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 م 2022جدول االمتحان التحريرى للجزء األول للزمالة المصرية أغسطس

 التخصص  اليوم والتاري    خ
 ورقة ثانية وىلأورقة 

ة األ ة الثانية من  ص 10ولي من الفتر  ظ 12:30الفتر

 الثالثاء 
8/2022 /23 

 M.C.Q.2h M.C.Q.2h الباطنة العامة 

 24/ 8/2022االربعاء 

 M.C.Q.2h M.C.Q.2h الجراحة العامة

 M.C.Q.2h S.E.Q.2h القلب واألوعية الدموية

 M.C.Q.2h S.E.Q.2h الموجات الصوتية عىل القلب

 M.C.Q.2h M.C.Q.2h الطب النفسي 

 M.C.Q.2h M.C.Q.2h الباثولوجيا اإلكلينيكىة

ي 
 M.C.Q.2h M.C.Q.2h طب الوبائيات التطبيقر

 الخميس 
8/2022 /25 

  M.C.Q.2h طب األطفال

 M.C.Q.2h S.E.Q.2h التخدير والرعاية المركزة الجراحية

ي الوالدة
 M.C.Q.2h S.E.Q.2h أطفال حديث 

 M.C.Q.2h S.E.Q.2h امراض الدم اإلكلينيكية

 M.C.Q.2h M.C.Q.2h تمريض طوارئ وحاالت حرجة

 M.C.Q.2h M.C.Q. +spotting 2h األشعة التشخيصية

 M.C.Q.2h M.C.Q.2h طب األورام

 M.C.Q.2h العالج اإلشعاعي 
M.C.Q.60m 
M.C.Q.45m 

 M.C.Q.2h M.C.Q.2h جراحة األورام

 السبت 
8/2022 /27 

  E.M.Q.2h طب أرسة نظام قديم

  E.M.Q.2h طب أرسة نظام حديث

   M.C.Q.150m امراض الكىلي 

.M.C.Q األنف واألذن والحنجرة 501 m   

   M.C.Q.3h طب الطوارئ

 M.C.Q.2h S.E.Q.2h األشعة التشخيصية

 M.C.Q.2h M.C.Q.2h طب األورام
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 M.C.Q.90m M.C.Q.45m العالج اإلشعاعي 

 M.C.Q.2h M.C.Q.2h جراحة األورام

 األحد 
8/2022 /28  

  M.C.Q.2h التوليد وأمراض النسا

  M.C.Q.2h اإلنجابيةتنظيم األرسة  والصحة 

  M.C.Q.2h الصيدلة اإلكلينيكية

  M.C.Q.2h الجراحة التكميلية والحروق

وفسيولوجيا القلب     M.C.Q.2h الكتر

   M.C.Q.2h طب نقل الدم ومشتقاته

  M.C.Q.2h األمراض الصدرية

   M.C.Q.2h مكافحة العدوي أطباء

   M.C.Q.2h تمريض مكافحة عدوي

  M.C.Q.2h تمريض أطفال حديثي الوالدة

  M.C.Q.90m طب أورام األطفال 

 اإلثني   
 8/2022 /29 

 S.E.Q.2h M.C.Q.2h طب وجراحة العيون

 M.C.Q.2h S.E.Q.2h مراض الجلديةأل ا

 M.C.Q.2h S.E.Q.2h الرعاية المركزة

 M.C.Q.2h S.E.Q.2h جراحة الفم والفكي   

 M.C.Q.2h S.E.Q.2h طب أسنان األرسة

 M.C.Q.2h  S.E.Q.2h التغذية العالجية

 M.C.Q.2h S.E.Q.2h علم األمراض

 M.C.Q.2h S.E.Q.2h الطب الشرعي

 M.C.Q.2h M.C.Q.2h األمراض المعدية

 مقر اإلمتحان  قاعة اإلمتحانات بمركزالمؤتمرات بكلية طب قصر العيني

 صباحا 9من الساعة صباحا والتواجد في مقر االمتحان  10اللجنة األولي تبدأ في تمام الساعة   

 . االلتزام بإرتداء  الماسك الطبي طوال فترة التواجد في مقر االمتحان واإللتزام باإلجراءات الوقائية حرصا علي سالمة الجميع

 

 
  

  


