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 ANA300الكود:                 اآلدمى وعلم األجنةالدرجة العلمیة : دكتوراة التشریح  
                   اآلدمى وعلم األجنةالقسم العلمى المسئول عن الدرجة : التشریح 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
 للتقدم للحصول على الدرجة . إشتراطات خاصة

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ

  ٨٠  الرسالة
  ٤٠  بحث منشور ٢

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة 
  یحددھا القسم

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
الجوان��ب األخالقی��ة والقانونی��ة ف��ى   -

  علمىالممارسة الطبیة والبحث ال

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  

- FAC 309A 
- FAC 309B 
- FAC310C  

  

١ 
١ 
١  

  

  )١علم التشریح (
  علم النمو -

وعلم اصل االنسان والتطور 
  والتشریح المقارن

Anatomy (1)  
-Science of growth  
&Anthropology & comparative 
anatomy 

ANA 301A  
 

٧  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة فى 

  علم التخصص
  )٢(علم التشریح 

   Anatomy (2)  ANA 301B  )٢علم التشریح (
  العلوم التشریحیة األساسیة -  

  علم االجنھ المتقدم -
  متشریح الجھاز العصبى المتقد -

- Basic anatomy science 
- Advanced embryology 
- Advanced neuroanatomy 

  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة فى 
  علم التخصص
  )٢(علم التشریح 

   Anatomy (2)  ANA 301B  )٢علم التشریح (
  

  
٨٣  

یختیار الطالب مقررین من  -  مقررین إختیارین
  تالیةالمقررات ال

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

  اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
  إدارة المستشفیات -

  
  

- Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 

 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management   

  
  

-FAC309K 
-FAC300F 

 
-FAC307M 
-FAC300G 

 
-FAC300H 

 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥اعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "    س��ـ ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  تحت إشراف المعلم ". خاللة إكتساب مھارات
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   ل مقرر دراسيكروع فتوزع نقاط  

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.  
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  )اآلدمى وعلم األجنة م اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة التشریحنظا
  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر

  درجة         التحریرى
       *شفوى

  عملى/
  إكلینیكى 

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
)٤ 

  مقررات)

  يإحصاء طب 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 
 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث   -
- Medical statistics. 
& Research methodology 

  ساعة٢
  
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

-  ١٠٠  
  
  

الجوانب 
األخالقیة 

والقانونیة فى 
الممارسة 

الطبیة والبحث 
  العلمى

FAC310C  

یة الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة الطب -
  والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific Research  

  ساعة
  
  
  

٣٥  
  
 
  

١٥  
  
 
  

 -  ٥٠  
  
  
  

علم التشریح 
١  

ANA 
301A  

(عل���م النم���و وعل���م اص���ل االنس���ان      ١عل���م التش���ریح  
  والتطور والتشریح المقارن)

Anatomy 1 (Science of growth 
&Anthropology & comparative anatomy)  

  ساعات٣
  

٢٥٠  
  

٣٥٠  -  ١٠٠  

  الجزء الثانى
مقررات 

دراسیة  فى 
علم 

  التخصص

  ١٢٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٦٠٠  ساعة ANA 301A   12                                )٢(علم التشریح إجمالي 
 (البطن و الحوض)  ٢علم التشریح -  ورقة أولي

-Anatomy (2) (Abdomen- Pelvis) 
  ساعات٣

  
١٥٠  
  

      

األطراف العلویة  –(الرأس و الرقبة  ٢علم التشریح -  ورقة ثانیة
 و السفلیة) 

- Anatomy (2) 
(Head & neck   - Lower & upper limbs) 

  
  ساعات٣

  

  
١٥٠  

  (علم االجنھ المتقدم ) ٢علم التشریح -  ورقة ثالثة
- Antomy (2) (Advanced Embryology) 

  ١٥٠  ساعات٣

  (تشریح الجھاز العصبى المتقدم) ٢علم التشریح  -  ورقة  رابعة
- Antomy (2) (Advanced Neuroanatomy)  

  ١٥٠  ساعات٣

  المقرران اإلختیاریان $
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  وزیع النقاطأحد المقررات المدرجة بجدول ت  )٢مقرر إختیاري (

 
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠نظریة عن ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات الك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین تضاف درجات مقررالجزء الثاني وال 
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء  یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 رر على حدى.لكل مق
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   
ن یاإلختبار $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد 

 أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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      HIS300الكود:    وبیولوجیا الخلیة راة الھستولوجیاالدرجة العلمیة : دكتو
  ( علم األنسجة وبیولوجیا الخلیة ) یاالقسم العلمي المسئول عن الدرجة: الھستولولج

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  لحصول على الدرجة .إشتراطات خاصة للتقدم ل

  النقاط المعتمدة  الكود  Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ

  ٨٠  الرسالة
  ٤٠  بحث منشور ٢

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
الجوانب األخالقی�ة والقانونی�ة ف�ى     -

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
  
  )١(م الھستولوجى عل
 البیولوجیا الجزیئیة- 

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects & Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  
Histology (1) 
-Molecular Biology  

-FAC309A 
-FAC309B 
-FAC310C  

  
  

§HIS302A-  
  

١ 
١  
١  
  
  
٧ 

(5 didactic +2 
training) 

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة فى 
علم التخصص (علم 

  )٢الھستولوجى 

  )٢ (علم الھستولوجى
و الكیمیاء  یةلدراسة علم الخ -

  المتقدم الدقیقة التقنیة یة والنسیج
   
  ١ھستولوجى متقدم  -
 ٢ھستولوجى متقدم  -
  ٣ھستولوجى متقدم  -

Histology(2) 
-Advanced cytology, 
Histochemistry & 
Microtechniques 
-Advanced  Histology1 
- Advanced Histology2 
- Advanced Histology3  

HIS302B-  
  

 
 
٢٤  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة فى 
علم التخصص (علم 

  )٢الھستولوجى 

  )٢ (علم الھستولوجى
  

Histology(2) 
  

HIS302B-  

  

      ٨٣  
یختیار الطالب مقررین من  -  مقررین إختیارین

  المقررات التالیة
  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

  التدقیق اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
  إدارة المستشفیات -

  
  

- Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 

 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management   

  
  

-FAC309K 
-FAC300F 

 
-FAC307M 
-FAC300G 

 
-FAC300H 

 
-FAC309L 

  

  ٣  ى المقررات اإلختیاریةإجمال  
  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل:   
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢فة إلى باإلضا" أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
 لقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.لیعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة  
 عن مشاركة أقسام من خارج كلیة الطب جامعة أسیوط  للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ )§یعبر الرمز ( 
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  )وبیولوجیا الخلیة یانظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة الھستولولج

  اإلمتحان  تباراإلخ  المادة / المقرر

درجة   التحریرى
  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى
مدة 

  اإلمتحان
  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 

دراسیة 

فى علوم 

  أساسیة 

  

  

)٤ 

  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین

  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  

  

١٠٠  

  

الجوانب 
األخالقیة 

والقانونیة فى 
الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة الطبیة  
  والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  عةسا

  

  

٣٥  

  

  

١٥  

  

  

 -  

  

  

٥٠  

  

  

علم الھستولوجى 
)١(  

HIS302A§   

 البیولوجیا الجزیئیة )١(علم الھستولوجى  
Histology (1) (Molecular Biology) 

  ٣٥٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٥٠  ساعات٣

  الجزء الثانى

مقررات 
دراسیة 
في علم 

  التخصص
  

  ١٢٠٠  ٢٢٥  ٣٧٥  ٦٠٠  ساعة ١٢                HIS302B ٢علم الھستولوجي إجمالي   

و   دراسة علم الخلیة) (٢علم الھستولوجي ( -  ورقة اولى
  )الكیمیاء النسیجیة و التقنیة الدقیقة المتقدم

Histology (2) (-Advanced cytology, 
Histochemistry & Microtechniques)  

   ١٥٠  ساعات٣

 

  

    

  )١ دمقمت) (ھستولوجى ٢علم الھستولوجي (-   ورقة ثانیة
Histology (2) (Advanced Histology 1) 

  ١٥٠  ساعات٣

 )٢ دمقمت) (ھستولوجى ٢علم الھستولوجي (  ورقة ثالثة
Histology (2) (Advanced Histology 2) 

 ١٥٠ ساعات٣

 )٣ دمقمت) (ھستولوجى ٢علم الھستولوجي (  ورقة رابعة
Histology (2) (Advanced Histology 3) 

  ١٥٠ ساعات٣

  $ ان اإلختیاریانالمقرر

  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

  
رى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد ظدرجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار الن ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدلدرجات الكلي لدرجة الاإجمالي مجموغ  

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
 عن مشاركة أقسام من خارج كلیة الطب جامعة أسیوط  للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ )§یعبر الرمز ( 
كى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء ییتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلین  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 دى.لكل مقرر على ح
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد
  ھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.أو كال
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 PHY300الكود:    الطبیة لدرجة العلمیة : دكتوراة الفسیولوجیاا
  الطبیة : الفسیولوجیاالقسم العلمي المسئول عن الدرجة

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  لمعتمدةالنقاط ا  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ    

  ٨٠  الرسالة
  ٤٠  بحث منشور ٢

مقررات دراسیة 
فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم
  
  
  

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
الجوان����ب األخالقی����ة والقانونی����ة ف����ى     -

 الممارسة الطبیة والبحث العلمى
 

  ١علم الفسیولوجیا
 عصابولألللقلب  فسیولوجیا تطبیقیة  -

  للصدرو 

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects & 
Ethics in Medical Practice 
and Scientific Research  
Physiology 1 
- Applied Human 
Physiology of Cardiology 
Neurology  and Chest   

- FAC 309A 
- FAC 309B 
- FAC310C  

 
 

PHY303A# 
  
 

 

١  
١  
١  
  

  
٧  

  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة    
مقررات دراسیة 

علم فى 
  التخصص 

 ولوجیایالفس( علم 
٢(  

  ٢علم الفسیولوجیا 
  علم الخلیة والفسیولوجیا العام -
  
  علم الفسیولوجى المتقدم -

  علم فسیولوجیا متقدم للجھاز الدورى -١
 علم فسیولوجیا متقدم للجھاز العصبى -٢
  
  
 عصاب والعضالتاألعلم  -
 لغدد الصماء والجھاز التناسلىا -
 
  لجھاز الھضمىافسیولوجیا  -
 وظائف التنفسفسیولوجیا  -
  ستقالب العام وتنظیم حرارة الجسماإل -
 وظائف الدم والمناعةعلم  -
  وظائف الجھاز البولى وسوائل الجسم -

Physiology 2  
- The cell and general 
Physiology  
 -Advanced Physiology Of : 
- CVS,  
- CNS, Special Sense And 
Autonomic Nervouse 
System 
 - Muscle And Nerve. 
- Endocrine And 
Reproduction  

 
-Digstion  
- Respiration  
- General Metabolism 
- Blood And Immunity. 
- Kidney And Body Fluids   

B  303PHY   
  

 
 
 
 
 
 

  ٢٤  ات الدراسیةإجمالى المقرر
تدریب عملى 

فى وأنشطة علمیة 
  علم التخصص 

( علم الفسیولوجیا 
٢(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢علم الفسیولوجیا
 تجارب في:*
  علم الخلیة والفسیولوجیا العام -
  علم الفسیولوجى المتقدم -

 للجھاز الدورى و للجھاز العصبى
  
 علم األعصاب والعضالت -
 الغدد الصماء والجھاز التناسلى -
  
  فسیولوجیا الجھاز الھضمى -
 فسیولوجیا وظائف التنفس -
  اإلستقالب العام وتنظیم حرارة الجسم -
 علم وظائف الدم والمناعة -
 
   وظائف الجھاز البولى وسوائل الجسم -
السمینار العلمي و المؤتمرات و -

  اللقاءات العلمیة
  

Physiology 2  
* Experiments Of : 
- Cell Physiology 
- CVS, 
- CNS, Special Sense And 
Autonomic Nervouse 
System  
- Muscle And Nerve.  
- Endocrine And 
Reproduction  
-Digstion  
- Respiration 
- General Metabolism  
- Blood And Immunity. 

 
- Kidney And Body  Fluids  
- Seminars, Conferences, 
Meetings 

PHY303B  
  

 
٨٣  

    ٨٣  
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الطالب مقررین من المقررات  یختار -  ررین إختیارینمق
  التالیة

 اإلحصاء الطبي المتقدم -
  
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 اإلكلینیكي
  
 مكافحة العدوى متقدم -
  
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
  ضمان الجودة فى الممارسة اإلكلینیكیة -
  إدارة المستشفیات -

  
  

- Advanced medical 
statistics. 
- Evidence based medicine. 

 
- Advanced infection 
control. 
- Quality assurance of 
medical education. 
- Quality assurance of 
clinical practice. 
-Hospital management   

  
  

-FAC309K 
 
-FAC300F 

 
-FAC307M 

 
-FAC300G 

 
-FAC300H 

 
-FAC309L 

  

  ٣  ررات اإلختیاریةإجمالى المق
 

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  مانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.لیعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم ا 
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 )الطبیة نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة الفسیولوجیا
  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر

درجة   التحریرى
  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  التمھیدي الجزء األول

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة

  
  
)٤ 

  مقررات)  

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  العلمى والبحث

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 ١علم الفسیولوجى
#PHY303A  

   علم الفیسیولوجى التطبیقى
Applied Human Physiology 

  ٣٥٠  ٧٥  ٧٥  ٢٠٠  ساعات٣

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٢٤٠  ٢٤٠  ٧٢٠  ساعة ١٢               PHY303B ٢ الفسیولوجیاعلم  مقرر إجمالي  
علم األعصاب (٢ علم الفسیولوجیا  -  ورقة اولى

و  –علم وظائف الجھاز الدوري  -والعضالت
  لدم)علم وظائف ا

Physiology 2(Muscle And Nerve, 
Blood ,Cardiovacular System)  

   ١٨٠  ساعات٣
 
  

    

علم فسیولوجیا االعصاب (٢ علم الفسیولوجیا  -  ورقة ثانیة
  و الجھاز التنفسي) -و الجھاز الھضمي 

Physiology 2  (Kidney & Digestion 
& Respiration) 

  ١٨٠  ساعات٣

 فسیولوجیا الجھاز(٢ الفسیولوجیا علم  -  ورقة ثالثة
   )العصبي المتقدم

Physiology 2 (Central Nervouse 
System  And Special Sense, 
Autonomic Nervous System)  

 ١٨٠ ساعات٣

فسیولوجیا الغدد الصماء (٢ علم الفسیولوجیا  -  ورقة رابعة
   )و الجھاز التناسلي و االستقالب العام

Physiology 2 (Endocrine  & 
Reproduction & Metabolism  )  

  ١٨٠ ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

  
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠رات الدراسیة ریخصص لكل نقطة معتمدة من المق 

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠ویة والعملیة واإلكلینیكیة عن وال تقل درجة اإلختبارات الشف %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی (*) 
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
برنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء لیتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف ا  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى من النھایة %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

$ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء 
 أحد اإلختبارین أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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 MBC300الكود:          الطبیة میاء الحیویةیجة العلمیة : دكتوراة الكالدر
  الطبیة میاء الحیویةی: الك العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  لحصول علیھدرجة الماجستیر السابق ا
  ٨٠  الرسالة

  ٤٠  بحث منشور ٢
مقررات دراسیة 
فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة ف�ى   -

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
 

  ١علم الكیمیاء الحیویة
الكیمیاء الحیویة لوظائف  -

  األعضاء

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects & 
Ethics in Medical Practice and 
Scientific Research  
Biochemistry  1 
- Biochemistry of organs 
functions.  

