼح اعرار يغاعذ اؼًذ صتاس صٍَ 15

 فشع انعشاؼح اعرار يغاعذ اؼًذ صثُػ عثذ عهٍ 16

 فشع انعشاؼح اعرار يغاعذ اؼًذ عثذ انشصاق عثىد 17

 فشع انعشاؼح اعرار يغاعذ ذمٍ ععذوٌ عطُه 18

 فشع انعشاؼح اعرار يغاعذ صَذ عثذ عهٍ ؼثُة 19

 فشع انعشاؼح اعرار يغاعذ عذاد عهًاٌ اؼًذ 20

 فشع انعشاؼح اعرار يغاعذ عًُش اؼًذ يؽًذ 21

 فشع انعشاؼح اعرار يغاعذ عال يؽًذ سظا 22

 فشع انعشاؼح اعرار يغاعذ عهٍ فاسوق ؼغٍُ 23

 فشع انعشاؼح اعرار يغاعذ فشاط يؽًذ عثذ انغٍُ 24

 فشع انعشاؼح اعرار يغاعذ َىفم كايم خُشو 25

 فشع انعشاؼح يذسط فشاط عهًاٌ يكطىف 26

 فشع انعشاؼح يذسط عًاس َىسٌ ؼاذى 27

 فشع انعشاؼح يذسط غُس صائم يؽًذعهٍ 28

 فشع انعشاؼح يذسط اعايح عانى ؼغاٌ 29

 فشع انعشاؼح يذسط ظعفش عايش عثذااليُش 30

 فشع انعشاؼح يذسط سواء عثذانغراس عثذ انىهاب 31

 فشع انعشاؼح يذسط صَُة َاظى ؼًىدٌ 32

 فشع انعشاؼح يذسط صَُح عذَاٌ عثذ انشعىل 33

 فشع انعشاؼح يذسط عًاغ عثاط ؼًادٌ 34

 فشع انعشاؼح يذسط عثُش عثذ االيُش يؽًذ 35

 فشع انعشاؼح يذسط عالء كغاس صانػ 36

 فشع انعشاؼح يذسط َىس عثاط ؼًادٌ 37

 فشع انعشاؼح يذسط َىس كاظى َعًح 38

 فشع انعشاؼح يذسط نُس عايش عثذ انؽغٍُ 39

 فشع انعشاؼح يذسط هُذ اؼًذ يهذٌ 40

 فشع انعشاؼح يذسط َاعش عايش عُغً 41



 فشع انعشاؼح يذسط َاعش يؽًذ ؼغٍُ ؼكُى 42

 فشع انعشاؼح يذسط عثاط ظعفش خهُم 43

 فشع انعشاؼح يذسط َاعش فاظم يؽًذ عهٍ 44

 فشع انعشاؼح يذسط عُف ؼًُذ يؽًذ سؼُى 45

 فـــــــرع الطب الباطنـــــي

 انفشع انهمة انعهًٍ االعى انصالشٍ خ

 فشع انطة انثاغٍُ اعرار وعُى فاظم يؽًذ 1

 فشع انطة انثاغٍُ اعرار ؼغٍ عضَض ؼغٍ 2

 فشع انطة انثاغٍُ اعرار ظىاد كاظى يُاذٍ 3

 فشع انطة انثاغٍُ اعرار عاسف عايٍ يانك 4

 فشع انطة انثاغٍُ اعرار يؽًىد شاكش خعُش 5

 فشع انطة انثاغٍُ اعرار َعُش اؼًذ يطهىب 6

 فشع انطة انثاغٍُ اعرار هاشى يهذٌ هاشى 7

 فشع انطة انثاغٍُ اعرار يغاعذ الثال غانة فشهىد 8

 فشع انطة انثاغٍُ اعرار يغاعذ سافذ تشُش هاشى 9

 فشع انطة انثاغٍُ اعرار يغاعذ عثذ انكشَى كاظى ظاتش 10

 فشع انطة انثاغٍُ اعرار يغاعذ عذٌ خانذ عثذ انعثاس 11

 فشع انطة انثاغٍُ اعرار يغاعذ فاظم عثذهللا عثذ انشظا 12

 فشع انطة انثاغٍُ اعرار يغاعذ يؤَذ تشُش ؼايذ 13

 فشع انطة انثاغٍُ يذسط صَُح َثُم اؼًذ 14

