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احملتوى

رسالة الدراسات العليا

مادة) ویوضح من خاللھا:٣٤راسات العلیا (مواد الالئحة التى تنظم أعمال الد

بالكلیة وفروع التخصص األقسام العلمیة -

مجلــس طلــبالــدرجات العلمیــة التــي تمنحهــا جامعــة المنصــورة بنــاء علــى -
كلیة الطب             

ـــي الطـــب         - ـــى درجـــة ماجســـتیر التخصـــص ف ـــد والحصـــول عل شـــروط القی
بیة األساسیة               أو الجراحة أو العلوم الط

شــروط القیــد والحصــول علــى درجــة الــدكتوراه فــي الطــب أو الجراحــة أو -
العلوم الطبیة األساسیة

هئالدراسات العلیا وٕالغافي القواعد الخاصة بوقف القید -

قواعد اإلشراف على رسائل الماجستیر والدكتوراه-

المعتمدة لدرجات الماجستیر ونظام االمتحان المقررات الدراسیة والساعات

 المقررات الدراسیة والساعات المعتمدة لدرجات الدكتوراه ونظام االمتحان

النظام الكودي للمقررات



٤

رسالة الدراسات العليا 
جامعة املنصورة –بكلية الطب 

ل األطباء تطبیق المعاییر العالمیة في البحث العلمي وتأھی

للممارسة الطبیة السلیمة من خالل برامج دراسیة عالیة 

المستوى وذلك لتقدیم خدمة طبیة متمیزة للمجتمع



٥

األقسام العلمية وفرع التخصص بالكلية ):1ملادة (ا

أوال: الفروع الطبية األساسية 

DEPARTMENTCODEالقســــــمم

Human Anatomy and EmbryologyANAالتشریح اآلدمى و علم األجنة١

(علــــم األنســــجة و بیولوجیــــا الھســــتولوجیا٢
الخلیة)

HistologyHIST

Medical PhysiologyPHYSالفسیولوجیا الطبیة (علم وظائف األعضاء)٣

Medical BiochemistryBICالكیمیاء الحیویھ الطبیة٤

PathologyPATHالباثولوجیا (علم األمراض)٥

Clinical PharmacologyCPHARMالفارماكولوجیا اإلكلینیكیة٦

المیكروبیولوجیــا و المناعــة الطبیــة ویشــمل ٧
ــة ــا الطبی ــة: (البكتریولوجی -التخصصــات اآلتی

یة-المناعة الطبیة الفیروسات -الفطریات الطب
مكافحة العدوي)-الوراثة المیكروبیة-الطبیة

Medical Microbiology and

Immunology

MIC

Medical ParasitologyPARالطفیلیات الطبیة٨

ثانيا : الفروع اإلكلينيكية 

DEPARTMENTCODEمــــــالقسم

ــة ٩ ــة: (العنای ــال ویشــمل التخصصــات اآلتی طــب األطف
فال كزة لألط لوالدة-المر یة -حدیثي ا مراض المعد األ

ي الجھــاز الھضــم-الوراثــة-وســوء التغذیــة لألطفــال
فال-والكبد لألطفال -الحساسیة والجھاز التنفسي لألط

لدم واألورام -الغدد الصماء والسكر لألطفال مراض ا أ
ـــال ـــال-وزرع النخـــاع لألطف ـــب لألطف -أمـــراض القل
فال لي لألط مراض الك فال-أ صاب لألط مراض األع -أ

ــال ــة لألطف ــراض الروماتیزمی ــیة -األم ــحة النفس الص
لألطفال)

PediatricsPED



٦

DEPARTMENTCODEمــــــالقسم

األمــراض الباطنــة ویشــمل التخصصــات اآلتیــة: (طــب ١٠
یة-األورام لدم االكلینیك بد والجھاز -أمراض ا مراض الك أ

-أمـــراض الغـــدد الصـــماء والســـكر واألیـــض-الھضـــمي
أمـراض الرومــاتیزم -أمــراض الكلـي-أمـراض الشـیخوخة

كلینیكیــة التغذیــة اال-طــب الحــاالت الحرجــة-والمناعــة
والسمنة)

Internal MedicineMED

Chest MedicineCHESTاألمراض الصدریة١١

: ویشمل التخصصات اآلتیةطب المخ واألعصاب ١٢
-(فسیولوجیا الجھاز العصبي واضطرابات النوم

أمراض األوعیة -األمراض العضلیة العصبیة-الصرع
-األمراض العصبیة المناعیة-الدمویة العصبیة

الصداع)-طب اعصاب المسنین-اضطرابات الحركة

Neurology

NRL

ــةالطــب النفســي ١٣ : ( طــب نفــس ویشــمل التخصصــات اآلتی
ــیم ــراھقین وصــعوبة التعل ــال والم ــب النفســي -األطف الط

-طــب نفــس المســنین-طــب نفــس البــالغین-الشــرعي
العالج النفسي)-اإلدمان

PsychiatryPSYC

ــ١٤ ــب واألوعی ــة ویشــمل التخصصــات أمــراض القل ة الدموی
القسطرة التداخلیة في -اآلتیة : (فسیولوجیا كھرباء القلب

القلب)

CardiologyCARD

ـــب الـــذكورة وتشـــمل ١٥ ـــراض الجلدیـــة و التناســـلیة وط األم
األمــراض التناســلیة - التخصصـات اآلتیــة: (األمــراض الجلدیــة

وطب الذكورة)

Dermatology , Andrology &

STDs

DERM

١٦
ویشمل التخصصات الروماتیزم والتأھیل والطب الطبیعي و

الروماتیزم وأمراض األنسجة الضامة)- (التأھیل:اآلتیة

Rheumatology, Rehabilitation

and Physical Medicine
REH

یة ١٧ شمل التخصصات اآلت عالج األورام و الطب النووى وی
-ب النــوويالطــ-: (عــالج األورام االشــعاعي والكیمــاوي

الفیزیاء الطبیة واالشعاعیة)

Clinical Oncology and Nuclear

Medicine

DNCO

یة: ١٨ شمل التخصصات اآلت الصحة العامة وطب المجتمع وی
طب الصناعات والصحة المھنیة )-(الصحة العامة

Public Health & Community

Medicine

PHPM

Forensic Medicine & Clinicalالطب الشرعى و السموم اإلكلینیكیة١٩

Toxicology

FNST



٧

DEPARTMENTCODEمــــــالقسم

وتشــمل التخصصــات اآلتیــة: (جراحــة الجھــاز الجراحــة ٢٠
حة األطفال- جراحة األورام- الھضمي غدد - جرا حة ال جرا
جراحــة - جراحــة القولــون والمســتقیم والشــرج- الصــماء

الطواريء)

General SurgerySUR

ساء ٢١ مراض الن ید و أ یة: التول صات اآلت شمل التخص وت
جراحــــة األورام - طــــب األم والجنــــین- (طــــب التكــــاثر

طــب األمــراض البولیــة النســائیة وجراحــات - النســائیة
الحوض)

Obstetrics &GynaecologyGYN

OphthalmologyOPHTطب و جراحة العیون٢٢

ــــلیة ٢٣ ــــة و التناس ــــالك البولی ــــة المس ــــمجراح ل وتش
سلیة  یة والتنا سالك البول حة الم یة :(جرا التخصصات اآلت

- جراحــة أورام المســالك البولیــة والتناســلیة- فــي األطفــال
لبطن - جراحات زراعة الكلي جراحات المناظیر ومناظیر ا
یة لذكورة- في المسالك البول حة ا بول - جرا اضطرابات الت

حاتھا)اوجر

UrologyURL

یة: األذن و األنف و الحنجرة٢٤ ویشمل التخصصات اآلت
جرة سمعیات-جراحة األنف واألذن والحن مراض -ال أ

التخاطب

OtorhinolaryngologyENT

ظام ٢٥ یة: (جراحات العظام جراحة الع وتشمل التخصصات اآلت
جراحــات الطــرف العلــوي - جراحــات العمــود الفقـري- لألطفـال
ـــد ـــة- جراحـــات أورام العظـــام- والی - جراحـــات مفصـــل الركب

حلج قدم والكا صل ال حات مف عب- را صابات المال حات - ا جرا
المفاصل الصناعیة)

Orthopaedic SurgeryOSURG

یة : ٢٦ جراحة المخ و األعصاب ویشمل التخصصات اآلت
شوكي واألعصاب  خاع ال قري والن (جراحة العمود الف

ـــة ـــة-الطرفی ـــاع الجمجم ـــخ -جراحـــة ق جراحـــة الم
ــال ــي األطف ــاب ف ــ-واألعص ــة الم ــةجراح -خ الوظیفی

جراحــة -جراحــة وقســطرة األوعیــة الدمویــة المخیــة
جراحة أورام المخ)–اصابات المخ واألعصاب 

NeurosurgeryNSURG

ــب و الصــدر ٢٧ ــة: جراحــة القل Cardiothoracic SurgeryCSURGوتشــمل التخصصــات اآلتی



٨

ــدر ــة الص ــال- (جراح ــب األطف ــة قل ــب - جراح ــة قل جراح
الكبار)

DEPARTMENTCODEمــــــالقسم

ــــة ٢٨ ــــزة الجراحی ــــة المرك وتشــــمل التخــــدیر و العنای
یة المركزة الجراحیة یة : ( العنا خدیر - التخصصات اآلت ت

تخــدیر - تخــدیر األطفــال- تخــدیر الــوالدة- مرضــي القلــب
مخ واألعصاب- زرع األعضاء حات ال خدیر جرا عالج - ت

األلم)

Anaesthesia & Surgical

Intensive Care

ANET

یة األشعة التشخیصیة ٢٩ : (أشعة وتشمل التخصصات اآلت
أشــعة القلــب - أشــعة المــرأة-األطفــالأشــعة- االعصــاب

طواريء- أشعة الصدر- واألوعیة الدمویة أشعة - أشعة ال
أشــعة الجھــاز - أشــعة الــرأس والرقبــة- الجھــاز الھضــمي
بولي التناسلي- العضلي العظمي األشعة - أشعة الجھاز ال

ة )التداخلی

RadiodiagnosisRAD

ــة ٣٠ ــا اإلكلینیكی ــة : الباثولوجی ــمل التخصصــات اآلتی وتش
ــــدم التشخیصــــیة ــــة- (أمــــراض ال ــــاء االكلینیكی - الكیمی

المناعة االكلینیكیة)- المیكروبیولوجیا االكلینیكیة

Clinical PathologyCPATH

Tropical MedicineTROPاالمراض المتوطنھ٣١

یة جراحة التجمی٣٢ شمل التخصصات اآلت ل والحروق وی
حة –الحروق ومضاعفاتھا -: ( جراحة التجمیل جرا

سكوبیة  حات المیكرو یة والجرا ید التكمیل حة –ال جرا
الوجھ والفك التجمیلیة )

Plastic Surgery

PSUR

Vascular  SurgeryVSURجراحة األوعیة الدمویة٣٣

-التي متنح من جامعة املنصورة بناء على اقرتاح جملس كلية الطب:الدرجات العلمية العليا :)٢(ادةامل
-أوال : درجة املاجستري فى أحد فروع العلوم الطبية األساسية :

CODEالقسم املانح للدرجةاملسمى باللغة اإلجنليزيةالدرجـــة م

ANA500دمى و علم األجنةالتشریح اآلHuman Anatomy and Embryologyالتشریح اآلدمى و علم األجنة١
HIST500(علم االنسجة و بیولوجیا الخلیة)الھستولوجیاHistology & Cytologyالھستولوجیا(األنسجة والخالیا)٢
PHYS 500الفسیولوجیا الطبیة (علم وظائف االعضاء)Medical Physiologyالفسیولوجیا الطبیة ٣
Medicalالكیمیاء الحیویھ الطبیة٤ Biochemistryالكیمیاء الحیویھ الطبیةBIC500
PATH 500الباثولوجیا (علم االمراض)Pathologyالباثولوجیا (علم األمراض)٥
CPHARM500الفارماكولوجیا اإلكلینیكیةClinical Pharmacologyالفارماكولوجیا اإلكلینیكیة٦



٩

CODEالقسم املانح للدرجةاملسمى باللغة اإلجنليزيةالدرجـــة م

MIC500المیكروبیولوجیا و المناعة الطبیةMedical Microbiology and Immunologyالمیكروبیولوجیا و المناعة الطبیة٧

عدوي ماجستیر مكافحة٨
المستشفیات

Infection Control in Hospitalsالمیكروبیولوجیا والمناعة الطبیةICMIC500

PAR 500الطفیلیات الطبیةMedical Parasitologyالطفیلیات الطبیة٩

-جستري يف أحد فروع التخصص اإلكلينيكية :ثانيا :  درجة املا

CODEالقسم املانح للدرجةاملسمى باللغة اإلجنليزية الدرجـــةم

PED  500طب األطفالPediatricsطب األطفال١٠
MED 500الباطنة العامةInternal Medicineاألمراض الباطنة ١١

CHEST500الصدریةاألمراضChest Medicineاألمراض الصدریة١٢
Neurology and Psychologicalاألمراض العصبیة والطب النفسي ١٣

Medicine
NPSYC500االمراض النفسیة–طب المخ واالعصاب 

CARD500أمراض القلب واألوعیة الدمویةCardiologyأمراض القلب واألوعیة الدمویة١٤
ـلیة وطــــب ١٥ ــــة و التناســـ األمــــراض الجلدی

رةالذكو
Dermatology , Andrology & STDs األمراض الجلدیة و التناسلیةDERM 500

,Physical Medicineالطب الطبیعى و التأھیل و الروماتیزم١٦ Rehabilitation
and Rheumatologyالطب الطبیعى و التأھیل و الروماتیزمREH 500

HEMA500األمراض الباطنةHematologyأمراض الدم ١٧
MONC500األمراض الباطنةMedical Oncologyطب األورام١٨
Clinical Oncology and Nuclearعالج األورام و الطب النووى١٩

Medicine
CONM500عالج األورام و الطب النووى

الصــــحة العامـــــة و الطـــــب الوقـــــائي ٢٠
واالجتماعي

Public Health & Preventive
Medicine and social medicine

PHPM500الصحة العامة وطب المجتمع

Occupational Health & industrialطب الصناعات والصحة المھنیة٢١
Medicine

OHIM500طب المجتمعوالصحة العامة  

Forensic Medicine & Clinicalالطب الشرعى و السموم اإلكلینیكیة٢٢
Toxicology

FNST500یكیةالطب الشرعى و السموم اإلكلین

Generalالعامةالجراحة٢٣ SurgeryالعامةالجراحةSUR500
GYN500التولید و أمراض النساءObstetrics &Gynaecologyالتولید و أمراض النساء٢٤
OPHT500طب و جراحة العیونOphthalmologyطب و جراحة العیون٢٥
URL500المسالك البولیة و التناسلیةجراحة Urologyجراحة المسالك البولیة ٢٦
ENT500األذن و األنف و الحنجرةOtorhinolaryngologyاألذن و األنف و الحنجرة٢٧
AUDI500األذن و األنف و الحنجرةAudiologyأمراض السمع٢٨
PHON500األذن واألنف والحنجرة Phoniatricsأمراض تخاطب ٢٩
OSURG500جراحة العظامOrthopaedics Surgeryجراحة العظام٣٠
Anaesthesia & Surgical Intensiveالتخدیر و العنایة المركزة الجراحیة٣١

Care
ANET500التخدیر و العنایة المركزة الجراحیة

RAD500األشعة التشخیصیةRadio diagnosisاألشعة التشخیصیة٣٢
CPATH500الباثولوجیا اإلكلینیكیةClinical Pathologyالباثولوجیا اإلكلینیكیة٣٣
TROP500األمراض المتوطنةTropical Medicineطب المناطق الحارة وصحتھا٣٤
CSUR 500جراحة القلب والصدرCardiothoracic Surgeryماجستیر جراحة قلب وصدر٣٥

-ثالثا :  درجات املاجستري البينية :

CODEالقسم املانح للدرجةلغة اإلجنليزية املسمى بالالدرجـــةم

Emergency Medicine andطب الطوارئ واإلصابات ٣٦
Tromatology

EM500درجة  بینیة (كلیة الطب)

FAM500درجة بینیة (كلیة الطب)Family Medicineطب األسرة٣٧



١٠

:دكتوراه يف أحد ختصصات العلوم الطبية األساسيةال: درجة رابعا

CODEالقسم املانح للدرجةاملسمى باللغة اإلجنليزيةالدرجـــةم

ANA600التشریح اآلدمى و علم األجنةHuman Anatomy and Embryologyالتشریح اآلدمى و علم األجنة١

Histology & Cytologyالھستولوجیا(األنسجة والخالیا)٢
ــــــالھســــــتولوجیا ــــــم االنس جة (عل

ة)بیولوجیا الخلیو
HIST600

Medical Physiologyالفسیولوجیا الطبیة ٣
الفسیولوجیا الطبیة (علم وظائف 

االعضاء)
PHYS600

BIC600الكیمیاء الحیویھ الطبیةMedical Biochemistryالكیمیاء الحیویھ الطبیة٤

PATH 600الباثولوجیا (علم االمراض)Pathologyالباثولوجیا (علم األمراض)٥

CPHARM 600الفارماكولوجیا اإلكلینیكیةClinical Pharmacologyالفارماكولوجیا اإلكلینیكیة٦

المیكروبیولوجیا و المناعة الطبیة٧
Medical Microbiology and

Immunology
MIC600المیكروبیولوجیا و المناعة الطبیة

PAR 600ةالطفیلیات الطبیMedical Parasitologyالطفیلیات الطبیة٨

: درجة الدكتوراه يف أحد ختصصات الفروع اإلكلينيكية : خامسا

CODEالقسم املانح للدرجةاملسمى باللغة اإلجنليزية الدرجـــةم

PED600طب األطفالPediatricsطب األطفال٩

MED600الباطنة العامةInternal Medicineاألمراض الباطنة ١٠

HGMED600الباطنة العامةHepatology & Gastroenterologyوالجھاز الھضمي أمراض الكبد١١

NEPH600الباطنة العامةNephrologyأمراض الكلي١٢

الغـــدد الصـــماء والســـكر والتغذیــــة ١٣
والمیتابولیزماالكلینكیة 

Endocrinology, Diabetes, Clinical

nutrition & Metabolism
EDCNM600الباطنة العامة

CHEST600األمراض الصدریةChest Medicineاألمراض الصدریة١٤

NRL600طب المخ واالعصابNeurologyاألمراض العصبیة١٥

PSYC600األمراض النفسیة Psychiatryاألمراض النفسیة١٦

CARD600أمراض القلب واألوعیة الدمویةCardiologyأمراض القلب واألوعیة الدمویة١٧

األمــراض الجلدیــة و التناســلیة وطــب Dermatologyاألمراض الجلدیة ١٨
الذكورة 

DERM600
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ـلیة وطـــب ١٩ ـــة و التناســ األمـــراض الجلدی
الذكورة

Dermatology, Andrology and  STDs األمــراض الجلدیــة و التناســلیة وطــب
الذكورة 

DERM600

& Andrologyاألمراض التناسلیة وطب الذكورة٢٠ STDs األمراض الجلدیة و التناسلیة وطب الذكورةANDRO600

الروماتیزمالطب الطبیعى و التأھیل و٢١
Physical Medicine, Rehabilitation

and Rheumatology
الطب الطبیعى و التأھیل و الروماتیزم

REH600

CODEلقسم املانح للدرجةااملسمى باللغة اإلجنليزية الدرجـــةم

HEMA600الباطنة العامةHematologyأمراض الدم ٢٢

MONC600الباطنة العامةأMedical Oncologyطب األورام٢٣

Clinical Oncology and Nuclearعالج األورام و الطب النووى٢٤
Medicine

DNCO600عالج األورام و الطب النووى

ـــــة ٢٥ ـــــائي الصـــــحة العام و الطـــــب الوق
واالجتماعي

Public Health & Preventive
Medicine and social medicine

PHPM600طب المجتمعالصحة العامة و

&Occupational Healthطب الصناعات والصحة المھنیة٢٦ industrial
Medicine

OHIM600الصحة العامة و طب المجتمع

Forensic Medicine & Clinicalةالطب الشرعى و السموم اإلكلینیكی٢٧
Toxicology

FNST600الطب الشرعى و السموم اإلكلینیكیة

Generalالعامةالجراحة٢٨ SurgeryالعامةالجراحةSUR600

SONC600جراحة العامةSurgical Oncologyجراحة األورام٢٩

PEDSUR600الجراحة العامةPediatric surgeryجراحة األطفال٣٠

GYN600التولید و أمراض النساءObstetrics &Gynaecologyالتولید و أمراض النساء٣١

OPHT600طب و جراحة العیونOphthalmologyطب و جراحة العیون٣٢

URL600جراحة المسالك البولیة و التناسلیةUrologyجراحة المسالك البولیة ٣٣

ENT600األذن و األنف و الحنجرةOtorhinolaryngologyاألذن و األنف و الحنجرة٣٤

AUDI 600األذن و األنف و الحنجرةAudiologyأمراض السمع٣٥

PHON600األذن و األنف و الحنجرةPhoniatricsأمراض التخاطب ٣٦

OSURG600جراحة العظامOrthopaedic Surgeryجراحة العظام٣٧

NSUR600جراحة المخ واألعصابNeurosurgeryجراحة المخ واألعصاب٣٨

CSUR600جراحة القلب والصدر Cardiothoracic Surgeryجراحة القلب والصدر ٣٩

Anaesthesia & Surgical Intensiveالتخدیر و العنایة المركزة الجراحیة٤٠
Care

ANET600التخدیر و العنایة المركزة الجراحیة

RAD600األشعة التشخیصیةRadio diagnosisاألشعة التشخیصیة٤١

CPATH600الباثولوجیا اإلكلینیكیةClinical Pathologyالباثولوجیا اإلكلینیكیة٤٢

TROP600االمراض المتوطنةTropical Medicineطب المناطق الحارة وصحتھا٤٣

PSUR600جراحة التجمیلPlastic Surgeryجراحة التجمیل ٤٤

VSUR600جراحة األوعیة الدمویةVascular Surgeryراحة األوعیة الدمویةج٤٥

: درجات الدكتوراة البينيةسادسا
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CODEالقسم املانح للدرجةاملسمى باللغة اإلجنليزية الدرجـــةم

RMD600(كلیة الطب)درجة بینیةRegenerative medicineالطب التجددي٤٦

جملس اجلامعة بناءً على طلب مبوافقةأن تنشأ درجات علمية فى ختصصات أخرى جيوز ):٣ادة (امل
جملس الكلية واقرتاح جمالس األقسام العلمية وفقًا ألحكام قانون تنظيم اجلامعات 

والئحته التنفيذية.

شروط القيد لدرجة املاجستري:):٤املادة (

والجراحة من إحدى جامعـات جمهوریـة أن یكون الطالب حاصال على درجة البكالوریوس فى الطب.١
مصر العربیة أو على درجة معادلة لها من كلیـة مماثلـة أو مـن معهـد علمـى آخـر معتـرف بـه مـن 

المجلس األعلى للجامعات .
أن یكون الطالب قد أمضى السنة التدریبیة (االمتیاز) أو ما یعادلها ..٢

دراسة لدرجة املاجستري وبدء المواعيد القيد:)٥املادة (

یكون التقدم للقید لدرجة الماجستیر مرتین خالل العام على دورین كما یلي :ـ
: في شهر سبتمبر (فصل الخریف) على أن تبدأ الدراسة في شهر أكتوبر من كل عام.الدور األول

الدراسة في شهر إبریل من كل عام، مع مراعـاة في شهر مارس (فصل الربیع) على أن تبدأ: الدور الثاني
تنظیم فصل دراسي صیفي لهم.  

 یتم اإلعالن عن قبول ملفات القید بالدراسات العلیا خالل النصف األول من شهر أغسطس بالنسـبة للـدور
األول (فصل الخریف)وخالل النصف األول من شهر فبرایر بالنسبة للدور الثاني (فصل الربیع).

عالن عن التسجیل في مقررات الفصـول الدراسـیة(الخریف والربیـع والصـیف) قبـل موعـد بـدء الفصـل یتم اال
الدراسي بأسبوعین.

لدرجةاملاجستري:للقيدالقواعدالواجب اتباعهاعندالتقدم):٦املادة (

یحــق للطبیــب المقــیم األساســي بإحــدى المستشــفیات الجامعیــة وكــذا المعیــد فــي أحــد أقســام العلــوم .١
یة األساسیة التقدم للقید لدرجة الماجستیر في الدور (الفصل الدراسي) الذي یلي استالمه العمل.الطب
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ــث ، الطبیــب الحــر، .٢ ــات الصــحیة األخــرى ، الطبیــب الثال ــوزارة الصــحة والهیئ ــابع ل یحــق للطبیــب الت
یر فـي أحـد الطبیب الوافد وغیرهم من األطبـاء غیـر المقیمـین األساسـیین التقـدم للقیـد لدرجـة الماجسـت

الفروع اإلكلینیكیة.
یــتم تحدیــد عــدد األطبــاء (عــدا األطبــاء المقیمــین األساســین) الــذین یســمح لهــم بالقیــد وفقــا لخطــة .٣

سنویة خاصة بكل قسم، وتتم المفاضلة بـین المتقـدمین وفقـا للمجمـوع التراكمـي للـدرجات التـي حصـل 
ى ُیفضـل الطبیـب الحاصـل علـى الدرجـة علیها الطبیـب فـي الدرجـة الجامعیـة األولـى وفـي حـال التسـاو 

األعلى في مادة التخصص.  
یحق للطبیب من غیر المعیدین التقدم للقید لدرجة الماجستیر في أحد فروع العلوم الطبیة األساسیة .٤

عقب إلحاقهم ببرنامج تدریبي لمدة عام بالقسم الـذي یقتـرح مـنح الدرجـة وفقـا للضـوابط التـي یضـعها 
مجلس الكلیة .

لنيل درجةاملاجستري: مدةالدراسة والساعات املعتمدة ):٧ادة (امل

ساعة معتمدة واجتیاز امتحان نهائي:٤٥. إجمالي متطلبات الحصول على الدرجة ١

أوال: األقسام اإلكلينيكية :
الجزء األول ( الفصل الدراسي األول) : 

ساعات معتمدة.٥فصل دراسي واحد : -
لدرجة الماجستیر . یبدأ بعد تاریخ القید-
یحدد القسم الذي یقترح منح الدرجة المقررات التي یجب تدریسـها فـي الجـزء األول ویشـترك مـع -

القسم أو األقسام العلمیة ذات الصلة بهذه المقررات في تحدید المحتوى العلمي ووضع الجداول 
الدراسیة.

: الرسالة
ساعات معتمدة .٦-
لفصل الدراسي الثاني.یتم تسجیل الرسالة مع بدایة ا-

:اجلزء الثاني (الفصل الدراسي الثاني والثالث والرابع)
ساعة معتمدة .١٨فصول دراسیة : ٣-
یبدأ مع بدایة الفصل الدراسي الثاني ویخصص  لدراسة المقررات الدراسیة األساسیة واالختیاریـة -

واعتماد مجلس الكلیة. في مادة التخصص بناءا علي اقتراح مجلس القسم المانح للدرجة
ساعة معتمدة .١٤البرنامج التدریبي اإلكلینیكي أو العملي في القسم المانح للدرجة : 

یعتبر التدریب االكلینیكـي أو العملـي جـزًءا أساسـیًا مـن الدرجـة وتقـوم األقسـام المختصـة بإعـداد -
البرنامج التدریبي الخاص بها.
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oشــــــهرًا                  ٣٦تــــــدریب فعلــــــي ال تقــــــل عــــــن یقضــــــي الطبیــــــب المقــــــیم األساســــــي فتــــــرة
تبدأ من تاریخ استالم العمل .

o التدریب لألطباء المسجلین من الخارج یبدأ مع بدایة الفصل الدراسي الثاني ولمدة سنة انتداب
أیام أسبوعیا لمدة عامین) علي أن یتقدم لالمتحان ٣كامل أو ما یعادلها من االنتداب الجزئي (

.شهر من تاریخ القید للدرجة٣٠ائي بعد فترة ال تقل عن النه
o .یجوز لألطباء الوافدین بدء التدریب االكلینیكي بدایة من تاریخ القید للدرجة وبنفس الشروط

.شهر من تاریخ القید للدرجة٣٠علي أن یتقدم لالمتحان النهائي بعد فترة ال تقل عن 

تمدتان : ساعتان معاألنشطة العلمية املختلفة
تشمل هذه األنشطة على سبیل المثال حضور المؤتمرات العلمیة و مناقشـات الرسـائل العلمیـة و المشـاركة 

في الندوات العلمیة و الدورات التدریبیة وورش عمل ذات الصلة بمجال التخصص. 
ثانيا : أقسام العلوم الطبية األساسية :
الجزء األول (الفصل الدراسي األول والثاني):

ســاعات معتمــدة یحــدد القســم الــذي یقتــرح مــنح الدرجــة المقــررات التــي یجــب تدریســها فــي الجــزء األول ٨
ــة ذات الصــلة بهــذه المقــررات فــي تحدیــد المحتــوى العلمــي ووضــع  ویشــترك مــع القســم أو األقســام العلمی

الجداول الدراسیة
:الرسالة
ساعات معتمدة.١٠-
الدراسي الثاني.یتم تسجیل الرسالة مع بدایة الفصل -

: اجلزء الثاني (الفصل الدراسي الثالث والرابع)
ساعة معتمدة. ١٥

یبدأ مع بدایة الفصـل الدراسـي الثالـث، ویخصـص لدراسـة المقـررات الدراسـیة األساسـیة واالختیاریـة فـي 
مادة التخصص .

ساعات معتمدة .١٠: الربنامج التدريبي العملي
o شهرًا تبدأ من تاریخ استالم العمل.٣٦دریب فعلى ال تقل عن فترة تالمعید بالقسمیقضي
o شهرًا تبدأ من تاریخ موافقة مجلس القسم على ٣٦فترة تدریب فعلى ال تقل عن غیر المعیدیقضي

إلحاقه بالبرنامج التدریبي بالقسم.
: ساعتان معتمدتاناألنشطة العلمية املختلفة

ة والبرنــامج التــدریبي اإلكلینیكــي أو العملــي ونســبة الســاعات . یحــدد كــل قســم المقــررات الدراســی٢
المعتمدة لكل من هذه المقررات واألنشطة السابق ذكرها (وفقا لجداول الباب السابع) كل على حـدة، 

على أن یتم اعتمادها من مجلس الكلیة . 
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ـــة فـــي ك٣ ـــوم الطالـــب بتســـجیل األنشـــطة التدریبیـــة واألنشـــطة العلمیـــة المختلف راســـة لألنشـــطة            . یق
)Log Book على أن یتم اعتمادها من مجلس القسم قبل التصریح له بدخول امتحان نهایة الجـزء ،(

أوما یعادل الساعات المعتمدة المطلوبة في حالة سفر الطالب للخارج للدراسة اوجمع المادة العلمیة
الساعات املعتمدة

تحدید وزن كل مقرر في الفصل الدراسي الواحد ، وهي تعادل : الساعة المعتمدة هي : وحدة قیاس ل
ساعة دراسیة نظریة واحدة في األسبوع.أ

أو ساعتین تطبیقیتین أو ساعتین من التدریبات المعملیة أو اإلكلینیكیة في األسبوع .ب
سـبوع ج. أو أربع ساعات من التدریبات المیدانیة أو األنشطة المختلفة تبعا لطبیعة كل قسـم فـي األ

طوال الفصل الدراسي
: مواعيد الدراسة

 أسبوع دراسي شامال االمتحانات.١٥فصل الخریف : یبدأ من أول أكتوبر لمدة
 أسبوع دراسي  شامال االمتحانات .١٥فصل الربیع : یبدأ من أول أبریل لمدة
 أسابیع دراسیة شامال االمتحانات.٨فصل الصیف : یبدأ من أول أغسطس لمدة

: اعد دراسة مقررقو
ال یسمح للطالب بالتسجیل في مقرر دراسي إذا كان لـه متطلـب سـابق ویجـب علیـه أن یجتـاز المتطلـب .١

السابق أوال.
- یحق للطالب أن یحذف/یضـیف أي مقـرر قبـل نهایـة األسـبوع الثـاني مـن بدایـة الفصـل الدراسـي (الخریـف .٢

تعبئـة نمـوذج الحـذف واإلضـافة واعتمـاده مـن المرشـد الربیع) أو نهایة األسبوع األول من فصل الصیف بعـد 
األكادیمي دون أن یظهر المقرر الذي تم حذفه في سجله الدراسي. 

یسمح للطالب باالنسحاب من المقرر الدراسي قبـل نهایـة األسـبوع الثـاني عشـر مـن بدایـة فصـل الربیـع .٣
نسـحاب واعتمـاده مـن المرشـد والخریف أو األسـبوع السـادس مـن الفصـل الصـیفي بعـد تعبئـة نمـوذج اال 

األكــادیمي وفــي هــذه الحالــة ال تحســب للطالــب ســاعات هــذا المقــرر ویرصــد للطالــب تقــدیر منســحب 
withdrawal (W) .في سجله الدراسي

علــى األقــل مــن الســاعات التدریســیة %٧٥ال یســمح للطــالب بــدخول االمتحــان النهــائي إال إذا حضــر .٤
مـن مجمـوع عـدد السـاعات التدریسـیة للمقـرر. یخطـر الطالـب %٢٥للمقرر. فإذا تجاوزت نسبة غیابه 

بحرمانـه مــن دخــول امتحــان نهایــة الجــزء ویرصــد لــه فــي ســجله الدراســي منســحبا انســحابا إجباریــا مــن 
.Forced Withdrawal (FW)المقرر 

ریة یســمح للطالــب باالنســحاب مــن المقــرر الدراســي بعــد التســجیل عنــد اســتدعائه ألداء الخدمــة العســك.٥
فــي ســجله Military withdrawal (MW)ویرصــد لــه تقــدیر منســحب ألداء الخدمــة العســكریة 

الدراســي وال تحســب هــذه الفتــرة ضــمن مــدة صــالحیة المقــررات وبشــرط أن یكــون االنســحاب مــن جمیــع 
المقررات في الفصل الدراسي. 
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سب له كساعات دراسیة ) ال تحI , W , FW or MWالمقررات التي یحصل فیها الطالب على تقدیر (.٦
وال تدخل في حساب المتوسط التراكمي للدرجات. 

یرصد في سجل الطالب الدراسي جمیع تقدیراته الحاصل علیها في المقررات في جمیـع محاوالتـه وتـدخل .٧
Cumulative Gradeجمیعـا فـي حسـاب المتوسـط التراكمـي للـدرجات فـي جمیـع الفصـول الدراسـیة 

Point Average (CGPA)
ــة ضــمن ی.٨ ــة/ المعهــد أو الجامع ــي مقــررات دراســیة مــن خــارج القســم أو الكلی جــوز للطــالب التســجیل ف

برنامجه الدراسي وذلك بعد موافقة مجلس الكلیة بناء علـى اقتـراح مجلـس القسـم المخـتص وتـدخل هـذه 
. تسمح بالتبـادل Grade Point Average (GPA)المقررات في حاسب المتوسط التراكمي للدرجات 

ن الجامعات أو كورسات متمیزة. بی
أثنــاء تقدمــه فــي بحــث رســالة الماجســتیر أو IP (In Progressیرصــد تقــدیر الطالــب فــي الســجل (.٩

) Uأو غیـر مرضـى S (Satisfactory)الدكتوراه ، وترصد له نتیجة مناقشة الرسالة بتقدیر مرضـى (ٍ 
Unsatisfactory وال تدخل في حساب متوسط نقاط التقدیرGPA.

حساب املتوسط الرتاكمي للدرجات : 
نقاط المقرر × = عدد الساعات المعتمدة للمقرر أوال: نقاط تقدیر المقرر

:تحسب نقاط المقرر وفقا للدرجات التي حصل علیھا الطالب علي النحو اآلتي
التقدیرنقاط المقررالنسبة المئویة للتقدیر

4.00Aفأكثر90%
-3.67A%89.99-%85من 
+3.33B%84.99-%80من 
3.00B%79.99-%75من 
-2.67B%74.99-%70من 
+2.33C%69.99-%65من 
2.00C%64.99-%62من 
-%61.99من 60%1.67C-

Fصفر%٦٠أقل من 

ثالثـة أرقـام لكـل جـزء مـن أجـزاء الماجسـتیر أوالـدكتوراة (ألقـرب GPAثانیا: المتوسط التراكمي للـدرجات 
عشریة) وفقا للمعادلة : 

= GPA
] + ...........٢] + [ نقاط تقدیر المقرر ١[نقاط تقدیر المقرر 

مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسیة التي أكملها الطالب في الفصل الدراسي

لة: وفقا للمعادCGPAثالثا: یتم حساب إجمالي المتوسط التراكمي للدرجات 

= CGPAمجموع نقاط تقدیر جمیع المقررات التي أكملها الطالب
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مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسیة 

4.00A%٩٠أكثر من 

٩٠–%٨٥%3.67A-

+3.33B%٨٥حتى أقل من –%٨٠

3.00B%٨٠حتى أقل من –%٧٥

-2.67B%٧٥حتى أقل من -%٧٠

+2.33C%٧٠أقل من حتى-%٦٥

1.67C%٦٥حتى أقل من -%٦٠

ويعترب الطالب راسبا يف هذا املقرر%٦٠ال يعتد بأي تقدير أقل من 

: املرشد األكادميي
یحدد القسم لكل طالب مرشدا أكادیمیا ویفضـل أن یكـون مـن أعضـاء هیئـة التـدریس مـن نفـس التخصـص كلمـا أمكـن ، 

لنصح واإلرشاد خالل فترة دراسـته ولمسـاعدته فـي اختیـار المقـررات الدراسـیة األساسـیة والتكمیلیـة الالزمـة وذلك لتقدیم ا
لمجــال تخصصــه. ویكــون رأي المرشــد األكــادیمي استشــاریا ولــیس إلزامیــا للطالــب وذلــك حتــى نهایــة دراســة الطالــب 

للمقررات. 

التخصص: شروط نيل الطالب لدرجة املاجستري يف ):٨املادة (

یشترط للحصول على درجة الماجستیر النجاح في ثالثة أجزاء. 
النجاح في امتحان یعقد بعد نهایة الجزء األول مع استیفاء الساعات المعتمدة المطلوبة.-
قبول الرسالة بقرار من اللجنة العلمیة المشكلة لمناقشتها في جلسة علنیة علي أن یعتمد القرار من -

والكلیة وذلك قبل أو بعد اجتیاز الطالب لالمتحان النهائي للماجستیر.مجلسي القسم
النجاح في امتحان یعقد بعد نهایة الجزء الثانى مع استیفاء الساعات المعتمدة المطلوبة.-

مواعيد امتحان اجلزء األول لدرجة املاجستري ونظامه:  ):٩املادة (

لنصــف األول مــن شــهري ابریــل وأكتــوبر مــن كــل عــام، یتقــدم الطالــب المتحــان الفصــل األول فــي ا.١
وذلك عقب استیفائه حضور المقررات الدراسیة والساعات المعتمدة 

یقدم الطالب طلب دخول االمتحان قبل موعده بشهر على األقل. .٢
یشترط للنجاح في الجزء األول ما یلي :.٣
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هي ، اإلكلینیكــي أو مــن مجمــوع درجــات االختبــارات (التحریــري ، الشــف%٦٠الحصــول علــى -
العملي) لكل مقرر من مقررات الجزء األول.

ــار التحریــري فــي كــل مقــرر مــن %٥٠الحصــول علــى نســبة ال تقــل عــن - مــن درجــة االختب
مقررات الفصل الدراسي.  

ومجمـوع اختبـارات الشـفهي واالكلینیكـي والعملـي (بالتسـاوي) %٦٠یمثل االختبار التحریري نسـبة .٤
ع الدرجات الكلیة لكل اختبار. من مجمو %٤٠نسبة 

مــن یرســب فــي أي مقــرر مــن المقــررات الدراســیة للجــزء األول یــؤدي االمتحــان فیــه ویحصــل علــى .٥
تقدیر االمتحان الفعلي. 

تحدد جداول الباب السابع نظام  االمتحان في الفصل األول ..٦

:ناقشة رسالة املاجستري يف التخصصشروط تسجيل وم):١٠املادة (

تسجیل برتوكول رسالة الماجستیر مع بدایة الفصل الدراسي الثاني وذلك من خـالل الخطـة البحثیـة یتم.١
تمدة للقسـم أو الكلیـة وتكـون الرسـالة بحـث علمـي لألقسـام األكادیمیـة واالكلینیكیـة وتؤخـذ موافقـة المع

لجنة أخالقیات البحث العلمي بالكلیة على الجوانب األخالقیة بالرسالة. 
طالب أن یتقدم لمناقشة الرسالة قبل أو بعد اجتیاز االمتحان النهائي  للماجستیریمكن لل.٢
یشترط للتقدم لمناقشة الرسالة ما یلي : .٣

شهرًا من تاریخ تسجیل الرسالة ١٢مرور فترة ال تقل عن -
النجاح في امتحان الجزء األول. -
درجــة مــن مركــز معتمــد مــن جامعــة حكومیــة ٤٠٠الحصــول علــي شــهادة التویفــل بحــد أدنــي-

. ولیس من مراكز خارجیة وأن تكون معتمدة من األیمدیست

مواعيد االمتحان الشامل لدرجة املاجستري ونظامه: ):١١املادة (

یتقدم الطالب المتحان النهائي الشامل لدرجة الماجستیر خـالل شـهري مـایو ونـوفمبر مـن كـل عـام .١
وط اآلتیة : متى توافرت الشر 

النجاح في الجزء األول .-
أو العملـي ة والبرنـامج التـدریبي اإلكلینیكـي/استیفاء الساعات المعتمدة لكـل مـن المقـررات الدراسـی-

) .log bookواألنشطة العلمیة المختلفة كما هو مبین بكراسة األنشطة (
قضاء فترة التدریب الفعلي (اإلكلینیكي أو العملي).-
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شهرا ٣٠شهر من تاریخ استالم العمل (المعید األكادیمي والطبیب المقیم) و ٣٦انقضاء فترة -
من تاریخ القید للدرجة(للطبیب غیر المقیم المسجل من وزارة الصحة)

یشترط للنجاح في النهائي الشامل : .٢
من مجموع درجات االختبـارات ( التحریـري ، الشـفهي ، %٦٠الحصول على نسبة ال تقل عن -

.مقررات الجزء الثانيلالعملي) 
. مقررات الجزء الثانيلمن درجة االختبار التحریري %٥٠الحصول على نسبة ال تقل عن -

األخرى الختبـارات الشـفهي %٥٠من درجات المقرر و الـ %٥٠ُیحتسب لالختبار التحریري نسبة .٣
واإلكلینیكي أو العملي ( بالتساوي).  