FAC309A 
FAC309B 
FAC310C  

  
  
MBC304A 

  

١  
١  
١  
  
  
٧  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة 

 فى
  علم التخصص 

الكیمیاء (علم 
  متقدم ) ٢الحیویة

  متقدم ٢علم الكیمیاء الحیویة

 كیمیاء حیویة متقدم -

موت الخالیا وتخلیق أوعیة  -

 دمویة جدیدة وجینات موت الخالیا

  التلوث -

  التغذیة -

  األساس الجینى للسمنھ -

 كیمیاء فسیولوجیا القلب -

  الجالییشن المتقدم-

 كیمیاء تصلب الشرایین -

  

  الدم تغیرات دھون -

كیمیاء فسیولوجیا لمرض  - 

  السكرى

تكنولوجیا األجسام متناھیة  -

  الصغر

  تقریر عن حالة -

  البیولوجیا الجزیئیة لالورام -

  أمراض الدم -

  ناقالت األعصاب -

الكیمیاء العضویة للجھاز  -

  العصبى وأمراضھ

 دالالت األورام -

خلل األندوثیلیم ودالالت تجمع  -

 الصفائح الدمویة

Biochemistry 2 Advanced  

-Advanced biochemistry   

- Angiogenesis, Apoptosis, 

Apoptotic genes  

 

- Pollutions 

- Nutrition 

- Genetic Basis of  obesity  

 -Cardiac Biomarkers  

 -Advanced Glyation  

 -Biochemistry of 

atherosclerosis  

 -LDH modification 

-Biochemistry of  Diabetes 

 

-Nanotechnology  

  

- Case report 

- Cancer Biology 

- Haemoglobinopathy  

- Neurotransmitters  

- CNS biochemistry and its 

diseases  

 - Tumor Markers 

- Endothelial Dysfunctions 

MBC304B 

  

  

٢٤  
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الكیمیاء الحیویة للسیتوكاین  -

  والكیموكاینز 

and  Platelet aggregations  

Biomarkers 

 -Cytokines and chemokines 

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة فى 
علم التخصص   

(علم الكیمیاء 
  متقدم ) ٢الحیویة

  - متقدم ٢علم الكیمیاء الحیویة

مستوى متقدم فى موضوعات 
الكیمیاء الحیویة العملیة التى 

درست فى الماجستیر باألضافة 
  - إلى :

   -PCRزراعة األنسجة - 

 - FISH 

 ھربائىالفصل الك - 

 حل المشكالت - 

  

Biochemistry 2 Advanced  

Advanced level of practical 
biochemistry Techniques in 
master degree plus 
  
-Tissue culture, PCR  

 -FISH 

 -Electrophoresis HPLC 

 -Problem solving of medical 

cases  

&  MBC304A

MBC304B 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
٨٣  

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیاریین 
  المقررات التالیة

 اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

 التدقیق اإلكلینیكي
 مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
 
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

  
  
-Advanced medical statistics.  
- Evidence based medicine. 

  
- Advanced infection control.  
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management    

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M 
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
یكي أوعملي یتم م�ن  ساعة تدریب إكلین ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  دریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.تیعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

  )الطبیة میاء الحیویةینظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة الك
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  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر 
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

علوم فى 
  أساسیة

  
  
)٤ 

  مقررات)  

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

خالقیة والقانونیة فى الممارسة الجوانب األ 
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 علم الكیمیاء الحیویة
١  

MBC304A   

الكیمیاء الحیویة : ١ علم الكیمیاء الحیویة
 لوظائف األعضاء

Biochemistry  1: 
(Biochemistry of organs functions) 

  ٣٥٠  ٩٥  ٨٠  ١٧٥  ساعات٣

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٤٨٠  ٢٤٠  ٤٨٠  ساعة ١٢              MBC304B متقدم٢الكیمیاء الحیویة  إجمالي مقرر  
 ورقة أولى :متقدم٢الكیمیاء الحیویة  -  ورقة اولى

Advanced Biochemistry 2 paper1 
(Advanced Biochemistry ) 

  ساعات٣
 
  

١٢٠   
 
  

    

  ورقة ثانیة :متقدم٢الكیمیاء الحیویة  -  ورقة ثانیة
Advanced Biochemistry 2  paper 2 

  ٨٠  ساعة٢

 ورقة ثالثة : متقدم٢الكیمیاء الحیویة  -  ورقة ثالثة
Advanced Biochemistry 2  paper 3 

  ساعة٢
 

١٢٠ 

 ورقة رابعة :متقدم٢الكیمیاء الحیویة  -  ورقة رابعة
Advanced Biochemistry 2  paper 4 

  ساعات٣
 

٨٠  

متقدم: (اختیار من متعدد و ٢الكیمیاء الحیویة -   ورقة خامسة
  حالة )

Advanced Biochemistry 2 paper 5 :
Case report  and MCQ 

  ٨٠  ساعة٢

  $ انالمقرران اإلختیاری
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

 
قل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد یدرجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدلدرجة ال يإجمالي مجموغ الدرجات الكل 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 #) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.(یعبر الرمز  
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠دل اتحسب النھایة الصغرى وتع  

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

ن طالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختباری$ یختار ال
  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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  : الباثولوجیا الدرجةالعلمي المسئول عن القسم 
  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 

  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ
  ٤٠  الرسالة

  ٤٠  بحث منشور ٢
مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم
  
  
  
  

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
 
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
  

  ١علم الباثولوجیا 
 و الباثولوجیا الكیمیائیة المناعی�ة   -

  اساسیات الباثولوجیا الجزیئیة

- Medical statistics. 
-Research methodology 
 
- Medicolegal  Aspects and 
Ethics in Medical Practice and 
Scientific Research  
Pathology 1 
-Immunohistochemistry 
& Basics of molecular 
pathology 

-FAC309A 
-FAC309B 

 
-FAC310C 

 
  

PAT305A 
 
 

١  
١ 
 
١  
  
  
 
  
٧  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة فى 

  علم التخصص 
  )٢(علم الباثولوجیا  

  ٢علم الباتولوجیا 
 
  

Pathology ٢ 
 

-PAT305B  
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى وأنشطة 

في علم علمیة 
  التخصص 

  )٢(علم الباثولوجیا  

 ٢ Pathology  ٢علم الباتولوجیا
  

  
  

-PAT305B  
  
  

  
  
  

  
        ١٢٣  

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیاریین 
  المقررات التالیة

 اإلحصاء الطبي المتقدم -
ني على الدلیل و الطب المب -

 التدقیق اإلكلینیكي
 مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

  
  
Advanced medical statistics.  
- Evidence based medicine. 

  
- Advanced infection control.  
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management    

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M 
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـي واح��ـد " س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل درا     ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   دراسي توزع نقاط فروع كل مقرر 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.   

  
  
 
 
  
  
  

  لوجیا)نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة الباثو
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  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
)٤ 

  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة الطبیة  
  والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

  ١ علم الباثولوجیا
PAT305A   

الباثولوجیا الكیمیائیة المناعیة و (١علم الباثولوجیا 
 )اساسیات الباثولوجیا الجزیئیة

Pathology 1(Immunohistochemistry 
& Basics of molecular pathology) 

  ٣٥٠  ٩٠  ٨٥  ١٧٥  ساعات٣

  لثانىالجزء ا
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٤٢٠  ٣٠٠  ٤٨٠  ساعة ١٢                   PAT305B ٢علم الباثولوجیا إجمالي مقرر   
ورقة أولى٢علم الباثولوجیا  -  ورقة اولى  

Pathology 2  paper 1 
   ١٢٠  ساعات ٣

 
  

    

ورقة ثانیة ٢علم الباثولوجیا -   ورقة ثانیة  
Pathology 2  paper 2 

  ١٢٠  ساعات ٣

ورقة ثالثة  ٢علم الباثولوجیا -  ورقة ثالثة  
Pathology 2  paper 3 

  ١٢٠  ساعات ٣

 ورقة رابعة ٢علم الباثولوجیا -  ورقة رابعة
Pathology 2  paper 4 

  ساعات ٣

  

١٢٠  

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  بجدول توزیع النقاط أحد المقررات المدرجة  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

  
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣ یزید عن عن ساعة وال
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي انات الجزء األولدرجة المتح ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 لدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.لیعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح  
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠حریرى وتمن النھایة العظمى لدرجة اإلختبار ال %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح 

  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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  یا الطبیة: الفارماكولوج العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 
  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 

  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ
  ٨٠  الرسالة

  ٤٠  بحث منشور ٢
مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

  احصاء طبى -
 طرق بحث -
قی��ة والقانونی��ة ف��ى   الجوان��ب األخال -

 الممارسة الطبیة والبحث العلمى
 
  التحلیل القیاسى - 
 البیولوجیا الجزیئیة - 
  التكنولوجیا الحیویة - 

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects & Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research 
 -Insrumental analysis 
- Moleclar biology 
- Biotechnology  

-FAC309A 
-FAC309B 
-FAC310C  

  
 
PHA306A§ 
PHA304 
PHA307  

١  
١  
١  

  
 

٣  
٢  
٢  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
علم مقررات دراسیة فى 

  التخصص 
 الفارماكولوجى( علم 
  )المتقدم

  المتقدم علم الفارماكولوجى
  علم الفارماكولوجى الجزیئى -
  عصابعلم فارماكولوجى األ -
علم فارماكولوجى الجھاز الدورى  -

  والقلب
  علم الفارماكولوجى المناعة -
  موضوعات حدیثة متقدمة -
علم الفارماكولوجى الكیمیائى  -

  الحیوى

Advanced Pharmacology  
-Molecular Pharmacology 
-Neuro Pharamcology  
-CVS Pharamcology  

  
- Immuno Pharamcology 
-Prospective topics 
-Biochemical 
-Pharmacology 

6BPHA30 
  

  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى وأنشطة 

علم التخصص علمیة فى 
 علم الفارماكولوجى(

  )المتقدم

  المتقدم علم الفارماكولوجى
  
  

Advanced Pharmacology  
  

BPHA306 
    

  
٨٣  

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیاریین 
  التالیة المقررات

 اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 اإلكلینیكي
 مكافحة العدوى متقدم -
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

  
  
Advanced medical statistics.  
- Evidence based medicine. 

 
- Advanced infection control.  
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 

-Hospital management    

  
 
-FAC309K 
-FAC300F 

 
FAC307M 
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "    س�� ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  ت تحت إشراف المعلم ".خاللة إكتساب مھارا
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.  
 . عن مشاركة أقسام من خارج كلیة الطب جامعة أسیوط  للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ )§( زیعبر الرم 

  
  
  
  

  )الطبیة  یانظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة الفارماكولوج
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  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة

  
  
)٦ 

  مقررات)  

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
األخالقیة 

القانونیة فى و
الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 التحلیل القیاسى
06A§PHA3  

 قیاسى)(التحلیل ال 
 (Insrumental analysis) 

  ١٠٠  ساعات٣
  

٢٥  
  

٢٥  
 

١٥٠  
  

البیولوجیا 
  الجزیئیة

PHA304  

  ( البیولوجیا الجزیئیة) 
 (Moleclar biology) 

  ساعتین
  

٥٠  
  

٢٥  
  

٢٥  
  

١٠٠  
  

التكنولوجیا 
  الحیویة

PHA307  

  (التكنولوجیا الحیویة) 
 (Biotechnology) 

  ١٠٠ ٢٥  ٢٥  ٥٠  ساعتین

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

B306PHA            علم الفارماكولوجي المتقدم إجمالي مقرر   
  

  ١٢٠٠  ١٥٠  ٢٥٠  ٨٠٠  ساعة ١٢

  ١ورقة علم الفارماكولوجي المتقدم -  ورقة اولى
Pharmacology 2 paper 1  

   ٢٠٠  ساعات٣
 
  

    

 ٢ورقةعلم الفارماكولوجي المتقدم)  -  ورقة ثانیة
Pharmacology 2 paper 2  

  ٢٠٠  ساعات٣

 ٣علم الفارماكولوجي المتقدم ورقة -  ورقة ثالثة
Pharmacology 2 paper 3 

  ٢٠٠  ساعات٣

 ٤علم الفارماكولوجي المتقدم ورقة -  ورقة رابعة
Pharmacology 2 paper 4  

  ٢٠٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط أحد  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

 
لواحد ادرجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠ة [درج ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.نیعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المع 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠درجة اإلختبار التحریرى ولمن النھایة العظمى  %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

ب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحس

  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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    المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة:   العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 
  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 

  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ
  ٨٠  الرسالة

  ٤٠  بحث منشور ٢
مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم
  
  
  
  
  
  

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
الجوان���ب األخالقی���ة والقانونی���ة  -

ف���ى الممارس���ة الطبی���ة والبح���ث    
  العلمى

  
 مكافحة العدوى متقدم -
 بیولوجیا جزئیة متقدم -
  

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal  Aspects & 
Ethics in Medical Practice 
and Scientific Research  
 
- Advanced infection control 

 -Advanced molecular 
Microbiology  

-FAC309A 
-FAC309B 
-FAC310C 

  
 

  
-MIC307A 
-MIC307B 

١  
١ 
١  
  
  

 
  
٤ 
٣  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
 مقررات دراسیة فى

  علم التخصص 
المیكروبیولجى (علم 

  )المتقدم والمناعة

  Advanced Microbiology  MIC307C  المتقدم علم المیكروبیولجیا

  
  المتقدم  علم البكتریا -
  المتقدم  علم الفیروسات -
  المتقدم  علم الفطریات -
علم المناعة األساسیة  و - 

  اإلكلینیكیة 

- Advanced Bacteriology 
- Advanced Virology 
- Advanced Mycology 
-Basic and Clinical 
Immunology 

 

  ٢٤  الدراسیةإجمالى المقررات   
تدریب عملى وأنشطة 

علمیة في علم 
  التخصص 

(علم المیكروبیولجى 
  والمناعة المتقدم)

  Advanced Microbiology  MIC307C  المتقدم علم المیكروبیولجیا
 

 
 
٨٣  

  المتقدم  علم البكتریا -
  المتقدم  علم الفیروسات -
  المتقدم  علم الفطریات -
علم المناعة األساسیة  و - 

  كلینیكیةاإل

- Advanced Bacteriology 
- Advanced Virology 
- Advanced Mycology 
-Basic and Clinical 
Immunology  

  
  

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیاریین 
  المقررات التالیة

 اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

 التدقیق اإلكلینیكي
 قدممكافحة العدوى مت -
  
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
  
   إدارة المستشفیات -

  
  
Advanced medical statistics.  
- Evidence based medicine.  