 فشع انطة انثاغٍُ يذسط َضاس يؽًىد يؽًذ 15

 فشع انطة انثاغٍُ يذسط اوط صثاغ غٍُ 16

 فشع انطة انثاغٍُ يذسط اساص تاعى يؽًذ 17

 فشع انطة انثاغٍُ يذسط ظالل عثذ عهٍ ؼًىدٌ 18

 فشع انطة انثاغٍُ يذسط ؼغٍ َاصش يؽغٍ 19

 فشع انطة انثاغٍُ يذسط ؼُذس عثذ انؽًُذ سشُذ 20

 فشع انطة انثاغٍُ يذسط خهىد عثاط عهٍ 21

 فشع انطة انثاغٍُ يذسط صَذ يؽًذععُذ وؼُذ 22

 فشع انطة انثاغٍُ يذسط عهٍ عًُش يىعً 23

 فرع الفسلجـــــت والفيزيــــاء الطبيـــــت 

 انفشع انهمة انعهًٍ االعى انصالشٍ خ

 فشع انفغهعح وانفُضَاء انطثُح اعرار يغاعذ عهٍ فؤاد هادٌ 1

 فشع انفغهعح وانفُضَاء انطثُح يذسط يغاعذ اتشاهُى عثذ هللا يؽًىد 2

 فشع انفغهعح وانفُضَاء انطثُح اعرار يغاعذ ؼغٍُ صانػ ؼغٍ 3

 فشع انفغهعح وانفُضَاء انطثُح اعرار يغاعذ صَُة ؼغٍ هاشى 4

 فشع انفغهعح وانفُضَاء انطثُح اعرار يغاعذ عهاو صثاغ عثذهللا 5

 فشع انفغهعح وانفُضَاء انطثُح اعرار يغاعذ عثاط فاظم عثذ انىهاب 6

 فشع انفغهعح وانفُضَاء انطثُح اعرار يغاعذ ؼغُح عثُذ عثذعهٍ 7

 فشع انفغهعح وانفُضَاء انطثُح يذسط سوَذج عثذ االيُش يصطاف 8



 فشع انفغهعح وانفُضَاء انطثُح يذسط ظُاٌ ؼغٍُ غه 9

 فشع انفغهعح وانفُضَاء انطثُح يذسط ؼغٍُ غٍُ لذوسٌ 10

 فشع انفغهعح وانفُضَاء انطثُح يذسط عشي عالوٌ عثُذ 11

 فشع انفغهعح وانفُضَاء انطثُح يذسط ياظذ ؼًُذ اؼًذ 12

 فشع انفغهعح وانفُضَاء انطثُح يذسط ياصٌ كايم ؼايذ 13

 فشع انفغهعح وانفُضَاء انطثُح يذسط يٍ فعُم اعطُفاٌ 14

 فشع انفغهعح وانفُضَاء انطثُح يذسط سشا صثُػ اؼًذ 15

 فشع انفغهعح وانفُضَاء انطثُح يذسط يغاعذ ظًاَح يهذٌ كشَى 16

 فرع الكيويــــــاء والكيويـــــاء الحيـــاتيــــت 

 انفشع انهمة انعهًٍ االعى انصالشٍ خ

 فشع انكًُُاء وانكًُُاء انؽُاذُح اعرار عًش فاسوق عثذ انششُذ 1

 فشع انكًُُاء وانكًُُاء انؽُاذُح يذسط سائذ ظاعى يؽًذ 2

 فشع انكًُُاء وانكًُُاء انؽُاذُح اعرار سَا عهًُاٌ صالغ انذٍَ 3

 فشع انكًُُاء وانكًُُاء انؽُاذُح اعرار اعرثشق عثذ انشعىل كىَشٌ 4

 فشع انكًُُاء وانكًُُاء انؽُاذُح اعرار فشَال ؼغٍ عثذ انعهُم 5

 فشع انكًُُاء وانكًُُاء انؽُاذُح اعرار َعاج عثذ انشصاق ؼغٍ 6

 فشع انكًُُاء وانكًُُاء انؽُاذُح اعرار يغاعذ فُصم غاصٌ ظاعى 7

 فشع انكًُُاء وانكًُُاء انؽُاذُح اعرار يغاعذ يؽًذ عًشاٌ ؼًضج 8