یؤدي االمتحان فیه كامال ویحسب له الدرجات الفعلیة.من یرسب في االمتحان النهائي الشامل .٤
تطلق فرص التقدم الفعلي لالمتحـان لحـین انتهـاء المـدة القانونیـة واالسـتثنائیة المحـددة لالسـتمرار .٥

في القید لدرجة الماجستیر. 
ني تحدد جداول الباب السابع في هذه الالئحة نظام االمتحان في الجزء الثاني (الفصل الدراسي الثا.٦

والثالث والرابع). 

:التقدير النهائي لدرجة املاجستريعلى النحو التايلحيسب ):١٢املادة (

من الدرجة الكلیة للتحریرىلكل مقرر فى الجزء األول و الثاني المتحان التقییم %٢٠یخصص −
المستمر ویعقد فى نهایة كل فصل دراسي.

النجاح في الرسالة بدون تقدیر−
للماجسـتیر عــن طریـق حســاب المتوســط التراكمـي للــدرجات كمـا ســبق ذكـره فــي بنــد التقـدیر النهــائى−

حساب المتوسط التراكمى للدرجات.
احلد األقصى ملدة القيد لدرجة املاجستري أربـع  سـنوات  ومـع ذلـك جيـوز بقـرار مـن ):١٣املادة (

جملس الكلية مد هذه املدة إىل عامني اضافيني متصلني أو منفصلني .

املاجستري على الوجه التايل:حتسب تقديرات النجاح والرسوب يف امتحانات ):١٤ة (املاد
وفقا للمعدل الطالبتقدیرتحدیدعشریین و یتمرقمینألقرببالنقاط التراكميالمعدلاحتسابیتم

التراكمي الذي حصل علیه كاآلتي:

جدول تصنیف المعدالت الفصلیة والتراكمیة
التقدیرالمعدل

ممتاز٤-٣.٥
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جید جدا٣.٤٩- ٣
جید٢.٩٩-٢.٥
مقبول٢.٤٩- ٢

شروط القيد لدرجة الدكتوراه :):١٥املادة (

أن یكــون الطالــب حاصــال علــى درجــة الماجســتیر فــى مــادة التخصــص بتقــدیر جیــد علــى األقــل مــن إحــدى 
أو معهد علمى آخـر معتـرف بـه جامعات جمهوریة مصر العربیة أو على درجة معادلة لها من كلیة مماثلة 

من المجلس األعلى للجامعات، وفي حالة عدم وجود درجة ماجستیر فـى مـادة التخصـص یشـترط الحصـول 
على تقدیر جید على األقل فى إحدى المواد ذات الصلة بمادة التخصص.

مواعيد القيد لدرجة الدكتوراه :):١٦املادة (

مارس) لدور الربیع و سبتمبر (من ١٥الي ١اه فى شهرى مارس (من یكون التقدم للقید لدرجة الدكتور 
سبتمبر) لدور الخریف من كل عام.١٥إلي ١

لساعات املعتمدة لنيل درجة الدكتوراه: مدةالدراسة وا):١٧املادة (

مدة الدراسة ثالث سنوات (ستة فصول دراسیة) تبدأ عقب القید للدرجة..١
ساعة معتمدة موزعة كما یلي :  ٦٠الدرجة العلمیة إجمالي متطلبات الحصول على .٢

ساعات معتمدة ویشمل اآلتي : ٥) : الفصل الدراسي األول(:اجلزء األول
 ،المقررات الدراسیة التي تخدم فرع التخصص، على أن تحدد بمعرفة القسم المانح للدرجة

لتدریس واالمتحان.ویتم االستعانة باألقسام المعنیة األخرى للتنسیق والمشاركة في ا
 الدراسات المتقدمة في المجال الطبي (طرق البحث العلمي ، اإلحصاء الطبي واستخدام

الحاسب اآللي في العلوم الطبیة).
ساعة معتمدة.١٥فصول دراسیة) : ٤(مدتها :الرسالة

الثاني.و یتم تسجیل بروتوكول الرسالة مع بدایة الفصل الدراسي 
سـاعة معتمـدة موزعـة ٤٠فصـول دراسـیة : ٤ولمـدة الثـانيمع بدایة الفصـل الدراسـى :اجلزء الثاني

كما یلي :
 : معتمدة.ساعة ٢٥المقررات الدراسیة األساسیة واالختیاریة في فرع التخصص
لفة : كراسة األنشطة وتتضمن البرنامج التدریبي اإلكلینیكي والعملي واألنشطة العلمیة المخت

ساعة معتمدة.  ١٥
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) أیام أسبوعیا) یبدأ مع بدایة الفصل ٣تكون مدة التدریب االكلینیكي عامین تدریبا جزئیا
الدراسي الثاني 

یحـــدد كــل قســـم المقــررات الدراســیة و البرنــامج التــدریبى اإلكلینیكــى أو العملــى ونســـبة الســاعات .٣
بق ذكرها كل علـى حـدة علـى ان یـتم اعتمادهـا المعتمـدة لكل من هذه المقررات و األنشطة السا

من مجلس الكلیة وذلك كما هو مبین بالباب الثامن من هذه الالئحة. 
: املرشد األكادميي

ــة التــدریس مــن نفــس  ــا ویفضــل أن یكــون مــن أعضــاء هیئ یحــدد القســم لكــل طالــب مرشــدا أكادیمی
دراســته ولمســاعدته فــي اختیــار التخصــص كلمــا أمكــن ، وذلــك لتقــدیم النصــح واإلرشــاد خــالل فتــرة 

ــادیمي  ــة الالزمــة لمجــال تخصصــه. ویكــون رأي المرشــد األك ــررات الدراســیة األساســیة والتكمیلی المق
استشاریا ولیس إلزامیا للطالب وذلك حتى نهایة دراسة الطالب للمقررات. 

: العلوم الطبية األساسيةنيكية أوشروط نيل الطالب لدرجة الدكتوراه يف أحد الفروع اإلكلي):١٨املادة (
یشترط للحصول على درجة الدكتوراه:

.الفصل الدراسي األول واستیفاء الساعات المعتمدةالنجاح في امتحان -
قبول الرسالة بقرار من لجنة الحكم بعد المناقشة العلنیة على أن یعتمد قرارها من مجلسـي -

القسم والكلیة .
.لشامل واستیفاء الساعات المعتمدة النهائي امتحان االالنجاح في -

لدرجة الدكتوراه ونظامه :الفصل الدراسي األولمواعيد امتحان ):١٩ادة (امل
فــي دور إبریــل أو دور أكتــوبر مــن كــل عــام وذلــك عقــب اســتیفائه الفصــل الدراســي األولیتقــدم الطالــب المتحــان .١

ساعات).٥الدراسات السابقة والساعات المعتمدة (
على األقل في كل مقرر على حدة. %٦٠حصول الطالب على الفصل الدراسي األول ط للنجاح في یشتر .٢
یعید االمتحان في المقرر الذي رسب فیه.الفصل الدراسي األولمن یرسب في أي من مقررات .٣

. الفصل الدراسي األولتحدد جداول الباب الثامن من هذه الالئحة نظام االمتحان في .٤

لدرجة الدكتوراه ونظامه :النهائي الشاملمتحان االمواعيد :)٢٠املادة (
في دور مایو أو دور نوفمبر متى توافرت الشروط التالیة:  االمتحان النهائي الشاملیتقدم الطالب .١

 الفصل الدراسي األولالنجاح في .
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 فیهـا استیفاء الساعات المعتمدة لكـل مـن المقـررات الدراسـیة وكراسـة األنشـطة المبـین
ســــاعة ٤٠البرنـــامج التــــدریبي اإلكلینیكـــي أو العملــــي واألنشـــطة العلمیــــة المختلفـــة (

معتمدة). 
 شهرا من تاریخ القید للدرجة٣٦انقضاء

شروط النجاح فى درجة الدكتوراة.
 مــن الدرجــة الكلیــة للتحریــرى لكــل مقــرر فــى الجــزء األول و الثــاني %٢٠یخصــص

م المستمر ویعقد فى نهایة كل فصل دراسي.للدكتوراة المتحان التقیی

من مجموع درجات االختبار.%٦٠یشترط للنجاح في االختبار التحریري الحصول على .٢
ــارات الشــفهیةللنجــاح فــى اشــترط ی.٣ ــةالختب ــي نســبة و العملی ــي األقــل%٦٠الحصــول عل فــى مجمــوع عل

درجاتهما معا .
.علي األقل%٦٠ول علي نسبة الحصاالكلینیكیة الختبارات للنجاح فى اشترط ی.٤
ــارات الشــفهیة .٥ ــرى ومجموعــة اإلختب ــا ( التحری ــارات جمیعه ــرى یعیــد اإلختب ــار التحری ــى اإلختب مــن یرســب ف

والعملیة / و اإلكلینیكیة ).
من یجتاز اإلختبار التحریرى ویرسب فى مجموعة اإلختبارات الشفهیة والعملیة / و اإلكلینیكیة  یعید فقط .٦

بارات الشفهیة والعملیة /  و اإلكلینیكیة .مجموعة اإلخت
نظـام االمتحانـات التحریریـة والشـفهیة واإلكلینیكیـة أو العملیـة مـن هـذه الالئحـةتحدد جداول الباب الثامن.٧

.لالمتحان النهائي الشامل

شروط تسجيل رسالة الدكتوراه يف التخصص :):٢١املادة (
من خالل الخطة البحثیـة المعتمـدة مـن القسـم أو الدراسي الثانيمع بدایة الفصلیتم اختیار موضوع البحث .١

الكلیة وتحدید أسماء المشرفین على الرسالة. وبالنسبة لألقسام التـي تضـم وحـدات علمیـة وتخصصـیة یكـون 
المشرف الرئیسي من ذات الوحدة وتكون الرسالة بحث علمي. 

أشـهر مـن ٦راه مع بدایة الفصـل الدراسـي الثـاني (أن یتقدم الطالب إلى مجلس القسم بتسجیل رسالة الدكتو .٢
القید) وتؤخذ موافقة لجنة أخالقیات البحث العلمي بالكلیة على الجوانب األخالقیة بالرسالة. 

شروط مناقشة رسالة الدكتوراه: ):٢٢املادة (

-:توافر الشروط التالیة لتقدم لمناقشة الرسالة لیشترط 
.را من تاریخ تسجیل الرسالةشه٢٤مرور فترة ال تقل عن -
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أن یقــدم الطالــب بحثــًا واحــدًا علــى األقــل  یكــون مقبــوال للنشــر فــي مجلــة علمیــة متخصصــة ومحكمــة -
وتصدر بصـفة دوریـة، علـى أن یكـون هـذا البحـث ذا صـلة قویـة بالنتـائج العلمیـة التـي توصـلت إلیهـا 

الرسالة. 
أوبعد اجتیاز االمتحان النهائي للدكتوراة.یجوز للطالب التقدم لمناقشة رسالة الدكتوراة قبل -

ال جيوز للطالب أن يبقى مقيدًا لدرجة الدكتوراه ألكثر من عام كامل دون أن يتقدم ) :٢٣املادة (
أو دون تقـديم عـذر مقبـول أو مـا يثبـت وقـف الفصل الدراسي األول فعليا المتحان 

قيده.

يدًا لدرجة الدكتوراه ألكثر من أربع سـنوات مـن تـاريخ تسـجيل ال جيوز للطالب أن يبقى مق):٢٤املادة (
الرسالة دون أن يتقدم للمناقشة، و جيوز لس الكلية أن يرخص لـه املـد حبـد أقصـى عـامني 

بناء على تقرير من املشرف الرئيس وموافقة جملس القسم.

وقف القيد:):٢٥املادة (

صلیة للقید، و ذلك بحد اقصى أربع سنوات متصلة أو یجوز وقف القید قبل انتهاء المدة األ
- متقطعة ألى من األسباب التالیة:

رعایة الطفل..١
رعایة األسرة ..٢
السفر إلى الخارج لمرافقة الزوج أو الزوجة  ..٣
التجنید..٤
المنح التدریبیة و المهمات الرسمیة . .٥
المرض الذي یحول دون االنتظام في الدراسة ..٦

إلغاء القيد بالدراسات العليا :):٢٦املادة (
یكون إلغاء القید لألسباب التالیة.  

انتهاء المدة القانونیـة واالسـتثنائیة للحصـول علـى الدرجـة العلمیـة المنصـوص علیهـا فـي .١
هذه الالئحة .

تقریر المشرفین على الرسالة بعدم انتظام الطالب وجدیته. .٢
بــدون التقــدم األول مــن الــدكتوراهل الدراســيالفصــمــرور عــام كامــل دون التقــدم المتحــان .٣

).٢٣(مادة بعذر مقبول أو وقف القید
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ال يعترب الطالب مقيدا بالدراسات العليا إال بعـد سـداد الرسـوم الدراسـية كمـا يلتـزم ):٢٧املادة (
الطالب بسداد الرسوم سنويا 

:ان اإلشراف على رسائل املاجستريقواعد تشكيل جل):٢٨املادة (

یجوز أن یتعدد المشرفون من بین أعضاء هیئة التدریس بحیث ال یزید عددهم عن ثالثة لرسالة .١
الماجستیر. 

یتم تحدید المشرف الرئیس على الرسالة وفقا لقائمة األقدمیة الخاصة بالسادة األساتذة بالقسم، .٢
أقدمیتهم داخل في األقسام التي تضم وحدات علمیة وتخصصیة فیكون ترتیب األساتذة وفقأما 

الوحدة. 
یساعد في اإلشراف األساتذة المساعدون أوالمدرسون وفقا لترتیب أقدمیة كل منهم في القسم من .٣

خالل القائمة الخاصة بدورهم في اإلشراف. 
یجوز انضمام عضو هیئة تدریس في غیر التخصص األصلي للباحث إلى لجنة اإلشراف متى .٤

به.  استدعي موضوع البحث االستعانة
یرفع اسم المشرف من لجنة اإلشراف على رسالة الماجستیر اذا تمت إعارته قبل مرور ستة .٥

أشهر من تاریخ تسجیل موضوع الرسالة، وفي هذه الحالة یعین مجلس الكلیة بعد أخذ رأي 
مجلس القسم عضو هیئة تدریس مناظر له في الدرجة لإلشراف على الرسالة.

اشهر على ٦یسي على  الرسالة إلى جهة خارج الجامعة بعد مرور في حال إعارة المشرف الرئ.٦
تسجیل موضوع الرسالة یقدم المشرف تقریرا عن الرسالة إلى مجلس القسم للعرض على مجلس 

الكلیة، وفي وضوء ذلك یقرر مجلس الكلیة من یحل محله أو من ینضم إلیه في اإلشراف.
اء اللجنة أو فیما بین أحدهم والطالب حتى أو نسب بین أعضال یجوز أن توجد صلة قرابة .٧

. الدرجة الرابعة

تشكيل جلان اإلشراف على رسائل الدكتوراه : ):٢٩املادة (

یتم تحدید المشرف الرئیس على الرسالة طبقا لدوره في أقدمیة األساتذة بالقسم، أما في األقسام التي .١
أقدمیتهم داخل الوحدة .تضم وحدات علمیة وتخصصیة فیكون ترتیب األساتذة وفق 

یجوز أن یتعدد المشرفون من بین أعضاء هیئة التدریس بحیث ال یزید عددهم عن أربعة لرسالة .٢
الدكتوراه .
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. یشترك في اإلشراف األساتذة المساعدون أو المدرسون وفقا ألقدمیة كل منهم في القسم من خالل ٣
القائمة الخاصة بدورهم في اإلشراف.

طبقا لقواعد الكلیة المنظمة لذلك من اقي أعضاء لجنة اإلشراف على ذات الرسالة . یتم ترشیح ب٤
- :بین 
أستاذ / أستاذ مساعد من التخصص األصلي للباحث من داخل الجامعة أو من خارجها.  -
أستاذ / أستاذ مساعد من غیر التخصص األصلي للباحث من  داخل الجامعة أو من خارجها. -
مشرف أجنبي.-
عضو من الخارج من ذوي الخبرات العلمیة (استشاري أو استشاري مساعد).-

أو نسب بین أعضاء اللجنة أو فیما بین أحدهم والطالب حتى الدرجة ال یجوز أن توجد صلة قرابة . ٥
. الرابعة

قواعد خاصة  باملشرف على رسالة الدكتوراه حال إعارته:   ):٣٠املادة (

شرف الرئیسي على  الرسالة إلى جهة خارج الجامعة بعد مرور عام على في حال إعارة الم.١
تسجیل موضوع الرسالة یقدم المشرف تقریرا عن الرسالة إلى مجلس القسم للعرض على 
مجلس الكلیة، وفي وضوء ذلك یقرر مجلس الكلیة من یحل محله أو من ینضم إلیه في 

اإلشراف.
رسالة الدكتوراه اذا تمت إعارته قبل مرور عام یرفع اسم المشرف من لجنة اإلشراف على.٢

من تاریخ تسجیل موضوع الرسالة، وفي هذه الحالة یعین مجلس الكلیة بعد أخذ رأي مجلس 
القسم عضو هیئة تدریس مناظر له في الدرجة لإلشراف على الرسالة.

السابقة و ذلك فى یلحق عضو هیئة التدریس العائد من االعارة الى قائمة االشراف وفقًا للقواعد.٣
الدورة التالیة لدورة االشراف الساریة.

ملتطلبات احلصول علي كل درجة من درجات املاجستري مت عمل جداول تفصيلية) :٣١املادة (
٢التي متنحها األقسام العلمية بالكلية واملوضحة بالبنود أوال وثانيا وثالثا من املادة 

صيلية جدولني لكل حيث تشمل اجلداول التفقة، حسب ترتيب ورودها بالبنود الساب
املقررات الدراسية والساعات املعتمدة ولألقسام ؛ األول لتفصيل برنامج ماجستري

حرية حتديد املقررات الدراسية ووزنها النسبي واإلجباري منها واالختياري 
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و اجلدول الثاني يوضح نظم اإلمتحانات التحريرية واعتمادها من جملس الكلية
الشفهية والعملية أواإلكلينيكية لدرجة املاجستري فى التخصصات املختلفة.و

مت عمل جداول تفصيلية ملتطلبات احلصول علي كل درجة من درجات الدكتوراة ) :٣٢املادة (
التي متنحها األقسام العلمية بالكلية واملوضحة بالبنود رابعا وخامسا سادسا من 

حيث تشمل اجلداول التفصيلية بنود السابقة، حسب ترتيب ورودها بال٢املادة 
جدولني لكل برنامج دكتوراه ؛ األول لتفصيل املقررات الدراسية والساعات املعتمدة 
ولألقسام حرية حتديد املقررات الدراسية ووزنها النسبي واإلجباري منها واالختياري 

التحريرية واعتمادها من جملس الكليةو اجلدول الثاني يوضح نظم اإلمتحانات 
فى التخصصات املختلفة.الدكتوراهوالشفهية والعملية أواإلكلينيكية لدرجة 

القـرار الـوزاري ابتداء من العـام الدراسـي الـذي يلـي صـدور تطبق أحكام هذه الالئحة ):٣٣املادة (
بالعمل بها 

٢٤/١/٢٠٠٥) بتاريخ ١٣١يستمر العمل بالالئحة الداخلية مبرحلة الدراسات العليا رقم ():٣٤املادة (
علــى الطــالب املقيــدين بــدرجتي املاجســتري ١٩/١/٢٠٠٦بتــاريخ ٥٠وتعــديالتها رقــم 

بتاريخ ٥٩٢كما يستمر العمل بالالئحة رقم والدكتوراه حىت حصوهلم على الدرجة.
٢٠٠٥على الطالب املقيدين بالدراسات العليا قبل العام ١٧/١/١٩٧٣
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يف التشريح األدمي وعلم األجنةدرجة املاجستري -١

Human Anatomy and Embryologyالتشريح اآلدمي واألجنة: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
ات املعتمدةالساع

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول
والثاني

General EmbryologyANA 501 GE٢علم األجنة (عام)

٨

Radiological AnatomyANA 501 RAاآلشعة التشریحیة 

ANA 529
٢

HistologyANA 502٢الھستولوجیا 

مقرر اختیاري (یختار مقرر واحد)

أسس البیولوجیا الجزیئیة -

أسس الوراثة-

Elective Course

- Basics of Molecular
Biology

- Basics of Genetics

ANA 501 BMB

ANA 501 GE

٢

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

١٥

& Human Anatomyالتشریح اآلدمي وعلم األجنة      

Embryology

ANA 501
١٠

قرر اختیاري (یختار مقرر واحد في م
فروع التشریح التطبیقي)

التشریح التطبیقي في علم المخ -
واألعصاب

التشریح التطبیقي في علم العیون-

التشریح التطبیقي في علم األذن واألذن -
والحنجرة

التشریح التطبیقي في علم العظام -

التشریح التطبیقي في علم جراحة -
التجمیل

ریح التطبیقي في علم النسا والتولیدالتش-

التشریح التطبیقي في علم أمراض -
صدریة

التشریح التطبیقي في علم أمراض القلب -
واألوعیة الدمویة

- Applied anatomy of
neurology

- Applied anatomy of
ophthalmology

- Applied of ENT

- Applied anatomy of
orthopedic

- Applied anatomy of Plastic
surgery

- Applied anatomy of
obstetric & gynecology

- Applied anatomy of Chest

- Cardio-vascular applied
anatomy

ANA 501 AAN

ANA 501 AAOP

ANA 501 AAE

ANA 501 AAOR

ANA 501 AAPS

ANA 501 AAOB

ANA 501
AACH

ANA 501 AACA

٥

كراسة 
طةاألنش

برنامج التدریب العملي  والمختبري في التشریح  وعلم األجنة 
ANA 501 GEP1

ANA 502 P1

ANA 501 RAP1

ANA 529 RAP1

ANA 501 P2

١٠

٢أنشطة علمیة مختلفة

١٠الرسالة

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



٢٨

علم األجنة):  (ماجستري التشريح اآلدمي ونظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيMCQحتريري

إختبار تحریري  مدتھ ثالث ساعات الھستولوجیا  
٩٦٢٤٤٥٤٥٢١٠+ اختبار شفھي + اختبار عملي

إختبار تحریري  مدتھ ثالث ساعات علم األجنة
٩٦٢٤٤٥٤٥٢١٠ار عملي+ اختبار شفھي + اختب

٩٦٢٤٤٥٤٥٢١٠اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعاتاآلشعة التشریحیة

١٦٨٤٢٢١٠اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعاتالمقرر االختیاري

٨٤٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
ي عملشفهيMCQحتريري

التشــــریح اآلدمــــي 
وعلم األجنة 

اختبار تحریري مدتة  ثالث ساعات 
+ اختبار شفھي + اختبار عملي

١٦٠٤٠١٠٠١٠٠٤٠٠

اختبار تحریري مدتة  ثالث ساعات المقرر االختیاري
+ اختبار شفھي + اختبار عملي

٨٠٢٠٥٠٥٠٢٠٠

٦٠٠إجمالي الدرجة



٢٩

ستولوجيا (األنسجة واخلاليا)     يف اهلدرجة املاجستري -٢

Histology & Cytology(علم األنسجة واخلاليا)اهلستولوجيا: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
عات املعتمدةالسا

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول
والثاني

HistochemistryHIST 502HI٤كیمیاء األنسجة

٨
المقرر االختیار (یختار مقرر واحد)

علم األجنة العام-

الباثولوجي -

Elective Course :

Embryology

Pathology

HIST 501

HIST 505

٤

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

١٥

Histology & Cellعلم األنسجة وبیولوجیا الخلیة

Biology

HIST 502
١٣

مقرر اختیاري (یختار مقرر واحد)

كیمیاء االنسجة المناعیة -

الكیمیاء الحیویة العامة-

Elective Course

- Immuno

Histochemistry

- General Biochemistry

HIST 502 IH

HIST 502 GB
٢

كراسة 
األنشطة

برنامج التدریب  العملي في علم األنسجة والخالیا
تحضیر العینات لفحصھا بالمیكروسكوب الضوئي -

تحضیر العینات لفحصھا بالمیكروسكوب اإللكتروني -

أنواع الصباغات المختلفة-

١٠

٢أنشطة علمیة مختلفة

١٠الرسالة

٤٥معتمدةإجمالي الساعات ال



٣٠

)األنسجة واخلاليا-:  (ماجستري اهلستولوجيا نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيMCQحتريري

إختبار تحریري كیمیاء األنسجة
مدتھ ثالث ساعات 
+ اختبار شفھي + 

اختبار عملي 

١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠

المقرر االختیاري
إختبار تحریري 

مدتھ ثالث ساعات 
+ اختبار شفھي + 

اختبار عملي 

١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠

إجمالي الدرجة
٦٠٠

االمتحان النهائي الشامل 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيMCQحتريري

علم األنسجة 
وبیولوجیا الخلیة 

ان تحریریان مدة إختبار
كل منھما ثالث ساعات + 

اختبار شفھي + اختبار 
عملي 

١٢٠

+

١٢٠

٣٠

 +

٣٠
١٥٠١٥٠٦٠٠

اختبار تحریري مدتھ المقرر االختیاري
ساعة

١٠٠١٠٠

٧٠٠إجمالي الدرجة



٣١

يف الفسيولوجيا الطبية    درجة املاجستري -٣

Medical Physiologyلوجيا الطبية (علم وظائف األعضاء)الفسيو: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول
والثاني

وااللكتروفسیولوجيفسیولوجیا الخلیة
Physiology of cell and

electrophysiology
PHYS 503٣

٨ المقرر االختیار (یختار مقرر واحد)

علم كیمیاء حیویة -

علم الفارماكولوجیا -

علم الباطنة -

Elective Course :

Medical Biochemistry

Medical Pharmacology

Internal Medicine

PHYS 504

PHYS 506

PHYS 510

٥

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

١٥

Medical PhysiologyPHYS 503 MP١٣الفسیولوجیا الطبیة

مقرر اختیاري (یختار مقرر واحد)

فسیولوجیا المرتفعات والطیران  -

فسیولوجیا األعماق-

Elective Course

- Aviation Physiology

- Deep Sea Physiology

PHYS 504 AP

PHYS 504 DSP

٢

كراسة 
األنشطة

١٠برنامج التدریب االكلینیكي والعملي في  الفسیولوجیا الطبیة 

٢أنشطة علمیة مختلفة

١٠الرسالة

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



٣٢

بية):  (ماجستري الفسيولوجيا الطنظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيMCQحتريري

فسیولوجیا الخلیة  
وااللكتروفسیولوجي

إختبـــار تحریـــري مدتـــھ 
ساعتان + اختبار شفھي 

٩٦٢٤٨٠٢٠٠

المقرر االختیاري
إختبـــار تحریـــري مدتـــھ 
ثــالث ســاعات + اختبــار 

عملي شفھي + اختبار 
١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠

٥٠٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيMCQحتريري

الفسیولوجیا الطبیة
إختباران تحریریان مدة كل منھما 
ثالث ساعات + اختبار شفھي + 

اختبار عملي

١٢٠

+

١٢٠

٣٠

 +

٣٠

١٥٠١٥٠٦٠٠

٦٠١٥٧٥اختبار تحریري مدتھ ساعة قرر االختیاري الم

٦٧٥إجمالي الدرجة



٣٣

يف الكيمياء احليوية الطبية    درجة املاجستري -٤

Medical Biochemistryالكيمياء احليوية الطبية : القسم المانح للدرجة 

ررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدةالمق

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 
األول 
والثاني

مبادئ الكیمیاء الحیویة الطبیة 
والبیولوجیا الجزیئیة 

Basic Medical Biochemistry

& Molecular  Biology
BIC 504٦

٨
(یختار مقرر المقررات االختیاریة 

واحد)

أساسیات علم المناعة -

السیتوكینات -

Elective Course

- Basic Immunology

- Cytokines
BIC 504 BI

BIC 504 CY٢

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

١٥

الكیمیاء الحیویة الطبیة والبیولوجیا 
الجزیئیة المتقدمة  

Advanced Medical

Biochemistry& Molecular

Biology

BIC 504 Ad١٣

المقررات االختیاریة (یختار مقرر 
واحد)

كیمیاء الجھاز العصبي-

كیمیاء الجھاز التنفسي 

Elective Cours

-Neurochemistry

-Chemistry of respiration

BIC 504 NC

BIC 504 CR
٢

كراسة 
١٠١٢الكیمیاء الحیویة الطبیة والبیولوجیة الجزیئیة لتدریب العملي  فيبرنامج ااألنشطة

٢أنشطة علمیة مختلفة

١٠الرسالة

إجمالي الساعات المعتمدة
٤٥



٣٤

:  (ماجستري الكيمياء احليوية الطبية)نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيMCQحتريري

مبــــادئ الكیمیــــاء 
ــــة  ــــة الطبی الحیوی
ــــــــــــا  والبیولوجی

الجزیئیة

إختبار تحریري مدتھ ثالث 
ساعات + اختبار شفھي + اختبار 

عملي 
١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠

٤٨١٢٦٠اختبار تحریري مدتھ ساعة واحدة المقرر االختیاري
٣٦٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلــدرجةالـاالختباراملقرر
عمليشفهيMCQحتريري

ــة  ــاء الحیوی الكیمی
الطبیة والبیولوجیا 

الجزیئیة المتقدمة

إختباران تحریریان مدة كال منھما 
ثالث ساعات + اختبار شفھي + 

اختبار عملي

١٢٠

+

١٢٠

٣٠

 +

٣٠

١٥٠١٥٠٦٠٠

٤٠١٠٥٠اختبار تحریري مدتھ ساعة واحدةالمقرر االختیاري

٦٥٠إجمالي الدرجة



٣٥

يف الباثولوجيا (علم األمراض)     درجة املاجستري -٥

Pathology(علم األمراض)الباثولوجيا: القسم المانح للدرجة 

اسیة وتوزیع الساعات المعتمدةالمقررات الدر 

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول
والثاني

General PathologyPATH 505٦الباثولوجیا العامة 

٨

المقرر االختیارى: یختار الطالب 
أحد المقررین:

لمناعیةالباثولوجیا العامة ا-

الباثولوجیا العامة الجزیئیة-

ضبط الجودة في التعامل -
الباثولوجي مع العینات الجراحیة 

وكتابة التقاریر

التقنیات المتقدمة في تحضیر -
العینات الباثولوجیة

Optional course: The student

chooses one of the following:

- Immunological basis of disease

- Molecular basis of disease

- Quality control in surgical pathology

handling and reporting

- Advanced Techniques in preparation

of surgical pathology specimen

PATH 505 ID

PATH 505 MD

PATH 505 HR

PATH 505 AT

٢

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

١٥

جیا الخاصة   الباثولو
أمراض وأورام أجھزة -

الجسم

باثولوجیا الخلیة-

المناعة العامة ومناعة -

األورام

مناعة وكیمیاء األنسجة -

Special Pathology

- Diseaes and Neoplasms of Body

systems

- Cytopathology

- General Immunogy &Tumor

Immunity

- Immunohistochemistry

PATH 505 SP
- PATH 505 SPTa

- PATH 505 SPTb

- PATH 505 SPTc

- PATH 505 SPTd
١٣

مقرر اختیاري (یختار مقرر 
واحد):

األساس المناعي لألمراض  

األساس الخزیئي لألمراض-

ضبط الجودة في التعامل -
الباثولوجي مع العینات الجراحیة 

وكتابة التقاریر

التقنیات المتقدمة في تحضیر -
یةالعینات الباثولوج

Elective Course :-

- Immunlological basis of disease

- Molecular basis of disease

- Quality control in surgical pathology

handling and reporting

-Advanced Techniques in preparation

of surgical pathology specimen-

PATH 505 IB

PATH 505 MB

PATH 505 QC

PATH 505 PS٢



٣٦

كراسة 
األنشطة

برنامج التدریب  العملي في الباثولوجیا
PATH 505 GP

PATH 505 SP
١٠

١٢

٢أنشطة علمیة مختلفة

١٠الرسالة

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



٣٧

علم األمراض)–:  (ماجستري الباثولوجيا نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

جلزء األول امتحان ا

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيMCQحتريري

إختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات الباثولوجیا العامة
١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠+ اختبار شفھي + اختبار عملي 

المقرر االختیاري 
اختبار تحریري مدتھ ساعة 

ونصف + اختبار شفھي + اختبار 
عملي

٤٨١٢٢٠٢٠١٠٠

٤٠٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيMCQحتريري

ـــــــــــــا  الباثولوجی
الخاصة

إختباران تحریریان مدة كل منھما 
ثالث ساعات + اختبار شفھي + 

اختبار عملي 

١٢٠

+

١٢٠

٣٠

 +

٣٠

١٥٠١٥٠٦٠٠

ختبار تحریري مدتھ ساعة االمقرر االختیاري
ونصف 

٦٠١٥٧٥

٦٧٥إجمالي الدرجة



٣٨

يف الفارماكولوجيا اإلكلينيكية     درجة املاجستري -٦

Clinical Pharmacologyالفارماكولوجيا اإلكلينيكية : القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول
والثاني

General medicineCPHARM 510٧باطنة عامة

٨

المقرر االختیار(یختار واحد من 
االتى)

فسیولوجى-

یویةكیمیاء ح-

میكروبیولوجى-

Physiology

Biochemistry

Microbiology

CPHARM 503

CPHARM 504

CPHARM 507

١

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

١٥

Basic PharmacologyCPHARM 506الفارماكولوجیا األساسیة 

BP
٧

الفارماكولوجیا اإلكلینیكیة 
Clinical Pharmacology ,CPHARM 506

CP
٧

المقرر االختیاري (یختار مقرر 
واحد)

الطب البدیل التكمیلي -

فارماكولوجیا المناعة -

Elective Course

- Complementary

medicine

- Immunopharmacology

CPHARM 506

CM

CPHARM 506

IP

١

كراسة 
األنشطة

ولوجیا برنامج التدریب العملي  والمختبري في الفارماك
الفارماكولوجیا المعملیة -

الفارماكولوجیا المعملیة (مستوى متقدم)-

دورة األدویة-

CPHARM 506 BPP

CPHARM 506 EPP١٠
١٢

٢أنشطة علمیة مختلفة

١٠الرسالة

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



٣٩

)يكيةاإلكلين:  (ماجستري الفارماكولوجيانظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيMCQحتريري

إختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات باطنة عامة 
١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠+ اختبار شفھي + اختبار عملي 

٤٠١٠٥٠اختبار تحریري مدتھ ساعةالمقرر االختیاري

٣٥٠لدرجةإجمالي ا

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيMCQحتريري

الفارماكولوجیــــــــا 
األساسیة 

ـــالث  ـــھ  ث ـــري مدت ـــار تحری اختب
بار  ساعات + اختبار شفھي + اخت

عملي 
١٢٠٣٠٧٥٧٥٣٠٠

الفارماكولوجیــــــــا 
اإلكلینیكیة

ـــالث  ـــھ  ث ـــري مدت ـــار تحری اختب
بار س اعات + اختبار شفھي + اخت

عملي 
١٢٠٣٠٧٥٧٥٣٠٠

٤٠١٠٥٠اختبار تحریري مدتھ ساعةالمقرر االختیاري

٦٥٠إجمالي الدرجة



٤٠

يف امليكروبيولوجيا واملناعة الطبيةدرجة املاجستري -٧

Medical Microbiology & Immunologyامليكروبيولوجيا واملناعة الطبية: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 
األول 
والثاني

Environmental microbiologyMIC 507 EM٦وبیولوجیا البیئة میكر

٨

المقرر االختیاري (یختار مقرر واحد) : 

الكیمیاء الحیویة -

الوبائیات وطب المجتمع-

الباثولوجیا -

الطفیلیات الطبیة-

Elective Course

- Biochemistry

- Epidemiology& Public Health

- Pathology

- Parasitology

MIC 504

MIC 518

MIC 530

MIC 508

٢

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

١٥

المیكروبیولوجیا والمناعة الطبیة  
ویشتمل : 

البكتریولوجي-
المناعة-
الوراثة -
الفطریات -
الفیروسات-
مكافحة العدوى-

Medical Microbiology and
Immunology:

- Bacteriology
- Immunology
- Microbial Genetics
- Mycology
- Virology
- Nosocomial Infection

MIC 507

MIC 507Ta
MIC 507Tb
MIC 507Tc
MIC 507 Td
MIC 507 Te
MIC 507 Tf

١٤

المقرر االختیاري (یختار مقرر واحد):

دراسات متقدمة في -
البكتریولوجي 

المناعة دراسات متقدمة -

متقدمة الوراثة دراسات -
المیكروبیة 

الفطریاتدراسات متقدمة في -

الفیروسات دراسات متقدمة في -

دراسات متقدمة في عدوى -
المستشفیات

- Advanced medical
bacteriology

- Advanced clinical
Immunology

- Advanced microbial genetic

- Advanced medical mycology

- Advanced medical virology

- Advanced hospital infections

- MIC 507 AB

- MIC 507 AI

- MIC 507 AG

- MIC 507 AM

- MIC 507 AV

- MIC 507 AH

١

كراسة 
األنشطة

 ــــي ــــي ف ــــدریب  العمل ــــامج الت برن
المیكروبیولوجیا والمناعة الطبیة 

البكتریولوجي -
الوراثـــة المیكروبیـــة والبیولوجیـــا -

الجزیئیة 
وى المستشفیاتعد-
الفطریات-
المناعة-
الفیروسات-

- Microbiology
- Microbial genetics &

Molecular Biology
- Infectious control
- Mycology
- Immunology
- Virology

MIC 507 P
١٠

١٢

٢أنشطة علمیة مختلفة

١٠الرسالة

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



٤١

زيع الدرجاتنظام االمتحان وتو
ماجستري امليكروبيولوجيا واملناعة الطبية)(

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيMCQحتريري

میكروبیولوجیا 
البیئة

اختباري تحریري مدتھ ثالث 
ساعات + اختبار شفھي + اختبار 

عملي
١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠

المقـــرر الـــذي تـــم 
اره  اختی

إختبار تحریري مدتھ ساعة 
ونصف + اختبار شفھي + 

اختبار عملي 
٣٦٩١٥١٥٧٥

٣٧٥إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

االختباراملقرر
الـــدرجة

إمجايل
عمليشفهيMCQحتريري

ـــــــــا  المیكروبیولوجی
والمناعة الطبیة

إختباران تحریریان مدة كل منھما ثالث 
ساعات الورقة األولى (بكتریولوجي + 

الوراثة + مكافحة العدوى) والورقة الثانیة 
(المناعة + الفطریات + الفیروسات)+ 

اختبار شفھي + اختبار عملي 

١٢٠

+

١٢٠

٣٠

 +

٣٠
١٥٠١٥٠٦٠٠

٤٠١٠٥٠اختبار تحریري مدتھ ساعة المقرر االختیاري 

٦٥٠إجمالي الدرجة



٤٢

يف مكافحة عدوى املستشفياتاجستري املدرجة -٨
Infection Control in Hospitalsامليكروبيولوجيا واملناعة الطبية: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكـــــــودCoursesاملقــــــــرر
الساعات املعتمدة

االمجايل املقرر

الفصل 

الدراسي األول 

والثاني

المقرر األساسي:
 ---------------

أساسیات المیكروبیولوجیا والمناعة الطبیة 
والوبائیات

Basic Microbiology, Med.