 
- Advanced infection 
control.  
- Quality assurance of 
medical education. 
- Quality assurance of 
clinical practice.  
-Hospital management    

  
 
-FAC309K 
-FAC300F 

 
-FAC307M 

 
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
دراس��ة خ��ارج   س��اعة واج��ب أو  ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء  و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا  توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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  تحاناإلم  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
  

(خمسة 
  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  اعتینس
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

  مكافحة عدوى متقدم
MIC307A  

  مكافحة عدوى متقدم  
Advanced infection control 

  ٢٠٠  ٥٠  ٥٠  ١٠٠  ساعات٣

 بیولوجیا جزئیة
MIC307B  

 بیولوجیا جزئیة  
Advanced Molecular Microbiology 

  ١٥٠  -   ٥٠  ١٠٠  ساعات٣

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
ر مقر(

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٦٠٠  ساعة ١٢              MIC307Cالمیكروبیولوجیا المتقدم إجمالي مقرر   
(اساسیات  ١المیكروبیولوجیا المتقدم ورقة -  ورقة اولى

 )المیكروبیولوجیا 
 Advanced Microbiology  paper 1 
(Basic Microbiology)  

  ساعات٣
 
  

١٥٠  
 
 
  

 
 
  

    

 )المناعة  (٢یكروبیولوجیا المتقدم ورقةالم -  ورقة ثانیة
Advanced Microbiology  paper 2 
(Immunology)   

  ساعات٣
  
  

١٥٠  
  
  

  ٣المیكروبیولوجیا المتقدم  ورقة -  ورقة ثالثة
  (المیكروبیولوجیا االكلینیكیة )

Advanced Microbiology  paper 3 
(Clinical Microbiology) 

  ساعات٣
  
  
  

١٥٠  
  
  
  

    ٤المیكروبیولوجیا المتقدم  ورقة -  ورقة رابعة
  (المیكروبیولوجیا التطبیقیة )

Advanced Microbiology  paper 4 
(Applied Microbiology)  

  ساعات٣
  
  

١٥٠  
  
  

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (

  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢ري (مقرر إختیا
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
ألداء درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة ا عیتم توزی  

 واالنشطة
یة واإلكلینیكیة أو العملیة ومن النھایة العظمى من اإلختبارت الشف %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

ع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجمو

  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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  الطبیة : الطفیلیات العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 
  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 

  ول على الدرجة .إشتراطات خاصة للتقدم للحص
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ
  ٨٠  الرسالة

  ٤٠  بحث منشور ٢
مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
 
الجوان��ب األخالقی��ة والقانونی��ة ف��ى     -

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
  
  شخیص الطفیليتال -

- Medical statistics. 
-Research methodology 
 
- Medicolegal Ethics in Medical 
Practice and Scientific Research  
 
 -Diagnostic parasitology 

-FAC309A 
-FAC309B  

 
-FAC310C  

  
 
- PAR308A 

  

١  
١  
  
١  
  
  
٧  

  ١٠ إجمالى المقررات األساسیة                         
مقررات دراسیة فى 

(علم  علم التخصص 
  )طفیلیاتلا

  
  

  علم الطفیلیات
  دیدان الطبیة  -
  االولیات الطبیة   -
  حشرات طبیة  -
  مناعة طفیلیة  -
  علم الطفیلیات اإلكلینیكى   -

Parasitology  
-Helminthes 
- Protozoology. 
-Enematology. 
-Immunoparasitology. 
Clinical parasitology  

BPAR308 
   

  
٢٤  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

فى وأنشطة علمیة 
علم التخصص  (علم 

  الطفیلیات)

  علم الطفیلیات
   

Parasitology  B8PAR30    

    ٨٣  
الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیاریین 

  المقررات التالیة
 اإلحصاء الطبي المتقدم -
التدقیق  الطب المبني على الدلیل و -

 اإلكلینیكي
 مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

  
  
Advanced medical statistics.  
- Evidence based medicine 
. 
- Advanced infection control.  
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management    

  
 
-FAC309K 
-FAC300F 

 
-FAC307M 
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   و نقاط  توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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  )الطبیة نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة الطفیلیات

  اإلمتحان  اإلختبار  دة / المقررالما
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة

  
)٤ 

  مقررات)  

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 تشخیص الطفیليال
PAR308A  

 تشخیص الطفیليال
 Diagnostic Parasitology 

  ٣٥٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٥٠   ساعات٣

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٦٠٠  ساعة ١٢              PAR308B         علم الطفیلیات إجمالي مقرر   
 (دیدان طفیلیة طبیة)   ورقة اولى

 (Helminthes ) 
 ١٢٥  ساعات٣

  
 

 
  

    

 )اولیات طفیلیة طبیة(  ورقة ثانیة
Protozoology. 

  ساعات٣
  

١٢٥  
  

 )حشرات طفیلیة طبیة (  ورقة ثالثة
Medical Enematology 

 ١٢٥ ساعات٣

 علم الطفیلیات اإلكلینیكى   ورقة رابعة
 (Clinical parasitology)  

  ١٢٥  ساعات٣

  )( مناعة طفیلیة طبیة  ورقة خامسة
 (Immunoparasitology )  

  ١٠٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  لنقاطأحد المقررات المدرجة بجدول توزیع ا  )٢مقرر إختیاري (

  
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠عن ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین رجات مقررالجزء الثاني وال تضاف د
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)    
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
ینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء لیتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلك  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 ى حدى.لكل مقرر عل
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد

  كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه. أو
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 :COM300الكود             و طب المجتمع  الدرجة العلمیة : دكتوراة الصحة العامة
  و طب المجتمع : الصحة العامة العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢            

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة 
  یحددھا القسم

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
 
الجوانب األخالقیة  -

ممارسة والقانونیة فى ال
 الطبیة والبحث العلمى

  
  جودة الرعایة الصحیة -
  أحصاء متقدم -

- Medical statistics. 
-Research methodology 
 
- Medicolegal  Aspects & Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  
 

 -Quality of health care 
 -Advanced Statistics 

-FAC309A 
-FAC309B  

 
-FAC310C 

  
  
 

COM309A  
COM309B  

١  
١  
  
١ 
 
  
  
٣ 
٤  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
 مقررات دراسیة فى

 علم التخصص  
 الصحة العامة علم (

 و طب المجتمع 
  )المتقدم

و ط�����ب  الص�����حة العام�����ة  معل�����
  المتقدمالمجتمع 

 الرعایة الصحیة األولیة -
  طب األسرة -
  الصحة المھنیة -
  اإلدارة فى الصحة لعامة -
  دراسات سكانیة -
  
  علم الوبائیات- 
  التغذیة -
مھارات التثقیف الصحى و -

   التواصل 
  
  الصحة العقلیة -
  الصحة اإلنجابیة- 
  المراھقین صحة  -
  واإلصاباتاإلعاقات  -
  
  طب المسنین -
  الصحة المدرسیة -
 اقتصادیات الصحة -

  صحة األم والطفل
  البرامج المتعلقة بالصحة -
  صحة البیئة -
  لوراثة والصحةا -
  الجدید فى الصحة العامة -

Advanced Public Health  and 
Community Medicine   
· Primary health care  
·  Family medicine 
· Occupational health 
· Public health administration 
· Demography and population 

dynamics. 
· Epidemiology. 
· Nutrition 
· Health education and 

communication skills. 
· Mental Health. 
· Reproductive health. 
· Adolescent health. 
· Disability, injuries and 

accidents. 
· Geriatrics 
· School Health 
· Health Economics 
· MCH 
· Health related programs 
· Environmental health 
· Genetics and health 
· Public Health update 

-COM309C 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
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یب عملى تدر
وأنشطة علمیة فى 

  علم التخصص 
 الصحة العامةعلم (

 و طب المجتمع
  )المتقدم

و ط���ب  عل���م الص���حة العام���ة 
 المتقدم المجتمع 

تطبیقات الكمبیوتر في - 
طب   والصحة العامة 

  المجتمع
  أعمال میدانیة عملیة -
  العمل الجماعي -
  التدریبات الجماعیة -
  
التعلیم القائم على حل - 

  المشكالت
  السمینار العلمي- 
المھارات العملیة في  -

الرعایة الصحیة االولیة في 
  وزارة الصحة

Advanced Public Health and 
Community Medicine    
-Computer application in public 
health and Community Medicine  

  
 -Practical field wok  

 -- Group work  
- -Assigned individual and group 

exercises  
- -Role plays  

- -Problem- based learning 
-Seminars 
-Critical appraisal 
-Practical skills in primary health 
care settings in MOH.  

- COM309C 
  

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٢٣  

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیاریین
  لتالیةالمقررات ا

 اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

 التدقیق اإلكلینیكي
 مكافحة العدوى متقدم -
ضمان الجودة فى التعلیم  -

  الطبى
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K 
-FAC300F 

 
-FAC307M 
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  علمیةإجمالى الدرجة ال                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن  ساعة تد ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  جة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.ریعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للد 
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 )و طب المجتمع نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة الصحة العامة

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي
ت مقررا

دراسیة 
فى علوم 
 أساسیة

 
  
)٥ 

  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

لجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة ا 
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

جودة الرعایة 
 الصحیة

COM309A   

  جودة الرعایة الصحیة
Quality  of health care 

 ساعة٢
  

١٠٠ 
 

٥٠ 
 

 -  
 
 

١٥٠ 
 
  

  أحصاء متقدم
COM309B  

 أحصاء متقدم 
Advanced Statistics  

 ٢٠٠ ٨٠ - ١٢٠ ساعة٣

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

متقدم   و طب المجتمع عامةالصحة ال إجمالي مقرر  
COM309C          

  ١٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٨٠٠  ساعة ١٢

  متقدم ورقة أولى ب المجتمعو ط صحة عامة -  ورقة اولى
Advanced Public Health and 
Community Medicine    
 paper 1 

   ٢٥٠  ساعات٣
 
  

    

  صحة عامة و طب المجتمع متقدم ورقة ثانیة  -  ورقة ثانیة
Advanced Public Health and 
Community Medicine    
 paper ٢ 

  ٢٥٠  ساعات٣

   الثةالمجتمع متقدم ورقة ثصحة عامة و طب  -  ورقة ثالثة
Advanced Public Health and 
Community Medicine    
 paper ٣ 

  ١٥٠  ساعات٣

  صحة عامة و طب المجتمع متقدم ورقة رابعة   -  ورقة رابعة
Advanced Public Health and 
Community Medicine   paper ٤ 

  ساعات٣

  

١٥٠  

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١ختیاري (مقرر إ

  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (
ان التحریرى الواحد حدرجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمت ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ وراةكتدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)    
 األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. ةیعبر الرمز (#) عن مشارك 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠نھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى ولمن ا %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین 
  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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 OCC300الكود:    الطب المھني و البیئيالدرجة العلمیة : دكتوراة 
  و طب المجتمع : الصحة العامة رجة العلمي المسئول عن الدالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
 إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢            

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
الجوانب األخالقیة  -

والقانونیة فى الممارسة 
 الطبیة والبحث العلمى

الصناعیة ءالكیمیا-   
   فسیولوجیا البیئة والتنفس-

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects & 
Ethics in Medical Practice and 
Scientific Research 
-Industrial chemistry.  
 -Environmental, human 
physiology. 

FAC309A 
FAC309B 
FAC310C 

  
 

§OCC309A 
§OCC309B 

١  
١  
١ 
  
  
٣ 
٤ 

  
  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  

مقررات دراسیة فى 
طب العلم التخصص 
  المھني و البیئي

  المتقدم)
  
  

  ھني و البیئيطب المالعلم 
  المتقدم

  
  اإلمراض الصدریة المھنیة- 
  األمراض الجلدیة المھنیة- 
  األمراض السمعیة المھنیة- 
  السموم األكلینیكیة- 
  باطنة عامة 

Occupational and 
Environmental Medicine  
(advanced) 
 -Occupational chest 
 -Occupational dermatology 
- Occupational audio logy 
-Clinical toxicology 
-Basic of internal medicine 

OCC309C#§ 
 
 
 
 
 
 
OCC318 

٢٢ 
 
  
  
  
  
  
٢  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى وأنشطة 

فى علم علمیة 
طب الالتخصص (

 المھني و البیئي
  المتقدم)

  

  طب المھني و البیئيالعلم 
  المتقدم

  
  اإلمراض الصدریة المھنیة–
 جلدیة المھنیةاألمراض ال -
 األمراض السمعیة المھنیة- 
 السموم األكلینیكیة -
 زیارات میدانیة -
  سمینار  -
  باطنة عامة -

Occupational and 
Environmental Medicine  
(advanced) 
-Occupational chest 
-Occupational dermatology  
-Occupational audio logy 
-Clinical toxicology  
-Field visit to factories 
-Seminars  
Internal medicine  

OCC309C#§ 
  
  
  
  
  
  
  
  

OCC318  

١٠٧ 
 
 
  

  
  
  
  
  

١٦  
الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین

  المقررات التالیة
  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

 التدقیق اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
م ضمان الجودة فى التعلی -

  الطبى
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G  

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
ى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء و نقاط  التدریب اإلكلینیك  توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
 ریس المقرر وفقًا لتوصیفھعن مشاركة أقسام من خارج كلیة الطب جامعة أسیوط  للقسم المانح للدرجة فى تد )§یعبر الرمز ( 
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 )الطب المھني و البیئينظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة 

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة

  
  

(خمسة 
  رات) مقر

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
األخالقیة 

والقانونیة فى 
الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الممارسة الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 الصناعیةءالكیمیا
§OCC309A  

 الصناعیةءالكیمیا
Industrial chemistry  

  ساعات٣
  

١٥٠  ٢٥  ٢٥  ١٠٠  

فسیولوجیا البیئة 
  والتنفس

§OCC309B  

 فسیولوجیا البیئة والتنفس
Environmental, human physiology 

  ٢٠٠  ٥٠  ٥٠  ١٠٠  ساعات٣

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
  مقرران)(
  

المتقدم  طب المھني و البیئيالعلم إجمالي مقرر  
OCC309C#§           

  ١١٠٠  ٢٧٥  ٢٧٥  ٥٥٠  ساعة ١٢

ریةاألمراض المھنیة الصد  ورقة اولى  
Occupational chest diseases 

ساعات٣  
 

٢٠٠ 
 

 
 
  

    

 االمراض الجلدیة المھنیة  ورقة ثانیة
OccupationalDermatological 
Diseases 

ساعات٣  ١٥٠ 
 

 األمراض السمعیة المھنیة    ورقة ثالثة
Occupational audiological diseases 

ساعات٣  
 

١٠٠ 

یة السموم اإلكلینیك  ورقة رابعة  
Clinical toxicology 

ساعات٣  
 

١٠٠ 

   OCC318                                   مقرر الباطنة العامة إجمالي
Internal medicine 

ساعة٢  ١٠٠  ٢٥  ٢٥ ٥٠  

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (

  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢ي (مقرر إختیار
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)    
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
ألداء درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة ا عیتم توزی  

 واالنشطة
یة واإلكلینیكیة أو العملیة ومن النھایة العظمى من اإلختبارت الشف %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

ع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجمو
  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.