 انؽُاذُح فشع انكًُُاء وانكًُُاء اعرار يغاعذ َىس يصطفً عهٍ 9

 فشع انكًُُاء وانكًُُاء انؽُاذُح يذسط ؼغٍ ؼغٍُ غه 10

 فشع انكًُُاء وانكًُُاء انؽُاذُح يذسط صَُح عثذ االنه عثذعهٍ 11

 فشع انكًُُاء وانكًُُاء انؽُاذُح يذسط يؽًذ عثذ انهطُف يؽًذ عهٍ 12

 فشع انكًُُاء وانكًُُاء انؽُاذُح يذسط وعٍ غه ععذوٌ 13

 فشع انكًُُاء وانكًُُاء انؽُاذُح يذسط يغاعذ هُذ اؼًذ عثاط اتشاهُى 14

 فشع انكًُُاء وانكًُُاء انؽُاذُح يذسط يغاعذ هثح عىادٌ ظاعى 15

 فرع النسائيت والتوليــــــــد 

 انفشع انهمة انعهًٍ االعى انصالشٍ خ

 فشع انُغائُح وانرىنُذ اعرار يغاعذ هانح عثذ انمادس عثذانهطُف 1

 فشع انُغائُح وانرىنُذ يذسط عؽش هشاو عثذ انشصاق 2

 فشع انُغائُح وانرىنُذ اعرار يغاعذ اَُاط عذَاٌ عثذ انشعىل 3

 فشع انُغائُح وانرىنُذ اعرار يغاعذ نماء سَاض يىعً 4

 فشع انُغائُح وانرىنُذ يذسط عاسج عثذ انشظا يؽًذ   5

 فشع انُغائُح وانرىنُذ يذسط اَُاط شايش يىعً 6

 فشع انُغائُح وانرىنُذ يذسط عؽش ؼغٍ يشرد 7

 فرع طب االســـــرة والوجتوع 

 انفشع انهمة انعهًٍ االعى انصالشٍ خ

 فشع غة االعشج وانًعرًع اعرار يغاعذ يُغهىٌ يؽًذ عثذ هللا 1

 فشع غة االعشج وانًعرًع يذسط َثشاط عالء ؼغٍُ 2

 فشع غة االعشج وانًعرًع اعرار يغاعذ اشُش ظىاد عثذ االيُش 3



 فشع غة االعشج وانًعرًع اعرار يغاعذ عهٍ عثذ عهٍ صاؼة 4

 فشع غة االعشج وانًعرًع يذسط صثاغ غٍُ لذوسٌ 5

 فشع غة االعشج وانًعرًع يذسط تشق ظعفش هادٌ 6

 فشع غة االعشج وانًعرًع يذسط يغاعذ يُصاق ؼغٍ ؼًىدٌ 7

 فرع طب االطفــــــال

 انفشع انهمة انعهًٍ االعى انصالشٍ خ

 فشع غة االغفال اعرار شزي ؼغٍُ عهٍ 1

 فشع غة االغفال اعرار عثذ انكشَى يؽًذ عهٍ 2

 فشع غة االغفال اعرار اسَط عثذ انعثاط يؽًذ 3

 فشع غة االغفال اعرار عثذ انكشَى ظاعى يؽًذ 4

 فشع غة االغفال اعرار عىعٍ عاغع عثاط 5

 فشع غة االغفال اعرار نًُاء عثذانكشَى ؼًىدٌ 6

 فشع غة االغفال اعرار يغاعذ ظُاء كاظى خهف 7

 فشع غة االغفال اعرار يغاعذ هانح عايػ عاسف 8

 فشع غة االغفال يذسط عُاٌ عثذ انشصاق اتشاهُى 9

 فشع غة االغفال يذسط عهٍ ععذٌ صانػ 10

 فرع علــن االدويـــــــت 

 انفشع انهمة انعهًٍ االعى انصالشٍ خ

 فشع عهى االدوَح اعرار اؼًذ سؼًح عهٍ 1

 فشع عهى االدوَح يذسط فؤاد كاظى كاغع عثذ هللا 2

 فشع عهى االدوَح اعرار يغاعذ عثذ انكشَى ؼًُذ عثذ 3