Immunology & Epidemics
ICMIC 507 MIE

٦

٨ المقرر االختیاري (یختار الطالب مقرر واحد) 
من

افحة العدوىمبادئ اإلحصاء وعالقتھا بمك-

مبادئ حصر العدوى بالمستشفیات-

التنظیمات اإلداریة لمكافحة العدوى-

Infection Control Statistics

Surveillance of Hospital

Infection

Organization of Infection

Control

ICMIC507 ICS

ICMIC507 SHI

ICMIC507 OIF٢

الفصل 

الدراسي الثالث 

والرابع

ر األساسي : المبادئ العامة المقر
والتطبیقات المتخصصة لمكافحة العدوى

Basic principles

&Implementation of Hospital

Infection Control

ICMIC507 HIC١٤

١٥

مقرر واحد منالمقرر االختیاري: یختار ا

األمان المعملي-

معاییر الجودة في مكافحة العدوى وتقیم -

األداء

األداء في دراسات مكافحة العدوى تقیم -

واألمراض المعدیة

Laboratory Safety Quality

Assurance in Infection Control

Quality Assessment in

Infection

Control & Infectious Diseases

ICMIC507LS

ICMIC507 QAIC

ICMIC507QICI

١

كراسة األنشطة
في مكافحة العدوىبرنامج التدریب العمليICMIC507P

١٠
١٢ ٢أنشطة علمیة مختلفة

بحث مرجعي 

أو مشروع 

بحثي

١٠

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



٤٣

نظام االمتحان وتوزيع درجات  (ماجستري مكافحة عدوى املستشفيات)

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيMCQريريحت

ــــــــــــــــــــــــــــیات  أساس
عة  یا والمنا المیكروبیولوج

الطبیة والوبائیات 

٩٦اختبار تحریري
٢٤

٤٠٤٠٢٠٠

٥٦١٤٣٠١٠٠اختبار تحریرييالمقرر االختیار
٣٠٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
مليعشفهيMCQحتريري

المبــــــــادئ العامــــــــة 
قات المتخصصة  والتطبی

لمكافحة العدوى

١٢٠اختبار تحریري ورقة أولي

٦٠١٠٠١٠٠٥٠٠
١٢٠اختبار تحریري ورقة ثانیة

٤٨١٢٢٠٢٠١٠٠اختبار تحریريالمقرر االختیاري

٦٠٠إجمالي الدرجة



٤٤

يف الطفيليات الطبية     درجة املاجستري -٩

Medical Parasitologyالطفيليات الطبية : قسم المانح للدرجة ال

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول
والثاني

MicrobiologyPAR 507٤المیكروبیولوجیا

٨

المقرر االختیاري (یختار مقرر 
واحد) :

الباثولوجیا اإلكلینكیة -

الكیمیاء الحیویة -

طب المجتمع -

Elective Course:

- Clinical Pathology

- Biochemistry

- Public Health

PAR 530

PAR 504

PAR 518
٤

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

١٥

Medical ParasitologyPAR 508١٣الطفیلیات الطبیة

المقرر اختیاري(یختار مقرر واحد):

علم المناعة في األمراض -
الطفیلیة

طرق التشخیص المعملیة -

Elective Course

- immunology of parasitic

disease

- Laboratory diagnostic

techniques

PAR 508 IMP

PAR 508 LAB٢

كراسة 
األنشطة

PAR 508 P١٠برنامج التدریب العملي  والمختبري في الطفیلیات الطبیة 
١٢

٢أنشطة علمیة مختلفة

١٠الرسالة

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



٤٥

لطفيليات الطبية)نظام االمتحان وتوزيع الدرجات  (ماجستري ا

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيMCQحتريري

المیكروبیولوجیا
اختبــار تحریــري مدتــھ ســاعة 
ـفھي +  ــ ـــار ش ـــف + اختب ونص

اختبار عملي
٧٢١٨٣٠٣٠١٥٠

ـــم  ـــذي ت ـــرر ال المق
اختیارة

إختبـــار تحریـــري مدتـــھ ثـــالث 
ـفھي + ســـاعات + اختبـــار شــ

اختبار عملي 
٧٢١٨٣٠٣٠١٥٠

٣٠٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيMCQحتريري

الطفیلیات الطبیة  

إختباران تحریریان 
مدة كل منھما ثالث 

ساعات + اختبار 
شفھي + اختبار 

عملي 

٢٨٨٧٢١٢٠١٢٠٦٠٠

اختبار تحریري المقرر االختیاري
مدتھ ثالث ساعات

٨٠٢٠١٠٠

٧٠٠إجمالي الدرجة



٤٦

يف طب األطفالدرجة املاجستري -١٠
Pediatricsطب األطفال: القسم المانح للدرجة 

عات المعتمدةالمقررات الدراسیة وتوزیع السا

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Applied PhysiologyPED 503١الفسیولوجیا التطبیقیة 

٥

Medical Statisticsعلم الوبائیات–اإلحصاء الطبي   &
Epidemiology

PED 518١

PharmacologyPED 506ولوجیا الفارماك
١

EmbryologyPED 501١النمو الجنیني 

PathologyPED 505الباثولوجیا 

Clinical PathologyPED 530١الباثولوجیا اإلكلینیكیة 
Microbiology & ImmunologyPED 507المیكروبیولوجیا والمناعة الطبیة 

الفصل 
الدراسي
الثاني 
والثالث 
والرابع 

١٨

المقرر اإلجباري  

حدیثي الوالدة والمبتسرین والتغذیة -

الوراثة والنمو والتطور -

Pediatrics

- Child care,  Neonatology  &
Nutrition

- Genetics , Growth &
Development

PED 509

PED 509 Ta

PED 509 Tb

١٧

طب األطفال: واحد)مقرر اختیاري (یختار مقرر
حدیثي الوالدة  (مستوى متقدم)-١

العنایة المركزة (مستوى متقدم)-٢

األمراض المعدیة والتغذیة (مستوى -٣
متقدم)

Elective Course

1- Advanced Neonatology

2- Advanced Pediatric ICU

3- Advanced infection &
Nutrion

PED 509 ANE

PED 509 API

PED 509 AIN

١

كراسة 
األنشطة

 في لي   كي و العم تدریب اإلكلینی نامج ال بر
فروع  طب األطفال المختلفة

١٤١٦

Emergency & critical carePED 509 ECCالطوارئ والرعایة المركزة-
NeonatologyPED 509 NECحدیثي الوالدة-
Hematology & oncologyPED 509 HOCالدم واألورام-
CardiologyPED 509 CACالقلب-
Infectious disease & NutritionPED 509 INCالمراض المعدیة والتغذیة-
EndocriuologyPED 509 INCالغدد الصماء-
GastroenterologyPED 509 ENCالجھاز الھضمي والكبد-
GeneticsPED 509 GNCالوراثة-
Allergy & ImmunologyPED 509 AICاسیة والمناعةأمراض الحس-
NephrologyPED 509 NPCأمراض الكلى -
NeurologyPED 509 NUCأمراض األعصاب -

٢أنشطة علمیة مختلفة

٦الرسالة

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



٤٧

:  (ماجستري طب األطفال)نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
شفهيMCQحتريري

+ اختبار ساعة ونصف اختبار تحریري  مدتھ الفسیولوجیا التطبیقیة 
٧٢١٨٦٠١٥٠شفھي

ــــم  ــــي وعل واالحصــــاء الطب
الوبائیات

+ اختبار ساعة ونصف اختبار تحریري  مدتھ 
٧٢١٨٦٠١٥٠شفھي

+ اختبار ساعة ونصف اختبار تحریري  مدتھ ي الفارماكولوج
٧٢١٨٦٠١٥٠شفھي

+ اختبار ساعة ونصف اختبار تحریري  مدتھ النمو الجنیني
٧٢١٨٦٠١٥٠شفھي

ــھ الباثولوجیا  ــار تحریــري مدت ــار ســاعة واحــدة +اختب اختب
٤٨١٢٤٠١٠٠شفھي  

ــھ الباثولوجیا اإلكلینیكیة ــار تحریــري مدت ــار احــدة +ســاعة واختب اختب
٤٨١٢٤٠١٠٠شفھي  

ـــــة  ـــــا والمناع المیكروبیولوجی
الطبیة

ــھ  ــار تحریــري مدت ــار ســاعة واحــدة +اختب اختب
٤٨١٢٤٠١٠٠شفھي  

٩٠٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

طب األطفال
اختبارات تحریریة مدة كل ٤

ساعات + اختبار ثالث منھما 
شفھي + اختبار إكلینیكي

درجة ٤٨٠

لكل ١٢٠(

ورقة 

إمتحانیة)

١٢٠

لكل ٣٠(

ورقة 

إمتحانیة)

٣٠٠٣٠٠١٢٠٠

مدتھ ساعة + اختبار تحریريالمقرر االختیاري
اختبار شفھي

٤٠١٠٢٥٧٥

١٢٧٥إجمالي الدرجة



٤٨

يف األمراض الباطنة    درجة املاجستري -١١

Internal Medicineالباطنة العامة: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

PharmacologyMED 506١الفارماكولوجیا 

٥

Applied PhysiologyMED 503١الفسیولوجیا التطبیقیة 

Applied AnatomyMED 501التشریح التطبیقي 
١

Applied PathologyMED 505الباثولوجیا التطبیقیة 

MicrobiologyMED 507المیكروبیولوجیا 
١

الباثولوجیا اإلكلینكیة والكیمیائیة 
Clinical & Chemical

Pathology
MED 530١

الفصل 
الدراسي 
الثاني 
والثالث 
والرابع 

١٨

Internal MedicineMED 510١٧األمراض الباطنة وفروعھا 

مقرر اختیاري  (یختار مقرر واحد):

مناظیر الجھاز الھضمي -

القدم السكري-

الطب المبني على الدلیل-

ینیكیة المناعة االكل-

الغسیل الكلوي-

Elective Course

- GI endoscopies

- Diabetic foot

- Evidence based medicine

- Advanced clinical
immunology

- Renal dialysis

MED 510GE

MED 510DF

MED 510EBM

MED 510 ACI

MED 510RD

١

كراسة 
األنشطة

ي  في األمراض الباطنة العامة وفروعھا برنامج التدریب اإلكلینیكي والعمل

دورات تدریبیة على الوسائل التشخیصیة الباطنیةMED 510 C
MED 510 P

١٤

١٦

٢أنشطة علمیة مختلفة

٦الرسالة

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



٤٩

: (ماجستري األمراض الباطنة)نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

األول امتحان اجلزء

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
شفهيMCQحتريري

إختبار تحریري  مدتھ ساعة الفارماكولوجیا
٧٢١٨٦٠١٥٠ونصف  + اختبار شفھي

إختبار تحریري  مدتھ ساعة الفسیولوجیا التطبیقیة 
٧٢١٨٦٠١٥٠ونصف  + اختبار شفھي

دتھ ساعة ونصف إختبار تحریري مالباثولوجیا التطبیقیة
٧٢١٨٦٠١٥٠+ اختبار شفھي

إختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف التشریح التطبیقي
٧٢١٨٦٠١٥٠+ اختبار شفھي

إختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف المیكروبیولوجیا
٧٢١٨٦٠١٥٠+ اختبار شفھي

ـــــة و  ـــــا اإلكلینیكی الباثولوجی
الكیمیائیة 

إختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف
٧٢١٨٦٠١٥٠+ اختبار شفھي

٩٠٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليإكلينيكيشفهيMCQحتريري

األمراض 
الباطنة العامة 

وفروعھا

إختبــاران تحریریــان مــدة كــل 
بار  منھما ثالث ساعات + اخت
ــي +  ــار اكلینیك شــفھي + اختب

ار عملياختب

١٢٠

+

١٢٠

٣٠

 +

٣٠

١٠٠١٠٠١٠٠٦٠٠

المقرر 
االختیاري

اختبــار تحریــري مدتــھ ســاعة 
واحدة + اختبار شفھي

١٦٤٢٠٤٠

٦٤٠إجمالي الدرجة 



٥٠

يف األمراض الصدرية درجة املاجستري -١٢

Chest Medicineاألمراض الصدرية : القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

الفسیولوجیا فیما لھ عالقة باألمراض 
الصدریة

Physiology related to chest
Medicine

CHEST 503

١

٥

الفارماكولوجي فیما لھ عالقة باألمراض 
الصدریة

Pharmacology related to chest
Medicine

CHEST 506

Pathology related to chestالباثولوجیا فیما لھ عالقة باألمراض الصدریة
Medicine

CHEST 505
١ جیا فیما لھ عالقة باألمراض المیكروبیولو

الصدریة
Microbiology related to chest
MedicineCHEST 507

Anatomy related to chestالتشریح فیما لھ عالقة باألمراض الصدریة
Medicine

CHEST 501

١
الھستولوجیا فیما لھ عالقة باألمراض 

الصدریة
Histology related to chest
Medicine

CHEST 502

Internal MedicineCHEST 510٢األمراض الباطنة 

الفصل 
الدراسي 
الثاني 
والثالث 
والرابع 

١٨

Chest Medicine & Respiratoryاألمراض الصدریة والعنایة المركزة التنفسیة

Critical Care
CHEST 511١٧

المقرر االختیاري (یختار مقرر واحد)
. اآلشعة التداخلیة في األمراض الصدریة١
. مقرر متقدم في العنایة المركزة التنفسیة ٢
. مكافحة العدوى في األمراض الصدریة ٣
. المناظیر التداخلیة في األمراض الصدریة ٤
. مقرر متقدم في األمراض الصدریة ٥

التحسسیة والمناعیة 

Elective course :

1. Interventional Radiology
in  chest  diseases
2- Advanced course in
respiratory ICU
3- Infection control in chest
diseases
4- Interventional
endoscopies in chest
diseases.
5- Advanced course in
allergic and immunologic
chest diseases.

CHEST 511lR

CHEST 511RICU

CHEST 511IC

CHEST 511IE

CHEST 511AI

١

كراسة 
األنشطة

   تدریب إكلینیكي في األمراض الصدریة

:دورات تدریبیة في المھارات المختلفة مثل

مناظیر الشعب الھوائیة  -
عنایة مركزة -
وظائف رئة -
دراسات النوم -

اإلجراءات التداخلیة-

تدریب حقلي على مكافحة األمراض الصدریة

Bronchoscopy
Critical care
Pulmonary function
Sleep study
Interventional procedures

CHEST 510 C1
CHEST 511 P
CHEST 511 C2

CHEST 511 BC
CHEST 511 CC
CHEST 511 PF
CHEST 511 SS
CHEST 511 IP

١٠
١٢

٢أنشطة علمیة مختلفة

١٠الرسالة

٤٥ةإجمالي الساعات المعتمد



٥١

)األمراض الصدريةماجستري:  (المتحان وتوزیع الدرجاتانظام 

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

صف  الفسیولوجیا اختبار تحریري مدتھ  ساعة ون
٧٢١٨٦٠١٥٠+ اختبار شفھي

ري مدتھ  ساعة ونصف  اختبار تحریالفارماكولوجیا
٧٢١٨٦٠١٥٠+ اختبار شفھي

اختبار تحریري مدتھ  ساعة ونصف  التشریح 
٧٢١٨٦٠١٥٠+ اختبار شفھي

اختبار تحریري مدتھ  ساعة ونصف  الھستولوجیا
٧٢١٨٦٠١٥٠+ اختبار شفھي

اختبار تحریري مدتھ  ساعة ونصف  الباثولوجیا
٧٢١٨٦٠١٥٠+ اختبار شفھي

اختبار تحریري مدتھ  ساعة ونصف  المیكروبیولوجیا
٧٢١٨٦٠١٥٠+ اختبار شفھي

اختبار تحریري مدتھ  ثالث ساعاتاألمراض الباطنة
١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠+ اختبار شفھي + اختبار إكلینیكي 

١٢٠٠إجمالي الدرجة

المتحان النهائي الشاملا

االختباراملقرر
الـــدرجة

إمجايل
MCQحتريري

شفهي
اكلينيكي

عملي

صدریة  مراض ال األ
والعنایـــة المركـــزة 

التنفسیة

كل منھما  مدة  باران تحریریان  اخت
ورقـــة ثالثـــة +ســـاعات ثـــالث 
MCQ بار بار شفھي +  اخت + اخت

بار عملي (الوسائل  اكلینیكي + اخت
التشخیصیة)

١٢٠

+

١٢٠

٣٠

 +

٣٠

١٠٠١٠٠١٠٠٦٠٠

٣٢٨٤٠اختبار تحریري مدتھ ساعة واحدةیاري مقرر اخت

٦٤٠إجمالي الدرجة



٥٢

يف األمراض العصبية والطب النفسي درجة املاجستري -١٣

Neurology & Psychological Medicineاألمراض النفسية- طب املخ واالعصاب : القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

PhysiologyNPSYC 503الفسیولوجیا 
١

٥

BiochemistryNPSYC 504الكیمیاء الحیویة 

Anatomy & EmbryologyNPSYC 501والنمو الجنیني التشریح 
١

Histology of Nervous systemNPSYC 502الھستولوجیا للجھاز العصبي 

& Psychology  (generalعلم النفس العام والخاص 

special)
NPSYC 513gs٢

Internal MedicineNPSYC 510األمراض الباطنة 

NPSYC 510 C

١

الفصل 
الدراسي 
الثاني 
والثالث 
والرابع 

١٨

NeurologyNPSYC 512٧األمراض العصبیة 

PsychiatryNPSYC 513٧الطب النفسي 

NeuropathologyNPSYC 505١باثولوجیا الجھاز العصبي 

PsychopathologyNPSYC 513١باثولوجیا نفسیة 

یولوجیا أساسیات الفس
اإلكلینیكیة للجھاز العصبي

Basics of Clinical

Neurophysiology
NPSYC 512 CNP

١

المقرر االختیاري (یختار مقرر 
واحد)

اإلدمان-

أدویة الطب النفسي -

طب نفس المراھقین-

Elective Course :

- Addiction

- Psychopharmacology

- Adolescent Psychiatry

NPSYC 513 AD

NPSYC 513 PP

NPSYC 513 AP

١

كراسة 
األنشطة

 برنامج التدریب اإلكلینیكي و العملي  في األمراض العصبیة والطب
النفسي 

البرنامج التدریبي العملي في باثولوجیا الجھاز  العصبي والباثولوجیا النفسیة

NPSYC 513 C

NPSYC 512 C

١٠

١٢

٢أنشطة علمیة مختلفة

١٠الرسالة

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



٥٣

):  (ماجستري األمراض العصبية والطب النفسينظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكي شفهيMCQحتريري

اختبار تحریري  مدتھ ساعة ونصف الفسیولوجیا 
٧٢١٨٦٠١٥٠+ اختبار شفھي   

اختبار تحریري  مدتھ ساعة ونصف الكیمیاء الحیویة
٧٢١٨٦٠١٥٠+ اختبار شفھي   

اختبار تحریري  مدتھ ساعة ونصف التشریح والنمو الجنیني 
٧٢١٨٦٠١٥٠+ اختبار شفھي   

ــــــاز  الھســــــتولوجیا للجھ
العصبي

اختبار تحریري  مدتھ ساعة ونصف
٧٢١٨٦٠١٥٠+ اختبار شفھي   

اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات علم النفس العام والخاص
١٤٤٣٦١٢٠٣٠٠+ اختبار شفھي

اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات األمراض الباطنة
١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠+ اختبار شفھي + اختبار إكلینیكي   

١٢٠٠إجمالي الدرجة 

ي الشاملاالمتحان النهائ

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليإكلينيكيشفهيMCQحتريري

األمراض العصبیة  
اختباران تحریریان مدة كل منھما ثالث  

ساعات 
+ اختبار شفھي + اختبار إكلینیكي + اختبار 

عملي

١٢٠
+

١٢٠

٣٠
 +
٣٠

١٠٠١٠٠١٠٠٦٠٠

الطب النفسي
كل منھما ثالث  اختباران تحریریان مدة

ساعات
+ اختبار شفھي + اختبار إكلینیكي

١٢٠
+

١٢٠

٣٠
 +
٣٠

١٥٠١٥٠٦٠٠

٤٠١٠٥٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة + اختبار شفھي باثولوجیا الجھاز العصبي 

٤٠١٠٥٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة + اختبار شفھيباثولوجیا نفسیة 

جیا أساسیات الفسیولو
اإلكلینیكیة للجھاز 

العصبي
٤٠١٠٥٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة + اختبار شفھي

٤٠١٠٥٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة + اختبار شفھي المقرر االختیاري

١٦٠٠إجمالي الدرجة



٥٤

يف أمراض القلب واألوعية الدموية  درجة املاجستري -١٤

Cardiologyأمراض القلب واألوعية الدموية القسم المانح للدرجة : 
المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Applied PhysiologyCARD 503الفسیولوجیا التطبیقیة 
١

٥

Clinical PharmacologyCARD 506الفارماكولوجیا اإلكلینیكیة 

Applied PathologyCARD 505الباثولوجیا التطبیقیة 
٢

Basics of CardiologyCARD 514 BCأسس أمراض القلب 

Internal MedicineCARD 510٢األمراض الباطنة العامة 

الفصل 
الدراسي 
الثاني 
والثالث 
والرابع 

١٨

أمراض القلب والدورة الدمویة 

و طرق التشخیص الكھربائیة 
والدینامیكیة واإلشعاعیة على القلب 

والموجات فوق صوتیة 

Cardiovascular Medicine

Electrophysiology ,

Electrocardiography

Echocardiography

CARD 514 CM
١٧

رر اختیاري (یختار مقرر واحد):مق
طرق التصویر غیر -

النافذة للقلب واألوعیة 
الدمویة 

الالنظمیة القلبیة  -
ھبوط القلب-

Elective Course
- Non Invasive Cardio
vascular Imaging
- Cardiac dysrhythmais
- Heart Failure

CARD 514 NC

CARD 514 CD
CARD 514 HF

١

كراسة 
نشطةاأل

 التدریب   اإلكلینیكي في أمراض
القلب والدورة الدمویة

 ــي ــي  ف ــي والعمل ــدریب اإلكلینیك الت
ـــــرق التشـــــخیص الكھربائیـــــة  ط
لب  والدینامیكیة واإلشعاعیة على الق

والموجات فوق صوتیة
رسم القلب –رسم القلب العادي -

ــالمجھود  ــى –ب رســم القلــب عل
ساعة ٢٤مدار 

كھروفسیولوجیة القلب -
 التـــدریب اإلكلینیكـــي علـــى رعایـــة

القلب المركزة :
 دورات متقدمة عن إنقاذ الحیاة
 أســـس فحـــص القلـــب باســــتخدام

النظائر المشعة 
 أســـس فحـــص القلـــب باســــتخدام

ــوق الصــوتیة واألشــعة  الموجــات ف
المقطعیة والرنین المغناطیسیة 

- Cardiovascular diseases

- Methods of electrical ,
dynamic and radiological
cardiovascular diagnosis
( Echo cardiography, resting
ECG, Exercise stress ECG,
Holter monitoring & EPS)
- Critical cardiac care
- Advanced life support
courses
- Basic radio isotope scanning
in cardiac diagnosis
- Basic of Echo cardiography,
CT and magnetic resonance in
cardiac diagnosis
-Basic Cardiac Cath, coronary
angio &pacemakers

CARD 510C1
CARD 514 EPC
CARD 514 ECGP
CARD 514 ECHP

١٤١٦

٢أنشطة علمیة مختلفة

٦الرسالة



٥٥

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



٥٦

):  (ماجستري أمراض القلب واألوعية الدمويةنظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

الفســـــــــــــیولوجیا 
التطبیقیة

ار تحریري مدتھ ساعة ونصف اختب
+ اختبار شفھي     

٧٢١٨٦٠١٥٠

ـــــــــا  الفارماكولوجی
اإلكلینیكیة

اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف 
٧٢١٨٦٠١٥٠+ اختبار شفھي

الباثولوجیا التطبیقیة
اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف 

+ اختبار شفھي
٧٢١٨٦٠١٥٠

أسس أمراض القلب
تھ ثالث ساعات اختبار تحریري مد

+ اختبار شفھي
١٤٤٣٦١٢٠٣٠٠

ــــة  ــــراض الباطن أم
العامة

اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات 
١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠+ اختبار شفھي + اختبار إكلینیكي 

١٠٥٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليإكلينيكيشفهيMCQحتريري

ــدورة  ــب وال ــراض القل أم
الدمویــــــــة وطــــــــرق 
ــــة  ــــخیص الكھربائی التش
ــة واإلشــعاعیة  والدینامیكی

للقلب

اختباران تحریریان مدة كل 
ساعاتثالث منھما 

+ اختبار شفھي + اختبار 
إكلینیكي + اختبار عملي 

١٢٠

+

١٢٠

٣٠

 +

٣٠

١٠٠١٠٠١٠٠٦٠٠

٢٤٦٣٠عةاختبار تحریري مدتھ ساالمقرر االختیاري

٦٣٠إجمالي الدرجة



٥٧

يف األمراض اجللدية والتناسلية وطب الذكورة درجة املاجستري -١٥

Dermatology  & Andrology & STDsاألمراض اجللدية والتناسلية وطب الذكورةالقسم المانح للدرجة : 

تمدةالمقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المع

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Physiology related toالفسیولوجیا 

Dermatology & Andrology

DERM 503
٠.٥

٥

الكیمیاء الحیویة 
Biochemistry related to

Dermatology & Andrology
DERM 504٠.٥

المیكروبیولوجیا والمناعة 
Microbiology & Immunology

related to Dermatology &

Andrology

DERM 507
٠.٥

باثولوجیا الجلد وطب الذكورة
Dermatopathology

Pathology related to Andrology
DERM 505١.٥

Internal  MedicineDERM 510٠.٥األمراض الباطنة 

SurgeryDERM 520٠.٥جراحة ال

PsychiatryDERM 513١األمراض النفسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثاني 
والثالث 
والرابع 

١٨

DermatologyDERM 515األمراض الجلدیة  DMT٨.٥

وطب األمراض التناسلیة  
الذكورة

Andrology & STDsDERM 515 STT
٨.٥

ري (یختار مقرر مقرر اختیا
واحد)

مقرر متقدم في وسائل -
االخصاب المساعدة

مقرر متقدم في باثولوجیا -
الجلد

Elective Course

- Advanced course in ART
(assisted reproductive
techniques)

-Advanced course in
Dermatopathology

DERM 515 ART

DERM 515 ADP
١

كراسة 
األنشطة

برنامج التدریب اإلكلینیكي في األمراض الجلدیة واألمراض التناسلیة وأمراض 
الذكورة وطرق العالج

DERM 515
DMTC
DERM 515 ASTC

١٤
١٦

٢أنشطة علمیة مختلفة

٦الرسالة

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



٥٨

نظام االمتحان وتوزيع الدرجات 
ية وطب الذكورة)(ماجستري اجللدية والتناسل

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكي شفهيMCQحتريري

+ اختبار ساعة واحدةاختبار تحریري  مدتھ الفسیولوجیا 
شفھي

٤٨١٢٤٠١٠٠

+ اختبار ساعة واحدةاختبار تحریري  مدتھ الكیمیاء الحیویة
٤٨١٢٤٠١٠٠شفھي

+ اختبار ساعة واحدةاختبار تحریري  مدتھ المیكروبیولوجیا والمناعة
٤٨١٢٤٠١٠٠شفھي

باثولوجیــا الجلــد و طـــب 
الذكورة

ساعات+ اختبار ثالث اختبار تحریري  مدتھ 
١٤٤٣٦١٢٠٣٠٠شفھي

بار األمراض الباطنة  اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف + اخت
٧٢١٨٣٠٣٠١٥٠اختبار إكلینیكيشفھي            +

الجراحة 
اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف + 

اختبار شفھي  
+ اختبار إكلینیكي 

٧٢١٨٣٠٣٠١٥٠

٩٦٢٤٨٠٢٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة + اختبار شفھيالطب النفسي 
١١٠٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلـــدرجةالاالختبار املقرر
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

ساعات ثالث اختباران تحریریان مدة كل منھما األمراض الجلدیة
+ اختبار شفھي + اختبار إكلینیكي  

١٢٠

+

١٢٠

٣٠

 +

٣٠

١٥٠١٥٠٦٠٠

ــــلیة  ــــراض التناس األم
وطب الذكورة

ساعات ثالث إختباران تحریریان مدة كل منھما 
+ اختبار إكلینیكي+ اختبار شفھي

١٢٠

+

١٢٠

٣٠

 +

٣٠

١٥٠١٥٠٦٠٠

١٢٠٣٠١٥٠اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات المقرر االختیاري

١٣٥٠إجمالي الدرجة



٥٩

يف الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم  درجة املاجستري -١٦

Physical Medicine , Rehabilitation and Rheumatologyاتيزم الطب الطبيعي والتأهيل والرومالقسم المانح للدرجة : 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
تمدةالساعات املع

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Applied AnatomyREH 501١التشریح التطبیقي

٥

Applied PhysiologyREH 503الفسیولوجیا التطبیقیة 

األمراض الباطنة فیما یختص بالجھاز 
الحركي  

Internal Medicine
REH 510

REH 510 C١

Applied PhysicsREH 516 APتطبیقیة الطبیعة ال
١

Basics of Clinicalأساسیات المناعة اإلكلینیكیة 

Immunology
REH 530١

أمراض الجھاز العضلي الھیكلي 
الموضعیة 

Regional Musculoskeletal

Disorders
REH 516 MD١

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

١٨

& Rheumatologyالروماتیزمیة وعلم المناعة األمراض-

Immunology
REH 516 RH٨

, Physical Medicineالطب الطبیعي والتأھیل -

Rehabilitation
REH 516 PMR٧

المقرر االختیاري ( یختار مقرر واحد)

ل المسنین یتأھ-

تأھیل األطفال-

تأھیل اإلصابات الریاضیة-

مستوى مناعة إكلینیكیة (-
متقدم)

Elective Course

- Geriatric rehabilitation

- Pediatric Rehabilitation

- Rehabilitation of sport
injuries

- Clinical Immunology
(advanced Course)

REH 516 GR

REH 516 PR

REH 516 RSI

REH 516 CI

٣

كراسة 
األنشطة

العملي:البرنامج التدریب اإلكلینیكي و
األمراض الروماتیزمیة -

* أمراض الباطنة
* االستعدادات اإلكلینیكیة للوسائل  
الطبیعیة في التشخیص والعالج

التأھیل واألطراف الصناعیة واألجھزة التعویضیة-

REH 516 RHC

REH 516 PMRC١٤١٦

٢أنشطة علمیة مختلفة

٦الرسالة

٤٥جمالي الساعات المعتمدةإ



٦٠

)الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم:  (ماجستري نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

تھ التشریح التطبیقي بار ساعة اختبار تحریري  مد + اخت
٤٨١٢٤٠١٠٠شفھي 

تھ الفسیولوجیا التطبیقیة بار ساعة اختبار تحریري  مد + اخت
٤٨١٢٤٠١٠٠شفھي

بار ساعة اختبار تحریري  مدتھ أساسیات المناعة اإلكلینیكیة  + اخت
٤٨١٢٤٠١٠٠شفھي

األمراض الباطنة 
صف اختبار تحریري  مدتھ  + ساعة ون

ــــي  ــــار إكلینیك ـفھي + اختب ــــار شـــ اختب
(األمراض الباطنة) 

٧٢١٨٣٠٣٠١٥٠

أمراض الجھاز العضلي الھیكلي 
الموضعیة 

+ ساعة ونصف اختبار تحریري  مدتھ 
٧٢١٨٦٠١٥٠اختبار شفھي

الطبیعة التطبیقیة
ساعات + ثالث اختبار تحریري مدتھ 

اختبار شفھي  
١٤٤٣٦١٢٠٣٠٠

٩٠٠إجمالي الدرجة

شاملاالمتحان النهائي ال

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عملي إكلينيكيشفهيMCQحتريري

األمـــــــــــــراض 
ــــــــة  الروماتیزمی
وأمراض المناعة

اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات + اختبار 
شفھي + اختبار إكلینیكي

١٦٠٤٠١٠٠١٠٠٤٠٠

ـــي  ـــب الطبیع الط
والتأھیل

اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات + اختبار 
فھي + اختبار إكلینیكي + اختبار عملي ش

١٦٠٤٠١٠٠١٠٠١٠٠٥٠٠

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة واحدةالمقرر االختیاري

١٠٠٠إجمالي الدرجة 



٦١

يف أمراض الدم   درجة املاجستري -١٧

Hematologyالباطنة العامة: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

HematologyHEM 530 HEأمراض الدم المعملیة 

٣

٥

Applied PhysiologyHEM 503الفسیولوجیا التطبیقیة 

Clinical PharmacologyHEM 506الفارماكولوجیا اإلكلینیكیة 

Applied PathologyHEM 505١الباثولوجیا التطبیقیة 

Clinical PathologyHEM 530٠.٥الباثولوجیا اإلكلینیكیة 

MicrobiologyHEM 507٠.٥المیكروبیولوجیا 

الفصل 
الدراسي 
الثاني 
والثالث 
والرابع 

١٨

Internal MedicineHEM 510٨األمراض الباطنة 

HematologyHEM 510 HE٨أمراض الدم

مقرر اختیاري (یختار مقرر واحد):

یة جذعزرع الخالیا ال-

نقل الدم ومشتقاتھ -

أمراض اعتالل -
وبینالھیموجل

Elective Course:

- Stem cell transplantation

- Transfusion Medicine

- Hemoglobinopathies

HEM 510 SCT

HEM 510 TM

HEM 510 HG

٢

كراسة 
األنشطة

: برنامج التدریب اإلكلینیكي والعملي  في
األمراض الباطنة-

أمراض الدم 

HEM 530 HEP1
HEM 510 C
HEM 510 HEP

HEM 530 HEC

١٤

١٦

٢أنشطة علمیة مختلفة

٦الرسالة

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



٦٢

:  (ماجستري أمراض الدم)نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عملي  شفهيMCQحتريري

تبـــار تحریـــري مدتـــھ ســـاعتان + إخأمراض الدم المعلمیة
٩٦٢٤٤٠٤٠٢٠٠اختبار شفھي + اختبار عملي  

الفسیولوجیا التطبیقیة
إختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف 

٧٢١٨٦٠١٥٠+ اختبار شفھي

الفارماكولوجیــــــــــــا 
اإلكلینیكیة

إختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف 
٧٢١٨٦٠١٥٠+ اختبار شفھي

+ ســاعة اختبــار تحریــري  مدتــھ بیقیة الباثولوجیا التط
٤٨١٢٤٠١٠٠اختبار شفھي 

+ ســاعة اختبــار تحریــري  مدتــھ الباثولوجیا اإلكلینیكیة
٤٨١٢٤٠١٠٠اختبار شفھي

+ ســاعة اختبــار تحریــري  مدتــھ المیكروبیولوجیا
٤٨١٢٤٠١٠٠اختبار شفھي

٨٠٠إجمالي الدرجة 

ملاالمتحان النهائي الشا

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

أمراض الدم
ساعات ثالث إختبار تحریري مدتھ 

+ اختبار شفھي
+ اختبار اكلینیكي

١٦٠٤٠١٠٠١٠٠٤٠٠

األمراض الباطنة
ساعات ثالث إختبار تحریري مدتھ 

+ اختبار شفھي 
+ اختبار اكلینیكي

١٦٠٤٠١٠٠١٠٠٤٠٠

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة المقرر االختیاري

٩٠٠إجمالي الدرجة



٦٣

يف طب األورام  درجة املاجستري -١٨

Medical Oncologyالباطنة العامة: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Applied PhysiologyMONC 503٠.٥الفسیولوجیا التطبیقیة 

٥

Clinical PharmacologyMONC 506الفارماكولوجیا اإلكلینیكیة 
١

Applied PathologyMONC 505الباثولوجیا التطبیقیة 
١

مبادئ اإلحصاء الطبي 

والوبائیات في األورام 

Basics of Medical  Statistics and

Epidemiology in Oncology
MONC 518 MSO

MONC 518 EPO
٠.٥

Basicsمبادئ العالج اإلشعاعي لألورام  of Radiotherapy in

Oncology
MONC 517١

Basic of Surgery in OncologyMONC 520٠.٥مبادئ العالج الجراحي لألورام 

Basic of Radio diagnosisMONC 529٠.٥مبادئ اآلشعة التشخیصیة 

الفصل 
الدراسي 
الثاني 
والثالث 
والرابع 

١٨

Medicalطب األورام  OncologyMONC 510 MO٨

Internal MedicineMONC 510٨األمراض الباطنة 

مقرر اختیاري (یختار مقرر واحد):

یة جذعزرع الخالیا ال-

الطب التلطیفي -

اإلحصاء الطبي-

طب األورام للمسنین -

البولوجیا الجزیئیة لألورام -

علم الوراثة للسرطان -

Elective Course :

- Stem cell transplants

- Palliative Medicine

- Medical Statistics

- Geriatric Oncology

- Molecular Biology of
cancer

- Cancer genetics

MONC 510 SCT

MONC 510 PM

MONC 510 MS

MONC 510 GO

MONC 510 MB

MONC 510 CG

٢

كراسة 
األنشطة

لینیكي والعملي في األمراض الباطنة وطب األورام البرنامج اإلكMONC 510 C

MONC 510 P

MONC510 MOC

MONC510 MOP

١٤
١٦

٢أنشطة علمیة مختلفة

٦الرسالة

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



٦٤

:  (ماجستري طب األورام)نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباررراملق
شفهيMCQحتريري

ــھ الفسیولوجیا التطبیقیة  ــري مدت ــار تحری ــف اختب ــاعة ونص + س
٧٢١٨٦٠١٥٠اختبار شفھي

ــھ الفارماكولوجیا اإلكلینیكیة  ــري مدت ــار تحری ــف اختب ــاعة ونص + س

٧٢١٨٦٠١٥٠اختبار شفھي

ــري مدالباثولوجیا التطبیقیة  ــار تحری ــھ اختب ــف ت ــاعة ونص + س
٧٢١٨٦٠١٥٠اختبار شفھي

ــــــي  ــــــادئ اإلحصــــــاء الطب مب
والوبائیات في األورام 

ــھ  ــري مدت ــار تحری ــف اختب ــاعة ونص + س

٧٢١٨٦٠١٥٠اختبار شفھي

٨٠٢٠١٠٠ساعةاختبار تحریري  مدتھ مبادئ العالج اإلشعاعي لألورام 

٨٠٢٠١٠٠ساعةمدتھ اختبار تحریري  مبادئ العالج الجراحي لألورام 

٨٠٢٠١٠٠ساعةاختبار تحریري  مدتھ اآلشعة التشخیصیة 
٩٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

ساعات + اختبار ثالث اختبار تحریري مدتھ طب األورام
یكي شفھي + اختبار إكلین

١٦٠٤٠١٠٠١٠٠٤٠٠

ساعات + اختبار ثالث اختبار تحریري مدتھ األمراض الباطنة
شفھي + اختبار إكلینیكي

١٦٠٤٠١٠٠١٠٠٤٠٠

٨٠٢٠١٠٠امتحان تحریري مدتھ ساعة المقرر االختیاري

٩٠٠إجمالي الدرجة



٦٥

وي   يف عالج األورام والطب النودرجة املاجستري -١٩

Clinical Oncology and Nuclear Medicineعالج األورام والطب النووي: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
دراسي ال

األول

Medical Radiation PhysicsCONM 517 MRP١الفیزیاء  اإلشعاعیة الطبیة 

٥

بیولوجیا األورام والتأثیرات 
البیولوجیة لإلشعاع والوقایة منھا 

Radiobiology & Radiation

protection
CONM 517 RBP١

Radiotherapy TechnologyCONM 517 RT١تكنولوجیا عالج األورام باإلشعاع 

Nuclear Medicine)١(مستوى النظائر المشعھ (level 1)CONM 517 NM1١

Medical StatisticsONM 518  MS١اإلحصاء الطبي 

الفصل 
الدراسي 
الثاني 
والثالث 
والرابع 

١٨

عالج األورام باإلشعاع والعقاقیر 
الكیماویة 

Clinical OncologyCONM 517 CO٧

(مستوى تصویر وعالجالنظائر المشعة

٢ (
Nuclear Medicine (level 2)CONM 517 NM2٤

Pathology of TumoursCONM 505 Path.T٣باثولوجیا األورام 

الباطنة والجراحة فیما لھ عالقة 
باألورام

Medicine and Surgery related to

Oncology
CONM 517 MSO٢

المقرر  االختیاري  (یختار مقرر 
واحد)
بیولوجیا إشعاعیة تجریبیة-
الجینات وعالقتھا باألورام -
البیولوجیا الجزیئیة لألورام -
-

Experimental Radiobiology
Genetics related to Oncology
Molecular Biology related to
Oncology

CONM 517 ERB
CONM 517 GO
CONM 517 MB٢

كراسة 
األنشطة

 برنامج التدریب اإلكلینیكي والعملي
عالج األورام باإلشعاع والعقاقیر -

الكیمیاویة
النظائر المشعة التشخیص  والعالج -
 : التدریب العملي على

فحوصات اآلشعة التشخیصیة -
الخاصة باألورام 

طرق الوقایة -
تخطیط إشعاعي + قیاسات -

- Clinical Oncology
- Nuclear medicine

- Radiological
Procedures

- Radiation protection
- Radiation planning

CONM 517 COC
CONM 517 NM2C

CONM 517 RPrP
CONM 517 RPP
CONM 517 RPLP

٩
٢

١
١
١

١٤

١٦

٢أنشطة علمیة مختلفة

٦الرسالة

٤٥دةإجمالي الساعات المعتم



٦٦

:  (ماجستري عالج االورام والطب النووي)نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيMCQحتريري

الفیزیــــاء اإلشــــعاعیة 
الطبیة

تھ  بار ثالث إختبار تحریري مد ساعات + اخت
١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠شفھي + اختبار عملي

ـــــعاع  ـــــا اإلش بیولوجی
والوقایة منھا

ساعات + اختبار ثالث إختبار تحریري مدتھ 
١٤٤٣٠٦٠٦٠٣٠٠شفھي + اختبار عملي

تكنولوجیا عالج األورام 
باإلشعاع  

ســاعات + اختبــار ثــالث إختبــار تحریــري مدتــھ 
١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠شفھي  + اختبار عملي

ساعات الث ثإختبار تحریري مدتھ اإلحصاء الطبي
١٤٤٣٦١٢٠٣٠٠+ اختبار شفھي

ساعات ثالث اختبار تحریري  مدتھ النظائر المشعة 
١٤٤٣٦١٢٠٣٠٠+ اختبار شفھي 

١٥٠٠إجمالي الدرجة 
MCQئة من درجة الماجستیر بعقد امتحان فى نھایة كل مقرر على ھی%٢٠یتم حساب درجات الساعات المعتمدة بما یوازى 

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكي شفهيMCQحتريري

عالج األورام باإلشعاع 
والعقاقیر الكیمیاویة  

إختباران تحریریان مدة كل منھما ثالث 
ساعات 

+ اختبار شفھي + اختبار إكلینیكي  

١٢٠

+

١٢٠

٣٠

 +

٣٠

١٥٠١٥٠٦٠٠

تشـــــخیص والعـــــالج ال
بالنظائر المشعة 

اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات + اختبار 
شفھي

١٢٠٣٠١٥٠٣٠٠

باثولوجیا األورام
بار  اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات + اخت

شفھي
١٢٠٣٠١٥٠٣٠٠

الباطنــة والجراحــة فیمــا 
لھ عالقة باألورام

اختبار تحریري (ورقتان) مدتھ ثالث ساعات 
ار شفھي + اختبار إكلینیكي + اختب

٥٥

+

٥٥

١٥

 +

١٥

٧٥٧٥٣٠٠

اختبار تحریري مدتھ ساعتان + اختبار المقرر االختیاري
شفھي

٨٠٢٠٥٠١٥٠

١٦٥٠إجمالي الدرجة



٦٧

يف الصحة العامة والطب الوقائي واالجتماعي    درجة املاجستري -٢٠
Public Health & Preventive Medicineتمعوطب االصحة العامه : القسم المانح للدرجة  and social

Medicine
المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

& Principles of Public Healthلطب الوقائيمبادئ  الصحة العامة وا
Preventive MedicinePHPM 518 PPH١

٥

العلوم السلوكیة واالجتماعیة 
Behavioral & Social HealthPHPM 518 BSH١وعالقتھا بالصحة العامة 

اإلحصاء الحیویة وطرق دراسة 
الوبائیات

Epidemiologic  Methods &
BiostatisticsPHPM 518 EpiSt1١

Environmental HealthPHPM 518 ENV١دراسة البیئة وعالقتھا بالصحة العامة

Parasitology related toPublicالطفیلیات وعالقتھا بالصحة العامة
HealthPHPM 508

١
المیكروبیولوجیا وعالقتھا بالصحة 

العامة
Microbiology related to
Public HealthPHPM 507

الفصل 
الدراسي 
الثاني 
والثالث 
والرابع 

١٨

الصحة العامة والطب الوقائي 
واالجتماعي 

مبادئ الطب الوقائي-
دراسة وبائیات األمراض المعدیة -

وغیر المعدیة
سیة) - یة (األسا الرعایة الصحیة األول

صحة  برامج ال یةو یة اإلنجاب ورعا
لبـــــرامج األمومـــــھ والطفولـــــة وا
الصحیة القومیة والدولیة .

أسس ومبادئ طب األسرة-
ــحة - ــا بالص ــة وعالقتھ ــادئ التغذی مب

والمرض
ــــادئ طــــب الصــــناعات -  أســــس ومب

والصحة المھنیة
أسس ومبادئ الصحة العقلیة-
صحة الفئات الخاصة ورعایتھا : -

صحة المسنین *
صحة المراھقین *
ویة الصحة القر*

شفیات - اإلدارة الصحیة  وإدارة المست
وتخطیط الخدمة الصحیة 

إدارة الجودة -

Public Health & Preventive
Medicine:
- Principles of Preventive Medicine.
- Epidemiology of Communicable

& Non Communicable diseases.
- P HC, Reproductive Health,

MCH, National & Global Health
Program.