  
 FMT300الكود:   اإلكلینیكیة الطب الشرعى والسمومالدرجة العلمیة : دكتوراة 
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  : الطب الشرعى والسموم اإلكلینیكیة العلمي المسئول عن الدرجة القسم 
  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 

  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              
  ٤٠  الرسالة                       

  ٤٠  بحث منشور ٢            
  مقررات دراسیة 
  فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم

  احصاء طبى -
  بحث طرق -
الجوان��ب األخالقی��ة والقانونی��ة ف��ى   -

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
مقرر علمى فى تخطیط الدراس�ات   -

  السمیة

-Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Ethics in Medical 
Practice and Scientific Research  
- Scientific course in  planning 
of toxicology studies  

-FAC309A 
-FAC309B  
-FAC310C 

 
 
FMT310A  

١  
١  
١ 
 
 
٧  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
علم مقررات دراسیة فى 

  التخصص 
  طب الشرعىال (علم 

  )والسموم

  و السموم علم الطب الشرعى
  

Forensic Medicine and 
Toxicology   

  

FMT310B    

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
یب عملى وأنشطة تدر

  علم التخصص علمیة 
  (علم  الطب الشرعى

  والسموم)

 Forensic Medicine and  علم الطب الشرعى و السموم
Toxicology   

  

FMT310B  
  

  ١٢٣  
الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین

  المقررات التالیة
  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -
 إلكلینیكيا
  مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "   س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي    ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 

  
 
 
 
  
  
  
  
  

 ) اإلكلینیكیة الطب الشرعى والسموم لدرجات ( دكتوراةنظام اإلمتحان وتوزیع ا
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  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
  

(أربعة 
  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  حثطرق ب 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

تخطیط الدراسات 
السمیة 

FMT310A   

  ٣٥٠ ٥٠  ١٠٠  ٢٠٠  ساعات٦  تخطیط الدراسات السمیة
  ١تخطیط الدراسات السمیة : ورقة 

planning of toxicology studies: 
paper  ١  

  ساعات٣
  

  

١٠٠        

 ٢تخطیط الدراسات السمیة : ورقة 
planning of toxicology studies: 
paper ٢ 

  ساعات٣
  

١٠٠       

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٦٠٠  ساعة ١٢              FMT310Bطب شرعى و سموم علم إجمالي مقرر   
  و سموم ورقة اولى طب شرعى -   ورقة اولى

Forensic Medicine and Toxicology  
paper 1  

 ساعات٣
  
  

١٥٠ 
  

 
 
  

    

طب شرعى و سموم ورقة ثانیة -  ورقة ثانیة  
Forensic Medicine and Toxicology  
paper 2  

 ١٥٠  ساعات٣
  

 طب شرعى و سموم ورقة ثالثة  -   ورقة ثالثة
Forensic Medicine and Toxicology  
paper 3  

  ساعات٣
  

١٥٠  

 ورقة رابعة ٢طب شرعى و سموم -  ورقة رابعة
Forensic Medicine and Toxicology  
paper 4 

 ١٥٠  ساعات٣
  

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  جة بجدول توزیع النقاطأحد المقررات المدر  )٢مقرر إختیاري (

درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  
 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 

وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠تبارات النظریة عن ما یجب اال تقل درجة اإلخك  
٦٠%.  

درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 
 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین ثاني وال تضاف درجات مقررالجزء ال

 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)    
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
ى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء ریتم توزیع درجات  إمتحانات التحری  

 واالنشطة
یة لمن النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العم %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

د اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أح

  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.

 SUR 300الكود:          .   الدرجة العلمیة : دكتوراة الجراحة 
   : الجراحة  العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 
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  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  كودال Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢                   

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
الجوان��ب األخالقی��ة والقانونی��ة ف��ى    -

   والبحث العلمىالممارسة الطبیة 
  
  مادة التشریح الجراحى -

  مادة الباثولوجیا الجراحیة -

-Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and 
Ethics in Medical Practice and 
Scientific Research  
-Surgical  Anatomy  

-Surgical Pathology 

FAC309A 
FAC309B  
FAC310C 

  
  

SUR311A 

SUR311B 

١  
١  
١ 
  
 
٣٫٥  

٣٫٥  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة فى 

  علم التخصص 
  )الجراحة العامة (علم

  علم الجراحة العامة -
  

-  General Surgery SUR311C 
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى وأنشطة 

علم علمیة فى 
  التخصص 

  (علم الجراحة العامة)

   General Surgery  SUR311C  -  م الجراحة العامةعل -
 
 

  
    ١٢٣ 

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین
  المقررات التالیة

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
لممارسة ضمان الجودة فى ا -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
رج س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ا   ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
لبرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف ا  توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 

  
  
 
  
  
  
  

 ) نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة الجراحة
  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر



  
  
  
  
 

187

درجة   التحریرى
  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة فى 

علوم 
 أساسیة

 
 
 

(خمسة 
  مقررات) 

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

الجراحى التشریح 
SUR311A   

  ورقة ثالثة مادة التشریح الجراحى  -
Paper 3 Surgical  Anatomy 

  ١٠٠  ساعات٣
  

٥٠  
  

٢٥  
 

١٧٥  
  

الباثولوجیا 
الجراحیة 

SUR311B  

  ورقة رابعة مادة الباثولوجیا الجراحیة  -
- Paper 4 Surgical Pathology  

  ١٠٠   ساعات٣
  

٥٠  
  

٢٥  
  

١٧٥  
  

  الجزء الثانى
مقررات 

یة في دراس
علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٦٠٠  ساعة ١٢            SUR311Cجراحةعامة إجمالي مقرر   
  ورقة أولى :جراحةعامة -  ورقة اولى

- General Surgery paper 1 
   ١٥٠  ساعات٣

 
  

    

 ورقة ثانیة  :جراحةعامة -  ورقة ثانیة
- General Surgery paper 2 

  ١٥٠  ساعات٣

 (حاالت جراحیة) :عامة جراحة -  رقة ثالثةو
- General Surgery: surgical cases 
(Commentary)  

  ١٥٠  ساعات٣

  عامة جراحة -  ورقة رابعة
- General Surgery     

  ١٥٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  
 أو وحده منھ.ساعات ألى مقرر دراسى  ٣عن ساعة وال یزید عن 

وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
٦٠%.  

درجة إلمتحانات  ١٢٠٠إلضافة إلى یخصص با التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 
 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر

 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 فھ.ییعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوص 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
إلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة امن النھایة العظمى من  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف
  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.

 
  
  
  
 
 
 CTS 300الكود:  لدرجة العلمیة : دكتوراة جراحة القلب والصدر .  ا

  : جراحة القلب والصدر العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 



  
  
  
  
 

188

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  : ماجیستیر في الجراحة العامة  أو في التخصصخاصة للتقدم للحصول على الدرجة  اطاتإشتر

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢                            

سیة فى مقررات درا
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
الجوان��ب األخالقی��ة والقانونی��ة ف��ى     -

 الممارسة الطبیة والبحث العلمى
  
  فسیولوجیا تطبیقیة - 

  ( صدر وقلب)
  باثولوجیا تطبیقیة -

  ( صدر وقلب)
  تشریح جراحى -

  ( صدر وقلب)

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and  Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  
-Applied Physiology 
  (Chest and heart) 
- Applied Pathology 
(Chest and heart) 
- Anatomy 
(chest and heart)   

FAC309A 
FAC309B  
FAC310C  

  
  
CTS312A 

 
CTS312B 

 
CTS312C 

  

١  
١  
١ 
 
  
١  
  
٣  
  
٣  

  ١٠  ى المقررات األساسیةإجمال  
مقررات دراسیة فى 

  علم التخصص 
جراحة القلب  (علم

  )والصدر

  جراحة قلب وصدرعلم  
  جراحة القلب ( كبار واطفال) -
  جراحة الصدر -

Cardiothoracic Surgery  
- Heart surgery ( Adults and 
Pediatrics ) 
- Chest surgery   

CTS312D 
 
 
 

 
 
  
  

  ٢٤  الدراسیة إجمالى المقررات  
تدریب عملى 

فى وأنشطة علمیة 
  علم التخصص 

(علم جراحة القلب 
  والصدر)

  Cardiothoracic Surgery  علم جراحة قلب وصدر
  

CTS312D 

١٢٣  

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین
  المقررات التالیة

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 لینیكياإلك
  مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
  
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
FAC309K  
FAC300F 

 
FAC307M  
FAC300G 

 
FAC300H 
 
FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "  س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع    ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   فروع كل مقرر دراسي طتوزع نقا 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 

  
  
  
  

 اة جراحة القلب والصدر)نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتور

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
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درجة   التحریرى
  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
  
 )٦ 

  مقررات)
  
  

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  بحث احصاء طبى و طرق  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
األخالقیة 

والقانونیة فى 
الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  
  

فسیولوجیا 
تطبیقیة 

CTS312A   

  فسیولوجیا تطبیقیة
Applied Physiology 

 ٣٠  ساعة
  

٢٠ 
  

 - 
  

٥٠ 
 

  باثولوجیا تطبیقیة
CTS312B  

 باثولوجیا تطبیقیة
Applied Pathology 

  ١٥٠ ٣٥  ٣٥  ٨٠  ساعة٢

  تشریح جراحى
CTS312C  

  تشریح جراحى
Surgical Anatomy 

  ١٥٠ ٣٥  ٣٥  ٨٠  ساعة٢

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

            CTS312D           جراحة قلب وصدر إجمالي مقرر   
  

  ١٢٠٠  ٢٤٠  ٢٤٠  ٧٢٠  ساعة ١٢

 ١جراحة قلب وصدر ورقة  -  ورقة اولى
Cardiothoracic  Surgery paper 1  

 ١٨٠  ساعات٣
  

 
 
  

    

 ٢جراحة قلب وصدر ورقة  -  ورقة ثانیة
Cardiothoracic  Surgery paper 2   

  ١٨٠  ساعات٣

 ٣جراحة صدر ورقة  -  ورقة ثالثة
Cardiothoracic  Surgery paper 3  

  ١٨٠  ساعات٣

 ٤جراحة صدر ورقة  -  ورقة رابعة
Cardiothoracic  Surgery paper 4  

  ١٨٠  تساعا٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

 
دة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد حدرجة و من نصف ساعة إلى ساعة وا ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 األداء واألنشطة.من درجات الشفوى على تقییم كراسة  %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 شطةواالن
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 لى أو اإلكلینیكىممن النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والع %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد

  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.

 PLS300الكود:    لدرجة العلمیة : دكتوراة جراحة التجمیل و الحروق .ا 
  القسم العلمي المسئول عن الدرجة : جراحة التجمیل و الحروق

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
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  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة : ماجیستیر في الجراحة العامة  أو في التخصص
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  ق الحصول علیھدرجة الماجستیر الساب              
  ٤٠  الرسالة                       

  ٤٠  بحث منشور ٢                            
مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
الجوان��ب األخالقی��ة والقانونی��ة ف��ى     -

 الممارسة الطبیة والبحث العلمى
  
  التشریح الجراحيعلم -
  الجراحي ثولوجیاالبا علم -

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and  Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  - Surgical anatomy  
– Surgical pathology 

FAC309A 
FAC309B  
FAC310C 

  
  
PLS313A  
PLS313B  

١  
١  
١ 
 
  
٣٫٥ 
٣٫٥  

  ١٠  ت األساسیةإجمالى المقررا  
مقررات دراسیة فى 

  علم التخصص 
(علم جراحة 

  )الحروق التجمیل و

  التجمیل و الحروقعلم جراحة  
  متقدم

  

PlasticSurgery&Burns(Advanced) 
   

CS313LP 
 
 
 

 
 
  
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة فى 
  علم التخصص 

(علم جراحة 
  )التجمیل و الحروق

 التجمیل و الحروقعلم جراحة 
  متقدم

Plastic 
Surgery&Burns(Advanced) 

  

CS313LP 

١٢٣  

یختار الطالب مقررین من  -  مقررین إختیارین
  المقررات التالیة

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
  طبىضمان الجودة فى التعلیم ال -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
  
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
FAC309K  
FAC300F 

 
FAC307M  
FAC300G 

 
FAC300H 
 
FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

   
  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
عة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج  س��ا ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
عملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو ال  توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 

  
 
  
  
  
  
  

 )التجمیل و الحروقنظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة جراحة 

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر



  
  
  
  
 

191

درجة   التحریرى
  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
  
)5 

  مقررات)
  
  

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
األخالقیة 

والقانونیة فى 
الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة الطبیة  
  والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  
  

 تشریح جراحي
PLS313A 

  تشریح جراحي
Surgical anatomy 

  اتساع٣
  

٧٥  
  

١٠٠  
  

 -  ١٧٥  

 لباثولوجیاعلم ال
 الجراحي

PLS313B 

 الجراحي الباثولوجیاعلم 
Surgical pathology 

 اتساع ٣
  

٧٥  
  

١٠٠  
  

 -  ١٧٥  

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

         PLS313Cالتجمیل و الحروق متقدم جراحة إجمالي مقرر   
     

  ١٢٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٦٠٠  ساعة ١٢

 ١متقدم ورقة  التجمیل و الحروق جراحة  -  ورقة اولى
PlatsticSurgery&Burns(Advanced) 
paper 1  

 ١٥٠  ساعات٣
  

 
 
  

    

 ٢متقدم ورقة  التجمیل و الحروق جراحة  -  ورقة ثانیة
Platstic  Surgery&Burns(Advanced) 
paper 2  

  ١٥٠  ساعات٣

 ٣متقدم ورقة  التجمیل و الحروق جراحة  -  ورقة ثالثة
Platstic Surgery&Burns(Advanced) 
paper 3  

  ١٥٠  ساعات٣

 ٤متقدم ورقة  التجمیل و الحروق جراحة  -  ورقة رابعة
Platstic Surgery& Burns(Advanced)  
paper 4  

  ١٥٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

 
ة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد ددرجة و من نصف ساعة إلى ساعة واح ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 ألداء واألنشطة.من درجات الشفوى على تقییم كراسة ا %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 طةواالنش
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 ى أو اإلكلینیكىلمن النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعم %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   
اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد 

  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
 NES 300كود:ال  الدرجة العلمیة : دكتوراة جراحة المخ واألعصاب.  