 فشع عهى االدوَح يذسط شهاب عثذ انشؼًٍ شهاب 4

 فشع عهى االدوَح يذسط يؤَذ عشتُد عثىد 5

 فرع علــــن االهراض والطب العدلــــي

 انفشع انهمة انعهًٍ االعى انصالشٍ خ

 فشع عهى االيشاض وانطة انعذنٍ اعرار صثػ عانى عثذ انهطُف 1

 فشع عهى االيشاض وانطة انعذنٍ اعرار يغاعذ تغاو يؽًذ ؼًُذ 2

 فشع عهى االيشاض وانطة انعذنٍ اعرار ؼغاو ؼغىٌ عهٍ 3

 فشع عهى االيشاض وانطة انعذنٍ اعرار ععذ كاظى كشَى 4

 فشع عهى االيشاض وانطة انعذنٍ اعرار عالء غٍُ ؼغٍُ 5

 فشع عهى االيشاض وانطة انعذنٍ اعرار يعرض عثذ انًعُذ عثذ انعضَض 6

 فشع عهى االيشاض وانطة انعذنٍ اعرار تاٌ عثاط عثذانًعُذ 7

 فشع عهى االيشاض وانطة انعذنٍ اعرار يغاعذ تاٌ ظًعح لاعى 8

 فشع عهى االيشاض وانطة انعذنٍ اعرار يغاعذ هُذ شاكش عثعىب 9

 فشع عهى االيشاض وانطة انعذنٍ يذسط اؼًذ خُشهللا يهذٌ 10

 فشع عهى االيشاض وانطة انعذنٍ يذسط خانذ ونُذ لاعى 11

 فشع عهى االيشاض وانطة انعذنٍ يذسط صفاء اتشاهُى لادس 12

 فشع عهى االيشاض وانطة انعذنٍ يذسط لُظ عايش عثذااليُش 13

 فشع عهى االيشاض وانطة انعذنٍ يذسط َىسا يصطفً كشَى 14



 فشع عهى االيشاض وانطة انعذنٍ يذسط يغاعذ فاهى يؽغٍ يؽًىد 15

 وحـــــدة البحــــوث الطبيــــت 

 انفشع انهمة انعهًٍ االعى انصالشٍ خ

 وؼذج انثؽىز انطثُح يذسط لاعى ششهاٌ ؼشض 1

 وؼذج انثؽىز انطثُح اعرار يغاعذ ؼُذس اؼًذ شًشاٌ 2

 وؼذج انثؽىز انطثُح يذسط َعاج صادق ؼغٍ 3

 وؼذج انثؽىز انطثُح يذسط يؽًذ عثذ انعثاس ؼًىدٌ 4

 وؼذج انثؽىز انطثُح يذسط هذَم عًُش عثذ انىهاب 5

 وؼذج انثؽىز انطثُح يذسط غغك غاسق صادق 6

 وحــــدة العلــــــوم الســــــاندة 

 انفشع انهمة انعهًٍ االعى انصالشٍ خ

 انؽاعثاخ/ وؼذج انعهىو انغاَذج  اعرار يغاعذ عُاء خعُش ظذوع 1

 انهغح انعشتُح/ وؼذج انعهىو انغاَذج  اعرار يغاعذ عهٍ ؼغٍُ ؼطُى 2

 انؽاعثاخ/  وؼذج انعهىو انغاَذج  يذسط عشوتح اعًاعُم اتشاهُى 3

 انؽاعثاخ/ وؼذج انعهىو انغاَذج  يذسط يغاعذ عهٍ يعُذ ؼغٍ 4

 انهغح االَكهُضَح/ وؼذج انعهىو انغاَذج  يذسط يغاعذ َثشاط عثذ انمادس تشُش 5

 دًَمشاغُح وؼمىق االَغاٌ/وؼذج انعهىو انغاَذج  يذسط يغاعذ هُفاء ساظٍ ظعفش 6

 شعبــــت النشـــاطاث الطالبيــــت     

 انفشع انهمة انعهًٍ االعى انصالشٍ خ

 شعثح انُشاغاخ انطالتُح اعرار عهًاٌ عهٍ ؼغٍ 1
 