- Principles of Family Medicine.
- Principles of Nutrition & Relation

to health and disease.
- Principles of Occupational

&Industrial Medicine.
- Principles of Mental Health.
- Health Care of Vulnerable

Groups:
 Geriatric

Health.
 Adolescent

Health.
 Rural Health.

- Health Care Management.
- Quality Management.

PHPM 518

PHPM 518 Ta
PHPM 518 Tb

PHPM 518 Tc

PHPM 518 Td
PHPM 518 Te

PHPM 518 Tf

PHPM 518 Tg
PHPM 518 Th

PHPM 518 Ti
PHPM 518 Tj

١٧

مقرر اختیاري (یختار مقرر واحد):

التغذیة اإلكلینیكیة -

إدارة الرعایة الصحیة -

Elective Course:
- Clinical nutrition &
Dietetics
- Healthcare Management &
Administration

PHPM 518 CND

PHPM 518 HMA
١١

كراسة 
األنشطة

 صحة في ال لي   تدریب العم نامج ال بر
والطب الوقائي واالجتماعيالعامة 

 التدریب على البثقیف الصحي وأسسھ
ومھارات االتصال بالجمھور 

● Field Training Program in
Public Health & Preventive
Medicine.
● Health Education &
Communication Skills.
● Different Scientific
Activities.

PHPM 518  P

١٤
١٦

٢شطة علمیة مختلفةأن
٦الرسالة

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



٦٨

(ماجستري الصحة العامة والطب الوقائي واالجتماعي): نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيMCQحتريري

ـــب ـــة والط ـــحة العام ـــادئ الص مب
الوقائي

إختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات 
٤٨١٢٤٠١٠٠+ اختبار شفھي

العلــــوم الســــلوكیة واالجتماعیــــة 
وعالقتھا بالصحة العامة

إختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات 
٤٨١٢٤٠١٠٠+ اختبار شفھي

اإلحصاء الطبي وعلم طرق دراسة 
الوبائیات

إختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات 
٤٨١٢٢٠٢٠١٠٠ار شفھي + اختبار عملي+ اختب

دراســة البیئــة وعالقتھــا بالصــحة 
العامة

إختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات 
٤٨١٢٤٠١٠٠+ اختبار شفھي

المیكروبیولوجیا 
ــھ ســاعة ونصــف +  ــري مدت ــار تحری إختب

اختبار شفھي +
اختبار عملي

٢٤٦١٠١٠٥٠

ــــات وعالقتھــــا بالصــــحة  والطفیلی
ةالعام

ــھ ســاعة ونصــف +  ــري مدت ــار تحری إختب
٢٤٦١٠١٠٥٠اختبار شفھي +اختبار عملي

٥٠٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيMCQحتريري

الصحة العامة والطب 
الوقائي واالجتماعي  

ا ثــالث إختبــاران تحریریــان مــدة كــل منھمــ
ــداني  ــار شــفھي + بحــث می ســاعات + اختب
ــحیة ذات  ــدمات الص ــدى الخ ــن اح ــي ع حقل

العالقة

١٢٠
+

١٢٠

٣٠
 +
٣٠

١٥٠١٥٠٦٠٠

١٦٤١٥٣٥اختبار تحریري مدتھ ساعة + اختبار شفھيالمقرر االختیاري

٦٣٥إجمالي الدرجة



٦٩

ية     يف طب الصناعات والصحة املهندرجة املاجستري -٢١

Occupational Health and Industrial Medicineوطب اتمعالصحة العامه: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

مبادئ الطب المھني والبیئي 
وطرق البحث العلمي  

Principles of  Occupational &

Environmental Medicine & Research

Methodology

PHPM 518

POEM-EM٢

٥ فسیولوجیا البیئة وصحة البیئة 
Environmental Physiology &

Environmental  Health
PHPM 518 PEH٢

الصحة الذھنیة والنفسیة 
المھنیة   

Occupational Mental &

Psychological Health
PHPM 518 OMH١

الفصل 
الدراسي 
الثاني 
والثالث 
والرابع 

١٨

األمراض المھنیة والبیئیة
وإصابات العمل

Occupational and Environmental

Diseases and Work Injuries

PHPM 518 OED-

WI
٩

الكیمیاء الصناعیة والسموم  
واألمان المھني

Industrial chemistry, Toxicology and

Occupational Safety

PHPM 518 IC-T-

OS
٦

تقییم اللیاقة البدنیة والخطورة 
واإلعاقة وقوانین العمل 

Assessment of Risk, Medical Fitness

and Disability, and Work

Legizelation Aspects

PHPM 518 AR-

MFD-LA-CS٢

المقرر االختیاري (یختار مقرر 
واحد):

االنماط الحدیثة فى -
علم الوبائیات للطب 

المھنى

تقییم الخطر المھنى -
والبیئى

Elective Course :

- Recent modalities of
occupational and
environmental epidemiology

- Occupational and
Environmental risk
assessment.

PHPM 518

RMOEE

PHPM 518

OERA

١

كراسة 
األنشطة

 برنـــامج التـــدریب  العملـــي
واإلكلینیكي في : 

طرق تشخیص األمراض -
المھنیة 

تقییم مخاطر بیئة العمل -
ــة - دراســة حــاالت إكلینیكی

ألمراض مھنیة  

- Diagnosis of Occupational Diseases

- Environmental Risk assessment

- Occupational case-studies

PHPM 518 P

PHPM 518 PTa

PHPM 518PTb

PHPM 518 PTc
١٤١٦

٢أنشطة علمیة مختلفة

٦الرسالة

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



٧٠

ت  (ماجستري  طب الصناعات والصحة املهنية)نظام االمتحان وتوزيع الدرجا

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيMCQحتريري

مبادئ الطب المھني والبیئي وطرق 
البحث العلمي  

إختبـــار تحریـــري مدتـــھ ثـــالث 
ساعات 

+ اختبار شفھي + اختبار عملي
١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠

وجیا البیئة وصحة البیئة فسیول
إختبـــار تحریـــري مدتـــھ ثـــالث 

ساعات 
+  اختبار شفھي + اختبار عملي

١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠

الصحة الذھنیة والنفسیة المھنیة   
إختبـــار تحریـــري مدتـــھ ثـــالث 

ساعات 
+  اختبار شفھي + اختبار عملي

١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠

٩٠٠إجمالي الدرجة

املاالمتحان النهائي الش

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليإكلينيكيشفهيMCQحتريري

األمراض المھنیة 
والبیئیة وإصابات العمل

اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات 
+اختبار شفھي + اختبار إكلینیكي 

(لجنتان)
٨٠٢٠٤٠٦٠٢٠٠

الكیمیاء الصناعیة 
والسموم  واألمان 

المھني

ي مدتھ ثالث ساعات اختبار تحریر
+اختبار شفھي + اختبار عملي

٨٠٢٠٤٠٦٠٢٠٠

تقییم اللیاقة البدنیة 
والخطورة واإلعاقة 

وقوانین العمل 

اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات 
+اختبار شفھي  + اختبار اكلینیكي 

٨٠٢٠٤٠٦٠٢٠٠

٢٨٧٣٥اختبار تحریري مدتھ ساعة المقرر االختیاري 

٦٣٥مالي الدرجةإج



٧١

يف الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية    درجة املاجستري -٢٢

Forensic Medicine & Clinical Toxicologyالطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

ــــودالكCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 
األول  

السموم العامة والمبادئ القانونیة 
المنظمة للجواھر المخدرة والسموم

General Toxicology & regulating

laws of  drugs & Toxins
FNST 519 GT١

٥
Forensic ChemistryFNST 519 FC١الكیمیاء الطبیة الشرعیة 

Forensic PathologyFNST 519 FP١الباثولوجیا الطبیة الشرعیة 

Internal MedicineFNST 510١أمراض الباطنة 

PharmacologyFNST 506١الفارماكولوجیا 

الفصل 
الدراسي 
الثاني 
والثالث 
والرابع 

١٨

Forensic medicine & Medicolegalالطب الشرعي والمسئولیة الطبیة 

Responsibilities
FNST 519 FM٤

Permanent InfirmitiesFNST 519 PI٤اإلصابات والعاھات  المستدیمة

Clinical ToxicologyFNST 519 CT٩السموم اإلكلینیكیة

المقرر االختیاري ( یختار مقرر واحد )

اآلشعة من الوجھة الطبیة -
یةالشرع

علم األسنان من الوجھة -
الطبیة الشرعیة

االدمان-

Elective Course :

- Forensic Radiology

- Forensic odentology

- Clinical Addiction Medicine

FNST 519 FR

FNST 519 FO

FNST 519 AD

FNST 512 AD

FNST 513 AD

١

كراسة 
األنشطة

  في برنامج التدریب اإلكلینیكي والعملي
الطب الشرعي والسموم اإلكلینیكیة

الطب الشرعي اإلكلینیكي والسیرولوجي -
طرق الفحص بعد الوفاة -
سرح - في م فاة  في الو شتباه  صات اإل فحو

الحدث

كتابة تقاریر طبیة شرعیة -
الكشف والتشخیص لحاالت القسم -
ــاقیر - ــن العق ــف ع ــة للكش ــرق التحلیلی الط

والسموم
عالج حاالت السموم -

- Forensic medicine & Serology
- Postmortem examination
- Crime score investigations of suspicious

death
- Medicolegal reports
- Detection & diagnosis of toxicology cases
- Analytical methods for dectection of

toxins
- poisoning case treatment

FNST 519 FCP1
FNST 519 FPP1
FNST 510 IMC1
FNST 519 FMP

FNST 519 CTC

١٠١٢

 ٢مختلفةأنشطة علمیة

١٠الرسالة



٧٢

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة

نظام االمتحان وتوزيع الدرجات  (ماجستري الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية)

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكيعمليشفهيMCQحتريري

ــــا ــــة والمب ــــموم العام دئ الس
ـــة للجـــواھر  ـــة المنظم القانونی

المخدرة والسموم
ساعات ثالث إختبار تحریري مدتھ 

١٤٤٣٦١٢٠٣٠٠+ اختبار شفھي

ساعات ثالث إختبار تحریري مدتھ الكیمیاء الطبیة الشرعیة
١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠+ اختبار شفھي + اختبار عملي

تھ الباثولوجیا الطبیة الشرعیة ساعات الث ثإختبار تحریري مد
١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠+ اختبار شفھي + اختبار عملي

ساعات ثالث إختبار تحریري مدتھ الباطنة العامة
١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠+ اختبار شفھي + اختبار إكلینیكي

ساعات ثالث إختبار تحریري مدتھ الفارماكولوجیا
١٤٤٣٦١٢٠٣٠٠+ اختبار شفھي

١٥٠٠إجمالي الدرجة

متحان النهائي الشاملاال

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليإكلينيكيشفهيMCQحتريري

ـــئولیة  ـــرعي والمس ـــب الش الط
الطبیة

اختبار تحریري مدتھ 
ثالث ساعات + اختبار 

شفھي + اختبار عملي
١٢٠٣٠٧٥٧٥٣٠٠

اإلصابات والعاھات المستدیمة 
اختبار تحریري مدتھ 

+ اختبار ثالث ساعات 
شفھي + اختبار عملي

١٢٠٣٠٧٥٧٥٣٠٠

السموم اإلكلینیكیة
اختباران تحریریان مدة 
كل منھما ثالث ساعات

+ اختبار شفھي + 
اختبار إكلینیكي

١٢٠

+

١٢٠

٣٠

 +

٣٠
١٥٠١٥٠٦٠٠

المقرر االختیاري
اختبار تحریري مدتھ 

ساعة واحدة + اختبار 
شفھي

٦٠١٥٢٥١٠٠

١٣٠٠مالي الدرجةإج



٧٣

العامةيف اجلراحةدرجة املاجستري -٢٣

Generalالعامةاجلراحة: القسم المانح للدرجة  Surgery

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة
الكودCourseالمقرر

الساعات المعتمدة
االجمالىالمقرر

الفصل 
الدراسي 

األول

Surgical AnatomySUR 501١التشریح الجراحى

٥

HistologySUR 502الھستولوجیا
١

PhysiologySUR 503الفسیولوجیا

BiochemistrySUR 504الكیمیاء الحیویة
١

MicrobiologySUR 507المیكروبیولوجیا

General Surgeryالجراحیة العامةالباثولوجیا PathologySUR 505١

Clinical PharmacologySUR 506١الفارماكولوجیا االكلینیكیة

الفصل 
الدراسى 

الثانى
والثالث
والرابع

١٨

General SurgerySUR 520١٧الجراحة العامة
مقرر اختیارى (یختار مقرر واحد)

ألوعیة الدمویة الدقیقةجراحات ا.١
صابات الحوادث إلاألساسیةجراحات.ال٢.٢
دعم الحیاة المتقدم لحاالت إصابات .٣.٣

الحوادث
جراحات السمنة المفرطة.٤.٤
جراحات تجمیل و إصالح الرأس و الوجھ .٥.٥

و الرقبة
العالج بالخالیا الجذعیة.٦
لصدر.جراحة القلب وا٧
جراحة المخ واألعصاب.٨

Elective course

1- Micro vascular surgery.
2- Basic trauma operative

management.
3- ATLS.
4- Bariatric surgery.
5- Head & Neck

reconstruction.
6- Stem Cell Therapy.
7-Cardio thoracic Surgery.

8- Neuro Surgery.

SUR 520 MVS
SUR 520 BTM

SUR 520 ATS
SUR 520 BAS
SUR 520 HNR

SUR 520 STT
SUR 520 SRM

SUR 520 CTS
SUR 520 NRS

١

كراسة 
االنشطة

برنامج التدریب االكلینیكى و العملى الجراحة العامة و فروعھا :*
جراحة جھاز ھضمى- 
جراحة االطفال- 
جراحة االورام- 
جراحة أوعیة دمویة- 
جراحة غدد صماء - 
جراحة القولون و المستقیم- 
جراحة الطوارىء- 
جراحة التحمیل- 

SUR 520C
SUR 520P

١٠
١٢

٢*أنشطة علمیة مختلفة
١٠الرسالة

٤٥اجمالى الساعات المعتمدة



٧٤

)العامةنظام االمتحان وتوزيع الدرجات  (ماجستري اجلراحة

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
شفهي MCQحتريري

التشریح 
إختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف + 

٧٢١٨٦٠١٥٠اختبار شفھي

الھستولوجیا
إختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف + 

٧٢١٨٦٠١٥٠اختبار شفھي

إختبار تحریري مدتھ ساعة + اختبار الفسیولوجیا 
٤٨١٢٤٠١٠٠شفھي

إختبار تحریري مدتھ ساعة + اختبار الكیمیاء الحیویة
٤٨١٢٤٠١٠٠شفھي

إختبار تحریري مدتھ ساعة + اختبار الفارماكولوجیا اإلكلینیكیة
٤٨١٢٤٠١٠٠شفھي

الباثولوجیا الجراحیة العامة 
إختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف + 

٧٢١٨٦٠١٥٠اختبار شفھي

المیكروبیولوجیا
ر تحریري مدتھ ساعة ونصف + إختبا

٧٢١٨٦٠١٥٠اختبار شفھي

٩٠٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليإكلينيكيشفهيMCQحتريري

الجراحة العامة  

كل  مدة  إختباران تحریریان 
منھمــــا ثــــالث ســــاعات + 
ـفھي + اختبـــار  اختبـــار شــ

ي + اختبـــار عملـــي إكلینیكـــ
(عملیات جراحیة)

٢٤٠

+

٢٤٠

٦٠

 +

٦٠

٢٠٠٢٠٠٢٠٠١٢٠٠

المقرر 
االختیاري 

امتحان تحریري مدتھ ساعة 
واحدة

٨٠٢٠١٠٠

١٣٠٠إجمالي الدرجة



٧٥

يف التوليد وأمراض النساء   درجة املاجستري -٢٤

Obstetrics & Gynaecologyالتوليد وأمراض النساء   : القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 
األول  

& Applied Anatomyالتشریح التطبیقي والنمو الجنیني 
EmbryologyGYN 501٠.٧٥

٥

لتناسل والتكاثر والغدد فسیولوجیا ا
الصماء 

Physiology & Endocrinology of
reproduction

GYN 503٠.٧٥

Pathology of the female genitalباثولوجیا الجھاز التناسلي للمرأة 
tract

GYN 505٠.٧٥

& Medical Microbiologyالمیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة 
Immunology

GYN 507٠.٧٥

األمراض الباطنة المتعلقة بالحمل 
Obstetric Medicineوالوالدة 

GYN 510

GYN 510 C

١

Basics of General Surgeryأساسیات الجراحة العامة 
GYN 520

GYN 520 C

١

الفصل 
الدراسي 
الثاني 
والثالث 
والرابع 

١٨

مقرر اإلجباري : التولید وأمراض ال
:النساء

Obestetrics & Cynecology :GYN 521١٧

المقرر االختیاري  (یختار الطالب مقرر 
واحد):

تكنولوجیا اإلخصاب المساعد-

االكتشاف المبكر ألورام الجھاز -
التناسلي للسیدات 

السلس البولي عند السیدات-

دور المناظیر في مجال التعقیم-

دور الموجات فوق الصوتیة في مجال-
التولید وأمراض النساء

Elective Course

- Assisted reproductive
technology

- Early cancer detection in
gynecology

- Female urinaryincontinence

- Endoscopy for infertility

- Ultrasound in Obstetrics &
Genecology

GYN 521 ART

GYN 521 ECG

GYN 521 FUI

GYN 521 EI

GYN 521 UOG

١

كراسة 
األنشطة

ووسائل اإلنجابیةبرنامج التدریب اإلكلینیكي والعملي في أمراض النساء والتولید والصحة 
التشخیص والفحص الحدیثھ 

GYN 521 GNC
GYN 521 GNP
GYN 521 OBC

GYN 521 OBP
١٠١٢

٢أنشطة علمیة مختلفة
١٠الرسالة

٤٥لمعتمدةإجمالي الساعات ا



٧٦

ن وتوزيع الدرجات  (ماجستري التوليد وأمراض النساء)انظام االمتح

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

التشریح والنمو الجنیني  
إختبار تحریري مدتھ ساعتان + 

إختبار شفھى
٩٦٢٤٨٠٢٠٠

االفسیولوجی
إختبار تحریري مدتھ ساعتان + 

إختبار شفھى
٩٦٢٤٨٠٢٠٠

الباثولوجیا 
إختبــار تحریــري مدتــھ ســاعتان + 

اختبار شفھي  
٩٦٢٤٨٠٢٠٠

ـــــــــــــا  المیكروبیولوجی
والمناعة

إختبــار تحریــري مدتــھ ســاعتان + 
اختبار شفھي  

٩٦٢٤٨٠٢٠٠

أمراض الباطنة المتعلقة 
بالحمل والوالدة

حریــري مدتــھ ســاعتان + إختبــار ت
اختبار شفھي  

+ اختبار إكلینیكي
٩٦٢٤٤٠٤٠٢٠٠

ــــة  ــــیات الجراح أساس
العامة

ساعتان +  تھ  یري مد بار تحر اخت
٩٦٢٤٤٠٤٠٢٠٠اختبار شفھي + اختبار إكلینیكي

١٢٠٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكي شفهيMCQيحترير

التولید وأمراض 
النساء

إختبارات تحریري مدة كل منھا  ٣
اختبارات شفھي ٣ثالث ساعات + 

اختبار إكلینیكي٢+ 
٣٦٠٩٠٣٠٠١٥٠٩٠٠

٤٠١٠٥٠امتحان تحریري مدتھ ساعة  المقرر االختیاري

٩٥٠إجمالي الدرجة



٧٧

راحة العيون يف طب وجدرجة املاجستري -٢٥

Ophthalmologyطب وجراحة العيون: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 
األول 

Anatomy & Embryology ofمو الجنیني للعینالتشریح والن
the eye

OPHT 501١

٥

Basics of OpticsOPHT 522 BO١مبادئ البصریات 

فسیولوجیا العین وفسیولوجیا 
Physiology of the eyeOPHT 503١االبصار 

Basics of Internal Medicineمبادئ األمراض الباطنة المتعلقة بالعیون
related to the eye

OPHT 510

١
Neurology related to the eyeOPHT 512األمراض العصبیة المتعلقة بالعیون 

Pathology and MicrobiologyOPHT 505الباثولوجیا العامة والمیكروبیولوجیا
OPHT 507

١
Basics of Surgery related toمبادئ الجراحة العامة المتعلقة بالعیون 

the eye
OPHT 520

الفصل 
الدراسي 
الثاني 
والثالث 
والرابع 

١٨

Ophthalmic MedicineOPHT 522 OM٦طب العین 

Ophthalmic surgeryOPHT 522 OS٦جراحة العین 

Ophthalmic PathologyOPHT 522 OP٥باثولوجیا العین

االختیاري (یختار مقرر المقرر 
واحد):

الوسائل المساعدة في تشخیص -
أمراض الشبكیة

الوسائل المساعدة في تشخیص -
أمراض الحجاج

الوسائل المساعدة في تشخیص -
أمراض القرنیة

أمراض المناعةفي العیون-

أمراض الوراثة في العیون-

نانوتكنولوجي-

Elective Course:

- Ancillary diagnostic
ophthalmic tests:

1- Retina

2- Orbit and adnexa

3-Cornea and refractive
surgery

4-Immunological diseases
related to ophthalmology

5-Genetic diseases related to
ophthalmology

6-Nanotechnology

OPHT 522 RE

OPTH 522 OA

OPTH 522 CS

OPTH 522 ID

OPTH 522 GD

OPTH 522 NA

١

كراسة 
األنشطة

اثولوجیا وب-جراحة العین -برنامج التدریب اإلكلینیكي والعملي في  طب العین  
العین

OPHT 501 P
OPHT 522 BOP1
OPHT 503 P
OPHT 520 C
OPHT 510 C
OPHT 512 C
OPHT 505 P
OPHT 507 P
OPHT 522 OMP2
OPHT 522 OMC2
OPHT 522OSP2
OPHT 522 OPP2

١٤١٦

٢أنشطة علمیة مختلفة



٧٨

٦الرسالة
٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



٧٩

نظام االمتحان وتوزيع الدرجات  (ماجستري طب وجراحة العيون)

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

التشریح والنمو الجنیني للعین
ساعات + اختبار ثالث ختبار تحریري مدتھ ا

شفھي
١٤٤٣٦١٢٠٣٠٠

مبادئ البصریات
ساعات + اختبار ثالث اختبار تحریري مدتھ 

شفھي 
+ اختبار عملي

١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠

فسیولوجیا العین
ساعات + اختبار ثالث اختبار تحریري مدتھ 

شفھي
١٤٤٣٦١٢٠٣٠٠

مبادئ الجراحة العامة
ساعات + اختبار ثالث تحریري مدتھ اختبار
شفھي 

+ اختبار إكلینیكي
١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠

+ اختبار ساعة ونصف اختبار تحریري مدتھ مبادئ األمراض الباطنة 
٧٢١٨٣٠٣٠١٥٠شفھي + اختبار اكلینیكي  

+ اختبار ساعة ونصف اختبار تحریري مدتھ األمراض العصبیة المتعلقة بالعیون
٧٢١٨٣٠٣٠١٥٠اختبار اكلینیكي  شفھي +

ـــــــــــــا العامـــــــــــــة  الباثولوجی
والمیكروبیولوجیا

ساعات + اختبار ثالث اختبار تحریري مدتھ 
شفھي

١٤٤٣٦١٢٠٣٠٠

١٨٠٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليإكلينيكيشفهيMCQحتريري

ساعات ثالث اختبار تحریري مدتھ نطب العی
+ اختبار إكلینیكي+ اختبار شفھي  

١٦٠٤٠١٠٠١٠٠٤٠٠

جراحة العین
اعات سثالث اختبار تحریري مدتھ 

ــار شــفھي   ــي + اختب ــار عمل + اختب
(عملیة جراحیة صغرى)

١٦٠٤٠١٠٠١٠٠٤٠٠

باثولوجیا العین
تھ  ساعات ثالث اختبار تحریري مد

ــــار  شــــ فھي               + + اختب
اختبار عملي

١٦٠٤٠١٠٠١٠٠٤٠٠

المقـــــــــــــرر 
االختیاري 

١٦٤٢٠اختبار تحریري مدتھ نصف ساعة

١٢٢٠إجمالي الدرجة



٨٠

يف جراحة املسالك البوليةدرجة املاجستري -٢٦

Urologyجراحة املسالك البولية والتناسلية: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي
األول 

PhysiologyURL 503٠.٥الفسیولوجیا 

٥

BiochemistryURL 504٠.٥الكیمیاء الحیویة 

PharmacologyURL 506٠.٥الفارماكولوجیا 

Microbiology and ImmunologyURL 507٠.٥المیكروبیولوجیا والمناعة الطبیة 

PathologyURL 505٠.٥الباثولوجیا 

HistologyURL 502٠.٥الھستولوجیا 

SurgeryURLالجراحة العامة 520

URL 520 C
١

AnatomyURL 501١التشریح 

الفصل 
الدراسي 
الثاني 
والثالث 
والرابع 

١٨

UrologyURL 523١٧جراحة المسالك البولیة 

مقرر اختیاري (یختار مقرر واحد):

دراسات متقدمة في جراحة المسالك -
البولیة لألطفال

سالك مناظیر المدراسات متقدمة في-
البولیة 

دراسات متقدمة في جراحة أورام -
المسالك البولیة 

دراسات متقدمة في دینامیكیة التبول-

Elective Course

- Advanced pediatric Urology
Course

- Advanced endouroloy Course

- Advanced Uro-oncology
Course

- Advanced urodynamic Course

URL 523 APU

URL 523 AEN

URL 523 AUO

URL 523 AUD

١

كراسة 
األنشطة

URL 523Pبرنامج التدریب اإلكلینیكي والعملي  في جراحة المسالك البولیة

URL 523C

١٤

١٦

٢أنشطة علمیة مختلفة

٦الرسالة

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



٨١

حة املسالك)ارنظام االمتحان وتوزيع الدرجات  (ماجستري ج

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

إختبــار تحریــري مدتــھ ســاعة + الفسیولوجیا 
٤٨١٢٤٠١٠٠امتحان شفھي

إختبــار تحریــري مدتــھ ســاعة + الكیمیاء الحیویة
٤٨١٢٤٠١٠٠امتحان شفھي

ار تحریــري مدتــھ ســاعة + إختبــالفارماكولوجیا
٤٨١٢٤٠١٠٠امتحان شفھي

ساعة إختبار تحریري  مدتھ الباثولوجیا 
٧٢١٨٦٠١٥٠+ امتحان شفھيونصف 

ـــــــا  المیكروبیولوجی
والمناعة

ساعة إختبار تحریري  مدتھ 
٧٢١٨٦٠١٥٠+ امتحان شفھيونصف 

ـــھ التشریح  ـــري مدت ـــار تحری ـــاعة إختب س
٧٢١٨٦٠١٥٠+ امتحان شفھيونصف

ـــھ الھستولوجیا ـــري مدت ـــار تحری ـــاعة إختب س
٧٢١٨٦٠١٥٠+ امتحان شفھيونصف

الجراحة العامة

ثـــالث اختبـــار تحریـــري مدتـــھ 
ساعات + امتحان شفھي + امتحان 

إكلینیكي
١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠

١٢٠٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

مجايلإالـــدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

جراحة المسالك 
البولیة

إختباران تحریریان مدة كل منھما 

ساعات + اختبار شفھي + ثالث 

اختبار إكلینیكي

١٢٠

+

١٢٠

٣٠

 +

٣٠

١٥٠١٥٠٦٠٠

٣٢٨٤٠اختبار تحریري مدتھ ساعة المقرر االختیاري

٦٤٠إجمالي الدرجة



٨٢

يف األذن واألنف واحلنجرة اجستري درجة امل-٢٧
Otorhinolaryngologyاألذن واألنف واحلنجرة: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

ألولا

التشریح الجراحي والنمو الجنیني 
الخاص بالرأس والرقبة والصدر 

Surgical Anatomy &

Embryology of ENT head &

neck & chest

ENT 501
١

٥

الفسیولوجیا التطبیقیة المتعلقة األذن 
واألنف والحنجرة 

Applied Physiology of ENTENT 503
٠.٥

Genetics & Medical statisticsENT 509حصاء الطبي مبادئ علم الوراثة واإل

ENT 518
٠.٥

الباثولوجیا المتعلقة األذن واألنف 
والحنجرة 

Pathology of ENTENT 505
٠.٥

المیكروبیولوجیا والباثولوجیا 
اإلكلینیكیة 

Microbiology & Clinical

Pathology
ENT 507

ENT 530
٠.٥

مة المتعلقة باألذن الجراحة العا
واألنف والحنجرة 

General Surgery related to

ENTENT 520١

األمراض الباطنة المتعلقة األذن 
واألنف والحنجرة 

Internal  Medicine related to

ENTENT 510١

الفصل 
الدراسي 
الثاني 
والثالث 
والرابع 

١٨

ENTENT 524١٦أمراض األذن واألنف والحنجرة 

Basics of AudiologyENT 524 BA١أساسیات علم السمعیات

مقرر اختیاري (یختار مقرر واحد) : 

جراحة قاع الجمجمة -

عیوب النطق-

تصویر الرأس والرقبة -

Elective Course :

- Skull base surgery

- Phonatory
disorders

- Head and neck
imaging

ENT 524 SBS

ENT 524 PHD

ENT 524 HNI

١

كراسة 
األنشطة

ENT 524C١٤برنامج التدریب اإلكلینیكي و العملي  في أمراض األذن واألنف والحنجرة
١٦

٢أنشطة علمیة مختلفة

٦الرسالة

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



٨٣

نظام االمتحان وتوزيع الدرجات  (ماجستري األذن واألنف واحلنجرة)

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

التشــــریح الجراحــــي والنمــــو 
الجنیني 

بار ثالث اختبار تحریري مدتھ  ساعات + اخت

شفھي
١٤٤٣٦١٢٠٣٠٠

+ ســاعة ونصــف اختبــار تحریــري مدتــھ الفسیولوجیا 
٧٢١٨٦٠١٥٠اختبار شفھي

ــاد ــم الوراثــة واإلحصــاء مب ئ عل
الطبي 

+ ساعة ونصف اختبار تحریري مدتھ 
٧٢١٨٦٠١٥٠اختبار شفھي

ــھ الباثولوجیا  ــري مدت ــار تحری ــاعة ونصــف اختب + س
٧٢١٨٦٠١٥٠اختبار شفھي

ـــــا  ـــــا والباثولوجی المیكروبیولوجی
اإلكلینیكیة 

ــھ  ــري مدت ــار تحری ــاعة ونصــف اختب + س
٧٢١٨٦٠١٥٠اختبار شفھي

باألذن واألنف  الجراحة المتعلقة 
والحنجرة 

بار ثالث اختبار تحریري مدتھ  ساعات + اخت
شفھي 

+ اختبار إكلینیكي 
١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠

باألذن  األمراض الباطنة المتعلقة 
واألنف والحنجرة 

بار ثالث اختبار تحریري مدتھ  ساعات + اخت
شفھي 

+ اختبار إكلینیكي 
١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠

١٥٠٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليإكلينيكيشفهيMCQحتريري

أمراض األذن 
واألنف 

والحنجرة 

اختبــاران تحریریــان  مــدة  كــل 
ساعات ثالث منھما 

ـفھي + اختبــــار  + اختبــــار شـــ
ــــي  ــــار عمل ــــي + اختب إكلینیك

(عملیات)

١٢٠

+

١٢٠

٣٠

 +

٣٠

١٠٠١٠٠١٠٠٦٠٠

أساسیات علم 
السمعیات

تھ ساعة +  یري مد بار تحر اخت
اختبار شفھي  

٤٠١٠٥٠١٠٠

اختبار 
االختیاري

تھ  یري مد بار تحر ساعة + اخت
اختبار شفھي

٤٠١٠٥٠١٠٠

٨٠٠إجمالي الدرجة



٨٤

يف أمراض السمعدرجة املاجستري -٢٨

Audiologyاألذن واألنف واحلنجرة: جة القسم المانح للدر 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Applied AnatomyAUDI 501٠.٥التشریح التطبیقي 

٥

Applied PhysiologyAUDI 503٠.٥الفسیولوجیا التطبیقیة 

AcousticsAUDI 524 AC١.٥علم الصوتیات 

ElectronicsAUDI 524 ET١.٥علم اإللكترونیات

StatisticsAUDI 518٠.٥علم اإلحصاء 

GeneticsAUDI 509٠.٥علم الوراثة 

فصل ال
الدراسي 
الثاني 
والثالث 
والرابع 

١٨

أساسیات تقییم جھاز السمع 
واالتزان الطرفي المركزي 

Basics for evaluation peripheral

and central auditory and vestibular

systems

AUDI 524 AV١٠

أساسیات التأھیل والمعینات 
والقوقعة السمعیة  

Basics of Auditory rehabilitation ,

hearing aids and cochlear implantsAUDI 524 AR٦

مقرر اختیاري (یختار مقرر 
واحد)

أمراض األذن -

أمراض عصبیة -

Elective Course

-Otology

- Neurology

AUDI 524 OT

AUDI 512
٢

كراسة 
األنشطة

:   برنامج التدریب اإلكلینیكي

مع واالتزان الطرفي المركزيتقییم جھاز الس-

التأھیل والمعینات والقوقعة السمعیة  -

أمراض األذن-

AUDI 524 P

AUDI 524 C

١٤
١٦

٢أنشطة علمیة مختلفة

٦الرسالة

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



٨٥

نظام االمتحان وتوزيع الدرجات  (ماجستري أمراض السمع)

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
شفهيMCQحتريري

اختبــار تحریــري مدتــھ ســاعتین + اختبــار التشریح التطبیقي 
شفھي

٩٦٢٤٨٠٢٠٠

الفسیولوجیا 
التطبیقیة 

اختبــار تحریــري مدتــھ ســاعتین + اختبــار 
شفھي

٩٦٢٤٨٠٢٠٠

اختبــار تحریــري مدتــھ ســاعتین + اختبــار علم الصوتیات 
يشفھ

٩٦٢٤٨٠٢٠٠

اختبــار تحریــري مدتــھ ســاعتین + اختبــار علم اإللكترونیات
شفھي

٩٦٢٤٨٠٢٠٠

٤٨١٢٤٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة + اختبار شفھيعلم اإلحصاء الطبي

٤٨١٢٤٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة + اختبار شفھيعلم الوراثة 

١٠٠٠إجمالي الدرجة

النهائي الشاملاالمتحان 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

أساسیات تقییم جھاز 
الســـــمع واالتـــــزان 

الطرفي المركزي 

ـــان مـــدة كـــل  ـــاران تحریری اختب

ساعاتثالث منھما 

+ اختبـــار اكلینیكـــي + اختبـــار 
شفھي 

١٢٠

+

١٢٠

٣٠

 +

٣٠

١٥٠١٥٠٦٠٠

ــــل  أساســــیات التأھی
لمعینــات والقوقعــة وا

السمعیة  

ثـــالث اختبـــار تحریـــري مدتـــھ 
ساعات 

+ اختبار شفھي 

١٢٠٣٠١٥٠٣٠٠

اختبــار تحریــري مدتــھ ســاعة + المقرر االختیاري 
اختبار شفھي

٦٠١٥٢٥١٠٠



٨٦

١٠٠٠إجمالي الدرجة

يف أمراض التخاطبدرجة املاجستري -٢٩

المقررات Phoniatricsحلنجرة األذن واألنف وا: القسم المانح للدرجة 
الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Communication SciencesPHONعلوم التخاطب  524 CS٢

٥

Phonetics and LinguisticsPHONالصوتیات واللسانیات 524 PL١

PsychologyPHONعلم النفس 513 PS٠.٥

PsychometryPHONالقیاسات النفسیة 524 PM٠.٥

Medical GeneticsPHONعلم الوراثھ التطبیقى  509٠.٥

Medical StatisticsPHONاالحصاء الطبى 518٠.٥

الفصل 
سي الدرا

الثاني 
والثالث 
والرابع 

١٨

أمراض التخاطب والتى تشمل:
أمراض اللغة.-
أمراض الكالم.-
ــــــات - ــــــوت والجراح ــــــراض الص أم

المیكروسكوبیة الحنجریة.
إضطرابات البلع.-

Phoniatric Disorders that
include:
- Language disorders
- Speech disorders.
- Voice disorders and phonosurgery.

- Swallowing disorders.

PHON 524 PD
PHON 524 PDTa
PHON 524 PDTb
PHON 524 PDTc

PHON 524 PDTd

٧

األمراض النفسیة وأمراض نفسیة األطفال 
المتعلقة بأمراض التومخاطب 

Psychiatry and pediatric
Psychiatry of phoniatric
disorders

PHON 513 PSY
٣

األمرض العصبیة المتعلقھ بأمراض 
التخاطب

Neurology of phoniatric
disorders

PHON 512٣

Audiology of phoniatricعلم السمع المتعلق بأمراض التخاطب
disorders

PHON 524 AUD٢

األذن واألنف والحنجرة المتعلقة بأمراض 
التخاطب

ENT of phoniatric disordersPHON 524 ENT٢

مقرر اختیاري  (یختار مقرر واحد)

ـــة - ـــال المتعلق ـــبیة لألطف ـــراض العص األم
بأمراض التخاطب

بأمراض - قة  صماء المتعل غدد ال مراض ال أ
التخاطب 

بأمراض - الطب الطبیعي والتأھیل المتعلق  
التخاطب

جراحـــات التجمیـــل المتعلقـــة بـــأمراض -
التخاطب 

قویم األسـنان  واال- ضات الصـناعیة ت ستعا
المتعلقة بأمراض التخاطب

Elective Course:

- Pediatric Neurology of
phoniatric disorders

- Endocrinology of phoniatric
disorders

- Physical medicine of
phoniatric disorders

- Plastic surgery of phoniatric
disorders

- Orthodonitics and
prosthodontics of phoniatric
disordrers

PHON 524 PSY

PHON 524 PEN

OPHON 524 PRH

OPHON 524 PPS

OPHON 524 OPD

١

كراسة 
األنشطة

: التدریب العملي واإلكلینیكي على كل من
الوسائل التشخیصیة واالختبارات التخاطبیة وأسس التأھیل التخاطبي ووسائلھ في أمراض التخاطب-
األمراض العصبیة المتعلقة بأمراض التخاطب-

PHON 524 P

PHON 524 C

١٠
١٢



٨٧

٢أنشطة علمیة مختلفة

١٠الرسالة
٤٥إجمالي الساعات المعتمدة

نظام االمتحان وتوزيع الدرجات  (ماجستري أمراض التخاطب)

امتحان اجلزء األول 

ايلإمجالـــدرجةاالختباراملقرر
شفهي  MCQحتريري

علوم التخاطب
إختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات + إختبار 

شفھى
١٤٤٣٦١٢٠

٣٠٠

٩٦٢٤٨٠٢٠٠إختبار تحریري مدتھ ساعتان + إختبار شفھىالصوتیات واللسانیات

٤٨١٢٤٠١٠٠إختبار تحریري مدتھ ساعة + اختبار شفھي علم النفس 
٤٨١٢٤٠١٠٠إختبار تحریري مدتھ ساعة + اختبار شفھيالقیاسات النفسیة

٤٨١٢٨٠١٤٠إختبار تحریري مدتھ ساعة+ إختبار شفھى علم الوراثھ التطبیقى 

٤٨١٢٦٠إختبار تحریري مدتھ ساعةاإلحصاء الطبى
٩٠٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكي شفهيMCQحتريري

أمراض التخاطب
ساعات ثالث إختباران تحریریان مدة كل منھما 

١٦٠٤٠١٠٠١٠٠٤٠٠+إختبار شفھى + إختبارإكلینیكى

قة األمراض العصبیة  المتعل
بأمراض التخاطب

تھ  یري مد بار تحر صفإخت بار ساعة ون +إخت
شفوى وإكلینیكى فى األمراض العصبیة 

٨٠٢٠٥٠١٠٠٢٥٠

األمراض النفسیة وأمراض 
ـــة  ـــال المتعلق ـــیة األطف نفس

بأمراض التخاطب
إختبــار تحریــري مدتــھ ســاعة ونصــف+ إختبــار 

شفھى فى األمراض النفسیة
٨٠٢٠٥٠١٥٠

نف  مراض األذن واأل فى أ
والحنجرة المتعلقة بأمراض 

التخاطب
٦٠١٥إختبار تحریري مدتھ ساعة + إختبار شفھى.