  : جراحة المخ واألعصاب العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 
  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
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  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              
  ٤٠  الرسالة                       

  ٤٠  بحث منشور ٢                             
مقررات دراسیة فى 

علوم أساسیة 
  یحددھا القسم

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
الجوان������ب األخالقی������ة والقانونی������ة ف������ى   -

 الممارسة الطبیة والبحث العلمى
  
 المخ و االعصاب الجراحيتشریح - 
  باثولوجیا المخ و االعصاب الجراحي -

Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and 
 Ethics in Medical Practice 
 and Scientific Research 
 - Sugical NeuroAnatomy 
 - Sugical Neuro Pathology  

FAC309A 
FAC309B 
FAC310C  

 
 
NES314A 
NES314B   

١  
١ 
١  
  
 
٣٫٥ 
٣٫٥  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
دراسیة فى مقررات 

 علم التخصص 
جراحة المخ (علم 

  )واالعصاب
  
  
  
  
  

  جراحة المخ و االعصاب 
 اصابات االعصاب - 
 العیوب الخلقیة للمخ واالعصاب - 
 
 أورام المخ و االعصاب - 
 عدوي المخ و االعصاب - 
 المخ و االعصاب ة شرایین جراح - 
 جراحة  المخ و االعصاب الوظیفیة - 
  العمود الفقري - 

Neurosurgery  
 -Neurotrauma 
 -Developmental anomalies 
 of CNS 
 -CNS neoplasm 
- CNS infection 

 - Vascular neurosurgery 
  -Functional neurosurgery 
  -Spine 

CNES314  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

فى وأنشطة علمیة 
علم التخصص  

(علم جراحة المخ 
  واالعصاب)

  Neurosurgery  و االعصاب جراحة المخ
  

NES314C  
  

  
  
  
  
١٢٣  

الطالب مقررین من المقررات  یختار -  مقررین إختیارین
  التالیة

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
  لینیكیةضمان الجودة فى الممارسة اإلك -
  
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of 
 medical education. 
- Quality assurance of  
clinical practice. 
-Hospital management 

  
 
FAC309K  
FAC300F 

 
FAC307M  
FAC300G 

 
FAC300H 
 
FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
ات المعتمدة وكراسة األداء و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقرر  توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 

  
 
  
 

 نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة جراحة المخ واألعصاب)

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
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درجة   التحریرى
  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
)٥ 

  مقررات)
  
  

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

المخ و  تشریح
 صاب الجراحياالع

NES314A   

 المخ و االعصاب الجراحي شریحت
Paper 3( Surgical neuroanatomy ) 

 ساعة٢
  

١٠٠  
  

٧٥  
  

 -  ١٧٥  

باثولوجیا المخ و 
  االعصاب الجراحي

NES314B  

  باثولوجیا المخ و االعصاب الجراحي 
Paper 4  (Sugical Neuro- 
Pathology) 

 ساعة ٢
  

١٠٠  
  

٧٥  
  

 -  ١٧٥  

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٦٠٠  ساعة ١٢                              NES314Cجراحة المخ واألعصاب إجمالي 
  جراحة المخ واألعصاب ورقة أولى  -  ورقة اولى

Neurosurgery paper 1 
 ٢٠٠  ساعات٣

  
 

 
  

    

 نیة جراحة المخ واألعصاب ورقة ثا -  ورقة ثانیة
Neurosurgery paper 2 

  ٢٠٠  ساعات٣

جراحة المخ واألعصاب ورقة ثالثة (مناقشة  -  ورقة ثالثة
 حاالت )

Neurosurgery paper 3( 
Commentary ) 

 ساعات٣
 

١٠٠  

جراحة المخ واألعصاب ورقة رابعة  -  ورقة رابعة
 (اختیار من متعدد) 

Neurosurgery paper 4 (MCQ) 

  ١٠٠  ساعات٣
  

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

 
ختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإل ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدلي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة الاإجم 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 واألنشطة. من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠سب النھایة الصغرى وتعادل حت  

 لكل مقرر على حدى.
 اإلكلینیكى من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد
 أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.

 

 VAS 300الكود:   ین.  الدرجة العلمیة : دكتوراة جراحة األوعیة الدمویة والشرای 

  : جراحة األوعیة الدمویة والشرایینالعلمي المسئول عن الدرجةالقسم 
  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
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  خاصة للتقدم للحصول على الدرجة : ماجیستیر في الجراحة العامة  أو في التخصص إشتراطات
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  ماجستیر السابق الحصول علیھدرجة ال              
  ٤٠  الرسالة                       

  ٤٠  بحث منشور ٢                       
مقررات دراسیة فى علوم 

  أساسیة یحددھا القسم
  احصاء طبى -
  طرق بحث -
 
الجوانب األخالقیة والقانونیة  -

فى الممارسة الطبیة والبحث 
 العلمى

 الجراحيمادة التشریح  -
  یا الجراحیة مادة الباثولوج -

-Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects 
and  Ethics in Medical 
Practice and Scientific 
Research  
-Surgical Anatomy 
-Surgical Pathology 

FAC309A 
FAC309B  

 
FAC310C 

  
 

VAS 315A  
VAS  315B  

١ 
١  
 
١ 
  
  
٤  
٣  

  ١٠  المقررات األساسیةإجمالى 
علم مقررات دراسیة فى 

  التخصص 
جراحة االوعیة (علم 

  )الدمویة

  جراحة االوعیة الدمویة 
أمراض الشرایین المخیة - 

  السباتیة 
  أمراض الشرایین الطرفیة  -
 
أمراض متالزمة مدخل  -

  الصدر 
أمراض الشرایین الصدریة  -

  وفوق األورطیة
  
أمراض الشریان األورطى  -
  البطنى والحرقفى و
 
  أمراض شرایین المساریقا -
   
  أمراض الشرایین الكلویة -
   
  أمراض األوردة ودوالى  -

  الساقین 
  القصور الوریدى المزمن -
  
  اصابات الشرایین-
جلطات األوردة العمیقة  -

 والسطحیة 
 طرق الوخز الشریانیة -
  الوصالت الشریانیة الصناعیة  -
  اوى استئصال العصب السمبث -
  تصویر الشرایین واالوردة  -
الجراحة التداخلیة فى أمراض  -

  الشرایین واألوردة 
أمراض وجراحة األوعیة  -

  اللیمفاویة
فحوصات األوعیة الدمویة  - 
  عملیة مال
  إلتھابات األوعیة الدمویة  -
مضاعفات جراحة األوعیة  -

  الدمویة 
تشوھات األوعیة الدمویة  -

  الخلقیة
  عیة الدمویةأورام األو -
إستخدام اللیزر فى عالج  -

  أمراض األوعیة الدمویة 

 Vascular Surgery 
- Cerebrovascular 
Diseases 
-Peripheral arterial 
diseases 
- Thoracic Outlet  
Syndrome  
-Diseases of  Thoracic 
Aorta and Supra –Aortic 
Trunks   
-Diseases of 
 Abdominal Aorta 
 
-Mesentric Vascular 
Diseases  
- Renovascular diseases 
-Varicose Veins  
 
-Chronic Venous 
Insufficiency 
-Vascular  Trauma  
-Superficial  and Deep 
Venous Thrombosis  
-Vascular Access 
- Vascular grafts 
 
- Sympathectomy 
-Vascular Imaging 
-Endovascular 
Intervention 
-Lymphatic  
Diseases and Surgery 
-Vascular Laboratory 
 
-Vasculitis 
-Complications of 
Vascular Surgery 
- Congenital Vascular 
Malformations 
- Vascular Tumors 
-Laser in Mangement of 
Vascular Diseases  

CVAS315  
  
 
 
 

 
  
٢٤  
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الجدید فى أمراض وعالج  -
  األوعیة الدمویة 

- New Development in 
Vascular Surgery 

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة
تدریب عملى وأنشطة 

  علمیة فى علم التخصص
(علم جراحة األوعیة 

  الدمویة )

 Vascular Surgery  جراحة االوعیة الدمویة
  

VAS315C 
  
١٢٣  

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین
  المقررات التالیة

  الطبي المتقدماإلحصاء  -
 
الطب المبني على الدلیل و  -

 التدقیق اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
 
ضمان الجودة فى التعلیم  -

  الطبى
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical 
statistics. 
- Evidence based 
medicine. 
- Advanced infection 
control. 
- Quality assurance of 
medical education. 
- Quality assurance of 
clinical practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K  

 
-FAC300F 

 
-FAC307M  

 
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  
  قطة المعتمدة الواحدة تعادل:نال 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
أوعملي یتم م�ن  ساعة تدریب إكلینیكي  ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  لمقرر وفقًا لتوصیفھ.ایعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

 نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة جراحة األوعیة الدمویة والشرایین)
  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر

  إجمالى–عملى درجة   التحریرى
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مدة 
  اإلمتحان

  شفوى   الدرجة
*  

  إكلینیكى

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
سیة فى درا

 علوم أساسیة
 
   مقررات) ٥(

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
)٣٥+٣٥(  

  

٣٠  
)١٥+١٥(  

  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
األخالقیة 

والقانونیة فى 
الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

انب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة الجو 
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

التشریح 
 VAS الجراحي

315A  

  الجراحيالتشریح 
Surgical Anatomy 

  ١٠٠  ساعات٣
  

١٠٠  
  

- ٢٠٠  
  

جیا الباثولو
  الجراحیة 

VAS  315B  

   ا الجراحیةیالباثولوج 
Surgical Pathology 

  ساعتین
  

١٠٠  
  

٥٠  
  

-  
  

١٥٠  
  

  الجزء الثانى
مقررات 

دراسیة في 
علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٦٠  ٣٦٠  ٤٨٠  ساعة ١٢                 VAS315Cجراحة اوعیة دمویة إجمالي مقرر   
 یة ورقة أولىجراحة اوعیة دمو-  ورقة اولى

 Vascular Surgery Paper 1 
   ١٢٠  ساعات٣

 
  

    

 جراحة اوعیة دمویة ورقة ثانیة  -  ورقة ثانیة
Vascular Surgery Paper 2 

  ١٢٠  ساعات٣

 جراحة اوعیة دمویة  (تعلیق على حالة) -  ورقة ثالثة
Vascular Surgery Paper 3 
(commentary) 

  ١٢٠  ساعات٣

 ورقة رابعةجراحة اوعیة دمویة  -  ورقة رابعة
Vascular Surgery  paper 4 

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠تمدة من المقررات الدراسیة عیخصص لكل نقطة م 
 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 

وال تزید عن  %٣٠ختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن وال تقل درجة اإل %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
٦٠%.  

درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 
 الكلي].المواد اإلختیاریة للمجموع ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر

 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
فقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء ویتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ   

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد
  لدكتوراه.أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من ا

  
 
 
 
 

 URO300الكود:     .  و التناسلیة الدرجة العلمیة : دكتوراة جراحة المسالك البولیة
  و التناسلیة : جراحة المسالك البولیة العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .
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  اط المعتمدةالنق  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢            

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

 األحصا ءالطبى -
 طرق البحث -
  
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

  العلمى الممارسة الطبیة والبحث
  ١المسالك البولیة 
ثولوجیا الخاصة والبا تشریح جراحي- 

  الجراحیة
 
اسس التشخیص االكلینیكي للمسالك -

  البولیة
  اساسیات جراحة المسلك البولیة- 
  علم الخالیا و الجزیئات- 
 
  فسیولوجیا الكلى و أمراضھا-
 
  نقل وتخزین وتفریغ البول- 

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Ethics in 
Medical Practice and 
Scientific Research  
Urology 1 
-Sugical Anatomy  and  
Sugical pathology  

 
-Clinical decision making  
 
-Basic urologic surgery 
-Molecular and cellular 
biology 
-Renal physiology and 
pathophysiology 
-Urine transport and 
storage empty 

FAC309A 
FAC309B 

 
FAC310C 

 
 

URO316A 
 

 
  
  
  
  
 
 
  
  

١ 
١ 
 
١ 
 
 
 
٧  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة فى 

  علم التخصص
 لك البولیةاالمس(علم 

٢(  

  ٢المسالك البولیة
  الحاالت الحرجة في المسالك البولیة- 
  انسداد الكلي و الحصوات- 
  
  امراض الذكورة- 
  اصابات الكلي- 
  عدوي الجھاز  البولي -
  اورام المسالك البولیة -
  البولیة لالطفال المسالك -
  امراض المسالك المتعلقة بالسیدات -
  
  الفشل الكلوي و نقل الكلي  - 

Urology 2 
-Urologic emergency  
-Obstructive uropathy 
and urolithiasis 
-Andrology 
-Urologic trauma 
-Urinary tract infection  
-Urologic tumors  
-Pediatric urology  
-Female urology  and 
neurourology 
-Renal failure and 
Transplantation 

BURO316 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى وأنشطة 

فى علم علمیة 
  التخصص

 (علم المسالك البولیة
٢(  

  الحاالت الحرجة في المسالك البولیة- 
  انسداد الكلي و الحصوات- 
  
  امراض الذكورة- 
  اصابات الكلي- 
  عدوي الجھاز  البولي -
  اورام المسالك البولیة -
  المسالك البولیة لالطفال -
  امراض المسالك المتعلقة بالسیدات- 
  الفشل الكلوي و نقل الكلي  - 

 -Urologic emergency 
-Obstructive uropathy 
and urolithiasis 
-Andrology 
-Urologic trauma 
-Urinary tract infection  
-Urologic tumors  
-Pediatric urology  
-Female urology  and 
neurourology 
-Renal failure and 
Transplantation 

URO316B  
 
  

  
  

١٢٣  
الطالب مقررین من المقررات  یختار -  مقررین إختیارین

  التالیة
  اإلحصاء الطبي المتقدم -
 

 
 
 -Advanced medical 
statistics. 

