
 

 

 

  7102__  سُت االنتحبق         انرلى انجبيعي     -اسى انطبنب:

 

 

 

 

األولى السنة  

 الفصل األول
 

 اسى انًسبق انًسبق رلى انرلى
سبعت 

 يعتًذة
 يتطهب سببك

 - 0 (0عهىو حيبتيت ) 1014010 .0

 - 0 (0عهىو حيبتيت عًهي ) 1014010 .7

 - 0 (0كيًيبء عبيت ) 1016010 .0

 - 0 إجببرييتطهب كهيه  .4

 - 0 يتطهب جبيعت إجببري .5

 - 0 اختيبري جبيعت يتطهب .6

  06 يجًىع انسبعبث

 

 انثبَيانفصم 

 اسى انًسبق رلى انًسبق انرلى
سبعت 

 يعتًذة
 يتطهب سببك

 1014010 0 (7)عهىو حيبتيت  1014017 .0

 1014010 0 (7عهىو حيبتيت عًهي ) 1014014 .7

 1016010 0 (7كيًيبء عبيت ) 1016017 .0

 0 (0كيًيبء عبيت عًهي) 1016010 .4
أو  1016010

 يتزايٍ

 1014010 0 بيىنىجيب خهيت 1014750 .5

  0 إجببرييتطهب جبيعت  .6

 - 0 اختيبرييتطهب جبيعت  .2

  02 يجًىع انسبعبث

 

 



 

 

 

 

 انسُت انثبَيت

 

 انفصم األول

 اسى انًسبق رلى انًسبق انرلى
سبعت 

 يعتًذة
 يتطهب سببك

 1014017 7  مبريبثفبيىنىجيب ال 1014701 .0

 1014701 0 بيىنىجيب الفمبريبث )عًهي( 1014702 .7

 1014017 7  تشريح َببث 1014771 .0

 1014771 0 )عًهي( تشريح َببث 1014775 .4

5. 1016705 
كيًيبء عضىيت نغير طهبت 

 انكيًيبء
0 1016017 

6. 1016706 
كيًيبء عضىيت عًهي نغير 

 طهبت انكيًيبء
0 1016705 

 - 0 إجببرييتطهب كهيه  .2

 - 0 اختيبري تخصصيتطهب  .8

  06 يجًىع انسبعبث

 

 انفصم انثبَي

 اسى انًسبق رلى انًسبق انرلى
سبعت 

 يعتًذة
 يتطهب سببك

 1014017 7  تشريح يمبرٌ 1014708 .0

 1014708 0 )عًهي( تشريح يمبرٌ 1014709 .7

 1014017 7  َببثيىرفىنىجيب  1014776 .0

 1014776 0 )عًهي( َببثيىرفىنىجيب  1014778 .4

 - 0 حيىي إحصبء 1014780 .5

  0 اختيبري جبيعتيتطهب  .6

 - 0  اختيبري جبيعتيتطهب  .2

  0 اختيبري تخصصيتطهب  .8

  08 يجًىع انسبعبث

 



 

 

 

 

 انسُت انثبنثت

 

 انفصم األول

 اسى انًسبق رلى انًسبق انرلى
سبعت 

 يعتًذة
 يتطهب سببك

 1014700 7  كيًيبء حيىيت 1014042 .0

 1014042 0  )عًهي( كيًيبء حيىيت 1014048 .7

 1014750 7  دليمتأحيبء  1014004 .0

 1014004 0 )عًهي( دليمتأحيبء  1014005 .4

 1014750 7  عهى انىراثت 1014057 .5

 1014057 0 )عًهي( عهى انىراثت 1014050 .6

 1014017 0 عهى انبيئت 1014027 .2

 - 0 يتطهب جبيعت إجببري .8

  05 يجًىع انسبعبث

 

 انفصم انثبَي:

 اسى انًسبق رلى انًسبق انرلى
سبعت 

 يعتًذة
 يتطهب سببك

 1014750 7  وتحضير يجهري أَسجت 1014061 .0

7. 1014064 
أَسجت وتحضير يجهري 

  )عًهي(
0 1014061 

 1014708 7  فسيىنىجيب حيىاٌ 1014006 .0

4. 1014002 
 فسيىنىجيب حيىاٌ

 )عًهي(
0 1014006 

 1016010 0 (0كيًيبء تحهيهيت ) 1016700 .5

 0 كيًيبء تحهيهيت عًهيت 1016707 .6
أو 1016700

 يتزايٍ

 1014050 0 انتطىر 1014456 .2

  0 إجببري كهيتيتطهب  .8

  06 يجًىع انسبعبث



 

 

 

 

 

 

 

 انسُت انرابعت

 

 

 انفصم األول

 يتطهب سببك سبعت يعتًذة اسى انًسبق رلى انًسبق انرلى

 1014042 7 عهى انًُبعت  1014404 .0

 1014404 0 )عًهي(عهى انًُبعت  1014405 .7

 1014057 7 بيىنىجيب جزئيت   1014449 .0

 1014449 0 )عًهي(بيىنىجيب جزئيت   1014451 .4

 1014771 7  فسيىنىجيب َببث 1014075 .5

 1014075 0 )عًهي( فسيىنىجيب َببث 1014076 .6

 - 0 إجببرييتطهب جبيعت  .2

 - 0 يتطهب كهيت إجببري .8

  05 يجًىع انسبعبث

 

 انفصم انثبَي

 اسى انًسبق انًسبقرلى  انرلى
سبعت 

 يعتًذة
 يتطهب سببك

 1014057 7 تمُيبث حيىيت 1014459 .0

 1014059 0 )عًهي( تمُيبث حيىيت 1014461 .7

 1014042 7 ذو انعهى  1014401 .0

 1014401 0 )عًهي(ذو انعهى  1014406 .4

 - 0 َذوة 1014490 .5

  0 إجببرييتطهب كهيت   .2

 - 0 اختيبرييتطهب تخصص  .8

 - 0 يتطهب جبيعت اختيبري .8

  06 يجًىع انسبعبث



 

 

 