٢٥
١٠٠

ـــــق  ـــــم الســـــمع المتعل عل
٦٠١٥٢٥١٠٠إختبار تحریري مدتھ ساعة + إختبار شفھى.بأمراض التخاطب

٤٠١٠٥٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة + اختبار شفھي المقرر االختیاري

١١٠٠إجمالي الدرجة



٨٨

يف جراحة العظام   درجة املاجستري -٣٠

Orthopaedic  Surgeryظامجراحة الع: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

& Surgical Anatomyالتشریح الجراحي  والنمو الجنیني
EmbryologyOSURG 501١

٥

HistologyOSURG 502١الھستولوجیا 
PhysiologyOSURG 503الفسیولوجیا 

BiochemistryOSURG 504١الكیمیاء الحیویة 
PharmacologyOSURG 506الفارماكولوجیا 

General Surgicalالباثولوجیا الجراحیة العامة 
PathologyOSURG 505١

MicrobiologyOSURG 507المیكروبیولوجیا 

General Surgeryالجراحة العامة وفروعھا
OSURG 520

OSURG 520 C
١

الفصل 
الدراسي 
الثاني 
والثالث 
والرابع 

١٨

OrthopaedicOSURG 525٨جراحة العظام

TraumatologyOSURG 525 TR٩اإلصابات

قرر اختیاري (یختار مقرر واحد) : م

برامج التأھیل -

أساسیات الجراحات المیكروسكوبیة -
لألوعیة الدمویة 

Elective Course :

- Rehabitation

Programs & Orthotrics

- Principle of

microvascular surgery

OSURG 525 RO

OSURG 525 MS١

كراسة 
األنشطة

OSUR 525 Cاإلكلینیكي والعملي في جراحة العظام واإلصابات برنامج التدریب
OSUR 525 TRC

١٤
١٦

٢أنشطة علمیة مختلفة

٦الرسالة

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



٨٩

نظام االمتحان وتوزيع الدرجات  (ماجستري جراحة العظام)

امتحان اجلزء األول 

إمجايلرجةالـــداالختباراملقرر
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

ــو  ــي والنم ــریح الجراح التش
٧٢١٨٦٠١٥٠+ إختبار شفھىساعة ونصف إختبار تحریري  مدتھ الجنیني  

٧٢١٨٦٠١٥٠+ إختبار شفھىساعة ونصف إختبار تحریري  مدتھ الھستولوجیا
٤٨١٢٤٠١٠٠+ امتحان شفھيساعة إختبار تحریري مدتھ الفسیولوجیا 

٤٨١٢٤٠١٠٠+ امتحان شفھيساعة إختبار تحریري مدتھ الكیمیاء الحیویة
٤٨١٢٤٠١٠٠+ امتحان شفھيساعة إختبار تحریري مدتھ الفارماكولوجیا

٧٢١٨٦٠١٥٠+ اختبار شفھيساعة ونصفإختبار تحریري مدتھ الباثولوجیا الجراحیة العامة 
٧٢١٨٦٠١٥٠+ اختبار شفھيساعة ونصفإختبار تحریري مدتھ االمیكروبیولوجی

ساعات + اختبار شفھي+ ثالث إختبار تحریري مدتھ الجراحة العامة وفروعھا
اختبار إكلینیكي

١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠

١٢٠٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليإكلينيكيشفهيMCQحتريري

جراحة العظام  
اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات       

+ اختبار شفھي + اختبار اكلینیكي + 
اختبار عملي

١١٢٢٨٥٠٥٠٥٠
٥٨٠

اإلصابات
اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات  + 

اختبار شفھي + اختبار اكلینیكي + اختبار 
عملي

١١٢٢٨٥٠٥٠٥٠

١٦٤٢٠اختبار تحریري مدتھ ساعة تیاريالمقرر االخ

٦٠٠إجمالي الدرجة



٩٠

يف التخدير والعناية املركزة اجلراحية  درجة املاجستري -٣١

Anaesthesia and Surgical Intensive Careالتخدير والعناية املركزة اجلراحية : القسم المانح للدرجة 

ع الساعات المعتمدةالمقررات الدراسیة وتوزی

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Applied AnatomyANET 501١التشریح التطبیقي 

٥

Appliedالفسیولوجیا التطبیقیة  PhysiologyANET 503

Appliedالفارماكولوجیا التطبیقیة PharmacologyANET 506١

مبادئ الفیزیاء الحیویة وطرق 
القیاسات اإلكلینیكیة 

Basics of Biophysics &
Clinical MeasurementsANET 528 BCM٢

Internal MedicineANET 510١األمراض الباطنة 

الفصل 
الدراسي 
الثاني 
والثالث 
والرابع 

١٨

ا فـــــي أساســـــیات الفارماكولوجیـــــ
التخدیر والعنایة المركزة

Pharmacological basics

for Anesthesia &

Intensive Care

ANET 528 PHAI

١

أساسیات الفسیولوجیا التخدیر 
والعنایة المركزة 

Physiological Basics for

Anesthesia  & Intensive

Care

ANET 528

PHBAI

١

AnesthesiaANET 528التخدیر  AN٩

Intensive careANET 528 IC٣العنایة المركزة الجراحیة 

Pain managementANET 528 PM٣عالج األلم 

مقرر اختیاري (یختار مقرر 
واحد):

االصابات-

اآلشعة المرتبطة بالتخدیر  -

Elective Course

- Trauma

- Radiology in anesthesia

ANET 528 TR

ANET 528 RA
١١

كراسة 
األنشطة

 البرنــــامج التــــدریبي  اإلكلینیكــــي
ــــدیر  ــــي التخ ــــي ف والعمل
ــة المركــزة وعــالج  والعنای

األلم 

- Anesthetics techniques.
-Safe anesthesia conducts for

Safe practice of invasive
maneuvers.

-Adequate training and practice
of basic/Advanced life
support.

- Intensive care management
- Pain management

AAET 528C
ANET 528 ANC
ANET 528 ICC
ANET 528 PMC١٤١٦

٢أنشطة علمیة مختلفة

٦الدراسي الثانيتبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



٩١

نظام االمتحان وتوزيع الدرجات 
اجستري التخدير والعناية املركزة اجلراحية)(م

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

٤٨١٢٤٠١٠٠+ اختبار شفھيساعةإختبار تحریري مدتھ  التشریح 

٤٨١٢٤٠١٠٠+ اختبار شفھيساعةإختبار تحریري مدتھ  الفسیولوجیا

٤٨١٢٤٠١٠٠+ اختبار شفھيساعةإختبار تحریري مدتھ  الفارماكولوجیا  

األمراض الباطنة
ساعات + اختبار شفھي + ثالث إختبار تحریري مدتھ 

اختبار إكلینیكي
١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠

ــة  ــاء الحیوی ــادئ الفیزی مب
ـــــــات  ـــــــرق القیاس وط

اإلكلینیكیة
١٤٤٣٦١٢٠٣٠٠ت شفھیھ ساعات + اختباراثالث إختبار تحریري مدتھ 

٩٠٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

إجماليالـــدرجةاالختبارالمقرر إكلینیكيشفھيMCQتحریري

اختبار اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات +التخدیر
٩٦٢٤٥٠٥٠٢٢٠شفھي + اختبار اكلینیكي

تحریري(ورقھ واحدة) مدتھ ساعة ونصف إختبارالعنایة المركزة الجراحیة 
اختبار شفھي + اختبار اكلینیكي ساعة +

٤٨١٢٢٥٢٥١١٠

إختبارتحریري(ورقھ واحدة) مدتھ ساعة ونصف عالج األلم 
٤٨١٢٢٥٢٥١١٠اختبار شفھي + اختبار اكلینیكيساعة +

أساسیات الفارماكولوجیا في 
التخدیر والعنایة المركزة

تحریري (ورقة واحدة) مدتھ ساعة اختبار
(أسئلھ MCQونصف ساعة یشمل اختبار 

متعددة االختیارات)

٦٤١٨٨٠

أساسیات الفسیولوجیا 
التخدیر والعنایة المركزة 

اختبار تحریري (ورقة واحدة) مدتھ ساعة 
(أسئلھ MCQونصف ساعة یشمل اختبار 

متعددة االختیارات)
٦٤١٨٨٠

٣٢٨١٠٥٠اختبار تحریري مدتھ ساعة + اختبار شفھيختیاريالمقرر اال

٦٦٥٠إجمالي الدرجة



٩٢

يف اآلشعة التشخيصية   درجة املاجستري -٣٢

Radio diagnosisاآلشعة التشخيصية      : القسم المانح للدرجة 

ررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدةالمق

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Radiodiagnostic TechnologyRAD 529 RT١.٧٥تكنولوجیا الفحص باإلشعة 

٥

Radiological AnatomyRAD 529التشریح الرادیولوجي RA١,٧٥

استخدامات النظائر المشعة و 

بیولوجیا اإلشعاع
Isotopes and Radio Biology

RAD 529 IRB
٠.٥

Radiological Physicsالفیزیاء اإلشعاعیة
RAD 517

RAD 529 RP٠.٥

الباثولوجیا المتعلقة باآلشعة 
Pathology related to

Radiology

RAD 505
٠.٥

الفصل 
الدراسي 
الثاني 
والثالث 
والرابع 

١٨

اآلشعة التشخیصیة 

آشعة الجھاز العصبي -
آشعة الوجھ والرقبة -
آشعة الجھاز الحركي -
آشعة الصدر-
أشعة القلب -
آشعة الجھاز الھضمي -
آشعة المسالك البولیة -
أشعة الجھاز التناسلى-
آشعة األوعیة الدمویة -

الثديآشعة -
آشعة األطفال-

Radio diagnosis

Neuroradiology
Radiology of Head and Neck
Musculoskeletal radiology
Radiology of chest
Radiology of heart
Gastrointestinal radiology
Urinary system radiology
Genital system radiology
Vascular imaging
Breast imaging
Pediatric Radiology

RAD 529

RAD 529 Ta
RAD 529 Tb
RAD 529 Tc
RAD 529 Td
RAD 529 Te
RAD 529 Tf
RAD 529 Tg
RAD 529 Th
RAD 529 Ti
RAD 529 Tj
RAD 529 Tk

١٧

مقرر اختیاري (یختار مقرر واحد):

األشعة التداخلیة فى الكبد و -
القنوات المراریة

ى و الكبدأشعة زرع الكل-

Elective Course:

-Interventional radiology of
hepatobiliary system

- Renal & liver transplant
radiology

RAD 529 HB

RAD 529 RL

١

كراسة 
األنشطة

برنامج التدریب اإلكلینیكي والعملي في التشخیص باآلشعة 
RAD 529 TC١٤

١٦
٢فةأنشطة علمیة مختل

٦الرسالة



٩٣

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



٩٤

نظام االمتحان وتوزيع الدرجات  (ماجستري اآلشعة التشخيصية)

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليإكلينيكيشفهيMCQحتريري

تكنولوجیا الفحص باإلشعة 
عات + ساثالث إختبار تحریري مدتھ 

١٩٢٤٨٨٠٨٠٤٠٠اختبار شفھي + اختبار عملي

التشریح الرادیولوجي
تھ  ساعات + ثالث إختبار تحریري مد

١٩٢٤٨١٦٠٤٠٠اختبار شفھي 

استخدامات النظائر المشعة
و بیولوجیا اإلشعاع

ساعات ثالث إختبار تحریري مدتھ 
٩٦٢٤٨٠٢٠٠+ اختبار شفھي 

اعیةالفیزیاء اإلشع
ساعات  ثالث اختبار تحریري مدتھ 

٩٦٢٤٨٠٢٠٠+ اختبار شفھي

الباثولوجیا المتعلقة باآلشعة 
+ اختبار ساعتینإختبار تحریري مدتھ 

شفھي 
٩٦٢٤٨٠٢٠٠

١٤٠٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
ليعمشفهيMCQحتريري

اختبارات تحریریة مدة كل منھم ثالث ٣اآلشعة التشخیصیة 
ساعات + اختبار شفھي + اختبار عملي

٨٠

+

٨٠

+

٨٠

٢٠

+

٢٠

+

٢٠

١٥٠١٥٠٦٠٠

٣٢٨٤٠ساعة اختبار تحریري مدتھ المقرر االختیاري

٦٤٠إجمالي الدرجة



٩٥

يف الباثولوجيا اإلكلينيكيةدرجة املاجستري -٣٣

Clinical Pathologyالباثولوجيا اإلكلينيكية : القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 
الفصل 

الدراسي 
األول

األمراض الباطنة فیما یتعلق بالطب 
المعملي 

Internal Medicine related to

laboratory medicine

CPATH 510

CPATH 510 C٥٥

الفصل 
الدراسي 
الثاني 
والثالث 
والرابع 

١٨

HaematologyCPATH 530 HE٦أمراض الدم 

Clinical ChemistryCPATH 530 CC٦الكیمیاء اإلكلینیكیة 

Clinical Microbiology andالمیكربیولوجیا والمناعة اإلكلینیكیة 

Immunology
CPATH 530

CMI

٥

مقرر اختیاري (یختار مقرر واحد):

احتیاطات األمان في -
المعمل 

اآللیات المعملیة -
المناعیة 

Elecitve Course :

- Laboratory Safety

- Immune-based

laboratory

techniques

CPATH 530 LS

CPATH 530

IBLT

١

كراسة 
األنشطة

 : برنامج التدریب  العملي  في فروع الباثولوجیا اإلكلینیكیة

أمراض الدم -
الكیمیاء اإلكلینیكیة-

المیكروبیولوجیا اإلكلینیكیة -

المناعة اإلكلینیكیة -

CPATH 530 HEP

CPATH 530 CCP

CPATH 530 CMP

CPATH 530 CIP
١٤١٦

٢أنشطة علمیة مختلفة

٦الرسالة

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



٩٦

نظام االمتحان وتوزيع الدرجات  (ماجستري الباثولوجيا اإلكلينيكية)

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

ساعات + اختبار ثالث اختبار تحریري مدتھ باطنةاألمراض ال
١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠شفھي  + اختبار إكلینیكي

٣٠٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيMCQحتريري

أمراض الدم
ساعات + اختبار ثالث اختبار تحریري مدتھ 

شفھي 
ار عملي + اختب

١٦٠٤٠١٠٠١٠٠٤٠٠

الكیمیاء اإلكلینیكیة
تھ  یري مد بار تحر بار ثالث اخت ساعات + اخت

شفھي 
+ اختبار عملي

١٦٠٤٠١٠٠١٠٠٤٠٠

ــا والمناعــة  المیكروبیولوجی
اإلكلینیكیة 

ساعات + ثالث مدتھ (ورقتان) اختبار تحریري 
اختبار شفھي + اختبار عملي 

٨٠

+

٨٠

٢٠

+

٢٠

٥٠

+

٥٠

٥٠

+

٥٠

٤٠٠

٣٦٩١٥٦٠اختبار تحریري مدتھ ساعة + اختبار شفھي المقرر االختیاري 

١٢٦٠إجمالي الدرجة



٩٧

يف طب املناطق احلارة وصحتها  درجة املاجستري -٣٤

Tropical Medicineاألمراض املتوطنة      القسم المانح للدرجة : 

دراسیة وتوزیع الساعات المعتمدةالمقررات ال

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

PhysiologyTROP 503الفسیولوجیا 
١

٥

BiochemistryTROP 504الكیمیاء الحیویة 

MicrobiologyTROP 507المیكروبیولوجیا 

١
ParasitologyTROP 508الطفیلیات الطبیة 

TROP 508 P

Applied PathologyTROP 505١الباثولوجیا التطبیقیة 

Public HealthTROP 518١الصحة العامة 

Internal MedicineTROP 510األمراض الباطنة 

TROP 510 C
١

الفصل 
الدراسي 
الثاني 
والثالث 

رابع وال

١٨

طب المناطق الحارة  و األمراض 
المعدیة والمتوطنة

Tropical Medicine &

Infectious diseasesTROP 512 TIE٩

أمراض الكبد والجھاز الھضمي 
المتوطنة

Tropical Gastroenterology

and HepatologyTROP 512HGIT
٨

المقرر اختیاري (یختار مقرر واحد)

ض التغذیة أمرا-

طب السفر والمھاجرین -

Elective Course

- Nutritional disorders

- Traveller Medicine

TROP 512 NUT

TROP 512 TRV

١

كراسة 
األنشطة

برنامج التدریب اإلكلینیكي في طب المناطق ویشمل األمراض المعدیة والمتوطنة وطرق 
ھضمي المتوطنة وأیضا حضور مراكز مكافحة تشخیص وعالج أمراض الكبد والجھاز ال

األمراض المتوطنة 

TROP 512TMC

TROP 512 IDC

TROP 512GITC

TROP 512 HEPC

١٤

١٦

٢أنشطة علمیة مختلفة

٦الرسالة

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



٩٨

(ماجستري طب املناطق احلارة وصحتها)نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
عملياكلينيكي   شفهيMCQحتريري

إختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف + إختبار الفسیولوجیا 
٧٢١٨٦٠١٥٠شفھى

إختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف + إختبار والكیمیاء الحیویة
٧٢١٨٦٠١٥٠شفھى

إختبار تحریري  مدتھ ساعة ونصف + إختبار االمیكروبیولوجی
٧٢١٨٦٠١٥٠شفھى +  

إختبار تحریري  مدتھ ساعة ونصف + إختبار الطفیلیات البشریة
٧٢١٨٣٠٣٠١٥٠شفھى + اختبار عملي (طفیلیات بشریة)

الباثولوجیا التطبیقیة
بار  ثالث ساعات + اخت تھ  یري مد بار تحر إخت

شفھي
١٤٤٣٦١٢٠٣٠٠

الصحة العامة
بار  ثالث ساعات + اخت تھ  یري مد بار تحر اخت

شفھي
١٤٤٣٦١٢٠٣٠٠

بار األمراض الباطنة ثالث ساعات + اخت تھ  یري مد بار تحر إخت
١٤٤٣٦٦٠٦٠٣٠٠شفھي + اختبار إكلینیكي

١٥٠٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

الدرجةاالختباراملقرر
إمجايل

إكلينيكيشفهيMCQحتريري

ــارة  ــاطق الح طــب المن
واألمراض المعدیة

اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات + 
إختبار شفھى  + إختبارإكلینیكى 

١٢٠٣٠٧٥٧٥٣٠٠

أمراض الكبد والجھاز 
الھضمي المتوطنة

اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات + 
إختبار شفھى  + إختبارإكلینیكى 

١٢٠٣٠٧٥٧٥٣٠٠

٤٠١٠٥٠ساعةاختبار تحریري مدتھ اريیالمقرر االخت

٦٥٠إجمالي الدرجة



٩٩

ماجستري جراحة القلب والصدر-٣٥
:ـ القسم المانح للدرجة : جراحة القلب والصدر

النقاط الكودالمقرر
المعتمدة

مقررات أساسیة
AanatomyCSUR5010.5التشریح

PathologyCSUR5050.5الباثولوجى 
PhysiologyCSUR5031فسیولوجى الطبیة 

PharmacologyCSUR5061الفارماكوجیا الطبیة 
MicrobiologyCSUR5071المیكروبیولوجیا الطبیة 

General surgeryCSUR5201الجراحة العامة 
5سیةإجمالى المقرارات االسا

الجزء  الثانى 

مقرر جراحھ القلب 
جراحة العیوب الخلقیة -اوالصدر  ویشمل 

جراحة الصماصات -ب

جراحة الشرایین -ج
الباطنیة 

جراحة الصدر - د

الطوارئ- ه

Cardiothoracic surgery
a- congenital        heart
surgery

b- valve surgery

c- coronary surgery

d- chest surgery

e- emergency

CSUR531
CSUR531Ta

CSUR531Tb

CSUR531Tc

CSUR531Td

CSUR531Te

17

مقرر اختیاري
(یختار الطالب مقرر 

واحد)

عنایة مركزة لمرضى -١
الجراحة العامة 

طب الطواريء-٢

1-Postoperative ICU
(GENERAI)
Surgery

2- Emergency
Medicine

CSUR 531ICU

CSUR531EM

1

18اجمالى القرارات االساسیة
التدریب العملى / 

االكلینیكى
14

2أنشطة علمیة مختلفة
6الرسالة 

45عتمدة  للدرجة العلمیة إجمالى الساعات الم



١٠٠

نظام االمتحان وتوزیع الدرجات (ماجستیر جراحة القلب و الصدر)  
الدرجة االختبارالمادة

درجة الجزء االول
تحریرى

MCQ       درجة
شفوى

عملى 
إكلینیكى

إجمالى

إخبار تحریرى ساعة تشریح  
ونصف+إختبار شفوى

٢٤٦٢٠٥٠

إخبار تحریرى ساعة الباثولوجیا
ونصف+إختبار شفوى

٢٤٦٢٠٥٠

إختبار ساعة واحدة الفسیولوجیا الطبیة
+إختبارشفوى

٢٤٦٢٠٥٠

الفارماكولوجى 
الطبیة

إختبار ساعة واحدة 
+إختبارشفوى

٢٤٦٢٠٥٠

والمیكروبیولوجیا 
الطبیة و المناعة

إختبار ساعة واحدة 
تبارشفوى+إخ

٢٤٦٢٠٥٠

إختبارتحریرى ورقة الجراحة العامة 
ساعات +إختبار ٣واحدة 

شفوى +عملى 

١٢٠٣٠٥٠٥٠٢٥٠

الجزءالثانى           

جراحة القلب و 
الصدر 

ورقات 3إختار تحریرى 
٣) ٢&١ایام (٣على 

) ٣ساعات (
ساعتین+إختبار شفوى 

ر عملى +إختبا

١٦٠
+١٦٠
+١٦٠

١٢٠١٥٠١٥٠٩٠٠

اختبار المقرر االختیارى
ساعھ+اختبار ٢تحریرى

شفوى
٤٨١٢

٣٠
-

٩٠



١٠١

يف طب الطوارئ واإلصابات درجة املاجستري -٣٦

Emergency Medicine and Tromatology(كلیة الطب)درجة بینیة القسم المانح للدرجة :

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

AnatomyEM 501١التشریح التطبیقي 

٥

PathologyEM 505١باثولوجي 
PhysiologyEM 503١ة  الفسیولوجیا التطبیقی Clinical PathologyEM 530الباثولوجیا اإلكلینیكیة 

MicrobiologyEM 507المیكروبیولوجیا  
١

PharmacologyEM 506الفارماكولوجیا 
Forensic and ToxicologyEM 519١الطب الشرعي والسموم  

الفصل 
الدراسي 
الثاني 

لثالث وا
والرابع 

١٨

Special and General Surgeryجراحات عامة وخاصة وتشمل : 
EM 520

Anesthesia & ICUالتخدیر والعنایة المركزة-
EM 520 Ta١

Trauma ATLSدورة التعامل مع اإلصابات المتعددة -
EM 520 Tb١

Orthopeadicجراحة العظام -
EM 520 Tc١.٥

ENT Emergencyطوارئ أمراض األنف و األذن والحنجرة -
EM 520 Td٠.٥

Surgical Emergencyالطوارئ الجراحیة - :
- Neurosurgery
- Cardiosoracic surgery
- Vascular surgery
- General Surgery
- Plastic Surgery

EM 520 Te

٤.٥

Eye Emergencyطوارئ أمراض العیون -
EM 520 Tf٠.٥

Obs/Gyn Emergencyطوارئ أمراض النساء والتولید-
EM 520 Tg٠.٥

Special and General Internal MedicineEM 510وتشمل : باطنة عامة وخاصة 
Internal MedicineEM 510طوارئ األمراض الباطنیة - Ta٣
Cardiac EmergencyEMطوارئ أمراض القلب - 510 Tb١
Pulmonary EmergencyEM 510طوارئ أمراض الصدر - Tc١
Neuro-psychiatryEM 510طوارئ األمراض العصبیة والنفسیة - Td١
Pediatric EmergencyEM 510طوارئ األطفال - Te١
Radiological EmergencyEM 510  Tf٠.٥اآلشعة التشخیصیة العاجلة -

(یختار الطالب مقرر واحد)رات االختیاریة المقر
أخالقیات العلوم الطبیة -
طب الطوارئ المتنقل -
مكافحة العدوى -

Elective Course :
- Medical Ethics
- Emergency transportation medicine
- Infection control

EM520ME
EM520 ET
EM 520 IC

١

كراسة 
األنشطة

تدریب اإلكلینیكي في مستشفى الطوارئبرنامج ال
 برنامج التدریب اإلكلینیكي في األقسام التي

تستقبل  مرضى من خالل مستشفى 
الطوارئ

 برنامج التدریب اإلكلینیكي في األقسام التي
تستقبل المرضى في استقبال خاص بھا 

 تدریب عملي على اآلشعة التلفزیونیة
لمھارات برنامج التدریب العملي في معمل ا

Emergency hospital reception
- Internal Medicine
- Anesthesia & ICU rotation
- Cardiac rotation
- Pulmonary rotation
- Neuro-psychiatry rotations
- Trauma ATLS course
- Orthopeadic rotation
- ENT rotation
- Eye emergency
- Obs/Gyn emergency
- Pediatric emergency & ICU

EM 510 Ta C
EM 520 Ta C
EM 510 Tb C
EM 510 Tc C
EM 510 TdC
EM 512 NPC
EM 520 SUC
EM 225 ORC
EM 524 ENC
EM 522 OPC
EM 512 OGC
EM 509 PEC
EM 529 USP
EM 528 ERP

١٤١٦

٢أنشطة علمیة مختلفة
٦الرسالة

٤٥الساعات المعتمدةإجمالي 



١٠٢

)طب الطوارئ واإلصاباتماجستري:  (نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالـــدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

اختبــار تحریــري  مدتــھ  ثــالث ســاعات  + التشریح 
٧٢١٨٦٠١٥٠اختبار شفھي

اختبــار تحریــري  مدتــھ  ثــالث ســاعات  + الباثولوجي 
اختبار شفھي

٧٢١٨٦٠١٥٠

اختبــار تحریــري  مدتــھ  ثــالث ســاعات  + الطب الشرعي والسموم 
اختبار شفھي

٧٢١٨٦٠١٥٠

اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف + اختبار الفسیولوجیا التطبیقیة 
شفھي

٧٢١٨٦٠١٥٠
ار تحریري مدتھ ساعة ونصف + اختبار اختبالباثولوجیا اإلكلینیكیة 

شفھي
٧٢١٨٦٠١٥٠

اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف + اختبار المیكروبیولوجیا 
شفھي

٧٢١٨٦٠١٥٠
اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف + اختبار الفارماكولوجي 

شفھي
٧٢١٨٦٠١٥٠

١٠٥٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالـــدرجةاالختبارراملقر
عملياكلينيكيشفهيMCQحتريري

الجراحـــــات العامـــــة 
والخاصة

ســاعات + ثــالث اختبــار تحریــري مدتــھ 
بار  كي + اخت بار اكلینی بار شفھي +  اخت اخت

عملي (الوسائل التشخیصیة)
١٢٠٣٠٥٠٥٠٥٠٣٠٠

ـــــــة  ـــــــة العام الباطن
والخاصة

ســاعات + ثــالث ھ اختبــار تحریــري مدتــ
بار  كي + اخت بار اكلینی بار شفھي +  اخت اخت

عملي (الوسائل التشخیصیة)
١٢٠٣٠٥٠

٥٠٥٠
٣٠٠

٣٢٨٤٠اختبار تحریري مدتھ ساعة واحدةمقرر اختیاري 

٦٤٠إجمالي الدرجة
امتحان یضعھ منسق البرنامج بعد استشارة رؤساء األقسام المعنیة



١٠٣

يف طب األسرة اجستري درجة امل-٣٧

Family Medicine(كلیة الطب): درجة بینیة القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

ــودالكــCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

مقرر علمي في مدخل طب االسرة   
وأخالقیات وأداب المھنة

Foundation  of family medicine and
medical ethics course.

FAM١

٥

ب مقرر علمي (نظري واكلینیكي) في الط
النفسي والعلوم السلوكیة

Psychiatry and behavioral sciences course
& Communication & Counseling skills

FAM513١

مقرر علمي في طب المجتمع والصحة 
االحصاء الطبي وطرق المھنیة + 

البحث               

Public health and community medicine
+research methodology course

FAM518
١

مقرر علمي وتطبیقي في الفارماكولوجیا 
االكلینیكیة

Clinical pharmacology courseFAM506١

مقرر علمي وتطبیقي في الباثولوجیا  
االكلینیكیة        

Clinical pathology courseFAM530١

الفصل 
الدراسي 
الثاني 
والثالث 
والرابع

١٨

ي مقرر علمي ( نظري واكلینیكي)  ف
االمراض الباطنة وطوارئھا وطب 

)المسنین (  بما یختص بطب االسرة

Internal medicine
FAM510٤

مقرر  علمي ( نظري واكلینیكي)  في طب 
االطفال وحدیثي الوالدة  (  بما یختص 

بطب االسرة)

PediatricsFAM509٣

مقرر علمي  ( نظري واكلینیكي)  في 
م   (  بما امراض النساء وصحة اال

یختص بطب االسرة)

Obstetrics and gynecologyFAM521٣

مقرر علمي  ( نظري واكلینیكي)  في 
الجراحة العامة وطوارئھا وجراحة العظام   

(  بما یختص بطب االسرة)

General surgery & Orthopedic surgeryFAM520٣

مقرر علمي( نظري  واكلینیكي) في 
)(  بما یختص بطب االسرةالدن االنف وا

ENTFAM524١

مقرر علمي( نظري  واكلینیكي)  في 
امراض العیون

(  بما یختص بطب االسرة)

OphthalmologyFAM522١

مقرر علمي( نظري  واكلینیكي ) في 
االمراض الجلدیة

(  بما یختص بطب االسرة)

DermatologyFAM515١

):                  ررات  اختیاریة (یختار مقررینمق
الطب المبني علي الدلیل  -
مكافحة العدوي -
السموم االكلینیكیة-
القراءة النقدیة والكتابة العلمیة                          -

Elective Course :
Evidence based medicine
Infection control
Clinical toxicology
Critical reading & scientific writing

2
(ساعة لكل مقرر)

كراسة 
األنشطة

یة  سام االكینیك في االق كي  التدریبي االكلینی
ومراكز طب االسرة

األقسام اإلكلینیكیة

مراكز طب األسرة

٨
٦١٤

١٦
٢أنشطة علمیة مختلفة

٦الرسالة

٤٥إجمالي الساعات المعتمدة



١٠٤

)طب األسرةماجستري:  (نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

اجمالي الدرجة االختبار المقرر

شفهي إكلينيكي MCQ حتريري

٢٠٠ ١٠٠ ٢٠ ٨٠
اختبار تحریري تكاملي (ورقة 
واحدة بالتساوي) لمدة ثالث 

ساعات + اختبار شفوي

الفارماكولوجیا االكلینیكیة

الباثولوجیا  االكلینیكیة

١٠٠ ٥٠ ١٠ ٤٠ ة اختبار تحریري (ورقة واحدة) لمد
ساعة ونصف + اختبار شفھي  

مدخل طب االسرة   وأخالقیات 
وأداب المھنة

١٥٠ ٥٠ ٢٠ ٨٠ ة اختبار تحریري (ورقة واحدة) لمد
ثالث ساعات + اختبار شفھي   

طب المجتمع والصحة المھنیة 
+ االحصاء الطبي وطرق البحث

٥٠ ٥٠ اختبار اكلینیكي في الطب النفسي یة الطب النفسي والعلوم السلوك
٥٠٠ إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

اجمالي
الدرجة

االختبار المقرر
شفهي إكلينيكي MCQ حتريري

٤٠٠ ٢٠٠ ٤٠ ١٦٠ ات اختبار تحریري مدتھ ثالث ساع
ددةینیكي محطات متع+ اختبار  اكل

االمراض الباطنة

٣٠٠ ١٥٠ ٣٠ ١٢٠
اختبار تحریري مدتھ ساعتان + 

اختبار اكلینیكي محطات متعددة
طب االطفال وحدیثي الوالدة  

٣٠٠ ١٥٠ ٣٠ ١٢٠
اختبار تحریري مدتھ ساعتان +
اختبار  اكلینیكي محطات متعددة

امراض النساء وصحة االم   

٣٠٠ ١٥٠ ٣٠ ١٢٠ اختبار تحریري مدتھ ساعتان +
اختبار  اكلینیكي محطات متعددة

الجراحة العامة وطوارئھا 
وجراحة العظام   

٣٠٠

٥٠ ١٠ ٤٠ اختبار تحریري مدتھ ساعة+ 
اختبار اكلینیكي محطات متعددة

امراض العیون

٥٠ ١٠ ٤٠ اختبار تحریري مدتھ ساعة+ 
اختبار اكلینیكي محطات متعددة

االنف واالدن

٥٠ ١٠ ٤٠ اختبار تحریري مدتھ ساعة+ 
اختبار اكلینیكي محطات متعددة

االمراض الجلدیة

١٠٠ ٥٠ ١٠ ٤٠ اختبار تحریري مدتھ ساعة +
اختبار شفھي )١المقرر االختیاري (

١٠٠ ٥٠ ١٠ ٤٠ )٢المقرر االختیاري (
١٨٠
٠

إجمالي الدرجة



١٠٥

يح اآلدمي واألجنةيف التشردرجة الدكتوراه -١

Human Anatomy and Embryologyالتشريح اآلدمي واألجنة: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

مجايلاإلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Radiological AnatomyANA 601 RAالتشریح اإلشعاعي 

ANA 629
١

٥ Special EmbryologyANA 601 BE٢علم األجنة ( الخاص )

GeneticsNAN 601 BG٢علم الوراثة 

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في العلوم -

الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع 

فصول دراسیة 

الفصل 
راسي الد

الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

& Human Anatomyالتشریح اآلدمي وعلم األجنة  

Embryology

ANA 601
١٥

(یختار الطالب مقرر مقرر اختیاري  
على التشریح التطبیقيواحد في فروع 

أال یكون قد تم اختیاره في الماجستیر).

التشریح التطبیقي في علم المخ -
عصاب  واأل

التشریح التطبیقي في علم العیون-

التشریح التطبیقي في علم األذن -
واألنف والحنجرة

التشریح التطبیقي في علم العظام -

التشریح التطبیقي في علم جراحة -
التجمیل 

التشریح التطبیقي في علم النسا -
والتولید 

التشریح التطبیقي في علم األمراض -
الصدریة

ح التطبیقي في علم أمراض التشری-
القلب  واألوعیة الدمویة

Elective course in Applied
Anatomy :

- Applied anatomy of
neurology

-Applied anatomy of
ophthalmology

- Applied anatomy of ENT

- Applied Anatomy of
orthopedic

- Applied Anatomy of
Plastic surgery

- Applied anatomy of
obstetric & gynecology

- Applied anatomy of chest

- Applied anatomy of
Cardio-vascular

ANA 601 AAN

ANA 601
AAOP

ANA 601 AAE

ANA 601 AAOR

ANA 601 AAPS

ANA 601 AAOB

ANA 601 AACH

ANA 601AACA

١٠

كراسة 
األنشطة

التشریح وعلم األجنةبرنامج التدریب  العملي في

أنشطة علمیة مختلفة

ANA 601 P
١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٠٦

)دكتوراه التشريح اآلدمي وعلم األجنة(:نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

ألول امتحان اجلزء ا

الدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

٢٠٨٠اختبار تحریري  مدتھ ثالث ساعاتالتشریح اإلشعاعي

٤٠١٦٠اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعاتعلم األجنة (الخاص)

٤٠١٦٠اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعاتعلم الوراثة 

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلدرجةالاالختباراملقرر
MCQعمليشفهيحتريري

ــي  التشــرح اآلدم
وعلم األجنة 

ساعات ثالث اختبار تحریري مدتھ  
+ اختبار شفھي + اختبار عملي

٣٠١٢٠٧٥٧٥٣٠٠

المقــــــــــــــــرر 
ـــي  ـــاري ف االختب
فــروع التشــریح 

التطبیقي 

اختبار تحریري مدتھ ساعتان + اختبار 
شفھي + اختبار عملي

٢٠
٨٠٥٠٥٠٢٠٠



١٠٧

يف اهلستولوجيا (األنسجة واخلاليا)     درجة الدكتوراه -٢

Histology & Cytology)بيولوجيا اخللية(علم األنسجة واهلستولوجيا: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Electron MicroscopeHISTالمیكروسكوب اإللكتروني  602 EM٢
٥

GeneticsHISTعلم الوراثة  602 GE٣

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
خدام الحاسب اآللي في العلوم است-

الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة 

أربع فصول دراسیة 

الفصل 
ي الدراس

الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

(مستوى علم األنسجة وبیولوجیا الخلیة

متقدم)

Histology & Cell

Biology (Advanced

course)

HIST 602٢٣

المقرر االختیاري (یختار مقرر واحد)

الكیمیاء اإلكلینیكیة -

أمراض الدم-

علم المناعة -

Elective Course

- Clinical Chemistry

- Haematology

- Immunology

HIST 630 CC

HIST 630 HE

HIST 630 IM

٢

كراسة 
األنشطة

برنامج التدریب  العملي في علم األنسة والخالیا
تحضیر العینات لفحصھا بالمیكروسكوب الضوئي -

تحضیر العینات لفحصھا بالمیكروسكوب اإللكتروني -

أنواع الصباغات المختلفة-

طة علمیة مختلفةأنش

HIST 602 P

١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٠٨

األنسجة واخلاليا)–(دكتوراه اهلستولوجيا : نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

الدرجةباراالختاملقرر
MCQحتريري

٢٠٨٠ساعات ثالث اختبار تحریري مدتھ المیكروسكوب االلكتروني

٢٠٨٠ساعات ثالث اختبار تحریري مدتھ علم الوراثة      

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر MCQعمليشفهيحتريري

ــــم األنســــجة  عل
وبیولوجیا الخلیة

ثالث ختباران تحریریان مدة كل منھما إ
ساعات 

+ اختبار شفھي + اختبار عملي

٤٠٨٠
+
٨٠

١٠٠١٠٠٤٠٠

المقــــــــــــــــرر 
١٠٤٠٥٠اختبار تحریري مدتھ ساعةاالختیاري



١٠٩

يف الفسيولوجيا الطبية    درجة الدكتوراه -٣

Medical Physiologyضاء)الفسيولوجيا الطبية (علم وظائف األع: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Sports physiologyPHYS 603 CE٥٥فسیولوجیا الریاضة

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في العلوم الطبیة-

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

دایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  ب

أربع فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

Medical PhysiologyPHYS 603 CE٢٢(مستوى متقدم)الفسیولوجیا الطبیة

المقرر االختیاري (یختار مقرر واحد)

فسیولوجیا حدیثي لوالدة -

اثیة فسیولوجیا الورال-

Elective Course

- Neonatal Physiology

- Genetic Physiology

PHYS 603 NP

PHYS 603 GP

٣

كراسة 
األنشطة

 برنــامج التــدریب  العملــي المختبــري فــي
الفسیولوجیا الطبیة 

أنشطة علمیة مختلفة

Practical & Experimental

Physiology
PHYS 603P

١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة مع بدایة الفصلتبدأالرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١١٠

)دكتوراه الفسيولوجيا الطبية(:نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

الدرجةاالختباراملقرر
حتريري

١٠٠ساعات ثالث إختبار تحریري مدتھ فسیولوجیا الریاضة

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيحتريري

الفسیولوجیا 
الطبیة

إختباران تحریریان مدة كل منھما ثالث ساعات 
+ اختبار شفھي + اختبار عملي 

١٠٠
+

١٠٠
١٠٠١٠٠٤٠٠

٥٠٥٠اختبار تحریري مدتھ ساعةالمقرر االختیاري
٤٥٠إجمالي الدرجة 



١١١

يف الكيمياء احليوية الطبية    درجة الدكتوراه -٤

Medical Biochemistryالكيمياء احليوية الطبية: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 
الفصل 

الدراسي 
األول

GeneticsBIC 604 GE٤علم الوراثة

٥ والبیولوجیا الكیمیاء الحیویة الطبیة
(مقرر خاص)الجزیئیة

Special course in Medical

Biochemistry & Molecular

Biology

BIC 604 SB١

اسات متقدمة يف اال الطبي : در
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في العلوم -

الطبیة

ھا بحضور لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  یتم عقد دورات تدریبیة

الفصل 
الدراسي 
الثاني 

ایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بد

فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

الكیمیاء الحیویة والبیولوجیا الجزیئیة
المحدثة

Medical Biochemistry &

Molecular Biology (advanced

course)
BIC 604٢٣

ر مقرر واحد)(یختاالمقررات االختیاریة
:

تقییم وظائف األعضاء-

بیولوجیا التناسل-

األمراض البیئیة والغذائیة-

Elective Courses:

- Organ system function
assessment

- Reproductive biochemistry

- Nutritional Biochemistry

BIC 604 OF

BIC 604 RB

BIC 604 NB

٢

كراسة 
األنشطة

ب العملي في الكیمیاء الحیویة الطبیة والبیولوجیا الجزیئیةبرنامج  التدری
١٥أنشطة علمیة مختلفة

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة الرسالة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١١٢

الطبية):  (دكتوراه الكيمياء احليويةنظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

الدرجةاالختباراملقرر
حتريري

١٠٠اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات علم الوراثة

والبیولوجیا الكیمیاء الحیویة الطبیة 
(مقرر خاص)الجزیئیة 

١٠٠ساعات ثالث اختبار تحریري مدتھ 

٢٠٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيحتريري

ــاء الحیویــة  الكیمی
الطبیة والبیولوجیا 

المحدثةالجزیئیة
ساعاتثالث إختباران تحریریان مدة كال منھما 

+ اختبار شفھي + اختبار عملي

١٠٠
+

١٠٠
١٠٠١٠٠٤٠٠

٦٠٦٠اختبار تحریري مدتھ ساعة واحدة المقرر االختیاري
٤٦٠إجمالي الدرجة 



١١٣

يف الباثولوجيا (علم األمراض)     درجة الدكتوراه -٥

Pathology(علم األمراض)الباثولوجيا: القسم المانح للدرجة 

اسیة وتوزیع الساعات المعتمدةالمقررات الدر 

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

General Molecular PathologyPATH 605لباثولوجیا العامة الجزیئیة ا MP٥٥

دراسات متقدمة يف اال الطبي 
 :

طرق البحث العلمي -
صاء الطبي اإلح-
استخدام الحاسب اآللي في -

العلوم الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة 

أربع فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

General PathologyPATH 605 GP١٠(مستوى متقدم)الباثولوجیا العامة 

Special PathologyPATH 605 SP١٠(مستوى متقدم)الباثولوجیا الخاصة 

(یختار مقرر المقرر االختیاري : 

واحد)

ا القلب واألوعیة باثولوجی-
الدمویة والجھاز التنفسي 

باثولوجیا الجھاز الھضمي -
والكبد

باثولوجیا الكلى -

باثولوجیا الثدي وأمراض -
النساء

باثولوجیا الجھاز العصبي -
المركزي

باثولوجیا الدم-

باثولوجیا الجلد -

باثولوجیا العظام واألنسجة -
الرخوة 

Elective Course :
- Cardiovascular and

respiratory system
- GIT and

hepatopathology
- Nephropathology
- Breast and

gyanacological
pathology

- CNS
- Hematopathology
- Dermatopathology
- Bone and soft tissue

PATH 605 CR

PATH 605 GIP

PATH 605 NP

PATH 605 GYP

PATH 605 CNP

PATH 605 HEP

PATH 605 DP

PATH 605 BP

٥

كراسة 
األنشطة

 برنامج التدریب  العملي في الباثولوجیا

أنشطة علمیة مختلفةPAHT 605 P١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة



١١٤

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١١٥

)علم األمراض-كتوراه الباثولوجيا د:  (نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

الدرجةاالختباراملقرر
حتريري

١٠٠اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات ألباثولوجیا العامة الجزیئیة 

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيحتريري

ــھمة  الباثولوجیا العا ــري مدت ــار تحری ــالث إختب ــار ســاعات ث + اختب
١٠٠٥٠٥٠٢٠٠شفھي + اختبار عملي

ــھ الباثولوجیا الخاصة ــري مدت ــار تحری ــالث إختب ــار ث ســاعات + اختب
١٠٠٥٠٥٠٢٠٠شفھي + اختبار عملي

١٠٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصفالمقرر االختیاري

٥٠٠اجمالي الدرجة 



١١٦

يف الفارماكولوجيا اإلكلينيكية   جة الدكتوراه در-٦

Clinical Pharmacologyالفارماكولوجيا اإلكلينيكية : القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

ـودالكـــCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

General pharmacologyCPHARM 606الفارماكولوجیا العامة GP٤
٥

BioassayCPHARM 606المعایرة الحیویة BA١

دراسات متقدمة يف اال 
الطبي : 

طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
سب اآللي استخدام الحا-

في العلوم الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة 

أربع فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

Basic pharmacologyCPHARM 606 BP١٢الفارماكولوجیا االساسیة

Clinical pharmacologyCPHARM 606 CP١٢الفارماكولوجیا االكلینیكیة

مقرر اختیاري (یختار واحد من 
االتى)