  
 
-FAC309K  
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الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -
 اإلكلینیكي

  العدوى متقدممكافحة  -
 
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

- Evidence based 
medicine. 
- Advanced infection 
control. 
- Quality assurance of 
medical education. 
- Quality assurance of 
clinical practice. 
-Hospital management 

-FAC300F 
 
-FAC307M  

 
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥ـل دراس��ـي واح��ـد " س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��     ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   مقرر دراسي لتوزع نقاط فروع ك 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 )و التناسلیة توزیع الدرجات ( دكتوراة جراحة المسالك البولیةنظام اإلمتحان و

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
  إجمالى–عملى درجة   التحریرى
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مدة 
  اإلمتحان

  شفوى   الدرجة
*  

  إكلینیكى

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
  

(أربعة 
  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  لمىالطبیة والبحث الع

- Medicolegal Aspects and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

  (ثالثة أوراق) (إجمالي) ١مقرر مسالك بولیة 
URO316A 

  ٣٥٠  -   -   ٣٥٠  ساعات ٧

والباثولوجیا الخاصة الجراحیة  تشریح جراحي  ورقة أولى 
 (اختیار من متعدد )

Surgical anatomy and surgical 
special pathology  (MCQ) 

  ١٥٠  ساعات٣
  

     

 تعلیق علي حالة   ورقة ثانیة
Commentary  

  ساعة
  

٥٠  
  

      

 حل مشكالت   ورقة ثالثة
Problem solving  

       ١٥٠  اتساع3 

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٣٠  ٣٩٠  ٤٨٠  ساعة ١٢                URO316B ٢  یةمسالك  بولإجمالي مقرر   
  ورقة اولي ٢مسالك  بولیة -  ورقة اولى

Urology 2 paper 1 
   ١٢٠  ساعات٣

 
  

    

 ورقة ثانیة  ٢مسالك بولیة -  ورقة ثانیة
Urology 2 paper 2 

  ١٢٠  ساعات٣

 ( حل مشكالت )  ٢مسالك بولیة  ورقة ثالثة
 Urology ٢ ( problem solving) 

  ١٢٠  ساعات٣

  (اختیار من متعدد ) ٢مسالك بولیة -  ورقة رابعة
Urology 2 (MCQ) 

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  قاطأحد المقررات المدرجة بجدول توزیع الن  )٢مقرر إختیاري (

درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  
 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 

وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
٦٠%.  

درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 
 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین ت مقررالجزء الثاني وال تضاف درجا

 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
ى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء كیتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینی  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 ى.لكل مقرر على حد
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد

  ھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.أو كال

 ORT 300الكود:      الدرجة العلمیة : دكتوراة جراحة العظام. 
  : جراحة العظام العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
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  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              
  ٤٠  الرسالة                       

  ٤٠  بحث منشور ٢                    
مقررات دراسیة 
فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم

 األحصا ءالطبى -
 طرق البحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

 ىالممارسة الطبیة والبحث العلم
  
 
 المیكانیكا الحیویة و المواد الحیویة -
 تشریح جراحي - 
  الباثولوجیا الجراحیة- 

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and 
Ethics in Medical Practice and 
Scientific Research  
 
-Biomechanics &Biomaterials 
 -Surgical Anatomy 
 -Surgical Pathology  

-FAC309A 
-FAC309B 

 
-FAC310C 

 
 

-ORT317A 
-ORT317B 
-ORT317C  

١  
١ 
  
١  

 
 

٢ 
٢٫٥ 
٢٫٥  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة 

  علم التخصص فى 
 جراحة العظام(علم 
  متقدم)

 Orthopedic Surgery   جراحة العظام متقدم
(advanced ) 

ORT317D   

  ٢٤  راسیةإجمالى المقررات الد  
تدریب عملى 

فى وأنشطة علمیة 
  علم التخصص 

(علم جراحة العظام 
  متقدم)

 Orthopedic Surgery  جراحة العظام متقدم
(advanced )  

OTR317D    
  

  
  
١٢٣  

الطالب مقررین من المقررات  یختار -  مقررین إختیارین
  التالیة

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
ق الطب المبني على الدلیل و التدقی -

 اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "   س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��   ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  ".خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم 
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 

  

  

  

 

 جات ( دكتوراة جراحة العظام)نظام اإلمتحان وتوزیع الدر

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
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درجة   التحریرى
  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة فى 

علوم 
 أساسیة 

 
 
)٦ 

  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  ق بحث احصاء طبى و طر 
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
األخالقیة 

والقانونیة فى 
الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة الطبیة  
  والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

المیكانیكا 
الحیویة و المواد 

 الحیویة
ORT317A   

 المیكانیكا الحیویة و المواد الحیویة
Biomechanics & Biomaterials  

  ٦٠  ساعتین
  

٢٠  
  

٢٠  
 

١٠٠  
  

التشریح 
  الجراحي

ORT317B  

 التشریح الجراحي
Surgical Anatomy  

  ساعتین
  

٦٥  
  

٣٠  
  

٣٠  
  

١٢٥  
  

الباثولوجیا 
  الجراحیة

ORT317C  

  الباثولوجیا الجراحیة 
Surgical Pathology 

  ١٢٥ ٣٠  ٣٠  ٦٥  ساعتین

  الجزء الثانى
مقررات 

دراسیة في 
علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٦٠٠  ساعة ١٢              ORT317Dجراحة العظام متقدم إجمالي مقرر   
  ١جراحة العظام متقدم ورقة  -  ورقة اولى

Orthopedic surgery Advanced paper 1 
        ١٥٠  ساعات٣

 ٢جراحة العظام متقدم ورقة  -   ورقة ثانیة
Orthopedic surgery Advanced paper 2  

  ١٥٠  ساعات٣

 ٣جراحة العظام متقدم ورقة  -  ورقة ثالثة
Orthopedic surgery Advanced paper 3  

  ١٥٠  ساعات٣

 ٤جراحة العظام متقدم ورقة  -  ورقة رابعة
Orthopedic surgery Advanced paper 4  

  ١٥٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  توزیع النقاط أحد المقررات المدرجة بجدول  )٢مقرر إختیاري (

درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  
 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 

وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠لنظریة عن ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات اك  
٦٠%.  

درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 
 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین تضاف درجات مقرر الجزء الثاني وال

 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء  ىیتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفو  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 قرر على حدى.لكل م
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

رین اإلختبا $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد

  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.

 MED 300الكود:    الدرجة العلمیة : دكتوراة األمراض الباطنة .  
  : األمراض الباطنةالعلمي المسئول عن الدرجةالقسم 
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  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢            

مقررات 
دراسیة فى 

علوم 
أساسیة 
یحددھا 

  القسم

 األحصا ءالطبى -
  طرق البحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  -

 بحث العلمىالطبیة وال
  
  باثولوجى -
  فسیولوجى -

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects  and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  
-Pathology 
-Physiology  

- FAC309A  
- FAC309B  
- FAC310C 

  
  

-MED305 
-MED303 

١  
١  
١ 
 
  
٣٫٥  
٣٫٥  

  ١٠  قررات األساسیةإجمالى الم  
مقررات 

دراسیة فى 
علم 

  التخصص 
( علم 

أمراض 
  الباطنة)

  أمراض الباطنة
  غدد صماء -
  سكر -
  أمراض كلى -
  أمراض دم -
  أمراض قلب -
  جھاز ھضمى -
  كبد -
  روماتیزم -
  عصبیة -
  صدریة -
  أمراض معدیة -
  میتابولیزم  -

Internal Medicine  
-Endocrine  
-DM 
-Nephrology 
-Haematology 
-CVS diseases  
-GIT 
-Liver Diseases  
-Rheumatology 
-Neurology 
-Chest 
-Infectious diseases  
-Metabolism  

MED318  
 

  
٢٤  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب 
عملى 

وأنشطة 
علمیة فى 

علم 
  التخصص 

( علم 
أمراض 
  الباطنة)

 امراض باطنة عامة
حص اإلكلینیكي التاریخ المرضى و الف

 للمرضى الذین یعانون من :
  أمراض القلب  -
  
  أمراض الدم- 
  
  إضطرابات الغدد الصماء - 
  مرض السكر- 
  أمراض الكلى- 
  أمراض الكبد- 
  أمراض الجھاز الھضمى- 
  
  أمراض الروماتیزم- 
  

  أمراض صدریة
  أمراض عصبیة- 
  

  تدریب عملى وأنشطة علمیة متعلقة بوحدة :
 -أمراض الكلى

  لدمأمراض ا-
  أمراض الغدد الصماء -
  أمراض الجھاز الھضمى- 
  أمراض الروماتیزم- 
 العنایة المركزة -

General Internal Medicine 
History and clinical examination 
of: 
- patients with cardiovascular 
diseases 
- patients with hematological 
diseases 
- patients with endocrinal diseases  
- patients with diabetes mellitus 
- patients with renal diseases  
- patients with liver diseases 
- patients with gestrintestinal 
diseases 
- Patients with rheumatological 
diseases 
- Patients with chest diseases 
- Patients with neurological 
diseases 
Procedures related to : 
Nephrology 
Hematology: 
Endocrine: 
GIT: 
Rheumatology: 
Intensive care: 

MED318    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
١٢٣ 
  

    ١٢٣  
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مقررین 
  إختیارین

  

  یختار الطالب مقررین من المقررات التالیة -
  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
  ضمان الجودة فى الممارسة اإلكلینیكیة -
   إدارة المستشفیات -

 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  اإلختیاریةإجمالى المقررات   
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ة فصل دراسي واحـد "ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمد ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  رمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.لیعبر ا 
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 نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة األمراض الباطنة )
  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر

درجة   التحریرى
  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  مالىإج

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
 أساسیة

 
 
)٥ 

  مقررات) 

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
القیة األخ

والقانونیة فى 
الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 MED باثولوجى
305   

  باثولوجى 
Pathology 

  ساعات٣
  

١٠٠  
  

١٧٥  -   ٧٥  

  فسیولوجى
MED303  

 فسیولوجى 
Physiology 

  ١٠٠  ساعات٣
  

٧٥  
  

 -  ١٧٥  

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٥٠٠  ٢٠٠  ٥٠٠  ساعة ١٢            MED318 باطنة عامةإجمالي مقرر   
 ) ١باطنة عامة ورقة (-   ورقة اولى

Internal Medicine paper 1  
   ١٢٥  ساعات٣

 
  

    

 )٢باطنة عامة ورقة ( -   ورقة ثانیة
Internal Medicine paper 2   

  ١٢٥  ساعات٣

 )٣باطنة عامة ورقة( -  ورقة ثالثة
Internal Medicine paper 3  

  ١٢٥  ساعات٣

 )٤باطنة عامة ورقة( -  ورقة رابعة
Internal Medicine paper 4   

  ١٢٥  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

 
لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 داء واألنشطة.من درجات الشفوى على تقییم كراسة األ %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 أو اإلكلینیكى من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد
 أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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 : REN300 الكود  الدرجة العلمیة : دكتوراة أمراض الكلى .  
  : األمراض الباطنة العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢                                 

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

 األحصا ءالطبى -
  طرق البحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

 الممارسة الطبیة والبحث العلمى 
  باثولوجى -
  فسیولوجى -

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and  Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  
 - Pathology 
- Physiology 

-FAC309A  
- FAC 309B  
- FAC310C 

 
  

- REN305 
- REN303  

١  
١  
١ 
 
  
٣٫٥  
٣٫٥  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة فى 
علم التخصص (علم 

  )امراض الكلى

 امراض الكلي 
اض الكلىأمر -  
الغسیل الكلوى -  
نقل الكلى -  

Nephrology  
- Clinical nephrology 
- Dialysis 
- Transplantation 

REN318  
  

 
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة فى 
علم التخصص (علم 

  امراض الكلى)
  
  
  
  

 امراض الكلي 
التاریخ المرضي والفحص - 

  اإلكلینیكي :
  الكلى لمرضى- 
لمرضى الكلى قبل وبعد  عملیة - 

  الزرع
  الغسیل الكلوى -
 عینة من الكلى- 
فحص بالموجات فوق الصوتیة -

 على البطن 
  الرعایة بعد زرع الكلى- 

Nephrology  
History and clinical examination 
of: 
- patients with renal diseases 
- patients with pre and post 
transplantation 
- Dialysis 
- Kidney biopsy 
- Abdominal U/S 
- Post transplantation care 

REN318  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

١٢٣  
الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین

  المقررات التالیة
  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

 التدقیق اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
  فى التعلیم الطبىضمان الجودة  -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ ض��افة إل��ى باإلأس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء و نقاط  التدریب   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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 نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة أمراض الكلى)
  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر

درجة   التحریرى
  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة فى 
  علوم أساسیة

  
  مقررات)  ٥(

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 
 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
األخالقیة 

والقانونیة فى 
الممارسة 

الطبیة 
والبحث 
  العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 باثولوجى
REN 305   

  باثولوجى 
Pathology 

  ساعات٣
  

١٠٠  
  

١٧٥  -   ٧٥  

  فسیولوجى
REN303  

 فسیولوجى 
Physiology 

  ١٠٠  ساعات٣
  

٧٥  
  

 -  ١٧٥  

  الجزء الثانى
مقررات 

دراسیة في 
علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٥٠٠  ٢٠٠  ٥٠٠  ساعة ١٢              REN318امراض كلي إجمالي مقرر   
 ) ١امراض كلي  ورقة (-   ورقة اولى

Nephrology paper 1 
   ١٢٥  ساعات٣

 
  

    

 )٢امراض كلي  ورقة ( -  ورقة ثانیة
Nephrology paper 2 

  ١٢٥  ساعات٣

 )٣امراض كلي  ورقة ( -  ورقة ثالثة
Nephrology paper 3 

  ١٢٥  ساعات٣

 )٤امراض كلي  ورقة ( -  ورقة رابعة
Nephrology paper 4 

  ١٢٥  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

 
ف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد صدرجة و من ن ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠ وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 وى على تقییم كراسة األداء واألنشطة.من درجات الشف %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
كراسة األداء وة یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 لنظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكىامن النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات  %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد

 أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.