الحذر الدوائى-١

االدویة والعالج الجینى-٢

Pharmacovigilance

Pharmaceuticals &

Genetherapy

CPHARM 606 PV

CPHARM 606 PG
١

كراسة 
األنشطة

 :برنامج التدریب العملي  والمختبري في الفارماكولوجیا ویشمل
الفارماكولوجیا المعملیة األولیة-

الفارماكولوجیا المعملیة (مستوى متقدم)-

دورة األدویة-

CPHARM 606 BPP

CPHARM 606 CPP١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١١٧

:  (دكتوراه الفارماكولوجيا اإلكلينيكية)نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

الدرجةاالختباراملقرر
حتريري

١٠٠اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات وجیا العامة الفارماكول

١٠٠ساعات ثالث اختبار تحریري مدتھ المعایرة الحیویة 

٢٠٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيحتريري

ــــــا  الفارماكولوجی
األساسیة 

+ اختبار شفھي اختبار تحریري مده ثالث ساعات
١٠٠٥٠٥٠٢٠٠+ اختبار عملي 

ــــــا  الفارماكولوجی
اإلكلینیكیة 

اختبار تحریري مده ثالث ساعات + اختبار شفھي 
١٠٠٥٠٥٠٢٠٠+ اختبار عملي 

٥٠٥٠اختبار تحریري مدتھ ساعةالمقرر االختیاري
٤٥٠إجمالي الدرجة 



١١٨

وبيولوجيا واملناعة الطبية    يف امليكردرجة الدكتوراه -٧
Medical Microbiology & Immunologyالطبیةامليكروبيولوجيا واملناعة : القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseرراملقــــ
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

في البیولوجیا الجزیئیة
المیكروبیولوجیا والمناعة الطبیة 

Molecular Biology in Medical

Microbiology & Immunology
MIC 607 MB

٥٥

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
حث العلمي طرق الب-
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في -

العلوم الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

بع فصول مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة أر

دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

(المیكروبیولوجیا والمناعة الطبیة
: مستوى متقدم)  ویشمل

البكتریولوجي-
المناعة-
الوراثة -
الفطریات -
الفیروسات-
مكافحة العدوى-

Medical Microbiology and
Immunology (advanced course):

- Bacteriology
- Immunology
- Microbial Genetics
- Mycology
- Virology
- Nosocomial Infection

MIC 607

MIC 607Ta
MIC 607Tb
MIC 607Tc
MIC 607 Td
MIC 607 Te
MIC 607 Tf

٢٣

المقرر االختیاري (یختار مقرر واحد
على أال یكون قد تم اختیاره في 

):الماجستیر

ولوجي البكتریدراسات متقدمة في -

المناعة دراسات متقدمة -

دراسات متقدمة الوراثة -
المیكروبیة 

الفطریاتدراسات متقدمة في -

الفیروسات دراسات متقدمة في -

دراسات مقتدمة في مكافحة -
العدوى

تحضیر اللقاحات-

دراسات متقدمة في علم میكروب -
الدرن

Elective Course :

- Advanced medical bacteriology

- Advanced clinical Immunology

- Advanced medical microbial
genetics

- Advanced medical mycology

- Advanced medial virology

- Advanced hospital infections

- Vaccine development

- Advanced in Mycobacteriology

MIC 607 AB

MIC 607 AI

MIC 607 AG

MIC 607 AM

MIC 607 AV

MIC 607 AHI

MIC 607 VD

MIC 607 MY

٢

كراسة 
األنشطة

 برنامج التدریب  العملي في المیكروبیولوجیا والمناعة الطبیة

أنشطة علمیة مختلفة
١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١١٩

:  (دكتوراه امليكروبيولوجيا واملناعة الطبية)ع الدرجاتنظام االمتحان وتوزي

امتحان اجلزء األول 

الدرجةاالختباراملقرر
حتريري

في المیكروبیولوجیا البیولوجیا الجزیئیة
والمناعة الطبیة

١٠٠اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات 

الشاملاالمتحان النهائي 

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيحتريري

المیكروبیولوجیا 
ساعاتثالث إختباران تحریریان مدة كل منھما والمناعة الطبیة

+ اختبار شفھي + اختبار عملي

١٠٠
+

١٠٠
١٠٠١٠٠٤٠٠

٥٠٥٠اختبار تحریري مدتھ ساعةالمقرر االختیاري

٤٥٠إجمالي الدرجة



١٢٠

يف الطفيليات الطبيةدرجة الدكتوراه -٨

Medical Parasitologyالطفيليات الطبية : القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Molecular ParasitologyPAR 608 MP٢البیولوجیا الجزیئیة المتعلقة بالطفیلیات 

٥
Immunology of Parasiticالمناعة الطبیة المتلعقة بالطفیلیات 

Diseases
PAR 608 IPD

٣

Histopathology of ParasitesPAR 608 HPي المتعلقة بالطفیلیات الطبیةالباثولوج

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في العلوم -

الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة 

أربع فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

Medical ParasitologyPAR 608٢١الطفیلیات الطبیة

ر مقرر واحد):المقرر اختیاري(یختا

علم المناعة المتقدم -

البیولوجیا الجزیئیة المتقدمة -

Elective Course

- Advanced immunology

- Advanced molecular

biology

PAR 608 AI

PAR 608 AMB
٤

كراسة 
األنشطة

برنامج التدریب  العملي والمختبري في الطفیلیات الطبیة

أنشطة علمیة مختلفة

PAR 608 MPP
١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٢١

)دكتوراه الطفيليات الطبية:  (نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

الدرجةاالختباراملقرر
حتريري

١٠٠ساعات ثالث اختبار تحریري مدتھ لجزیئیة المتعلقة بالطفیلیات البیولوجیا ا

١٠٠ساعات ثالث اختبار تحریري مدتھ المناعة الطبیة المتلعقة بالطفیلیات 

١٠٠ساعات ثالث اختبار تحریري مدتھ الباثولوجي المتعلقة بالطفیلیات الطبیة

٣٠٠إجمالي الدرجة

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيحتريري

ساعاتثالث إختباران تحریریان مدة كل منھما الطفیلیات الطبیة
+ اختبار شفھي + اختبار عملي

١٠٠
+

١٠٠
٧٥٧٥٣٥٠

٥٠٥٠اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعاتالمقرر االختیاري

٤٠٠إجمالي الدرجة 



١٢٢

يف طب األطفال درجة الدكتوراه -٩

Pediatricsطب األطفال: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

ايلاإلمجاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Applied physiologyPED 603٣الفسیولوجیا التطبیقیة 
٥ Applied PathologyPED 605٢الباثولوجیا التطبیقیة 

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في -

العلوم الطبیة

ت تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا یتم عقد دورا

الفصل 
الدراسي 

الثاني

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع 
فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

PediatricPED 609٢٢فال طب األط

المقرر االختیاري (یختار مقرر 
واحد)

األمراض المعدیة والتغذیة -
حدیثي الوالدة-
أمراض الدم واألورام-
أمراض القلب-
الغدد الصماء-
أمراض الكلى-
امراض الصدر  والحساسیة-
أمراض الجھاز الھضمي والكبد-
أمراض األعصاب-
العنایة المركزة -
ة والتمثیل الغذائيأمراض الوراث-

Elective Course:
- Advanced infection& Nutrion
- Advanced Neonatology
- Advanced Hematology &
Oncology
- Advanced Cardiology
- Advanced Endocrinology
- Advanced Nephrology
- Advanced Chest & Allergy
- Advanced Gastroenterology
& Hepatology
- Advanced Neurology
- Advanced Intensive Care
- Advanced Genetic &
Metabolism

PED 609AIN
PED 609ANE
PED 609AHO
PED 609ACA
PED 609 AEN
PED 609 ANP
PED 609ACH
PED 609AGH
PED 609ANU
PED 609AIC
PED 609AGM

٣

كراسة 
األنشطة

لي  برنامج التدریب اإلكلینی كي و العم
ــة  ــال المختلف فــي فــروع  طــب األطف

والطرق  الحدیثة في التشخیص 

١٥

Emergency & critical carePED 609 ECCالطوارئ والعنایة المركزة -

NeonatologyPED 609 NECحدیثي الوالدة -

Hematology & oncologyPED 609 HOCالدم واألورام-

CardiologyPED 609 CACلقلب ا-

Infectious Disease & nutritionPED 609 INCاألمراض المعدیة والتغذیة -

EndocrinologyPED 609 ENCالغدد الصماء -

أمراض الجھاز الھضمي -
والكبد

GastroenterologyPED 609 GEC

GeneticsPED 609 GNCالوراثة -

Allergy & ImmunologyPED 609 AICأمراض الحساسیة والمناعة-

NephrologyPED 609 NPCأمراض الكلى -

NeurologyPED 609 NUCأمراض األعصاب -

 أنشطة علمیة مختلفة
١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٢٣

:  (دكتوراه طب األطفال)نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعةونصفالفسیولوجیا التطبیقیة 
٨٠٢٠١٠٠ھ ساعةونصفاختبار تحریري مدتوالباثولوجیا التطبیقیة  

٢٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

طب األطفال
كل منھما  مدة  باران تحریریان  ثالث اخت

ـفھي + اختبـــار  ســـاعات + اختبـــار  شــ
اكلینیكي 

٩٠
+

٩٠
٦٠١٠٠١٠٠٥٠٠

٦٠اختبار تحریري   مدتھ ساعة ونصف(وصف حالة)

اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف+ المقرر االختیاري
٤٨١٢٣٠٩٠اختبار شفھي

٥٩٠إجمالي الدرجة 



١٢٤

يف األمراض الباطنة درجة الدكتوراه -١٠

Internal Medicineالباطنة العامة: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Applied PhysiologyMED 603٣الفسیولوجیا تطبیقیة 
٥

Applied PathologyMED 605٢قیة الباثولوجیا التطبی

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في -

العلوم الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة 

أربع فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

Internal MedicineMED 610٢٣الباطنة العامة وفروعھا 

مقرر اختیاري  (یختار مقرر واحد) 
اختیاره في على أال یكون قد تم

الماجستیر :

القدم السكري-

دراسات متقدمة في المناعة -
االكلینیكیة 

الطب المبني على الدلیل-

مناظیر الجھاز الھضمي --

زرع األعضاء-

الغسیل الكلوي-

Elective Course

- Diabetic foot

- Advanced clinical
Immunlogy

- Evidence based
medicine

- Advanced GI
endoscopic procedures

- Organ tranplantation

- Renal dialysis

MED 610 DF

MED 610 ACI

MID 610 EBM

MED 610 AGE

MED 610 OT

MED 610 RD

٢

كراسة 
األنشطة

  برنامج التدریب اإلكلینیكي و العملي في أمراض الباطنة العامة وفروعھا

التشخیصیة الباطنیةتدروات تدریبیة على الوسائل

أنشطة علمیة مختلفة
MED 610 C١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٢٥

: (دكتوراه األمراض الباطنة)نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالدرجةباراالختاملقرر
MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف الفسیولوجیا التطبیقیة

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة  ونصف الباثولوجیا التطبیقیة

٢٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
عمليإكلينيكيشفهيMCQحتريري

ــة  ــراض الباطن األم
وفروعھا

ثالث اختباران تحریریان مدة كل منھما 
ساعات 

كي +   بار إكلینی بار شفھي + اخت + اخت
اختبـــار عملـــي (الوســـائل التشخیصـــیة 

الباطنیة) .

٩٠
+

٩٠
٦٠١٠٠١٠٠١٠٠

٦٠٠

٦٠اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصفوصف حالة

تیاريالمقرر االخ
بار  تھ ساعة + اخت یري مد بار تحر اخت

شفھي
٢٠٥٢٥

٥٠

٦٥٠إجمالي الدرجة 



١٢٦

يف الكبد واجلهاز اهلضمىدرجة الدكتوراه -١١

Hepatology and Gastroenterologyالباطنة العامةالقسم المانح للدرجة: 

ات المعتمدةالمقررات الدراسیة وتوزیع الساع

الساعات المعتمدةالكودCourseالمقرر
االجمالىالمقرر

الفصل الدراسى 
االول

الباثولوجیا االكلینیكیة 
التطبیقیة

Applied Clinical
pathology

HGMED630
HGMED610

١

٥

Applied physiologyHGMED603الفسیولوجیا التطبیقیة
HGMED610

١

Applied pathologyHGMED610طبیقیةالباثولوجیا الت
HGMED605

١

Clinical pharmacologyHGMED606الفارماكولوجیا االكلینیكیة
HGMED610

١

Basic radiologyHGMED629اساسیات االشعة
HGMED610

١

دراسة متقدمة في المجال 
الطبي:
طرق البحث العلمى-
اإلحصاء الطبي-
استخدام الحاسب االلى -

في العلوم الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة ویتم استیفاء ھذه الدورات بحضورھا

الفصل الدراسى 
الثانى

الثانى وتستمر لمدةمخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع بدایة الفصل الدراسى
أربعة فصول دراسیة

الفصل الدراسى 
الثالث والرابع 

والخامس 
لسادسوا

مقرر إجبارى: أمراض الكبد 
والجھاز الھضمى

Hepatology and
gastroenterology

HGMED610٢٣

مقررإختیارى: یختار الطالب 
مقرراً واحًد من ھذه 

الموضوعات:
امراض الكبد والجھاز -

الھضمى في األطفال
صحة المرأة وأمراض الكبد -

والجھاز الھضمى
أمراض الكبد والجھاز -

المسنینالھضمى في
االشعة التداخلیة في أمراض -

الكبد والجھاز الھضمى
المھارات العالیة في مناظیر -

الجھاز الھضمى والمناظیر 
المراریة

- Pediatric gastrointestinal
and liver diseases

- Women's health issues in
gastrointestinal and liver
diseases

- Gastrointestinal and liver
diseases in geriatrics

- Intervention radiology in
hepatology and
gastroenterology

- Advancedgastrointestinal
and biliary endoscopic
skills

HGMED610PD

HGMED610WO

HGMED610GE

HGMED610IR

HGMED610EN

٢٢٥

مراض الكبد والجھاز الھضمي  برنامج التدریب اإلكلینیكي و العملي في أكراسة االنشطة

 تدوات تدریبیة

أنشطة علمیة مختلفة

١٥

١٥تبدأ مع بدایة الفصل الدراسى الثانى وتستمر لمدة اربعة فصول دراسیةالرسالة
٦٠إجمالى الساعات المعتمدة



١٢٧

): (دكتوراه الكبد واجلهاز اهلضمىنظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول

االختبارالمقرر
اإلجماليالدرجة

MCQتحریرى

اختبار تحریرى مدتھ ساعة الباثولوجیا االكلینیكیة

ونصف

٨٠٢٠١٠٠

اختبار تحریرى مدتھ ساعة الباثولوجیا 

ونصف

٨٠٢٠١٠٠

الفارماكولوجیا 

االكلینیكیة

اختبار تحریرى مدتھ ساعة 

ونصف

٨٠٢٠١٠٠

ریرى مدتھ ساعة اختبار تحالفسیولوجیا

ونصف

٨٠٢٠١٠٠

اختبار تحریرى مدتھ ساعة االشعة

ونصف

٨٠٢٠١٠٠

٥٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النھائي الشامل

االختبارالمقرر
إجمالىالدرجة

عملىاكلینیكىشفھىMCQتحریرى

امراض الكبد 

والجھاز الھضمى 

(المقرر اإلجبارى)

مدة كل منھا إختباران تحریریان 

ثالث ساعات + إختبارشفھى + 

إختباراكلینیكى + إختبارعملى

٩٠
+

٩٠
٦٠١٠٠١٠٠١٠٠

٦٠٠

إختبارتحریرى مدتھ ساعة وصف حالة

ونصف
٦٠

إختبارتحریرى مدتھ ساعة + المقرر اإلختیارى

إختبارشفھى
٢٠

٥
٢٥٥٠

٦٥٠إجمالي الدرجة 



١٢٨

أمراض الكلىيفدرجة الدكتوراه- ١٢
Nephrologyالباطنة العامةالقسم المانح للدرجة: 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
راسي الد

األول

Applied  physiologyNEPH610AP٢الفسیولوجیا  التطبقیة 

٥

Applied  PathologyNEPH610APa١الباثولوجیا التطبقیة

Evidence-basedالطب القائم على المرجعیة البحثیة

medicine & critical

appraisal of clinical

research

NEPH610EB١

Scientific basis ofمناعھ االكلینیكیھاالساس العلمي لل

clinical immunology

NEPH610CI١

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في العلوم -

الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

لثانيا

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

أمراض الكلى اإلكلینیكیة و الدیلزة 
وزراعة الكلیة

Clinical Nephrology,

dialysis and renal

transplantation

NEPH610

٢٣

مقرر إختیاري ( یختار مقرر واحد من أحد ھذه 
المقررات ):

. طب الكلى في الشیخوخة١

. علم الوراثة وأمراض الكلى٢

. األدویة والتداخالت الطبیة وعالقتھا بأمراض ٣
الكلى

. البحث العلمي في مجال أمراض الكلى٤

مراض الكلى. الطب الوقائي أل٥

Elective course: one of the

following: 1. Geriatric

Nephrology 2. Genetics

and hereditary renal

disorders

3. Drug prescribing and

drug-drug interactions in

Nephrology practice 4.

Medical Applied aspects of

rearch methodology and

evidence based medicine

5. Preventive Nephrology

NEPH610GN

NEPH610GE

NEPH610DR

NEPH610MR

NEPH610PN

٢

كراسة 
األنشطة

١٥أنشطة علمیة  متعلقة بأمراض الكلي

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٢٩

)أمراض الكلىدكتوراه :(االمتحان وتوزیع الدرجاتنظام

األول امتحان اجلزء

االختباراملقرر
إجمالىالدرجة

MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعاتین الفسیولوجیا التطبیقیة
٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعاتینالباثولوجیا التطبیقیة
٤٠١٠٥٠إختبار تحریري مدتھ ساعة ونصفمرجعیة البحثیةالطب القائم على ال

٤٠١٠٥٠إختبار تحریري مدتھ ساعة ونصفاالساس العلمي للمناعھ االكلینیكیھ

٣٠٠إجمالي الدرجة 

اإلمتحان النهائي الشامل

االختباراملقرر
الدرجة

إمجايل
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

ــى  ــراض الكل أم

اوفروعھ

ثالث اختباران تحریریان مدة كل منھما 

ـــار  ـفھي + اختب ـــار شــ ســـاعات + اختب

إكلینیكي.

٩٠
+

٩٠
٦٠١٠٠١٠٠

٥٠٠

٦٠اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصفوصف حالة

٥٠٥٠اختبار تحریري مدتھ ساعةمقرر اختیاري

٥٥٠إجمالي الدرجة 



١٣٠

د الصماء والسكر والتغذية اإلكلينيكية وامليتابوليزمالغديف دكتوراه الدرجة -١٣

Endocrinology, Diabetes, Clinical nutrition and Metabolismالقسم المانح للدرجة: الباطنة العامة       

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة
مدةساعات المعتال Code Courses اإلجماليالمقررات المقرر

٥

١ EDCNM603
EDCNM610AP

Applied
physiology

الفسیولوجیا التطبیقیة الفصل 
الدراسي 

١االول EDCNM606
EDCNM610CP

Clinical
pharmacology

الفارماكولوجیا االكلینیكیھ

٢ EDCNM604
EDCNM610BC

Biochemistry
&molecular
biology

ئیةالحیویة والبیولوجیا الجزیءالكیمیا

١ EDCNM630
EDCNM610CG

Clinical
immunology
& genetics

المناعة اإلكلینیكیة والوراثة

یتم عقد دورات تدریبیة ویتم استیفاء ھذه الدورات بحضورھا دراسات متقدمھ في المجال الطبي
طرق البحث العلمى
اإلحصاء الطبى
استخدام الحاسب األلى فى العلوم الطبیة

تستمر لمدة بة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التى تبدأ مع بدایة الفصل الدراسى الثانى ومخصص لكتا
أربعة فصول دراسیة

الفصل 
الدراسي 

الثاني

٢٥

٢٣ EDCNM610 Endocrinology,
Diabetes,
clinical nutrition
and
Metabolism

مقررعلمي (نظري وإكلینیكي ) في الغدد
ء والسكر والتغذیھ االكلینیكیھ الصما

والمیتابولیزم 
الفصل 

الدراسي 
الثالث 

والرابع 
والخامس 
والسادس

٢

EDCNM610EBM

EDCNM610RN
EDCNM629
EDCNM617
EDCNM610NP
EDCNM612
EDCNM613

Evidence-based
medicine

Radiology &
nuclear medicine

Neuro-
psychiatry

ري ( یختار الطالب أحد  مقرر اختیا
المقررات االتیة یدرس في فصل واحد)

الطب المبني علي الدلیل١٠
األشعة التشخیصیة والطب النووي٢٠

األمراض النفسیة والعصبیة٣٠

١٥ البرنامج التدریبي اإلكلینیكي والدورات التدریبیة كراسة 
األنشطة

١٥ وتستمر لمدة أربع فصول دراسیةالدراسي الثاني تبدأ مع بدایة الفصل الرسالة
٦٠ إجمالى الساعات المعتمدة



١٣١

دكتوراه الغدد الصماء والسكر والتغذية اإلكلينيكية وامليتابوليزم):(نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 
إجمالى الدرجة

االختبار املقررات
MCQ حتريري

١٠٠ ٢٠ ٨٠ ري ملدة ساعةاختبار حتري الفسيولوجيا التطبيقية

١٠٠ ٢٠ ٨٠ اختبار حتريري ملدة ساعة الفارماكولوجيا االكلينيكيه

٢٠٠ ٤٠
١٦٠

اختبار حتريري ملدة 

ساعتني

احليوية والبيولوجيا اجلزيئيةءالكيميا

١٠٠ ٢٠ ٨٠ اختبار حتريري ملدة ساعة املناعة اإلكلينيكية والوراثة

٥٠٠ إجمالي الدرجة 

اإلمتحان النهائي الشامل

االختباراملقرر
الدرجة

إمجايل
عمليإكلينيكيMCQحتريري

الغـــــدد الصـــــماء 

والســـكر والتغذیـــة 

اإلكلینیكیــــــــــــــة 

والمیتابولیزم

 تحریرى اسئلة ورقة أولي اختبار

ساعات٣قصیرة لمدة 

 تحریرى اسئلة ورقة ثانیة اختبار

MCQ+ ساعات٣قصیرة لمدة 

إكلینیكي + عملي+

٩٠
+

٩٠
٦٠٢٠٠١٠٠٦٠٠

٦٠اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصفوصف حالة

مقرر اختیاري
اختبار تحریري مدتھ ساعة

اختبار شفوي

٢٠٥٢٥٥٠

٦٥٠إجمالي الدرجة 



١٣٢

يف األمراض الصدرية درجة الدكتوراه -١٤
Chest Medicineلصدرية األمراض ا: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

ــــة  ــــھ عالق ــــا ل ــــا فیم المیكروبیولوجی
راض الصدریةباألم

Microbiology related to Chest
Medicine

CHEST 607

CHEST 611 MIC

٢

٥ الفسیولوجیا فیما لھ عالقة باألمراض 
Physiology related to Chest Medicineالصدریة

CHEST 603

CHEST 611 PHY

٢

الباثولوجیا فیما لھ عالقة باألمراض 
الصدریة

Pathology related to Chest MedicineCHEST 605

CHEST 611 PAT

١

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في العلوم -

الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

لرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع مخصص لكتابة بروتوكول ا

فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

األمراض الصدریة  والعنایة المركزة 
التنفسیة 

Chest Medicine & Respiratory Critical
Care

CHEST 611٢٤

المقرر االختیاري (یختار مقرر واحد):

مقرر متقدم في اضرابات النوم -١
التنفسیة

مقرر متقدم في العنایة المركزة -٢
التنفسیة

المناظیر التداخلیة في األمراض -٣
الصدریة

مقرر متقدم في األمراض الصدریة -٤
التحسسیة والمناعیة 

إعادة التأھیل الرئوي -٥

والصدر زراعة األعضاء -٦

Elective course

1- Advanced course in sleep
disordered breathing

2- Advanced course in respiratory
ICU

3- Interventional endoscopies in chest
medicine.

4- Advanced course in Allergic and
immunologic in chest diseases.

5- Pulmonary rehabilitation

6- Chest and organ transplantation

CHEST 611 SM

CHEST 611RICU

CHEST 611 IE

CHEST 611 AI

CHEST 611PR

CHEST 611COT

١

كراسة 
األنشطة

 ـــي ـــي وعمل ـــدریبي إكلینیك ـــامج ت برن
في األمراض  (الوسائل التشخیصیة) 

الصدریة والتدرن  

 دورات تدریبیة في المھارات المختلفة
: مثل

مناظیر الشعب الھوائیة  -
عنایة مركزة -
وظائف رئة -
دراسات النوم -
اإلجراءات التداخلیة-

Bronchoscopy
Critical care
Pulmonary function
Sleep study
Interventional procedures

CHEST 611 P

CHEST 611 C

CHEST 611 BC
CHEST 611 CC
CHEST 611 PF
CHEST 611 SS
CHEST 611 IP

١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٣٣

: (دكتوراه األمراض الصدرية)نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إجمالىالدرجةاالختباراملقرر
MCQريريحت

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري  مدتھ ساعةالفسیولوجیا 

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري  مدتھ ساعةالباثولوجیا 

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري  مدتھ ساعةالمیكروبیولوجیا 

٣٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
عمليإكلينيكيشفهيMCQحتريري

األمـــــــــراض 
الصــــــــــدریة 
والعنایــــــــــــة 
المركــــــــــــزة 

التنفسیة 

ثالث اختباران تحریریان مدة كل منھما 
+ اختبــار MCQســاعات+ورقة ثالثــة 

ـفھي + اختبــار إكلینیكــي + اختبــار  شـ
عملي (الوسائل التشخیصیة)

٩٠
+
٩٠٦٠١٠٠١٠٠١٠٠

٦٠٠

٦٠اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصفوصف حالة
٢٠٥٢٥اختبار تحریري مدتھ ساعة واحدةمقرر اختیاري 

٦٢٥إجمالي الدرجة 



١٣٤

يف األمراض العصبية درجة الدكتوراه -١٥

Neurologyطب املخ واالعصاب: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

الفسیولوجیا التطبیقیة للجھاز 
العصبي

Applied physiology of Nervous

system
NRL 603

٣

٥
ھاز الباثولوجیا التطبیقیة للج

العصبي

Applied Pathology of Nervous

system
NRL 605

٢

دراسات متقدمة يف اال الطبي 
 :

طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في -

العلوم الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

تابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة مخصص لك

أربع فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

Neurology (Advanced course)NRL 612٢٤(مستوى متقدم)األمراض العصبیة 

ي  (یختار مقرر المقرر االختیار
واحد) :

الجدید في طب األعصاب -
الجزیئي 

الجدید في مناعة األمراض -
العصبیة 

Elective Course :

- Advances molecular

neurology

- Advances in

neuroimmunology

NRL 612 AMN

NRL 612 ANI
١٢٥

كراسة 
برنامج التدریب اإلكلینیكي األنشطة

ي األمراض والعملي  ف
العصبیة 

أنشطة علمیة مختلفة

NRL 612 C

١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٣٥

)دكتوراه األمراض العصبية(نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

اراالختبالمقرر
إجمالىالدرجة

MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠ساعات ثالث اختبار تحریري مدتھ الفسیولوجیا التطبیقیة للجھاز العصبي  
٨٠٢٠١٠٠ساعات ثالث اختبار تحریري مدتھ الباثولوجیا التطبیقیة للجھاز العصبي

٢٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

راالختباالمقرر
الدرجة

إجمالي إكلينيكيشفهيMCQحتريري

األمراض العصبیة  
كل منھما   مدة  ٣اختباران تحریریان 

ساعات 
كي +  بار إكلینی + اختبار شفھي + اخت

اختبار عملي 

٩٠
+
٩٠٦٠١٠٠١٠٠

٥٠٠

٦٠اختبار تحریري  مدتھ ساعة ونصفوصف حالة 

٢٠٥٢٥ري مدتھ ساعة اختبار تحریالمقرر االختیاري

٥٢٥إجمالي الدرجة 



١٣٦

يف األمراض النفسية درجة الدكتوراه -١٦

Psychiatryاألمراض النفسية: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

دالكــــوCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

الفسیولوجیا الخاصة باألمراض 
النفسیة 

Physiology related to

Psychiatry
PSYC 603

PSYC 613
١

٥
الباثولوجیا النفسیة 

الباثولوجیا النفسیة الدینامیكیة -

الباثولوجیا النفسیة الوصفیة-

Psychopathology

- Dynamic Psychopathology

- Descriptive

Psychopathology

PSYC 613 PP

PSYC 613 PPTa

PSYC 613 PPTb
١

General & specialعلم النفس (عام وخاص)

Psychology
PSYC 613 GSP٣

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
لحاسب اآللي في استخدام ا-

العلوم الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة 

أربع فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 

لث الثا
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

General PsychiatryPSYC 613 GPS١٢الطب النفسي العام 

Special PsychiatryPSYC 613 SPSالطب النفسي الخاص 

١٢
Child PsychiatryPSYC 613 SPSTaالطب النفسي لألطفال -
Geriatric PsychiatryPSYC 613 SPSTbالطب النفسي للمسنین -
AddictionPSYC 613 SPSTcاإلدمان -
Genetics in PsychiatryPSYC 613 SPSTdالوراثة في الطب النفسي -
Forensic PsychiatryPSYC 613 SPSTeطب نفسي شرعي -

المقرر االختیاري (یختار مقرر واحد):

االضرابات الجنسیة -
النفسیة  

النفسي التواصلي الطب-

الطب النفسي  لألطفال -
والمراھقین 

طب نفس المسنین -

Elective Course

- Psychosexual
disorders

- Liasion psychiatry

- Child and adolescent
psychiatry

- Geriatric Psychiatry

PSYC 613PD

PSYC 613LS

PSYC613CAS

PSYC 613GS

١

كراسة 
برنامج التدریب اإلكلینیكي في الطب النفسي العام والخاص األنشطة

أنشطة علمیة مختلفة

PSYC 613 GPSC

PSYC 613 SPST
١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٣٧

)ألمراض النفسيةدكتوراه ا(نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إجمالىالدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠ساعة ونصفاختبار تحریري مدتھ الفسیولوجیا الخاصة باألمراض النفسیة 
٨٠٢٠١٠٠ساعة ونصفاختبار تحریري مدتھ والباثولوجیا النفسیة

٨٠٢٠١٠٠ساعات ثالث ریري مدتھ اختبار تحعلم النفس ( عام وخاص)

٣٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

الطب النفسي العام

تھ  یري مد بار تحر ساعات + ثالث اخت
اختبار شفھي  + اختبار إكلینیكي

وصف حالة

٩٠

٣٠
٣٠١٠٠١٠٠٣٥٠

الطب النفسي 
الخاص

تھ  یري مد بار تحر ساعات + ثالث اخت
اختبار شفھي + اختبار إكلینیكي

وصف حالة

٩٠

٣٠٣٠١٠٠١٠٠٣٥٠

المقرر االختیاري
اختبار تحریري مدتھ ساعة

٣٢
٨

٤٠

٧٤٠إجمالي الدرجة 



١٣٨

ةيف أمراض القلب واألوعية الدمويدرجة الدكتوراه -١٧
Cardiologyأمراض القلب واألوعية الدموية : القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلـــرر املقـ

الفصل 
الدراسي 

األول

الفسیولوجیا التطبیقیة فیما لھ عالقة 
بأمراض القلب

Applied Physiology

related to Cardiology

CARD 614 AP

٥٥
التشریح التطبیقي فیما لھ عالقة بأمراض 

القلب 
Applied Anatomy related

to Cardiology

CARD 614AA

دمة يف اال الطبي : دراسات متق
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في العلوم -

الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل
فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

أمراض القلب واألوعیة الدمویة 
التداخالت غیر الجراحیة ألمراض القلب -

عند البالغین 
التداخالت غیر الجراحیة ألمراض القلب -

الخلقیة عند األطفال
یة ألمراض التداخالت غیر الجراح-

الشرایین الطرفیة 

Cardiovascular diseases
- Cardiac intervention in adults

- Cardiac intervention in

children

- Cardiac intervention in

peripheral vascular diseases

CARD 614
CARD 614 Ta

CARD 614 Tb

CARD 614Tc
٢٤

رر واحد):المقرر االختیاري (یختار مق

زراعة الخالیا الجزعیة-

طب القلب الوقائي -

أمراض القلب واألوعیة الدمویة -
الجینیة (الوراثیة)

الدراسة الفسیولوجیة الكھربیة -
ومنظمات القلب الصناعیة

Elective Course :

- Stem cell
Transplantation

- Preventive Cardiology

- Cardiovascular Genitics

- EPS and cardiac pacing

CARD 614 SCT

CARD 614 PRC

CARD 614 CGE

CARD 614 EPS

١

كراسة 
األنشطة

 برنامج التدریب اإلكلینیكي والعملي  في
 :

أمراض القلب واألوعیة الدمویة-
التــداخالت غیــر الجراحیــة ألمــراض -

القلب عند البالغین
التــداخالت غیــر الجراحیــة ألمــراض -

الخلقیة عند األطفالالقلب
التــداخالت غیــر الجراحیــة ألمــراض -

الشرایین الطرفیة
 ــة فــي المھــارات المختلفــة دورات تدریبی

علــى الوســائل التشخیصــیة الحدیثــة فــي 
أمراض القلب واألوعیة الدمویة 

- Cardiovascular diseases
- Cardiac intervention in adults

- Cardiac intervention in

children

- Cardiac intervention in
peripheral vascular diseases

- Training course in

different  methods in

cardiovascular

investigations

CARD 614 P
CARD 614 C

CARD 614Ta C

CARD 614Tb C

CARD 614Tc C

١٥

١٥ستمر لمدة أربع فصول دراسیة الدراسي الثاني وتتبدأ مع بدایة الفصلالرسالة
٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٣٩

)دكتوراه أمراض القلب واألوعية الدموية(نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إجمالىالدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف الفسیولوجیا التطبیقیة     
٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف التشریح التطبیقي   

٢٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
عمليإكلينيكيشفهيMCQحتريري

ـــــب  ـــــراض القل أم
واألوعیة الدمویة

ــدة كــل مھمــا  ــاران تحریریــان م اختب
ـفھي + ســـاعثـــالث  ات + اختبـــار شــ

ـــي  ـــار عمل ـــي + اختب ـــار إكلینیك اختب
لب  مراض الق صیة أل (الوسائل التشخی

واألوعیة الدمویة)  

٩٠
+
٩٠٦٠١٠٠١٠٠١٠٠

٦٠٠

٦٠اختبار تحریري  مدتھ ساعة ونصف    وصف حالة

٢٤٦٣٠اختبار تحریري مدتھ ساعة المقرر االختیاري

٦٣٠إجمالي الدرجة 



١٤٠

يف األمراض اجللديةدرجة الدكتوراه -١٨

Dermatologyاألمراض اجللدية والتناسلية وطب الذكورة: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
تمدةالساعات املع

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

الكیمیاء الحیویة والبیولوجیا 
الجزیئیة فیما یختص 

باألمراض الجلدیة

Related
Biochemistry&
molecular Biology

DERM 615 BM١

٥

بیولوجیا الخلیة والجینات فیما 
یختص باألمراض الجلدیة

Related Cell biology
& Genetics

DERM 615١

المیكربیولوجیا والمناعة 
الطبیة فیما یختص باألمراض 

الجلدیة

Related
Microbiology &
immunodermatology

DERM 615 CB١

Relatedباثولوجیا الجلد
Dermatopathology

DERM 615PA٢

دراسات متقدمة يف اال الطبي 
 :

طرق البحث العلمي -
طبي اإلحصاء ال-
استخدام الحاسب اآللي في -

العلوم الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة 

أربع فصول دراسیة 

ل الفص
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

املقررات االجبارية- ١

٢٥

& Dermatologyاألمراض الجلدیة وطرق عالجھا

Therapy

DERM 615 DMT٢٢

املقررات االختيارية (اختيار - ٢
مقرر واحد)

مقرر متقدم فى طب الليزر
مقرر متقدم فى جراحات اجللد

ا اجللدمقرر متقدم فى باثولوجي

Advanced course in
Laser

Advanced course in
Skin Surgery

Advanced course in
Dermatopathology

DERM 615 L
DERM 615 SS
DERM 615 ADP

٣

كراسة 
األنشطة

 برنـامج التـدریب اإلكلینیكـي والعملــي
ــراض  ــراض األم ــي األم ــة ف الجلدی

وطرق العالج 

أنشطة علمیة مختلفة

DERM 615 DMTC
DERM 615 ADTC

DERM 615 STTC١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة
٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٤١

دكتوراه األمراض الجلدیة)(نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إجمالىةالدرجاالختباراملقرر
MCQحتريري

ختص  ما ی یة فی الكیمیاء الحیویة والبیولوجیا الجزیئ
باألمراض الجلدیة 

٨٠٢٠١٠٠ساعات ثالث اختبار تحریري مدتھ 

بیولوجیا الخلیة والجینات فیما یختص باألمراض 
الجلدیة

٨٠٢٠١٠٠ساعات ثالث اختبار تحریري مدتھ 

بیة فیما یختص المیكروبیولوجیا والمناعة الط
باألمراض الجلدیة

٨٠٢٠١٠٠ساعات ثالث اختبار تحریري مدتھ 

١٦٠٤٠٢٠٠ساعات ثالث اختبار تحریري مدتھ باثولوجیا الجلد

٥٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

یة األمراض ال جلد
وطرق عالجھا

اختباران تحریریان مدة كل منھما 
ساعات + اختبار شفھي + ثالث 

اختبار اكلینیكي 

١٥٠
+

١٥٠
١٠٠٢٠٠٢٠٠

٩٠٠

١٠٠اختبار تحریري  مدتھ ساعة ونصفوصف حالة

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات المقرر االختیاري

١٠٠٠إجمالي الدرجة 



١٤٢

والتناسلية وطب الذكورةيف األمراض اجللديةدرجة الدكتوراه -١٩

Dermatology  & Andrology & STDsاألمراض اجللدية والتناسلية وطب الذكورة: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

یا  یة والبیولوج یاء الحیو الكیم
ـــــة فیمـــــا یخـــــتص  الجزیئی

والتناسلیة باألمراض الجلدیة
وطب الذكورة

Biochemistry&
molecular Biology
related to dermatology
& andrology

DERM 615 BM١

٥

یـــا الخلیـــة والجینـــات بیولوج
فیمــــا یخــــتص بــــاألمراض 

ـــــب الجلدیة ـــــلیة وط والتناس
الذكورة

Cell biology & Genetics
related to dermatology
& andrology

DERM 615 CB١

المیكربیولوجیــــا والمناعــــة 
ــــــا یخــــــتص  ــــــة فیم الطبی

والتناســلیة بــاألمراض الجلدیة
وطب الذكورة

Microbiology &
immunology related to
dermatology &
andrology

DERM 615 MI١

ــد ــا الجل ــب باثولوجی وط
الذكورة

Related
Dermatopathology

DERM 615٢

دراسات متقدمة يف اال الطبي 
 :

طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي -

في العلوم الطبیة

اء ھذه الدورات  بحضور ھا یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیف

الفصل 
الدراسي 

الثاني

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع 

فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

DermatologyDERM 615 DMTاألمراض الجلدیة وطرق عالجھا
١٢

AndrologyDERM 615 ASTاألمراض التناسلیة وطب الذكورة
١٢

مقرر اختیاري (یختار مقرر 
واحد)

جراحات وتجمیل الجلد-
مقرر متقدم في علم األجنة -

ووسائل االخصاب المساعد

Elective Course :
-Cosmetic Dermatology &
skin surgery
-Advanced embryology &
assisted reproductive
techniques

DERM 615 CDSS
DERM 615 ART١

كراسة 
األنشطة

 واألمــراض الجلدیـة برنـامج التـدریب اإلكلینیكـي والعملـي فـي األمـراض األمـراض
التناسلیة وطب الذكورة و طرق العالج 

أنشطة علمیة مختلفة

DERM 615 DMTC
DERM 615 ASTC

١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلسالةالر

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٤٣

)والتناسلیة وطب الذكورة(دكتوراه األمراض الجلدیةنظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إجمالىالدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

كیمیــاء الحیویــة والبیولوجیــا الجزیئیــة فیمــا یخــتص ال
والتناسلیة وطب الذكورةباألمراض الجلدیة

٨٠٢٠١٠٠ساعات ثالث اختبار تحریري مدتھ 

ــاألمراض  ــات فیمــا یخــتص ب ــة والجین ــا الخلی بیولوجی
والتناسلیة وطب الذكورةالجلدیة

٨٠٢٠١٠٠ساعات ثالث اختبار تحریري مدتھ 

جیــــا والمناعــــة الطبیــــة فیمــــا یخــــتص المیكربیولو
والتناسلیة وطب الذكورةباألمراض الجلدیة

٨٠٢٠١٠٠ساعات ثالث اختبار تحریري مدتھ 

١٦٠٤٠٢٠٠ساعات ثالث اختبار تحریري مدتھ وطب الذكورةباثولوجیا الجلد

٥٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلرجةالداالختباراملقرر
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

األمراض الجلدیة 

اختباران تحریریان مدة كل منھما 
ساعات + اختبار شفھي + ثالث 

اختبار اكلینیكي 

وصف حالة 

٧٥
+

٧٥

٥٠

٥٠١٠٠١٠٠٤٥٠

األمراض التناسلیة 
وطب الذكورة

اختباران تحریریان مدة كل منھما 
فھي + ساعات + اختبار شثالث 

اختبار اكلینیكي

وصف حالة 

٧٥
+

٧٥

٥٠

٥٠١٠٠١٠٠٤٥٠

8020١٠٠اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات المقرر االختیاري

١٠٠٠إجمالي الدرجة 



١٤٤

يف األمراض التناسلية وطب الذكورةدرجة الدكتوراه -٢٠
Andrology & STDsوطب الذكورةاألمراض اجللدية والتناسلية: القسم المانح للدرجة 

الدرجة ال تشمل جراحة الذكورة 
المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقـرر 

الفصل الدراسي 
األول

الكیمیاء الحیویة  فیما یختص باألمراض 
لیة وطب الذكورة التناس

Biochemistry related to
Andrology& STDs

ANDRO 615 BM١

٥

بیولوجیا الخلیة والجینات فیما یختص 
باألمراض التناسلیة وطب الذكورة

Cell Biology, Genomics &
Genetics related to
Andrology & STDs

ANDRO 615CB١

یما المیكربیولوجیا والمناعة الطبیة ف
یختص باألمراض التناسلیة وطب الذكورة

Microbiology & Immunology
related to Andrology & STDs

ANDRO 615 MI١

فیما یختص التشریح وعلم االجنة  
باألمراض التناسلیة وطب الذكورة

Anatomy & Embryology
related to Andrology & STDs

ANDRO 615AE١

فیما یختص باألمراض االمراض النفسیة
التناسلیة وطب الذكورة

Psychiatry related to
Andrology & STDs

ANDRO 615 PS١

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في العلوم -

الطبیة

بحضور ھا یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات

الفصل الدراسي 
الثاني

مخصص لكتابة  بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة 

الفصل الدراسي 
الثالث والرابع 

والخامس 
والسادس

مقررات اجباریة- ١
Sexual MedicineANDRO 615  SM٦طب الجنس 

٢٢ STDsاألمراض التناسلیة وطرق عالجھا  & TherapyANDRO 615 STD٤

Male reproductive MedicineANDRO 615 ANT١٢وطرق عالجھا والتناسلطب الذكورة

املقررات االختيارية (خيتار مقرر واحد)- ٢
مقرر متقدم فى طب االجنة -
سیكلوجیة الجنس -
قرر متقدم في علوم السائل المنوي م-

Eelctive  course  :
- Advanced course in
Emberyology
- Sexual Psychology
-Advanced course in
Spermatology

ANDRO 615 AEM

ANDRO 615 SP
ANDRO 615  ST

٣٣

مــراض التناســلیة وطــب الــذكورة برنــامج التــدریب اإلكلینیكــي والعملــي فــي األمــراض األكراسة األنشطة
وطرق العالج 

أنشطة علمیة مختلفة

ANDRO 615 DMTC

ANDRO 615 ADTC

ANDRO 615 STTC

١٥

١٥تبدأ مع بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة  الرسالة
٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٤٥

)األمراض التناسلية وطب الذكورةدكتوراه:(نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إجمالىالدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

الكیمیــاء الحیویــة  فیمــا یخــتص بــاألمراض التناســلیة وطــب 
الذكورة 

ساعات ٣اختبار تحریري مدتھ 
٨٠٢٠١٠٠

باألمراض التناسلیة  ختص  ما ی نات فی یة والجی یا الخل بیولوج
طب الذكورةو

ساعات ٣اختبار تحریري مدتھ 
٨٠٢٠١٠٠

ــاألمراض  ــتص ب ــا یخ ــة فیم ــة الطبی ــا والمناع المیكربیولوجی
التناسلیة وطب الذكورة

ساعات ٣اختبار تحریري مدتھ 
٨٠٢٠١٠٠

طب التشریح وعلم االجنة   باألمراض التناسلیة و ختص  ما ی فی
الذكورة

ساعات ٣اختبار تحریري مدتھ 
٨٠٢٠١٠٠

فیمــا یخــتص بــاألمراض التناســلیة وطــب االمــراض النفســیة  
الذكورة

ساعات ٣اختبار تحریري مدتھ 
٨٠٢٠١٠٠

٥٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
عمليإكلينيكيشفهيMCQحتريري

اختبــار تحریــري مدتــھ ثــالث طب الجنس 
ات ساع

ـــار  ـــار شـــفھي + اختب +  اختب
اكلینیكي

١٠٠٢٥٥٠٥٠

٢٢٥

األمراض التناسلیة وطرق 
عالجھا 

اختبــار تحریــري مدتــھ ثــالث 
ســاعات +  اختبــار شــفھي + 

اختبار اكلینیكي
١٠٠٢٥٥٠٥٠

٢٢٥

والتناسلطب الذكورة
وطرق عالجھا 

اختبــار تحریــري مدتــھ ثــالث 
ســـاعات+  اختبـــار شـــفھي + 

ختبار اكلینیكي ا
٢٠٠٥٠١٠٠١٠٠

٤٥٠

اختبــار تحریــري مدتــھ ثــالث المقرر االختیاري
٨٠٢٠ساعات 

١٠٠

١٠٠٠إجمالي الدرجة 



١٤٦

يف الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم  درجة الدكتوراه -٢١

Physical Medicine , Rehabilitation and Rheumatologyالطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم   القسم المانح للدرجة: 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Applied AnatomyREH 601٢التشریح التطبیقي 

٥ Applied physiologyREH 603٢تطبیقیة الفسیولوجیا ال

ImmunologyREH 630١علم  المناعة 

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في -

العلوم الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل
الدراسي 

الثاني

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة 

أربع فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

&  Rheumatologyاألمراض الروماتیزمیة وعلم المناعة   ImmunologyREH 616 RI١٢

Physical Medicine, RehabilitationREH 616 PMR١١الطب الطبیعي والتأھیل 

مواد اختیاریة (یختار مقرر واحد 
على أال یكون قد تم اختیاره في 

الماجستیر)
تأھیل األطفال 

تأھیل المسنین 
تأھیل اإلصابات الریاضیة 

(مستوى متقدم)مناعة إكلینیكیة 

Pediatric Rehabilitation

Geriatric Rehabilitation

Rehabilitation of sport injuries

Clinical Immunology (advanced course)

REH 616 PR

REH 616 GR

REH 616 RSI

REH 616 ACI

٢

كراسة 
األنشطة

البرنامج اإلكلینیكي والعملي في الطب -
ماتیزم الطبیعي والتأھیل والرو

أنشطة علمیة مختلفة -
١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٤٧

)دكتوراه الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم(نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول  

إجمالىالدرجةالختبارااملقرر
MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة التشریح التطبیقي 

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة والفسیولوجیا التطبیقیة

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة علم المناعة  

٣٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالدرجةاالختباررراملق عمليإكلینیكيشفهيMCQوصف حالةحتريري

ــــــــــراض  األم
الروماتیزمیـــــة 

وعلم المناعة

ـــھ  ـــري مدت ـــار تحری ـــالث اختب ث
ــة (ســاعة  ســاعات + وصــف حال
ـفھي +  ونصـــف) + اختبـــار شــ

اختبار إكلنیكي

٩٢٦٠٣٨١٠٠١٠٠٣٩٠

الطــب الطبیعــي  
والتأھیل

ـــھ  ـــري مدت ـــار تحری ـــالث اختب ث
ـفھي             ســـــاعات + اختبـــــار شــــ

+ اختبـــار إكلینیكـــي + اختبـــار 
عملي

١٠٤٢٦١٠٠١٠٠١٠٠٤٣٠

المــــــــــــــــادة 
االختیاریة 

ـــھ ســـاعة  ـــري مدت ـــار تحری اختب
ونصف 

٦٤
١٦

٨٠

٩٠٠إجمالي الدرجة 



١٤٨

يف أمراض الدمدرجة الدكتوراه -٢٢
Hematologyالباطنة العامة: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Laboratory diagnosis inالتشخیص المعملي ألمراض الدم 

Hematology
HEM 630 LD٢

٥
Transfusion MedicineHEM 630 TM١نقل الدم ومشتقاتھ 

تكنولوجیا العالج اإلشعاعي 
والنظائر المشعھ

Radiodiagnosis Technology in

Hematology
HEM 617 RT

١

Molecular Biology in HematologyHEM 630 MB١البیولوجیا الجزیئیة ألمراض الدم 

دراسات متقدمة يف اال الطبي 
 :

طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي -

في العلوم الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

راه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتو

فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

HematologyHEM 610 HT١٤أمراض الدم 

Internal MedicineHEM 610٩األمراض الباطنة 

المقرر االختیاري (یختار مقرر
واحد على أال یكون قد تم اختیاره 

في الماجستیر):

یة جذعزرع الخالیا ال-

أمراض اعتالل الھیموجلوبین -

متالزمة خلل التنسج النخاعي -

Elective Course :

- Stem cell transplantation

- Hemoglobinopathies

- Myelodysplastic syndrome

HEM610 SCT

HEM 610 HG

HEM610 MDS

٢

اسة كر
األنشطة

 برنامج التدریب اإلكلینیكي و العملي في أمراض الدم

برنامج التدریب اإلكلینیكي في الباطنة العامة

أنشطة علمیة مختلفة

HEM 610
HTC
Hem 610 HTP

HEM 610 C

١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠عات المعتمدةإجمالي السا



١٤٩

(دكتوراه أمراض الدم)نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إجمالىالدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف التشخیص المعملي ألمراض الدم 

٨٠٢٠١٠٠ونصف اختبار تحریري مدتھ ساعة نقل الدم ومشتقاتھ

تكنولوجیا العالج اإلشعاعي والنظائر 
المشعھ

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف 

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف البیولوجیا الجزیئیة ألمراض الدم    

٤٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالدرجةاخلتباراملقرر
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

أمراض الدم

ثالث اختباران تحریریان مدة كال منھما 
ـــار  ـفھي + اختب ــ ـــار ش ـــاعات + اختب س

إكلینیكي

اختبار تحریري وصف حالة  مدتھ ساعة 
ونصف

٩٠
+

٩٠

٦٠

٦٠١٠٠١٠٠٥٠٠

األمراض 
الباطنة

بار  اختبار تحریري مدتھ ساعتان + اخت
شفھي 

إكلینیكي+ اختبار 
٨٠٢٠١٠٠١٠٠٣٠٠

المقرر 
االختیاري

اختبار تحریري مدتھ ساعة 
٨٠٢٠١٠٠

٩٠٠إجمالي الدرجة 



١٥٠

يف طب األورامدرجة الدكتوراه -٢٣

Medical Oncologyالباطنة العامة : القسم المانح للدرجة 

رات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدةالمقر 

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Pathology of TumoursMONC 605١باثولوجیا األورام 

٥

Clinical PharmacologyMONC 606١الفارماكولوجیا اإلكلینیكیة 

Basics of Biology ofساسیات بیولوجیا األورام (ب)أ
Tumours (B)

MONC 630٥,٠

& Medical Statisticsاإلحصاء الطبي  والوبائیات في األورام 
Epidemiology

MONC 618 BMS

MONC 618 BEP

٥,٠

Radio diagnosisMONC 629١اآلشعة التشخیصیة

RadiotherapyMONC 617٥,٠العالج اإلشعاعي 

Surgical Treatments ofالعالج الجراحي لألورام 
Tumours

MONC 620٥,٠

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في العلوم -

الطبیة

لدورات  بحضور ھا یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه ا

الفصل 
الدراسي 

الثاني

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع 
فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

الباطنة العامة 
أمراض الدم -

Internal Medicine
Haematology

MONC 610
MONC 610 HT

٩

طب األورام 
العالج الكیمیائي لألورام -
سرطانات الدم والغدد اللیمفاویة-
األورام الصلبة -
أورام النخاع -
العنایة المستمرة لمرضى األورام -

Medical  Oncology
Chemotherapy
Leukaemia & lymphomas
Solid Tumours
Tumours of Bone Marrow

MONC 610 MO
MONC 610 MOTa
MONC 610 MOTb
MONC 610 MOTc
MONC 610 MOTc
MONC 610 MOTd

١٤

المقرر االختیاري (یختار مقرر واحد على أال 
یكون قد تم اختیاره في الماجستیر)

یة جذعزرع الخالیا ال-
الطب التلطیفي -
االحصاء الطبي-
طب األورام للمسنین -
البولوجیا الجزیئیة لألورام -
علم الوراثة للسرطان -

Elective Course :

- Stem cell transplants
- Palliative Medicine
- Medical Statistics
- Geriatric Oncology
- Moleclar Biology of
Cancer
- Cancer Genetics

MONC 610 SCT
MONC 610 PM
MONC 610 MS
MONC 610 GO
MONC 610 MB
MONC 610 CG

٢

كراسة 
األنشطة

 دورات تدریبیة في المھارات المختلفة
-CSF
عینات العظام ، الكبد -
القسطرة المركزیة -
المناظیر -

أنشطة علمیة مختلفة

MONC 610 C
MONC 610 HTP١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة
٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٥١

)دكتوراه طب األورام(نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إجمالىالدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠ر تحریري مدتھ ساعةاختباباثولوجیا األورام 

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعةالفارماكولوجیا اإلكلینیكیة 

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعةأساسیات بیولوجیا األورام (ب)

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعةمبادئ اإلحصاء الطبي والوبائیات في األورام

٨٠٢٠١٠٠ار تحریري مدتھ ساعةاختباآلشعة التشخیصیة
٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعةمبادئ العالج اإلشعاعي 

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعةمبادئ العالج الجراحي لألورام 
٧٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

االختباراملقرر
الدرجة

إمجايل
حتريري

MCQ وصف
لةحا

إكلينيكيشفهي

طب األورام
ساعات + ثالث اختباران تحریریان مدة كل منھما 

اختبار وصف حالة تحریري مدتھ ساعة ونصف
+اختبار شفھي+ اختبار إكلینیكي

٩٠

+

٩٠

٦٠٦٠١٠٠١٠٠٥٠٠

الباطنـــــــــة 
العامة  

بار  بار شفھي + اخت اختبار تحریري مدتھ ساعتان + اخت
إكلنییكي

٨٠٢٠
١٠٠١٠٠٣٠٠

المقـــــــــرر 
االختیاري

٨٠٢٠اختبار تحریري مدتھ ساعة 
١٠٠

٩٠٠إجمالي الدرجة 



١٥٢

يف عالج األورام والطب النووي درجة الدكتوراه -٢٤

Clinical Oncology and Nuclear Medicineعالج األورام والطب النووي: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Pathology of  TumoursCONM 605٥٥باثولوجیا األورام 

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
طرق البحث العلمي -
الطبي اإلحصاء-
استخدام الحاسب اآللي في -

العلوم الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع 
فصول دراسیة 

لفصل ا
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

عالج األورام باإلشعاع والعقاقیر 
الكیماویة والبیولوجیة والھرمون

Clinical OncologyCONM 617 CO
١٤

Nuclear  MedicineCONM 617 NMالنظائر المشعھ (تشخیص وعالج)
٨

المقرر االختیاري (یختار الطالب 
من ھذه المقررات):رر واحدمق

دراسات متقدمة في أورام األطفال -

العالج االشعاعي عن قرب -

والعالج زرع النخاع لألورام -
الكیماوي المكثف

Elective Course

- Pediatric Oncology

- Brachytherapy

- Intensive chemotherapy and
bone marrow transplantation

- CONM 617 PO

- CONM 617 BT

- CONM 617 ICBT

ساعة لكل 3
٢٥مقرر

كراسة 
األنشطة

 برنــامج التــدریب اإلكلینیكــي و
العملي في 

ــــــعاع - ــــــالج األورام باإلش ع
ـــاقیر  والنظـــائر المشـــعة والعق

الكیماویة
شخیص - في الت النظائر المشعة 

وعالج األورام 
الوقایة من اإلشعاع والقیاسات-
شعة - صیة فحوصات اآل التشخی

الخاصة باألورام  
أنشطة علمیة مختلفة

- Radiotherapy & Chemotherapy

- Nuclear Medicine

- Radiation Planning & Protection

- Radiological procedures

CONM 617 RTP

CONM 617 NMP

CONM 617 RPP C

COMN 617 RP P

١٥

١٥اسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة الدرتبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٥٣

(دكتوراه عالج األورام والطب النووي)نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إجمالىالدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠ساعات ث ثالاختبار تحریري مدتھ باثولوجیا األورام  

االمتحان النهائي الشامل

االختباراملقرر
الدرجة

إمجايل
وصف MCQحتريري

حالة
إكلينيكيشفهي

عالج األورام باإلشعاع 
والعقاقیر الكیماویة 

والبیولوجیة والھرمون

ساعات+ثالث اختباران  تحریریان  مدة كل منھما  
ارشفھي +وصف حالة مدتھ ساعة ونصف + اختب

اختبار إكلینیكي 

٩٠
+

٩٠

٦٠٦٠١٠٠١٠٠
٥٠٠

النظائر المشعھ (تشخیص 
وعالج)

+ اختبارساعة ونصفاختبار تحریري  مدتھ  
٨٠٢٠١٠٠٢٠٠شفھي 

ــــاري  ــــرر االختی المق
٦٠٥٠١١٠اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف + اختبار شفھي )١(

ــــاري  ــــرر االختی المق
٦٠٥٠١١٠اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف +  شفھي )٢(

٩٢٠إجمالي الدرجة 



١٥٤

يف الصحة العامة والطب  الوقائي واالجتماعي درجة الدكتوراه -٢٥
Public Health, Preventive Medicine and Social Medicineالصحة العامه وطب اتمع: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Public healthالصحة العامة والطب الوقائي واالجتماعي  & Preventive Medicine
PHPM 618 PP٢

٥

(مستوى وم السلوكیة وصحة البیئة العل
متقدم)

Behavioral & Social Health and
Environmental Health (advanced level).

PHPM 618
BSH&ENV١

إدارة الخدمات الصحیة وإدارة المستشفیات 
وبرامج الصحة األولیة

Health Care Management & P HC
Programs.

PHPM 618
Mang١

بحث العلمي للوبائیات والمبادئ طرق ال
األساسیة في أخالقیات البحث العلمي 

(مستوى متقدم)

Epidemiologic Methods, Biostatistics &
Principles of Research Ethics (advanced
level).

PHPM 618
EpiSt2١

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
خدام الحاسب اآللي في العلوم است-

الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول 
دراسیة 

الفصل 
ي الدراس

الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

الصحة العامة والطب الوقائي واالجتماعي:

مباديء الطب الوقائي (مستوي متقدم)

Public Health, Preventive & Social
Medicine

PHPM 618

٢٣

-Principles of preventive medicine
advanced level)PHPM 618 Ta

ت األمراض المعدیة وغیر المعدیة دراسة وبائیا
)(مستوي متقدم

Epidemiology of Communicable and Non-
Communicable Diseases (advanced level)PHPM 618 Tb

األولیة (األساسیة)وبرنامج الرعایة الصحیة
ورعایة األمومة والطفولة الصحة اإلنجابیة

توي والبرامج الصحیة القومیة والدولیة (مس
متقدم)

PHC, reproductive health, MCH , national
and global helath programPHPM 618 Tc

أسس ومبادئ برنامج طب األسرة (مستوي -
)متقدم

- Principles of Family Medicine Programs
(advanced level)PHPM 618  Td

التغذیة وعالقتھا بالصحة والمرض (مستوي -
)تقدمم

Principles of Nutrition & Relation to Health
and Disease (advanced level)PHPM 618  Te

أسس ومباديء طب الصناعات والصحة المھنیة -
(مستوي متقدم)

- Principles of occupational and industrial
medicinePHPM 618  Tf

Principles of mental healthPHPM 618  Tgتقدم)أسس ومباديء الصحة العقلیة(مستوي م-

) مستوي متقدمصحة الفئات الخاصة ورعایتھا (
صحة المسنین-
صحة المراھقین-
الصحة القرویة-

- Healthcare of vulnerable groups
(advanced level):

- Geriatric health
- Adolescent health
- Rural health

PHPM 618  Th

رة الصحیة وادارة المستشفیات االدا
Health care managementPHPM 618  Ti(مستوي متقدم)وتخطیط الخدمة الصحیة 

Quality ManagementPHPM 618  Tjادارة الجودة (مستوي متقدم)

المقرر االختیاري (یختار مقرر واحد)
علم الوبائیات االكلینیكي -
التعلیم الطبي-

Elective Course :
- Clinical Epidemiology
- Medical Education

PHPM 618CE
PHPM 618ME

٢

كراسة 
األنشطة

برنامج التدریب العملي في الصحة العامة والطب الوقائي واالجتماعي
 البرنامج التدریبي  على التثقیف الصحي وأسسھ ومھارات  االتصال بالجمھور
أنشطة علمیة مختلفة

PHPM 618 P١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة
٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٥٥

)دكتوراه الصحة العامة والطب الوقائي واالجتماعي(نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إجمالىالدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

صحة العامة والطب الوقائي ال
٨٠٢٠١٠٠ساعة ونصفاختبار تحریري مدتھ واالجتماعي 

٨٠٢٠١٠٠ساعة ونصفاختبار تحریري مدتھ العلوم السلوكیة وصحة البیئة
وإدارة الخدمات الصحیة وإدارة 

٨٠٢٠١٠٠ساعة ونصفاختبار تحریري مدتھ المستشفیات 

٨٠٢٠١٠٠ساعة ونصفتبار تحریري مدتھ اخوطرق البحث العلمي للوبائیات
٤٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
شفهيMCQحتريري

ثاني  بالجزء ال صة  المقررات الخا
لدرجـــة الـــدكتوراه فـــي الصـــحة 
ــــــائي  ــــــب  الوق ــــــة والط العام

واالجتماعي  

ساعات ثالث منھما اختباران تحریریان مدة كل 
+ اختبار شفھي

٩٠
+

٩٠
٦٠١٠٠

٤٠٠

٦٠اختبار تحریري مدة ساعة ونصف  (وصف حالة)

١٦٤١٥٣٥اختبار تحریري مدة ساعة + اختبار شفھي المقرر االختیاري

٤٣٥إجمالي الدرجة 



١٥٦

يف طب الصناعات والصحة املهنية   درجة الدكتوراه -٢٦
Occupational Health and Industrial Medicineالصحة العامه وطب اتمع: سم المانح للدرجة الق

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

ألولا

ني و البیئـى و  بادئ الطـب المھ م
مســتوى طــرق البحــث العلمــي (

)متقدم

Principles of Occupational and
Environmental Medicine and
Research Methodology (Adv.)

PHPM618 POEM-RM٢

٥ الفسیولوجیا وصحة البیئة
)مستوى متقدم(

Physiology & Environmental
Health (Adv.)

PHPM 618 PEH٢

الصحة الذھنیة والنفسیة المھنیة
(مستوى متقدم)

Occupational Mental &
Psychological Health (Adv.)PHPM618 OMSH١

دراسات متقدمة يف اال 
الطبي : 

طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي -

في العلوم الطبیة

م عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا یت

الفصل 
الدراسي 

الثاني

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع 

فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

ـــــة  ـــــة والبیئ ـــــراض المھنی األم
وإصابات العمل  

)مستوى متقدم(

Occupational  and

Environmental diseases  and

Work Injuries (Adv.)

PHPM 618 OED-WI
١٣

الكیمیــــاء الصــــناعیة والســــموم 

)مستوى متقدمواألمان المھني (

Industrial Chemistry,

Toxicology Occupational

Safety. (Adv.)

PHPM 618 ICTOS
٨

ــة والخطــورة  ــة البدنی ــیم اللیاق تقی

ستوى واإلعاقة وقوانین العمل ( م

)متقدم

Assessment of Risk, Medical

Fitness and Disability, Legal

Aspects. (Adv.)

PHPM 618 ARMFDLA

٣

ــار  ــاري (یخت ــرر االختی المق
واحد):مقرر 

علــم الســموم االكلینیكــي -
لطب المھني والبیئيل
توجیھات للیاقة العمل-

Elective Course :
-Occupational
&environmental clinical
toxicology
-Guidelines of fitness to work

PHPM 618 CTOEM

PHMP618 RMOEE١

كراسة 
األنشطة

 برنــــامج التــــدریب  العملــــي
و الحقلـــــي واإلكلینیكـــــي

) : مستوى متقدیم(
طــرق تشــخیص األمــراض -

المھنیة 
تقییم مخاطر بیئة العمل -
ـــة - دراســـة حـــاالت إكلینیكی

ألمراض مھنیة  

- Diagnosis of Occupational

Diseases

- Environmental Risk assessment

- Occupational case-studies

PHPM 618 P

PHMP 618 PTa

PHMP 618 PTb

PHMP 618 PTc

١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة
٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٥٧

(دكتوراه طب الصناعات والصحة املهنية)نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إجمالىالدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

مبادئ الطب المھني و البیئى و طرق البحث 
اختبار تحریري  مدتھ ثالث ساعاتالعلمي 

٨٠٢٠١٠٠

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري  مدتھ ثالث ساعاتالفسیولوجیا وصحة البیئة 

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري  مدتھ ثالث ساعاتالصحة الذھنیة والنفسیة المھنیة  

٣٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
عمليإكلينيكيشفهيMCQحتريري

ـــة  ـــة والبیئ ـــراض المھنی األم
وإصابات العمل  

اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات 
+ اختبار شفھي + اختبار اكلینیكي

(لجنتان)
٩٦٢٤١٠٠١٠٠٣٢٠

وم الكیمیــاء الصــناعیة والســم
واألمان المھني 

اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات
٩٦٢٤١٠٠١٠٠٣٢٠+ اختبار شفھي + اختبار عملي

طورة  تقییم اللیاقة البدنیة والخ
واإلعاقة وقوانین العمل 

اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات
٩٦٢٤١٠٠١٠٠٣٢٠+ اختبار شفھي

٣٢٨٤٠دتھ ساعة اختبار تحریري مالمقرر االختیاري
١٠٠٠إجمالي الدرجة 



١٥٨

يف الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية   درجة الدكتوراه -٢٧

Forensic Medicine & Clinical Toxicologyالطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseقــــررامل
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Genetics & Molecular ToxicologyFNST619 GMT٥٥السموم الجینیة والجزیئیة 

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
ي استخدام الحاسب اآللي ف-

العلوم الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع 

فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

لخامس وا
والسادس

٢٥

& Forensic medicineالطب الشرعي والمسئولیة الطبیة

Medicolegal Responsibilities

FNST619FM
٦

Permanent infirmityFNST619PI٦اإلصابات والعاھات المستدیمة 

Clinical toxicologyFNST619CT١٢السموم اإلكلینیكیة 

یاالم حدقرر االخت قرر وا تار م ) ري ( یخ
سبق  ویجب أن یختلف عن المقرر الذي 

اختیاره في الماجستیر

اآلشعة من الوجھة الطبیة -
الشرعیة

علم األسنان من الوجھة الطبیة -
الشرعیة

االدمان -

Elective Course :

- Forensic Radiology

- Forensic odentology

- Clinical Addiction
Medicine

FNST 619 FR

FNST 619 FO

FNST619 AD

FNST 612AD

FNST 613AD

١

كراسة 
األنشطة

 برنامج التدریب  العملي في
الباثولوجیا الطبیة الشرعیة -
السیرولوجي الشرعي والسموم -
ــئولیة - ــد المس ــات لتحدی ــص العین فح

الطبیة والجنائیة 
الكیمیاء الطبیة الشرعیة -

 ــــى ــــي عل ــــدریب اإلكلینیك ــــامج الت برن
عالج حاالت التسمم تشخیص 

أنشطة علمیة مختلفة

- Forensic Pathology
- Forensic Serology and analytical

toxicology
- Criminalistic
- Forensic Chemistry

FNST619 P

FNST619 C

١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠عات المعتمدةإجمالي السا



١٥٩

)دكتوراه الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية(نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إجمالىالدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

١٦٠٤٠٢٠٠ثالث ساعاتاختبار تحریري مدتھ السموم الجینیة و الجزیئیة

لاالمتحان النهائي الشام

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
عمليإكلينيكيشفهيMCQحتريري

الطـــــب الشـــــرعي 
والمسئولیة الطبیة

اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات 
٩٦+ اختبار شفھي + اختبار عملي 

٢٤
٥٠٥٠٢٢٠

ھات  اإلصابات والعا
المستدیمة 

اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات 
٩٦٢٤٥٠٥٠٢٢٠تبار عملي + اختبار شفھي + اخ

السموم اإلكلینیكیة
ثالث إختباران تحریریان مدة كل منھما 

ساعات
كي +  بار إكلینی + اختبار شفھي + اخت

اختبار عملي

٩٦
+

٩٦

٤٨١٠٠١٠٠١٠٠٥٤٠

حدة + المقرر االختیاري تھ ساعة وا یري مد بار تحر اخت
٦٠١٥٢٥١٠٠اختبار شفھي

١٠٨٠رجة إجمالي الد



١٦٠

يف اجلراحة العامةدرجة الدكتوراه -٢٨
General Surgeryالعامةاجلراحة: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Surgical AnatomySUR 620 SAالتشریح الجراحي 

SUR 601
٢

٥
Special Surgical PathologySUR 620 SSPالباثولوجیا الجراحیة الخاصة 

SUR 605
٣

: دراسات متقدمة يف اال الطبي 
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في العلوم -

الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

مر لمدة أربع مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتست

فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

General SurgerySUR 620٢٣الجراحة العامة 

المقرر االختیاري (یختار مقرر واحد) :





 

 ُ◌Elective Course

1- Advanced trauma operative

management.

2- Advanced laparoscopic

surgery.

3- Bariatric surgery.

SUR 620 MVS

SUR 620 ATM

SUR 620 ALS

SUR 620 BS

SUR 620 HNR

SUR 620 SCT

SUR 620 SRM

٢

كراسة 
األنشطة

 العامة الجراحة برنامج التدریب اإلكلینیكي و العملي في

دورات تدریبیة في المناظیر التشخیصیة أو العالجیة أو الجراحة المیكروسكوبیة

أنشطة علمیة مختلفة

SUR 620 C

SUR 620 P١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٦١

)دكتوراه اجلراحة العامة(لدرجاتنظام االمتحان وتوزیع ا

امتحان اجلزء األول 

إجمالىالدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠ساعة ونصفاختبار تحریري مدتھ التشریح الجراحي 

٨٠٢٠١٠٠ساعة ونصفاختبار تحریري مدتھ الباثولوجیا الجراحیة الخاصة   

٢٠٠جة إجمالي الدر

االمتحان النهائي الشامل

الدرجةاالختباراملقرر
إجمالي

عمليإكلينيكيشفهيMCQحتريري

الجراحة العامة

ثالث إختباران تحریریان مدة كل منھما 
ساعات 

كي +  بار اكلینی شفھي + اخت بار  + اخت
اختبار عملي 

٩٠
+

٩٠
٦٠١٠٠١٠٠١٠٠٥٤٠

٦٠٦٠اعة ونصفامتحان تحریري مدتھ سوصف حالة

المقـــــــــــــــرر 
االختیاري

٤٠١٠٥٠امتحان تحریري مدتھ ساعة 

٦٥٠إجمالي الدرجة 



١٦٢

يف جراحة األورامدرجة الدكتوراه -٢٩
Surgical Oncologyاجلراحة  العامة                                : القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Cancer EpidemiologySONC 620 EP١وبائیات ومكافحة السرطان 

٥

Cancer biology andاألورام (ب)أساسیات بیولوجیا 
immunology

SONC 620 EB١

Essentials of treatment ofأساسیات عالج األورام 
cancer

SONC 620 CT١

Nutritional   science ofعلم التغذیة لمرضى األورام 
oncology

SONC 620 NP١

الرعایة الطبیة العامة لمرضى 
األورام 

Health care of cancer patientsSONC 620 GMC١

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في -

العلوم الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

رسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع مخصص لكتابة بروتوكول ال

فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

Surgical AnatomySONC 601تشریح جراحي 

SONC 620 ANA
٢

Applied PathologySONC 620 PATHباثولوجیا تطبیقیة 

SONC 605
٢

General SurgerySONC 620 GS٧الجراحة العامة 

Surgical oncologySONC 620١٣جراحة األورام 

مقرر اختیاري (یختار الطالب مقرر 
واحد):

علم النفس لمرضى .١
األورام

تأھیل مرضى األورام .٢

الجراحة التجریبیة .٣

وسائل عالج األلم.٤

لمرضى الرعایة المركزة .٥
األورام

1- Psychiatry of oncology
patients

2- Rehabilitation oncology
patients

3- Experimental surgery

4- Pain treatment in
oncology patients

5- ICU for oncology
patients

SONC 613

SONC 616

SONC 620 ES

SONC 628

SONC 628

١

كراسة 
األنشطة

جراحة األورام امج التدریب اإلكلینیكي والعملي في برن
١٥أنشطة علمیة مختلفة

١٥تبدأ مع بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة  الرسالة
٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٦٣

)دكتوراه جراحة األورام: (نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

االختباراملقرر
إجمالىالدرجة

MCQحتريري

٤٠١٠٥٠اختبار تحریري ورقة واحدة مدتھ ساعة  وبائیات ومكافحة السرطان 

٤٠١٠٥٠اختبار تحریري ورقة واحدة مدتھ ساعة  أساسیات بیولوجیا األورام (ب)

٤٠١٠٥٠اختبار تحریري ورقة واحدة مدتھ ساعة  أساسیات عالج األورام 

٤٠١٠٥٠اختبار تحریري ورقة واحدة مدتھ ساعة  علم التغذیة لمرضى األورام 

٤٠١٠٥٠اختبار تحریري ورقة واحدة مدتھ ساعة  الرعایة الطبیة العامة لمرضى األورام 
٢٥٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

االختباراملقرر
الدرجة

إمجايل
عمليإكلينيكيشفهيMCQحتريري

اختبار تحریري (ورقتان) مدتھ ثالث تشریح جراحي 
ساعات + امتحان شفھي + امتحان 

عملي 

٦٠
+

٦٠

١٥٥٠
+

٥٠

٥٠
+

٥٠
٣٥٠

١٥باثولوجیا تطبیقیة 

الجراحة العامة 
اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات + 

١٦٠٤٠١٠٠٣٠٠امتحان شفھي 

األورام جراحة
ــا  ــل منھ ــدة ك ــان م ــاران تحریری إختب

ــالث  ــار شــفھى + ث ســاعات +  إختب
+ اختبار عمليإختبارإكلینیكى

١٥٠
+

١٥٠
١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٨٠٠

فیما وصف حالة
یخص جراحة األورام 

١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف

٤٠١٠٥٠اختبار تحریري مدتھ ساعةالمقرر االختیاري

١٥٠٠إجمالي الدرجة 



١٦٤

يف جراحة األطفالدرجة الدكتوراه -٣٠

Pediatric  Surgeryالعامةاجلراحة  : القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

Courseاملقــــــــرر
مدةالساعات املعتكودال

اإلمجايلاملقرر

الفصل 

الدراسي 

األول

& Surgical Anatomyالتشریح الجراحي وعلم األجنة

embryology

PEDSUR 601

PEDSUR 620 SA
٣

٥
Special Surgical Pathologyالباثولوجیا الجراحیة الخاصة 

PEDSUR 605

PEDSUR 620SSP
٢

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
رق البحث العلمي ط-
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في -

العلوم الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا

الفصل 

الدراسي 

الثاني

ثاني  سي ال صل الدرا یة الف مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدا

ة أربع فصول دراسیةوتستمر لمد

الفصل 

الدراسي 

الثالث والرابع 

والخامس 

والسادس

Pediatric  Surgeryجراحة األطفال
PEDSUR 620 PEDS٢١

٢٥
مواد اختيارية ( خيتار الطالب مقرر واحد )

الجراحة المیكروسكوبیة-

العنایة المركزة لحدیثي الوالدة-

- Microscopic surgery

- Neonatal ICU

PEDSUR 620 MICS

PEDSUR 620 NICU
٤

كراسة  

األنشطة
 جراحة األطفالبرنامج التدریب اإلكلینیكي و العملي في

 دورات تدریبیة في المناظیر التشخیصیة أو العالجیة

أنشطة علمیة مختلفة

PEDSUR 620 PEDSP

PEDSUR 620 PEDSC١٥

١٥الفصل الدراسي السادستبدأ من الفصل الدراسي الثاني حىت الرسالة

٦٠إمجايل الساعات املعتمدة



١٦٥

)دكتوراه جراحة األطفال: (نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠ساعة ونصفاختبار تحریري مدتھ التشریح الجراحي وعلم األجنة

٨٠٢٠١٠٠ساعة ونصفاختبار تحریري مدتھ الباثولوجیا الجراحیة الخاصة   

٢٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
عمليإكلينيكيشفهيMCQحتريري

جراحة األطفال

ثالث إختباران تحریریان مدة كل منھما 
ساعات 

بار  كي + + اخت بار اكلینی شفھي + اخت
اختبار عملي 

٩٠
+

٩٠
٦٠١٠٠١٠٠١٠٠٦٠٠

٦٠امتحان تحریري مدتھ ساعة ونصفوصف حالة
٨٠٢٠١٠٠امتحان تحریري مدتھ ساعة ونصفالمقرر االختیاري

٧٠٠إجمالي الدرجة 



١٦٦

يف التوليد وأمراض النساء  درجة الدكتوراه -٣١
Obstetrics & Gynaecologyالتوليد وأمراض النساء   : سم المانح للدرجة الق

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Applied Anatomyح التطبیقي التشری
GYN 601

GYN 621 AA
٣

٥
Applied Pathologyالباثولوجیا التطبیقیة 

GYN 605

GYN 621 AP

& Applied Microbiologyالمیكروبیولوجیا التطبیقیة والمناعة
Immunolgy

GYN 607

GYN 621 AMI

١

Geneticsالوراثة والبیولوجیا الجزیئیة   and Molecular
Biology

GYN 609

GYN 621GMB

١

دراسات متقدمة يف اال الطبي: 
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في العلوم الطبیة-

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

ول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول مخصص لكتابة بروتوك
دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

&  Obestetricsالمقرر اإلجباري : التولید وأمراض النساء
GynaecologyGYN 621٢٣

یار قرر االخت عدد الم لب  تار الطا من ١ي (یخ قرر  م
المقررات           التالیة )

ھرمونات التكاثر -

أورام الجھاز التناسلي للسیدات-

أمراض الجھاز البولي ذات العالقة بالجھاز -
التناسلي للسیدات 

المناظیر في مجال التولید وأمراض النساء -

عالج الجنین داخل الرحم-

- Reproductive
endocrinology

- Gyn oncology

- Gyn urology

- Endoscopy

- Fetal theapy

GYN 621 RE

GYN 621 GO

GYN 621 GU

GYN 621 EN

GYN 621 FT

٢

كراسة 
األنشطة

 برنامج  التدریب  اإلكلینیكي في التولید وأمراض
النساء  

 حضور العملیات
 دورات تدریبیة في المھارات مثل

الموجات فوق صوتیة -
المناظیر الجراحیة-
عالج العقم -
وسائل منع الحمل الحدیث -

أنشطة علمیة مختلفة

GYN 621OBC
GYN 621 OBP
GYN 621GNC

GYN 621GNP

١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة
٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٦٧

)دكتوراه التوليد وأمراض النساء(نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠إختبار تحریري مدتھ ساعتان التشریح التطبیقي

٨٠٢٠١٠٠إختبار تحریري مدتھ ساعتان الباثولوجیا التطبیقیة  

٨٠٢٠١٠٠إختبار تحریري مدتھ ساعتان ولوجي التطبیقیة والمناعةالمیكروبی

٨٠٢٠١٠٠إختبار تحریري مدتھ ساعتان الوراثة والبیولوجیا الجزیئیة 

٤٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

االختباراملقرر

الدرجة

إمجايل
حتريري

MCQ

إكلينيكيشفهي
عملي

عمليات 
يةجراح

التولید وأمراض النساء

وصف حالة

ــا  ــل منھم ــدة ك ــان م ــاران تحریری اختب
شفھي +٢ساعات +ثالث  بار  ٢اخت

اختبار عملي ٢اختبار إكلینیكي +

٩٠

+

٩٠

٦٠٢٠٠٢٠٠١٠٠٨٠٠

صف  تھ ساعة ون بار تحریري  مد اخت
(الورقة الثالثة)

٦٠

٤٠١٠٥٠مدتھ ساعة امتحان تحریري المقرر االختیاري 

٨٥٠إجمالي الدرجة 



١٦٨

يف طب وجراحة العيوندرجة الدكتوراه -٣٢

Ophthalmologyطب وجراحة العيون: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Anatomy and Embryology of theوالنمو الجنیني للعینتشریح ال

eye
OPHT622 AE١

٥

Physiology of the eyeOPHT 622 PE١فسیولوجیا العین 

OpticsOPHT 622 OP٢علم البصریات 

Ophalmic PathologyOPHT 622 PAین باثولوجیا  الع

١ المیكروبیولوجیا والمناعة 
الطبیة للعین

Microbiology & Immunology of

the eye
OPHT 607

OPHT 622 MI

دراسات متقدمة يف اال 
الطبي : 

طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي -

في العلوم الطبیة

د دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا یتم عق

الفصل 
الدراسي 

الثاني

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة 

أربع فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

Ophthalmic MedicineOPHT 622طب العین 

OM

١٢

Ophthalmic SurgeryOPHT 622 OS١٢جراحة العین 

المقرر االختیاري (یختار مقرر 
واحد):

االختبارات التشخیصیة -
المساعدة ألمراض شبكیة العین

الوسائل التشخیصیة المساعدة -
المراض الحجاج وملحقاتھ

صیة المساعدة الوسائل التشخی-
ألمراض القرنیة وجراحات 

تصحیح االبصار

أمراض المناعة في العیون

أمراض الوراثة في العیون-

النانوتكنولوجي-

Elective Course

- Ancillary diagnostic tests:

1-Retina

2- Orbit and adenexa

3-Corena and refractive surgery.

4-Immunological diseases
related to ophthalmology

5-Genetic diseases related to
ophthalmology

6-Nanotechnology

OPTH 622 RE

OPTH 622 OA

OPTH 622 CS

OPTH 622 ID

OPTH 622 GD

OPTH 622 NA

١



١٦٩

كراسة 
برنامج التدریب اإلكلینیكي و العملي في طب وجراحة العین األنشطة

ةأنشطة علمیة مختلف

OPHT 622 OMP

OPHT 622 OMC

OPHT 622 OSP

OPTH 622 OSC

١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة

(دكتوراه طب وجراحة العيون)نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالدرجةتباراالخاملقرر
MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠ساعاتثالث اختبار تحریري مدتھ والنمو الجنیني للعینتشریح ال

٨٠٢٠١٠٠ساعاتثالث اختبار تحریري مدتھ فسیولوجیا العین 

٨٠٢٠١٠٠ساعاتثالث اختبار تحریري مدتھ علم البصریات 

٦٠١٥٧٥ساعتینتھ اختبار تحریري مدباثولوجیا  العین  -

المیكروبیولوجیـــا والمناعـــة الطبیـــة للعـــین  مـــن -
الدرجة

٢٠٥٢٥ساعةاختبار تحریري مدتھ 

٤٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

االختباراملقرر

الدرجة

إمجايل
حتريري

MCQ وصف

حالة

عمليإكلينيكيشفهي

طب العین

ــري مد ــار تحری ــھ اختب ٣ت
بار شفھي+ ساعات + اخت

وصف حالة
+ اختبــــار إكلینیكــــي + 

اختبار عملي

٨٤٣٦٦٠١٠٠١٠٠١٠٠٤٨٠

جراحة العین
ــھ  ــري مدت ــار تحری ٣اختب

+ اختبار شفھي ساعات
+ اختبار عملي

٩٦٢٤١٠٠١٠٠٣٢٠



١٧٠

المقرر 
االختیاري

اختبار تحریري مدتھ 
نصف ساعة

١٦
٤

٢٠

٨٢٠إجمالي الدرجة



١٧١

يف جراحة املسالك البولية درجة الدكتوراه -٣٣

Urologyجراحة املسالك البولية والتناسلية: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
عات املعتمدةالسا

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Surgical AnatomyURL 601٢التشریح الجراحي 
٥

Applied PathologyURL 605٣الباثولوجیا التطبیقیة 

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
في استخدام الحاسب اآللي -

العلوم الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة 

أربع فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

الخامس و
والسادس

٢٥

UrologyURL 623٢٤جراحة المسالك البولیة 

المقرر االختیاري (یختار مقرر واحد  
على أال یكون قد تم اختیاره في 

الماجستیر). 