 BLO 300الكود:       .   اإلكلینیكي الدم الدرجة العلمیة : دكتوراة أمراض 
  : األمراض الباطنة العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 
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  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢            

مقررات دراسیة 
فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم

 األحصا ءالطبى -
  طرق البحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
 
 باثولوجیا أمراض الدم- 
 ومناعھ متقدم میكروبیولوجي  و
 
 
 
 والبیولوجیا  الوراثھ– 

 الجزیئیھ المتقدمھ
  
أساسیات عالج أمراض الدم  -

  |(اإلشعاعي والكیماوي)الخبیثھ

Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Ethics in 
Medical Practice and 
Scientific Research   
 
-Pathology of   blood 
diseases  &  Advanced 
microbiology and 
immunology  
 
-Genetics and advanced 
molecular biology  
-Basis of therapy of 
malignant blood diseases 
(Radiotherapy and 
chemotherapy) 

-FAC309A 
-FAC309B 
-FAC310C 

 
 
  
BLO318A#  

 
 
 
 

§BLO318 B  
  

318C#BLO 
 

١ 
١ 
  
١ 
 
 
٣ 
  
 
 
 
٢ 
 
٢ 
  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  

دراسیة  مقررات
  علم التخصص فى 

(علم امراض الدم 
  المتقدم)

 المتقدم امراض الدمعلم  
أمراض الباطنھ المتعلقھ بأمراض -

 الدم
 
  أمراض الكرات الحمراء -
 أمراض الكرات البیضاء -
 أمراض النزف والتجلط  -
  
 أمراض الدم الخبیثة -
 طوارئ أمراض الدم - 
العالج بالدم ومشتقاتھ والخالیا  - 
 جزعیةال
التشخیص المعملي لتغیرات -

  النخاع العظمى

Advanced Haematology  
-Diseases of internal medicine 
which related to blood 
diseases  
-Disease of RBCS- 
-Disease of WBCS 
-Disease of bleeding 
  and coagulation 
-Malignant blood diseases  
-Haematological emergences 
-Blood transfusion therapy 
and stem cell therapy  
-Laboratory diagnosis of bone 
marrow changes  

DBLO318 
  

 
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة فى 
  علم التخصص 

(علم امراض الدم 
  المتقدم)

 علم امراض الدم المتقدم
 أمراض الدم اإلكلینیكیة- 
 نقل الدم ومشتقاتھ - 
مع مرضى نقص  عاملالت - 

  المناعة 
  زرع النخاع والخالیا الجزعیة  -
أخذ عینة النخاع العظمى  -

  اركة فى الفحص شوالم

Haematology Advanced  
-Clinical blood diseases 
-Blood transfusion therapy 
-Dealing with immune 
suppressed  patients  
-BM transplant and stem cell 
therapy 
-BM  Biopsy   

 DLO318B  
  
  

  

        ١٢٣  
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الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین
  المقررات التالیة

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

 التدقیق اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
ى الممارسة ضمان الجودة ف -

 اإلكلینیكیة
  
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of 
medical education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  
  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��ة خ��ارج  س��اعة واج��ب أو درا  ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
صیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتو  توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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 )اإلكلینیكي نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة أمراض الدم

  اإلمتحان  اإلختبار  قررالمادة / الم
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى
مدة 

  اإلمتحان
  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
 أساسیة

 
 
 )٦ 

  مقررات) 

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 باثولوجیا أمراض الدم
ومیكروبیولوجي 

  ومناعھ متقدم 
 BLO318A# 

و میكروبیولوجي  باثولوجیا أمراض الدم
 ومناعھ متقدم

 Pathology of   blood diseases  & 
Advanced microbiology and 
immunology 

  ٧٠  ساعات٣
  

٨٠  
  

-  
 

١٥٠  
  

أساسیات عالج 
 ض الدم الخبیثھأمرا

|(اإلشعاعي 
  والكیماوي)

318C#BLO  

 أساسیات عالج أمراض الدم الخبیثھ
Basics of therapy of malignant 
blood diseases (Radiotherapy and 
chemotherapy) 

  ساعتین
  

٦٠  
  

٤٠  
  

-  
  

١٠٠  
  

البیولوجیا الجزیئیھ 
  والوراثھ
318B§BLO  

 البیولوجیا الجزیئیھ والوراثھ
Genetics and advanced molecular 
biology 

  ١٠٠ -  ٤٠  ٦٠  ساعتین

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٦٠٠  ساعة ١٢ D318BLO           أمراض الدم متقدم علم إجمالي مقرر   
  أمراض الدم متقدم ورقة أولى  -  ورقة اولى

Advanced Haematology Paper 1   
   ١٥٠  ساعات٣

 
  

    

 أمراض الدم متقدم ورقة ثانیة  -  ورقة ثانیة
Advanced Haematology  Paper 2 

  ١٥٠  ساعات٣

 أمراض باطنھ وحاالت) (أمراض الدم متقدم -  ورقة ثالثة
Advanced Haematology Paper 3 
(Internal Medicine and cases )  

  ١٥٠  ساعات٣

   لدم متقدمأمراض ا -  ورقة رابعة
Advanced Haematology Paper 4 
   

  ١٥٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد عن  ٥٠ات الدراسیة ریخصص لكل نقطة معتمدة من المقر 
 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣ساعة وال یزید عن 

  .%٦٠وال تزید عن  %٣٠یة والعملیة واإلكلینیكیة عن وال تقل درجة اإلختبارات الشفو %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
درجة إلمتحانات الجزء  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
 برنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء واالنشطةلیتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف ا  
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة لكل مقرر  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 على حدى.
 العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى من النھایة %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین أو  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد
  كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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 CHT300الكود:  درجة العلمیة : دكتوراة األمراض الصدریة والتدرن.  ال
  : األمراض الصدریة والتدرن العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  ر السابق الحصول علیھدرجة الماجستی              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢                          

مقررات دراسیة 
فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم

 األحصا ءالطبى -
  طرق البحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
   ١  و التدرن علم الصدریة 
و باثولوجیا  فسیولوجیا تطبیقیة -

  ( صدر )تطبیقیة  

-Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Ethics in Medical 
Practice and Scientific Research   
Chest Diseases and Tuberculosis   1 
-Applied chest Physiology & 
pathology    

FAC309A 
FAC309B 
FAC310C 

  
#319ACHT 

  

١  
١  
١  
 
٧  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة 

 فى علم
(علم  التخصص 
الصدریة و 

  )٢التدرن

   Chest Diseases and Tuberculosis  2 CHT319B  ٢ و التدرن  علم الصدریة
  أمراض صدریة -
  عنایة مركزة صدر -
  وظائف تنفس -
  مناظیر صدر -
  أمراض نوم -

-Chest Diseases 
- Respiratary ICU 
- PFTS 
- Endoscopy (Chest) 
- Sleep Medicine 

    

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة 
فى علم 

التخصص  (علم 
الصدریة و 

  )٢التدرن

 Chest Diseases and Tuberculosis  2  ٢ علم الصدریة و التدرن 
  

-CHT319B   
 
 
 
١٢٣  

مقررین 
  ختیارینإ

الطالب مقررین من المقررات  یختار -
  التالیة

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

 اإلكلینیكیة
  
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  ریةإجمالى المقررات اإلختیا  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥راسي واحـد "ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل د ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. )یعبر الرمز (# 
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 نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة األمراض الصدریة والتدرن)

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  لجزء األول التمھیديا

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
  
 )٤ 

  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 
بیة الممارسة الط

  والبحث العلمى
FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

علم الصدریة و 
   ١ التدرن 

CHT319A#  

 ة ( صدر )فسیولوجیا وباثولوجیا تطبیقی
Applied chest physiology & 
pathology )   

  ٢٠٠  ساعات٣
  

١٥٠  
  

 -  
 

٣٥٠  
  

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٦٠  ٣٦٠  ٤٨٠  ساعة ١٢              CHT319B ٢أمراض صدریة و تدرن إجمالي مقرر   
  )١(  ورقة  ٢و تدرن  أمراض صدریة -  ورقة اولى

Chest Diseases and Tuberculosis  2 
   paper 1 

   ١٢٠  ساعات٣
 
  

    

 )٢( ورقة ٢و تدرن  أمراض صدریة -  ورقة ثانیة
Chest Diseases and Tuberculosis  2 
  paper 2 

  ١٢٠  ساعات٣

 )٣( ورقة ٢و تدرن  أمراض صدریة -  ورقة ثالثة
Chest Diseases and Tuberculosis  2 
   paper 3 

  ١٢٠  ساعات٣

 )٤( ورقة ٢و تدرن  أمراض صدریة -  ورقة رابعة
Chest Diseases and Tuberculosis  2 
   paper 4 

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  جة بجدول توزیع النقاطأحد المقررات المدر  )٢مقرر إختیاري (

 
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ختبارات النظریة عن ما یجب اال تقل درجة اإلك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین لثاني وال تضاف درجات مقررالجزء ا
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
ى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء ریتم توزیع درجات  إمتحانات التحری  

 واالنشطة
یة لمن النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العم %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

د اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أح

 أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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 NEU 300 :الكود.   الدرجة العلمیة : دكتوراة األمراض العصبیة 
  : األمراض العصبیة والنفسیة العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢                          

مقررات دراسیة 
فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم

 األحصا ءالطبى -
  طرق البحث -
القانونیة الجوانب األخالقیة و -

فى الممارسة الطبیة والبحث 
   العلمى

علم الفسیولوجى للجھاز  -
  العصبى والفروع المتعلقة بھ.

علم باثولوجیا األمراض  -
علم الوراثة لألمراض و العصبیة
 العصبیة.

  علم الفارما كولوجى لألدویة - 

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Ethics in Medical 
Practice and Scientific Research  
 
- Neurophysiology. 

 
-Neuropathology of Neurological 
disorders. 

 & Genetics of Neurological disorder. 
-Neuropharmacology.  

FAC309A 
FAC309B 
FAC310C 

  
 

NEU303 
  
NEU320A# 

 

NEU306 

١  
١  
١  
  

  
٢  
  
٣  
 
  
٢  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة 

  علم التخصص فى 
األمراض  (علم

  )العصبیة

  علم األمراض العصبیة
  األمراض العصبیة  -
ط�وارئ ط�ب  األم�راض     علم  - 

  العصبیة  للحاالت الحرجة.
عل�����م فس�����یولوجیا األعص�����اب   -

وتص������ویر  الجھ������از العص������بى  
  باألشعة.

علم التدخالت التشخیصیة  -
  والعالجیة لألمراض العصبیة

Neurology  
 -Neurological disorders. 
- Neurological emergencies 
 
 
-.Neuroelectrophysiology and 
neuroimaging  
- Interventional Neurology.  

NEU320B    

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

علم وأنشطة 
  التخصص 

(علم األمراض 
  العصبیة)

  علم األمراض العصبیة
  یكيمرور إكلین -
  علمیةالمجالت منتدى ال  -
  سمینار -
  حل المشكالت -
  عرض حاالت  -

Neurology . 
- Clinical round 
- Journal club. 
- Seminar. 
- Problem solving. 
- Case presentation.  

NEU320B  
  
  
  
١٢٣  

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین
  المقررات التالیة

  دماإلحصاء الطبي المتق -
الطب المبني على الدلیل و  -

 التدقیق اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  احدة تعادل:والنقطة المعتمدة ال 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  لة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".خال
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  یفھ.صیعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتو 
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 )دكتوراة األمراض العصبیةنظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( 

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة

  
  
)٦ 

  مقررات) 

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى الممارسة 
  الطبیة والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  مىالطبیة والبحث العل

- Medicolegal Aspects and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

علم الفسیولوجى للجھاز 
 العصبى

 NEU303 

   علم الفسیولوجى للجھاز العصبى
Neurophysiology 

  ١٠٠  -   ٥٠  ٥٠  ساعة٢

علم باثولوجیا األمراض 
علم الوراثة و  العصبیة

  ألمراض العصبیةل
NEU320A# 

علم و  علم باثولوجیا األمراض العصبیة
 الوراثة لألمراض العصبیة.

Neuropathology of Neurological 
disorders & Genetics of 
Neurological disorder 

  ساعات٣
  

٧٥  
  

١٥٠  -   ٧٥  
  

  علم الفارماكولوجى
NEU306 

 علم الفارما كولوجى 
Neuropharmacology 

  ١٠٠  -   ٥٠  ٥٠  ساعة٢

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

 ١٢                           NEU320B    أمراض عصبیة إجمالي مقرر   
  ساعة

١٢٠٠  ٤٨٠  ٢٤٠  ٤٨٠  

)١أمراض عصبیة ورقة (  ورقة اولى  
Neurology  paper 1 

   ١٢٠  ساعات٣
 
  

    

)٢أمراض عصبیة ورقة (  ورقة ثانیة  
Neurology  paper 2 

  ١٢٠  ساعات٣

)٣أمراض عصبیة ورقة(  ورقة ثالثة  
Neurology  paper 3 

  ١٢٠  ساعات٣

 )٤أمراض عصبیة ورقة (  ورقة رابعة
Neurology  paper 4 

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

 
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 دراسى أو وحده منھ. ساعات ألى مقرر ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
  لتوصیفھ.ًایعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفق 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
مى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة ظمن النھایة الع %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله 
 أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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  PSY300الكود:                . الطب النفسيالدرجة العلمیة : دكتوراة  
  : األمراض العصبیة والنفسیة العلمي المسئول عن الدرجة القسم 

  ٤٢٠مدة : إجمالى النقاط المعت
 إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢            

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

 ءالطبىاألحصا  -
  طرق البحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة  -

فى الممارسة الطبیة والبحث 
  العلمى

علم الفسیولوجى للجھاز  -
 العصبى والفروع المتعلقة بھ

علم الفارما كولوجى لألدویة و
المستخدمة لألمراض العصبیة 

 و النفسیة.
وعلم السیكو  علم النفس -

 .باثولوجى للألمراض النفسیة
باثولوجیا األمراض علم  -

علم الوراثة  و النفسیة
  .النفسیةلألمراض 

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Ethics in Medical 
Practice and Scientific Research  
 
-Neurophysiology and 
Neuropsychopharmacology 
 
 
 
- Psychology 
&Psychopathology  
- Neuropathology of Psychiatric 
disorders &Genetics of 
Psychiatric disorders . 

FAC309A 
FAC309B 
FAC310C 

 
 

PSY320A#  
  
 
 
 
PSY320B 

 
PYS320C# 

  

١ 
١ 
١ 
  
  
٥.٢ 
 
 
 
 
٥.٢ 
  
٢  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  

مقررات دراسیة فى 
  علم التخصص 

  )الطب النفسي(علم 

  الطب النفسيعلم 
  رابات  النفسیة.علم االضط- ١
عل�م ط�وارئ الط�ب النفس�ى       -٢

  للحاالت الحرجة..
عل���م الت���دخالت التشخیص���یة -٣

وتص�����ویر الجھ�����از العص�����بى  
والت��������������دخالت العالجی��������������ة 

  لالضطرابات النفسیة
  علم األدمان. -٤
علم القیاسات  النفسیة  -٥

  المعملیة

Psychiatry 
- Psychiatric disorders. 
 
- Psychiatric emergency. 
 
 
- Interventional Psychiatry and 
neuroimaging. 
- Addiction. 
- Psychometery lab. 