دراسات متقدمة في جراحة المسالك -
البولیة لألطفال

مناظیر المسالك دراسات متقدمة في-
البولیة 

في جراحة أورام دراسات متقدمة-
المسالك البولیة 

دراسات متقدمة في دینامیكیة التبول-

Elective Course

- Advanced pediatric
Urology Course

- Advanced endouroloy
Course

- Advanced Uro-oncology
Course

- Advanced urodynamic

Course

URL 623 APU

URL 623 AEN

URL 623 AUO

URL 623 AUD

١

كراسة 
األنشطة

برنامج التدریب اإلكلینیكي و العملي جراحة المسالك البولیة

أنشطة علمیة مختلفة
URL 623 C

١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٧٢

(دكتوراه جراحة املسالك البولية)تنظام االمتحان وتوزیع الدرجا

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠ساعة ونصفاختبار تحریري مدتھ التشریح الجراحى 
٨٠٢٠١٠٠ساعة ونصفاختبار تحریري مدتھ الباثولوجیا التطبیقیة

٢٠٠إجمالي الدرجة 

حان النهائي الشاملاالمت

االختباراملقرر
الدرجة

إمجايل
عمليإكلينيكيشفهيMCQحتريري

جراحـــــــــــــة 
المسالك البولیة

اختباران تحریریان مدة كل منھما 
ساعات + اختبار شفھي + ثالث 

اختبار إكلینیكي + اختبار عملي 
(عملیات جراحیة ومناظیر) 

٩٠

+

٩٠

٦٠١٠٠١٠٠١٠٠
٦٠٠

٦٠إختبار تحریرى  مدتھ ساعة ونصفھوصف حال

ـــــــــــــرر  المق
االختیاري

٢٤٦اختبار تحریري مدتھ ساعة 
٣٠

٦٣٠إجمالي الدرجة 



١٧٣

يف األذن واألنف واحلنجرة درجة الدكتوراه -٣٤

Otorhinolaryngologyاألذن واألنف واحلنجرة: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

التشــریح الجراحــي والنمــو الجنینــي 
ـــرأس  لـــألذن واألنـــف والحنجـــرة وال

والرقبة والصدر 

Surgical Anatomy & Embryology of

ENT head & neck and chest
ENT 601

ENT 624٢

٥ باثولوجیا األذن واألنف والحنجرة 
وأورام الرأس والرقبة

Pathology of ENT and head & neck
neoplasms

ENT 605

ENT 624
٣

الفسیولوجیا التطبیقیة المتعلقة 
بأمراض األذن واألنف والحنجرة  

ة وجراحة الرأس والرقب

Physiology related to ENT, Head and
Neck Surgery

ENT 603
ENT 624

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في -

العلوم الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

لثانيا

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول 

دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

أمراض األذن واألنف والحنجرة 
وجراحة الرأس والرقبة

ENT & Head and Neck surgeryENT 624٢٣

قرر االختیاري (یختار مقرر الم
: واحد)

مبادئ وأساسیات جراحات تجمیل -
الوجھ

أساسیات الحساسیة والمناعة-

أساسیات جراحة اللیزر-

جراحة الغدد اللعابیة -

Elective Course :

- Basics & Principles of Facial
Plastic surgery

- Basic of Allergy & Immunlogy

- Basic Principles of Laser
Srugery

- Surgery of Salivary glands

ENT 624  BFPS

ENT 624 BAI

ENT624 BLS

ENT 624 BSG

٢

كراسة 
األنشطة

 برنامج التدریب اإلكلینیكي و العملي  في أمراض األذن واألنف والحنجرة

أنشطة علمیة مختلفة

ENT 624 C

ENT 624 P١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٧٤

(دكتوراه األذن واألنف واحلنجرة)نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

زء األول امتحان اجل

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعتین   التشریح الجراحي والنمو الجنیني 

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعتین   الباثولوجیا 

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعتین   الفسیولوجیا  

٣٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

االختباراملقرر
الدرجة

إمجايل
عمليإكلينيكيشفهيMCQحتريري

ـــــــراض األذن  أم
جرة  واألنف والحن
وجراحـــة الـــرأس 

والرقبة

اختبــاران تحریریــان مــدة كــل منھمــا 
ســاعات + اختبــار شــفھي  + ثــالث 

اختبــار إكلینیكــي + اختبــار عملــي 
(عملیات)

٩٠

+

٩٠

٦٠١٠٠١٠٠١٠٠
٦٠٠

٦٠اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف وصف حالة 

المقرر االختیاري
ـــاعة +  ـــھ س ـــري مدت ـــار تحری اختب

اختبار شفھي 
٢٤٦٢٠

٥٠

٦٥٠إجمالي الدرجة 



١٧٥

يف أمراض السمعدرجة الدكتوراه -٣٥

Audiologyاألذن واألنف واحلنجرة: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Acoustics & PsychoacousticsAUDI 624 APالصوتیات 
٣

٥
ElectronicsAUDI 624 ELاإللكترونیات 

Applied AnatomyAUDI 601١التشریح  التطبیقي

Applied PhysiologyAUDI 603١الفسیولوجیا التطبیقیة 

دراسات متقدمة يف اال الطبي 
 :

طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي -

في العلوم الطبیة

ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا یتم عقد دورات تدریبیة لھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع 

فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

تزان تقییم جھاز السمع واال
(مستوى متقدم)الطرفي المركزي

Advanced Evaluation Peripheral

and Central Auditory and

Vestibular Systems

AUDI 624 AV١٥

التأھیل والمعینات والقوقعة 
(مستوى متقدم)السمعیة  

Advanced Auditory

Rehabilitation, Hearing Aids and

Cochlear Implants

AUDI 624 AR٨

Internal MedicineAUDI  610١الباطنة العامة 

المقرر االختیاري (یختار مقرر 
واحد)

األمراض النفسیة-

األمراض العصبیة -

Elective Course

- Psychiatry

- Neurology

AUDI 613

AUDI 612
١

كراسة 
األنشطة

:   برنامج التدریب اإلكلینیكي

ز السمع واالتزان الطرفي المركزيتقییم جھا-

التأھیل والمعینات والقوقعة السمعیة  -

أنشطة علمیة مختلفة

AUDI 624 AVC

AUDI 624 ARC١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٧٦

(دكتوراه أمراض السمع)تنظام االمتحان وتوزیع الدرجا

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة واحدة الصوتیات 

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة واحدة الفسیولوجیا التطبیقیة

٨٠٢٠١٠٠ة اختبار تحریري مدتھ ساعة واحدالتشریح  التطبیقي

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعتین االلكترونیات

٤٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

االختباراملقرر
الدرجة

إمجايل
عمليإكلينيكيشفهيMCQحتريري

تقییم جھاز السمع 
واالتزان الطرفي 

المركزي 

اختباران تحریریان مدة كل منھما 
ساعات + اختبار شفھي + ٣

اختبار اكلینیكي 

٩٦

+

٩٦

٤٨١٠٠١٠٠٤٤٠

التأھیل والمعینات 
والقوقعة السمعیة  

تھ  یري مد بار تحر ساعات ٣اخت
+ اختبــــار اكلینیكــــي + اختبــــار 
ـفھي فــي طــرق تأھیــل الصــم  شـ

وضعاف السمع

٩٦٢٤١٠٠١٠٠٣٢٠

الباطنة العامة 
٣٢٨٤٠اختبار تحریري مدتھ ساعة 

٣٢٨٤٠اختبار تحریري مدتھ ساعةالمقرر االختیاري

٨٤٠إجمالي الدرجة 



١٧٧

يف أمراض التخاطبدرجة الدكتوراه -٣٦

Phoniatricsاألذن واألنف واحلنجرة : القسم المانح للدرجة 

مدةالمقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعت

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Communication SciencesPHONعلوم التخاطب 624 CS٣
٥

Phonetics and LinguisticsPHONالصوتیات واللسانیات 624 PL٢

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
البحث العلمي طرق-
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في -

العلوم الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

ة أربع مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمد

فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

أمراض التخاطب والتى تشمل:
أمراض اللغة.-
أمراض الكالم.-
ــــات - ــــوت والجراح ــــراض الص أم

المیكروسكوبیة الحنجریة.
إضطرابات البلع.-

Phoniatric Disorders that
include:
- Language disorders
- Speech disorders.
- Voice disorders and
phonosurgery.
- Swallowing disorders.

PHON 624 PD

PHON 624 PDTa
PHON 624 PDTb
PHON 624 PDTc
PHON 624 PDTd

٢١

مقرر اختیاري (یختار مقرر واحد)

األمراض النفسیة واألمراض العصبیة -
لألطفال المتعلقة بأمراض التخاطب

مراض النفسیة واألمراض العصبیة األ-
للكبار المتعلقة بأمراض التخاطب 

دراسات متقدمة في الجراحات -
الصوتیة

Elective Course :

- Pediatric Neuro-psychiatry
of poniatric disorders course

- Adult Neuro-psychiatry
phoniatric disorders course

- Advanced phonosurgery
course

PHON 624 PSY

PHON 624 ASY

PHON 624 APS

٤

كراسة 
األنشطة

: التدریب العملي واإلكلینیكي على كل من
الوسائل التشخیصیة واالختبارات التخاطبیة وأسس التأھیل التخاطبي ووسائلھ في أمراض التخاطب

أنشطة علمیة مختلفة
١٥

١٥وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة الدراسي الثانيتبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٧٨

)دكتوراه أمراض التخاطب(نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠إختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات. علوم التخاطب

٨٠٢٠١٠٠إختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات.ت واللسانیاتالصوتیا

٢٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

إختباران تحریریان مدة كل منھا ثالث ساعات + إختبار أمراض التخاطب
شفوى + إكلینیكى

١٢٠

+

١٢٠

٦٠١٠٠١٠٠٥٠٠

المقرر االختیاري
اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف + اختبار شفھي + 

إكلینیكي في األمراض العصبیة (أطفال أو كبار) أو 
الجراحات الصوتیة

٤٨
١٢

٢٠٢٠١٠٠

٦٠٠إجمالي الدرجة 



١٧٩

يف جراحة العظام  درجة الدكتوراه -٣٧

Orthopaedic  Surgeryراحة العظامج: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

تشریح جراحي فیما یتعلق بجراحة 
العظام

Orthopaedic Surgical
AnatomyOSURG 625 SA

٢

٥
باثولوجیا جراحیة فیما یتعلق 

Orthopaedic PathologyOSURG 625 SPبجراحة العظام
٢

میكانیكا حیویة ومواد حیویة خاصة 
بجراحة العظام

Orthopaedic Biomechanics
and BiomaterialsOSURG 625 BB

١

ال الطبي : دراسات متقدمة يف ا
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في -

العلوم الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

لثاني وتستمر لمدة أربع مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي ا

فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

Orthopaedic SurgeryOSURG 625١٢جراحة العظام 

TraumatologyOSURG 625 TR١٢اإلصابات

المقرر االختیاري (یختار مقرر 
واحد على أال یكون قد تم اختیاره 

ستیر)في الماج

فسیولوجیا األعصاب في العظام -

برامج التأھیل -

أساسسیات في جراحات -
المیكروسكوبیة في األوعیة الدمویة 

Elective course

- Neurophysiology in
orthopaedic

- Rehabitation programs &
orthortics

- Principle o f microvascular
surgery

OSURG 625 NP

OSURG625 RO

OSUR 625 MS

١

كراسة 
األنشطة

برنامج  التدریب  اإلكلینیكي والعملي في جراحة العظام والمفاصل واإلصابات

أنشطة علمیة مختلفة
OSURG 625 C

OSURG 625 P
١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠عتمدةإجمالي الساعات الم



١٨٠

)دكتوراه جراحة العظام:  (نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة واحدة تشریح جراحي 

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة واحدة باثولوجیا جراحیة 

میكانیكا حیویة ومواد حیویة خاصة 
٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة واحدة بجراحة العظام

٣٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

االختباراملقرر
الدرجة

إمجايل
حتريري

MCQ وصف
حالة

عمليإكلينيكيشفهي

جراحة العظام   
ساعات اختبارتحریري مدتھ ثالث
+وصف حالة 

+ اختبار شفھي + اختبار اكلینیكي + 
اختبار عملي

٨٢
٢٨٣٠٥٠٥٠٥٠٢٩٠

اإلصابات
اختبارتحریري مدتھ ثالث ساعات 

+وصف حالة 
+ اختبار شفھي + اختبار اكلینیكي + 

اختبار عملي

٨٢
٢٨٣٠٥٠٥٠٥٠٢٩٠

١٦٤٢٠اختبار تحریري مدتھ ساعةمقرر اختیاري

٦٠٠إجمالي الدرجة 



١٨١

يف جراحة املخ واألعصاب  درجة الدكتوراه -٣٨

Neurosurgeryجراحة املخ واألعصاب: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

ةالساعات المعتمدالكودCourseالمقرر

اإلجمالىالمقرر

الفصل 
الدراسى 

األول

AnatomyNSUR 601التشریح 

NSUR626 AN

٢

٥ PhysiologyNSUR 603الفسیولوجیا 

NSUR626 PH

١

PathologyNSUR 605الباثولوجیا 

NSUR626 PA

٢

دراسات متقدمة فى المجال الطبى: 
طرق البحث العلمى -

لطبىاإلحصاء ا-

إستخدام الحاسب اآللى فى العلوم الطبیة-

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم إستیفاء ھذه الدورات بحضورھا

الفصل 
الدراسى 
الثانى 

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراة التى تبدأ مع بدایة الفصل الدراسى الثانى وتستمر لمدة أربع 

فصول دراسیة

الفصل 

الدراسى 

الثالث 

والرابع 

والخامس 

والسادس

جراحة المخ واألعصاب 

General NeurosurgeryNSUR626 Ta
٢٣

٢٥

Special NeurosurgeryNSUR626 Tb

المقرر اإلختیارى

جراحة العمود الفقرى المبتكرة

جراحة األوعیھ الدمویة المبتكرة بالجھاز 

العصبى

مجمة المبتكرة جراحة قاع الج

جراحة المخ واالعصاب المبتكرة في االطفال

Innovative spinal surgery

Innovative vascular neurosurgery

Innovative skull base surgery

Innovative pediatric neurosurgery

NSUR626 ISS

NSUR 626 IVNS

NSUR 626 ISBS

NSUR 626 IPNS

٢

كراسة 
األنشطة

 برنامج التدریب اإلكلینیكى

 برنامج التدریب العملى

أنشطة علمیة مختلفة

NSUR 626 NSC

NSUR 626 NSP

١٥

١٥تبدأ مع بدایة الفصل الدراسى الثانى وتستمر لمدة أربع فصول دراسیةالرسالة 

٦٠إجمالى الساعات المعتمدة 



١٨٢

راحة املخ واألعصاب):  (دكتوراه جنظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

االختباراملقرر
إمجايلالدرجة

MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠إختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات التشریح

٨٠٢٠١٠٠امتحان تحریري مدتھ ساعة ونصف الفسیولوجیا 
٨٠٢٠١٠٠امتحان تحریري مدتھ ساعة ونصف الباثولوجیا

٣٠٠لي الدرجة إجما

االمتحان النهائي الشامل

اإلختباراملقرر
الدرجة

إمجاىل عملىإكلينيكىشفهىMCQحتريرى

جراحة المخ 

واألعصاب 

إختباران تحریریان مدة كل منھما ثالث 

ساعات + إختبار شفھى + إختبار إكلینیكى + 

إختبار عملى 

١١٤

+

١١٤

٧٢١٠٠١٠٠١٠٠٦٠٠

٦٠إختبار تحریرى مدتھ ساعة ونصفوصف حالة

٣٢٨٤٠دقیقة ٤٥إختبار تحریرى مدتھ المقرر اإلختیارى
٦٤٠إجمالي الدرجة 



١٨٣

يف جراحة القلب والصدر  درجة الدكتوراه -٣٩

Cardiothoracic Surgeryجراحة القلب والصدر: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

التشریح التطبیقي والنمو 
الجنیني المتعلق بالقلب 

والصدر

Applied Anatomy related

the Heart  & ChestCSUR627 AA
٣

٥
الباثولوجیا التطبیقیة المتعلقة 

بالقلب والصدر
Applied Pathology related

the Heart & ChestCSUR627 AP٢

دراسات متقدمة يف اال 
الطبي : 

طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب -

اآللي في العلوم 
الطبیة

ة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضورھا یتم عقد دورات تدریبی

الفصل 
الدراسي 

الثاني

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة 

أربع فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

Cardiacجراحة القلب     ٍ◌SurgeryCSUG627 CS١٢

Thoracic SurgeryCSUG627 TS١٢جراحة الصدر   

المقرر االختیاري :

القلب الصناعي واألجھزة -
المساعدة للقلب 

العنایة المركزة  لحاالت -
جراحة القلب والصدر 

الھندسة البیولوجیة في -
جراحات القلب والصدر 

Elective Course

- Cardiac assist device and

artificial Heart

- Perioperative Cardio-

thoracic IUC

- Bioengineering in cardio-

thoracic surgery

CSUG627

CADAH627

CSUC627 PCI

CSUC627 BCS

١

كراسة 
األنشطة

  برنامج  التدریب  اإلكلینیكي والعملي في جراحة القلب والصدر

ة مختلفةأنشطة علمیCSUR627 CSC
CSUR 627 CSP
CSUR 627 TSC
CSUR 627 TSP

١٥

١٥تبدأ مع بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة  الرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٨٤

:  (دكتوراه جراحة القلب والصدر)نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

ء األول امتحان اجلز

االختباراملقرر
إمجايلالدرجة

MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصفالتشریح التطبیقي والنمو الجنیني   

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصفالباثولوجیا التطبیقیة     

٢٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

االختباراملقرر
الدرجة

إمجايل
حتريري

MCQ وصف
حالة

عمليإكلينيكيشفهي

جراحة القلب
ــالث  ــھ  ث ــري مدت ــار تحری اختب

ساعات 
ـفھي + اختبــــار  + اختبــــار شـــ

اكلینیكي + اختبار عملي

٩٠٣٠٣٠٥٠٥٠٥٠٣٠٠

جراحة الصدر
ــالث  ــھ  ث ــري مدت ــار تحری اختب

ساعات 
ـفھي + اختبــــار  + اختبــــار شـــ

لینیكي + اختبار عملياك
٩٠٣٠٣٠٥٠٥٠٥٠٣٠٠

٢٤٦٣٠اختبار تحریري مدتھ ساعة المقرر االختیاري

٦٣٠إجمالي الدرجة 



١٨٥

يف التخدير والعناية املركزة اجلراحية درجة الدكتوراه -٤٠

Anaesthesia and Surgical Intensive Careالتخدير والعناية املركزة اجلراحية: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

مبادئ الفیزیاء الحیویة 
والقیاسات اإلكلینیكیة

Basics of Biophysics and
Clinical measurements

ANET 628 BB

ANET 628 CM
٥٥

دراسات متقدمة يف اال 
الطبي : 

طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي -

في العلوم الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

ص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة مخص
أربع فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

الفسیولوجیا التطبیقیة المرتبطة 
بتخصص التخدیر والعنایة 

المركزة  

Applied Physiology related
to Aneathesia & Intensive
care

ANET 628 PHY١

الفارماكولوجیا التطبیقیة 
المرتبطة بالتخدیر والعنایة 

المركزة

Applied Pharmacology
related to Anaethesia &
Intensive CareANET 628 PHA١

AnaethesiaANET 628 AN١٢التخدیر 

Intensive CareANET 628 IC٥جراحیة العنایة المركزة ال

Pain ManagementANET 628 PM٤عالج األلم 

مقرر اختیاري (یختار مقرر 
واحد):

االصابات -

اآلشعة المرتبطة بالتخدیر-

Elective Course

- Trauma

- Radiology anaesthesia

ANET 628 TR

ANET 628 RA٢

كراسة 
برنامج التدریب  اإلكلینیكي في : ةاألنشط

التخدیر -
العنایة المركزة الجراحیة -
عالج األلم  -

أنشطة علمیة مختلفة

ANET 628 ANC

ANET 628 ICC

ANET 628 PME

١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٠٦إجمالي الساعات المعتمدة



١٨٦

)دكتوراه التخدير والعناية املركزية اجلراحية:  (نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

والقیاسات الفیزیاء الحیویة 
اإلكلینیكیة

بار مدتھ ثالث ساعات إختبار تحریري  یشمل اخت
MCQ)  . (٨٠٢٠١٠٠أسئلة متعددة االختیارات

االمتحان النهائي الشامل

االختباراملقرر
الدرجة

إمجايل
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

التخدیر 
اختبار تحریري مدتھ ثالث ساعات  

٩٦٢٤٥٠٥٠٢٢٠+ إختبار شفھى + إختبارإكلینیكى 

العنایة المركزة 
الجراحیة

یري مدتھ ساعة ونصف اختبار تحر
ســـاعة (ورقـــة واحـــدة) + إختبـــار 

شفھى + إختبارإكلینیكى 
٤٨١٢٢٥٢٥١١٠

عالج األلم 
اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف 

ساعة (ورقة واحدة) + إختبار 
شفھى + إختبارإكلینیكى

٤٨١٢٢٥٢٥١١٠

ــــــــــا  الفارماكولوجی
التطبیقیة 

اختبار تحریري (ورقة واحدة) 
ساعة ونصف ساعة مدتھ 

٦٤١٦٨٠

الفسیولوجیا التطبیقیة
اختبار تحریري (ورقة واحدة) 

٦٤١٦مدتھ ساعة ونصف ساعة 
٨٠

٣٢٨١٠٥٠اختبار تحریري مدتھ ساعة المقرر االختیاري

٦٥٠إجمالي الدرجة 



١٨٧

يف اآلشعة التشخيصية  درجة الدكتوراه -٤١

Radio diagnosisاآلشعة التشخيصية      : للدرجة القسم المانح

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

(مستوى اإلشعاعیة اإلكلینیكیة الفیزیاء
متقدم)

Radiological Physics
(Advanced course)RAD 629 ARP٢.٥

٥
Interventional Radiology)مستوى متقدماآلشعة التداخلیة (

(Advanced course)RAD 629 AIR٢.٥

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في -

العلوم الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع 
فصول دراسیة 

الفصل 
دراسي ال

الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

اآلشعة التشخیصیة  

 أساسیات علم اآلشعة
آشعة الجھاز العصبي -
آشعة الوجھ والرقبة -
آشعة الجھاز الحركي -
الصدرآشعة -

اشعة القلب  -
آشعة الجھاز الھضمي -
آشعة المسالك البولیة-
التناسلي آشعة  الجھاز -
األوعیة الدمویة آشعة-

آشعة الثدي-
آشعة األطفال-

Radio diagnosis
Basic Radiology

Neuroradiology
Radiology of Head and Neck
Musculoskeletal radiology
Radiology of chest
Radiology of  heart
Gastrointestinal radiology
Unitray system radiology
Genital system radiology
Vascular imaging
Breast imaging
Pediatric Radiology

RAD 629

RAD 625 BR
RAD 629 BRTa
RAD 629 BRTb
RAD 629 BRTc
RAD 629 BRTd
RAD 629 BRTe
RAD 629 BRTf
RAD 629 BRTg
RAD 629 BRTh
RAD 629 BRTi
RAD 629 BRTj
RAD 629 BRTk

٢٤

ري (یختار مقرر واحد):مقرر اختیا

الجدید في  التصویر االشعاعي -
للجھاز العصبي

الجدید في  التصویر االشعاعي -
للقلب

الجدید في  التصویر االشعاعي -
لألوعیة الدمویة

Elective Course:

-Recent advances in
neuroradiology

-Recent advances in
cardiac imaging

- Recent advances in
vascular  imaging

RAD 629 ANR

RAD 629 ACI

RAD 629 AVI

١

كراسة 
األنشطة

 صویر الطبـي شعة التشخیصـیة والت لي فـي اآل تدریب  اإلكلینیكـي والعم نامج  ال بر
والتداخل اإلشعاعي

أنشطة علمیة مختلفةRAD 629 C
١٥

١٥أربع فصول دراسیة الدراسي الثاني وتستمر لمدة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٨٨

(دكتوراه اآلشعة التشخيصية):نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠إختبار تحریري مدتھ ثالث ساعاتالفیزیاء اإلشعاعیة 

٨٠٢٠١٠٠إختبار تحریري مدتھ ثالث ساعاتاآلشعة التداخلیة

٢٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

اآلشـــــــــــــــــعة 
التشخیصیة

بار ثالث اختبارات تحریریة مدة كل منھا ٣ ساعات + اخت
صویر شفھي + اختبار إك لینیكي في اآلشعة التشخیصیة والت

الطبي والتداخل اإلشعاعي.

٦٤

+

٦٤

+

٦٤

٤٨١٠٠١٠٠٤٤٠

٢٤٦٣٠اختبار تحریري مدتھ ساعة المقرر االختیاري
٤٧٠إجمالي الدرجة 



١٨٩

يف الباثولوجيا اإلكلينيكية درجة الدكتوراه -٤٢

Clinical Pathologyا اإلكلينيكية الباثولوجي: القسم المانح للدرجة 

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

Basics of Clinical PathologyCPATH 630 BCP٥٥الباثولوجیا اإلكلینیكیة مبادئ 

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في -

العلوم الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

روتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع مخصص لكتابة ب

فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

HaematologyCPATH 630 HE٨أمراض الدم 

Clinical ChemistryCPATH 630 CC٨الكیمیاء اإلكلینیكیة 

Clinical Microbiology andاإلكلینیكیة والمناعة المیكروبیولوجیا

Immunology
CPATH 630

CMI
٨

مقرر اختیاري (یختار مقرر واحد):

یة جذعالخالیا ال-

أساسیات الوراثة --
الجزیئیة  

Elecitve Course :

- Stem cells

- Principles of
molecular genetics

CPATH 630 SC

CPATH 630
PMG

١

كراسة 
األنشطة

 برنامج التدریب العملي والتطبیقي في  فروع ولوجیا اإلكلینیكیة
أمراض الدم -
الكیمیاء اإلكلینیكیة-
المیكروبیولوجیا اإلكلینیكیة -
المناعة اإلكلینیكیة-

أنشطة علمیة مختلفة

CPATH 630 HEP

CPATH 630 CCP

CPATH 630 CMP

CPATH 630 CIP

١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٩٠

)الباثولوجيا اإلكلينيكية:  (دكتوراه نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠ساعات ٣اختبار تحریري مدتھ مبادئ الباثولوجیا اإلكلینكیة  

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
عمليشفهيMCQحتريري

أمراض الدم
ــھ  ــري مدت ــار تحری ــالث اختب ــار ث ســاعات + اختب

شفوي 
+ اختبار عملي

٨٠٢٠١٠٠١٠٠٣٠٠

میاء اإلكلینیكیةالكی
ساعات + اختبار ثالث اختبار تحریري مدتھ 

شفھي 
+ اختبار عملي

٨٠٢٠١٠٠١٠٠٣٠٠

ــا ــةالمیكروبیولوجی والمناع
اإلكلینیكیة 

ساعات + ثالث اختبار تحریري (ورقتان) مدتھ 
اختبار شفھي + اختبار عملي 

٤٠
+

٤٠
٢٠

٥٠
+

٥٠

٥٠
+

٥٠
٣٠٠

٢٤٦١٠٤٠تبار تحریري مدتھ ساعة + اختبار شفھي اخالمقرر االختیاري
٩٤٠إجمالي الدرجة 



١٩١

يف طب املناطق احلارة وصحتها درجة الدكتوراه -٤٣

Tropical Medicineاألمراض املتوطنة    : القسم المانح للدرجة 

معتمدةالمقررات الدراسیة وتوزیع الساعات ال

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

الفسیولوجیا التطبیقیة في طب -
المناطق الحارة 

Applied Physiology

related to Tropical

Medicine
TROP 603٢

٥

الباثولوجیا التطبیقیة في طب -
ارة المناطق الح

Applied Pathology

related to Tropical

Medicine
TROP 605٣

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في -

العلوم الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

نيالثا

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة 

أربع فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

طب المناطق الحارة  واألمراض 
المعدیة والمتوطنة

Tropical MedicineTROP 612 TM
٨

Tropical HepatologyTROP 612 HEP٨أمراض الكبد المتوطنة

أمراض الجھاز الھضمي المتوطنة
Tropical

Gastroenterology

TROP 612 GIT
٧

مقرر االختیاري (یختار مقرر ال
)واحد

امراض الكبد فى الشیخوخة-

مبادئ العنایة الفائقة لمرضى -
الكبد

-Geriatric liver diseases

-Basic ICU

management for

hepatic patients.

Tropical 612 GLD

Tropical 612 ICU٢

كراسة 
األنشطة

 برنامج  التدریب  اإلكلینیكي والعملي في طب المناطق الحارة واألمراض المعدیة

أنشطة علمیة مختلفة
١٥

١٥ربع فصول دراسیة الدراسي الثاني وتستمر لمدة أتبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٩٢

)دكتوراه طب املناطق احلارة وصحتها(نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠إختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف الفسیولوجیا التطبیقیة 

٨٠٢٠١٠٠امتحان تحریري مدتھ ساعة ونصف وجیا التطبیقیة الباثول

٢٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

االختباراملقرر
الدرجة

إمجايل
حتريري

MCQ وصف
حالة

إكلينيكيشفهي

طب المناطق الحارة 

واألمراض المعدیة  

ساعات٣اختبار تحریري مدتھ  
تبار شفھى + + وصف حالة+  إخ

إختبارإكلینیكى
٥٥

٢٠
٢٥٤٠٤٠١٨٠

أمراض الكبد المتوطنة
ساعات٣اختبار تحریري مدتھ  

+ وصف حالة+  إختبار شفھى + 
إختبارإكلینیكى

٦٠٢٠٢٠٣٠٣٠١٦٠

أمراض الجھاز 

الھضمي المتوطنة

ساعات٣اختبار تحریري مدتھ  
+ وصف حالة+  إختبار شفھى + 

یكىإختبارإكلین
٥٥٢٠٢٥٣٠٣٠١٦٠

٤٠١٠٥٠اختبار تحریري مدتھ ساعةالمقرر االختیاري

٥٥٠إجمالي الدرجة 



١٩٣

يف جراحة التجميل  درجة الدكتوراه -٤٤

Plastic  Surgeryجراحة التجميل : القسم المانح للدرجة 

سیة وتوزیع الساعات المعتمدةالمقررات الدرا

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

التشریح الجراحي فیما یتعلق بجراحة 
التجمیل 

Anatomy related to

Plastic Surgery

PSUR 601

PSUR 633 APS٢

٥ یتعلق بجراحة الباثولوجیا الجراحیة فیما
التجمیل 

Pathology related to

Plastic Surgery

PSUR 605

PSUR 633 PPS٣

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في العلوم -

الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة 

أربع فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

Plastic SurgeryPSUR 633 PS٢٣جراحة التجمیل 

ر االختیاري (یختار مقرر واحد)المقر

اللیزر واستخداماتھ -

العنایة المركزة وأھمیتھا -
لمرضى الحروق

مزارع وھندسة األنسجة-

Elective Course:

- Laser physics &
uses

- intensive care for
burned patient

- Tissue calutre &
tissue engineering

PSUR 633LPH

PSUR 633 ICB

PSUR 633 TCE

٢

كراسة 
برنامج  التدریب  اإلكلینیكي والعملي في جراحة التجمیلاألنشطة

أنشطة علمیة مختلفة

PSUR 633 PSC
PSUR 633 PSP

١٥

١٥الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة تبدأ مع بدایة الفصلالرسالة

٦٠إجمالي الساعات المعتمدة



١٩٤

)دكتوراه جراحة التجميل:  (حان وتوزیع الدرجاتنظام االمت

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠إختبار تحریري مدتھ ساعتین التشریح الجراحي 
٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعتین الباثولوجیا الجراحیة 

٢٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
إكلينيكيشفهيMCQحتريري

جراحة التجمیل
بار  إختباران تحریریان مدة كل منھا ثالث ساعات +  إخت

شفھى + إختبارإكلینیكى
٩٠
+

٩٠
٦٠١٠٠١٠٠٥٠٠

٦٠اختبار تحریري  مدتھ ساعة ونصف(وصف حالة)

ــــــــــــــرر المق
االختیاري

٤٠١٠اختبار تحریري مدتھ ساعة ونصف
٥٠

٥٥٠إجمالي الدرجة 



١٩٥

يف جراحة األوعية الدموية  درجة الدكتوراه -٤٥

Vascular  Surgeryجراحة األوعية الدموية: القسم المانح للدرجة 

المعتمدةالمقررات الدراسیة وتوزیع الساعات 

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

الفصل 
الدراسي 

األول

التشریح الجراحي الخاص باألوعیة 
الدمویة

Surgical AnatomyVSUR 601

VSUR 620SA
٣

٥
الباثولوجیا الجراحیة الخاصة باألوعیة 

الدمویة

Special Surgical

Pathology
VSUR 605

VSUR 620SSP
٢

دراسات متقدمة يف اال الطبي : 
طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي في العلوم -

الطبیة

یتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات  بحضور ھا 

الفصل 
الدراسي 

الثاني

رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل 

أربع فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 
الثالث 
والرابع 

والخامس 
والسادس

٢٥

الدمویھجراحة األوعیھ

علوم متنوعة في جراحة .١
االوعیة الدمویة 

تشخیص وعالج امراض .٢
الشرایین 

تشخیص وعالج امراض .٣
االوعیة اللمفاویةاالوردة و

علوم متقدمة في جراحة .٤
االوعیة الدمویة

Vascular SurgeryVSUR 620

VSUR 620 Ta

VSUR 620 Tb

VSUR 620 Tc

VSUR 620 Td

٢٤

مقرر اختیاري (یختار الطالب أحد 
المقررین)      

موضوعات خاصة في الجراحة .١
العامة      

موضوعات خاصة في جراحة .٢
القلب والصدر

VSUR 620SGS

VSUR 620SCS
١

كراسة 
األنشطة

نامج التدریب اإلكلینیكي والعملبر
في جراحة     األوعیة 

الدمویة 

أنشطة علمیة مختلفة

VSUR 620VSP

VSUR 620VSC١٥

١٥تبدأ مع بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة  الرسالة
٦٠دةإجمالي الساعات المعتم



١٩٦

)دكتوراه جراحة األوعية الدموية: (نظام االمتحان وتوزیع الدرجات

امتحان اجلزء األول 

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
MCQحتريري

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعھ ونصفالتشریح الجراحي الخاص باالوعیة الدمویة

٨٠٢٠١٠٠اختبار تحریري مدتھ ساعھ ونصفیة الدمویة الباثولوجیا الجراحیة الخاصة  باألوع

٢٠٠إجمالي الدرجة 

االمتحان النهائي الشامل

إمجايلالدرجةاالختباراملقرر
عمليإكلينيكيشفهيMCQحتريري

جراحـــــــــــــة 
ــــــــــــة  األوعی

الدمویة

حة األوعیة  إختباران تحریریان في جرا
ت + ساعاثالث الدمویة مدة كل منھما 

ـفھي + اختبــار اكلینیكـــي +  اختبــار شـ
اختبار عملي 

٩١
+

٩١

٥٨١٠٠١٠٠١٠٠

٥٩٠ ـــة  وصـــف حال
ــــة  ــــي جراح ف
ــــــــــــة  األوعی

الدمویة

امتحان تحریري مدتھ ساعة ونصف
٥٠

اختبــار المقــرر 
االختیاري

٢٠٥٢٥اختبار تحریري مدتھ نصف ساعھ

٦١٦إجمالي الدرجة 



١٩٧

يف الطب التجدديدكتوراه الدرجة -٤٦

Regenerative Medicineالقسم المانح للدرجة: درجة بینیة (كلیة الطب)

المقررات الدراسیة وتوزیع الساعات المعتمدة

الكــــودCourseاملقــــرر
الساعات املعتمدة

اإلمجايلاملقــــرر 

صل الف
الدراسي 

األول

Stem cells, development andتطور وتجدد الخالیا الجذعیة
regenerationRMD630BS1٥٥

دراسات متقدمة يف اال 
الطبي : 

طرق البحث العلمي -
اإلحصاء الطبي -
استخدام الحاسب اآللي -

في العلوم الطبیة

ھا بحضوریتم عقد دورات تدریبیة لھا ویتم استیفاء ھذه الدورات

الفصل 
الدراسي 

الثاني

مخصص لكتابة بروتوكول الرسالة وتسجیل رسالة الدكتوراه التي تبدأ مع  بدایة الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة 

الفصل 
الدراسي 

الثالث

٢٥

MicroscopyRMD602BS2٤دراسة المیكرسكوبات

لب مقرر إختیاري(یختار الطا*
أحد المقررین) 

Clinical translation and Trials in
Practice

Model Organism Research

RMD630PS1

RMD605RS1

٢

الفصل 
الدراسي
الرابع 

Molecular biology researchRMD604BS3أبحاث البیولوجیا الجزیئیة
٤

مقرر إختیاري(یختار الطالب *
أحد المقررین)      

Pharmaceutical Control of Stem Cells

Cell and Organ Based Research

RMD606PS2

RMD630RS2
٣

الفصل 
الدراسي
الخامس 

األسالیب والسلوكیات  العلمیة  
في العمل 

Scientific Working Methods and
Scientific Conduct

RMD618BS4
٣

مقرر إختیاري(یختار الطالب *
ررین)      أحد المق

Trends in Neuroscience

Bioinformatics

RMD612PS3

RMD604RS3

٣

الفصل 
الدراسي 
السادس

التحلیل الجیني والكمي في 
دراسة حیویة الخالیا الجذعیة

Genetic and quantitative analysis of
stem cell BiologyRMD630BS5٤

مقرر إختیاري(یختار الطالب *
مقررین)      أحد ال

Organ systems and disease

Material sciences and Tissue
Engineering:  (Nanotechnology and
stem cells)

RMD630PS4

RMD630RS4

٢

كراسة 
األنشطة

١٣١٥العملي واإلكلینیكي برنامج التدریب 
٢أنشطة علمیة مختلفة

١٥دراسي الثاني وتستمر لمدة أربع فصول دراسیة  تبدأ مع بدایة الفصل الالرسالة
٦٠إجمالي الساعات المعتمدة

ويرمز هلا يف الكود ٤وعددها ومقررات مهنية RSويرمز هلا يف الكود اخلاص باملقرر ب٤وعددها (*) املقررات اإلختيارية تنقسم إيل: مقررات حبثية
مقرر مھني٢مقرر بحثي و٢مقررات إختیاریة (واحد لكل فصل دراسي) ویشترط إلجتیاز البرنامج أن یختار ٤رس خالل البرنامج  ویجب علي الطالب أن یدPSاخلاص باملقرر ب

تشارك األقسام اإلكلينيكية يف التدريب للطالب كل حسب ختصصة



١٩٨

)الطب التجدديدكتوراه : (نظام االمتحان وتوزیع الدرجات
امتحان اجلزء األول 

ختباراالاملقرر
إمجايلالدرجة

MCQحتريري

Stem cells, development and

regeneration ساعاتثالث اختبار تحریري مدتھ
٢٤٠٦٠٣٠٠

االمتحان النهائي الشامل

االختباراملقرر
الـــدرجة

إمجايل
عملياكلينيكيشفهيMCQحتريري

Microscopy

اختبار تحریري مدتھ 
ــــالث  ســــاعات +ث

ـفھي  +  ــــار شـــ اختب
اختبار عملي 

١٦٠٤٠١٠٠
١٠٠٤٠٠

Molecular Biology Research

اختبار تحریري مدتھ 
ساعات + ثالث 

اختبار شفھي  + 
اختبار عملي 

١٦٠٤٠١٠٠١٠٠٤٠٠

Scientific working

اختبار تحریري مدتھ 
ساعات + ثالث 

اختبار شفھي  + 
اختبار عملي 

١٦٠٤٠١٠٠١٠٠٤٠٠

Genetic and Quantitative analysis
of stem cells

اختبار تحریري مدتھ 
ساعات + ثالث 

اختبار شفھي  + 
اختبار عملي 

١٦٠٤٠١٠٠١٠٠٤٠٠

Clinical translation and Trials in
Practice
or
Model Organism Research

اختبار تحریري مدتھ 
٨٠٢٠١٠٠ساعتین

Pharmaceutical Control of Stem
Cells
or
Cell and Organ Based Research

اختبار تحریري مدتھ 
٨٠٢٠١٠٠ساعتین

Trends in Neuroscience
or
Bioinformatics

اختبار تحریري مدتھ 
٨٠٢٠١٠٠ساعتین

Organ systems and disease
or
Material sciences and Tissue
Engineering:  (Nanotechnology
and stem cells)

اختبار تحریري مدتھ 
٨٠٢٠١٠٠ساعتین

٢٠٠٠إجمالي الدرجة



١٩٩

النظام الكودي للمقررات

) یلیه الرقم الدال على مستوى .…A,B,Cیوضع رمز كودي للبرامج الدراسیة من حروف التینیة كبیرة (-
للدكتوراه إنتهاء برقم المقرر في خانتي اآلحاد والعشرات ویكون 600للماجستیر وكود 500المقرر كود 

رقم المقرر هو الرقم الخاص بالقسم الذي یقوم بالتدریس.
في حالة قیـام القسـم بتـدریس أكثـر مـن مقـرر لـنفس البرنـامج یضـاف خانـة بهـا حـرف أو حـروف كبیـرة -

)A,B,C …. ترمز للمقرر (
وخانـــة بهـــا حـــروف صـــغیرة Tزاء یضـــاف خانـــة بهـــا حـــرف فـــي حالـــة تقســـیم نفـــس المقـــرر إلـــى أجـــ-

)c,Tb,TaT  (
)C) والتدریب اإلكلینیكي یرمز له بالرمز (Pبالنسبة للتدریب العملي یرمز له بالرمز (-