PSY320D    

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

فى وأنشطة علمیة 
  علم التخصص 

  )الطب النفسي(علم 

  الطب النفسيعلم 
  مرور إكلینیكي- 
  مجالت علمیةمنتدى  -
  سمینار-
  حل المشكالت-
  االتعرض ح- 

Psychiatry 
- Clinical round. 
- Journal club. 
- Seminar. 
- Problem solving. 
- Case presentation 

PSY320D    
  
  
  
  
١٢٣  

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین
  المقررات التالیة

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

 التدقیق اإلكلینیكي
  لعدوى متقدممكافحة ا -
ضمان الجودة فى التعلیم  -

  الطبى
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     
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  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥دراس��ـي واح��ـد " س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   رر دراسيقتوزع نقاط فروع كل م 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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 )الطب النفسيرجات ( دكتوراة ظام اإلمتحان وتوزیع الدن

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة فى 
  علوم أساسیة

  
  
  
)٦ 

   مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
  

٣٠  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

علم الفسیولوجي 
 والفارماكولوجي
PSY320A#   

  علم الفسیولوجي والفارماكولوجي 
Neurophysiology and 
Neuropsychopharmacology 

  ٦٥  ساعات٣
  

٦٠  
  

 -  
 

١٢٥  
  

علم النفس وعلم 
السیكو باثولوجى 
  للألمراض النفسیة

PSY320B  

علم النفس وعلم السیكو باثولوجى للألمراض 
 النفسیة

Psychology &  Psychopathology  

  ساعتین
  

٦٥  
  

٦٠  
  

 -  
  

١٢٥  

علم باثولوجیا 
النفسیة األمراض 

الوراثة  و
  النفسیةلألمراض 

PSY320C#  

الوراثة  النفسیة وعلم باثولوجیا األمراض 
 .النفسیةلألمراض 

Neuropathology of Psychiatric 
disorders & Genetics of Psychiatric 
disorders ) 

  ١٠٠ -   ٥٠  ٥٠  ساعتین

  الجزء الثانى
مقررات 

دراسیة في 
علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٤٨٠  ٢٤٠  ٤٨٠  ساعة ١٢ D    320PSY   الطب النفسيإجمالي مقرر   
١ورقة طب نفسي   -  ورقة اولى  

Psychiatry paper 1 
   ١٢٠  ساعات٣

 
  

    

  ٢ورقةطب نفسي  -   ورقة ثانیة
Psychiatry paper ٢ 

  ١٢٠  ساعات٣

  ٣ورقة طب نفسي  -  ورقة ثالثة
Psychiatry paper ٣  

  ١٢٠  ساعات٣

  ٤ورقة طب نفسي  -  ورقة رابعة
Psychiatry paper ٤  

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

ى الواحد ردرجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحری ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  
 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 

وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
٦٠%.  

درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 
 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر

 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 معنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.لیعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام ا 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠ى لدرجة اإلختبار التحریرى وممن النھایة العظ %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

تحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین و
 أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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  DVA 300الدرجة العلمیة : دكتوراة األمراض الجلدیة والتناسلیة .       الكود: 
  درجة  : األمراض الجلدیة والتناسلیةالقسم العلمي المسئول عن ال

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  ث منشوربح ٢                     

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

 األحصا ءالطبى -
  طرق البحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى - 

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
 
 علم الفطریات -
  الباثولوجیا  - 

-  Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and  
Ethics in Medical Practice and 
Scientific Research  
-Fungus diseases 
-Pathology  

-FAC309A 
-FAC309B  
-FAC310C 

  
  
DVA321A  
DVA321B 

١ 
١ 
١ 
 
  
٣٫٥ 
٣٫٥  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة                               
مقررات دراسیة فى 

  علم التخصص 
(علم  وھما مقرران

(    األمراض الجلدیة
علم و  متقدم)

 األمراض التناسلیة
  والذكورة) ( متقدم)

 متقدم  مراض الجلدیةعلم األ -
 
 التناسلیة و الھكورة مراضعلم األ -

  متقدم

Advanced Dermatology  
  

Advanced Venorology and 
Anderology  

DVA321C 
 

DVA321D 
 
  

١٥  
 
٩  
  

  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
شطة تدریب عملى وأن

علمیة فى علم 
التخصص وھما 

(علم  مقرران
(    األمراض الجلدیة

علم و  متقدم)
 األمراض التناسلیة
  والذكورة) ( متقدم)

 متقدم  مراض الجلدیةعلم األ -
 
 التناسلیة و الھكورة مراضعلم األ -

  متقدم

Advanced Dermatology  
 
Advanced Venorology and 
Anderology  

DAV321C  
 
DAV321D  

٧٤ 
 
٤٩ 
  

یختار الطالب مقررین من  -  مقررین إختیارین
  المقررات التالیة

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  ى المقررات اإلختیاریةإجمال  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد "ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في  ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 شطة.واألن
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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 التناسلیة)و نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة األمراض الجلدیة 

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة فى 
  علوم أساسیة

  
  
  مقررات)  ٥(

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
األخالقیة 

ونیة فى والقان
الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 علم الفطریات
DVA321A  

 علم الفطریات
Fungus Diseases 

  ٧٠  ساعة ٢
  

٧٠  
  

٣٥  
 

١٧٥  
  

  الباثولوجیا
DVA321B  

 الباثولوجیا 
Pathology 

  ٧٠   ساعة ٢
  

٦٠  
  

٤٥  
  

١٧٥  
  

  الجزء الثانى
مقررات 

دراسیة في 
علم 

 التخصص
 
  )انمقرر(
  

  ٧٥٠  ٢٠٠   ١٥٠  ٤٠٠  ساعة C321DVA 8          متقدم علم األمراض الجلدیة  المقرر األول:

  ورقة اولى
  

  ثانیةورقة 
  

  ورقة ثالثة 

  أمراض الجلدیة متقدم  (ورقة أولي) علم -
Advanced Dermatology  paper 1 

 أمراض الجلدیة متقدم  (ورقة ثانیة) علم-
Advanced Dermatology  paper 2 

 أمراض الجلدیة متقدم  (ورقةُ ثالثة) علم-
Advanced Dermatology( paper3 
Commentary) 

 ساعات3
  

  ساعات3
  
  اعةس2

١٥٠ 
  
١٥٠ 
 
١٠٠  

 
 
  

    

ھكورة  متقدمالمقرر الثاني: علم األمراض  التناسلیة و ال
  DVA321D  

  ٤٥٠  ١٠٠  ١٥٠  ٢٠٠  ساعة ٤

  أوليورقة 
  
  
  

  ورقة ثانیة

عل��م األم��راض  التناس��لیة و ال��ذكورة  متق��دم   -
  (ورقة أولي فى األمراض  التناسلیة متقدم)

DVA321D (Paper1; Advanced 
Venorology). 

  علم األمراض  التناسلیة و الذكورة  متقدم  -
 (ورقة ثانیة فى أمراض الذكورة  متقدم)
DVA321D 
(paper 2; Advanced Anderology)  

  عةسا ٢
  

  
  عةسا ٢

  

١٠٠  
  
  
١٠٠  

      

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (

  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢ختیاري (مقرر إ
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد عن ساعة وال  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ھ.ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده من ٣یزید عن 
  .%٦٠وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
درجة إلمتحانات الجزء الثاني وال  ١٢٠٠ یخصص باإلضافة إلى التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
 اسة األداء واالنشطةوزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكرتیتم   
لشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة لكل مقرر على امن النھایة العظمى من اإلختبارت  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

مجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین أو كالھما خالل $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ لل
  الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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 PRR 300الكود: الدرجة العلمیة : دكتوراة الروماتیزم والتأھیل.  
  : الطب الطبیعى الروماتیزم والتأھیل العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  ات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .إشتراط
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              
  ٤٠  الرسالة                       

  ٤٠  بحث منشور ٢                            
مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

 لطبىاألحصا ءا -
  طرق البحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى - 

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
   
علم المناعة فى األمراض  -

  الروماتیزمیة
  تشریح تطبیقى -
  فسیولوجى تطبیقى و

-Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and 
 Ethics in Medical Practice and 
Scientific Research 
-Immunology in Rheumatological 
Diseases 
-Applied anatomy and  
Applied physiology 

-FAC309A 
-FAC309B 
-FAC310C 

 
 
-PRR322A 

 
PRR322B#  

 

١  
١  
١  
 
  
٤  

 
٣ 

  
  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  

مقررات دراسیة فى 
  علم التخصص 

الطب الطبیعى  (علم 
والروماتیزم 

  )لتاھیلوا
  

علم  الطب الطبیعى والروماتیزم 
 والتاھیل

وأمراض   األمراض الروماتیزمیة -
  مناعة

الطب الطبیعى، التأھیل الطبى،  -
األجھزة التعویضیة، مساعدات 

الحركة، وفسیولوجیا األعصاب، 
  والوصالت الكھربائیة

Physical Medicine, Rheumatology 
and Rehabilitation 
-Rheumatological and Autoimmune 
Diseases, 
-Physical Medicine, Rehabilitations, 
Prosthesis,Orthosis,and 
Electrophysiology.. 

PRR322C 
 

  
  

  
  
  
  

  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى وأنشطة 

فى علم علمیة 
  التخصص 

(علم  الطب الطبیعى 
  والتاھیل)والروماتیزم 

لروماتیزم علم  الطب الطبیعى وا
 والتاھیل

  

Physical Medicine, Rheumatology 
and Rehabilitation  
 

-PRR322C   
 
 
  

        ١٢٣ 
الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین

  المقررات التالیة
 اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
 ودة فى التعلیم الطبىضمان الج -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
  
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
FAC309K 
FAC300F 

 
FAC307M 
FAC300G 

 
FAC300H 
 
FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ ض��افة إل��ى باإلأس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
إلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء و نقاط  التدریب ا  توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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 نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة الروماتیزم والتأھیل)

  اإلمتحان  إلختبارا  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى
مدة 

  اإلمتحان
  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي
مقررات 

دراسیة فى 
علوم 
 أساسیة

 
)٥ 

  مقررات) 

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة الطبیة  
  والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

علم المناعة فى 
األمراض 

  الروماتیزمیة
PRR322A   

  علم المناعة فى األمراض الروماتیزمیة
Immunology in Rheumatological Diseases 

  ١٢٠  ساعات٣
  

٨٠  
  

-  
 

٢٠٠  
  

تشریح 
 وفسیولوجى

  تطبیقي
PRR322B#  

  تطبیقي  تشریح وفسیولوجى
Applied anatomy and Applied physiology 

  ساعتین
  

١٠٠  
  

٥٠  
  

-  
  

١٥٠  
  

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  علم  الطب الطبیعى والروماتیزم والتاھیلإجمالي مقرر   
 PRR322C            

١٢ 
  ساعة

١٢٠٠  ٣٦٠  ٣٦٠  ٤٨٠  

  ١األمراض الروماتیزمیة وأمراض مناعة  -  ورقة اولى
Rheumatological and Autoimmune Diseases  ١  

   ١٢٠  ساعات٣
 
  

    

  ٢األمراض الروماتیزمیة وأمراض مناعة  -  ورقة ثانیة
Rheumatological and Autoimmune Diseases  ٢  

  ١٢٠  ساعات٣

الطب الطبیعى، التأھیل الطبى، األجھزة التعویضیة، -   ورقة ثالثة
صالت مساعدات الحركة، وفسیولوجیا األعصاب، والو

 ١ الكھربائي
Physical Medicine, Rehabilitations, 
Prosthesis,Orthosis,and Electrophysiology  ١  

  ١٢٠  ساعات٣

الطب الطبیعى، التأھیل الطبى، األجھزة التعویضیة، -   ورقة رابعة
مساعدات الحركة، وفسیولوجیا األعصاب، والوصالت 

 ٢ الكھربائي
Physical Medicine, Rehabilitations, 
Prosthesis,Orthosis,andElectrophysiology  ٢  

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

 
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠عتمدة من المقررات الدراسیة میخصص لكل نقطة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
  .%٦٠وال تزید عن  %٣٠إلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن وال تقل درجة ا %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 الكلي]. المواد اإلختیاریة للمجموعین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء  یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠ تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر  

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد
  الدكتوراه.أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من 
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  GIT 300الدرجة العلمیة : دكتوراة طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى.  
  : طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى العلمى المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر    
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢                            

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

  احصاء طبى -
 طرق بحث -
فى  الجوانب األخالقیة والقانونیة -

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
  
والجھاز  طب المناطق الحارة 

  ١الھضمى
  أساسیات المناعة -
  فسیولوجى و باثولوجى -
  أساسیات األشعة -

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects & Ethics in 
Medical Practice and   
Scientific Research 

and  Tropical Medicine
1 Gastroenterology  

-Basics of immunology 
- Pathology&Physiology 
- Basic of Radiology 

-FAC309A  
-FAC309B  
- FAC310C 

 
  

#GIT323A 
 

١  
١  
١ 
 
 
٧  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة فى 

  علم التخصص
(علم طب المناطق 

الحارة والجھاز 
  )٢الھضمى

والجھاز  طب المناطق الحارة 
  ٢الھضمى

  ھضمىجھاز  -
  أمراض معدیة -
  أمراض كبد -
  التغذیة -
الحاالت الحرجة فى طب المناطق  -

  الحارة
أمراض الدم المتعلقة بطب المناطق  -

  الحارة

and  Tropical Medicine
2 Gastroenterology  

-GIT 
-Infectious diseases 
-Hepatology 
-Nutrition 
-Tropical Emergencies 

 
- Hematology in tropics 

GIT323B 
  

  
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى وأنشطة 

علم علمیة فى 
  التخصص

(علم طب المناطق 
الحارة والجھاز 

  )٢الھضمى

والجھاز  طب المناطق الحارة
  ٢الھضمى

  

and  Tropical Medicine
2Gastroenterology  

  

GIT323B 
  

 
 
 

 
١٢٣  

المقررات  الطالب مقررین من یختار -  مقررین إختیارین
  التالیة

 اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 اإلكلینیكي
 مكافحة العدوى متقدم -
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
 
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K 
-FAC300F 

 
-FAC307M 
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  لى الدرجة العلمیةإجما                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢لى باإلضافة إ" أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. میعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقس 
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 نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى)

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى
مدة 

  اإلمتحان
  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

 مقررات
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة

  
  
)٤ 

  مقررات) 

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
األخالقیة 

والقانونیة فى 
الممارسة 

الطبیة والبحث 
  العلمى

FAC310C  

لجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة الطبیة والبحث ا 
  العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in Medical 
Practice and Scientific Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

  ورقات)  ٣( ١ طب المناطق الحارة والجھاز الھضمىمقرر إجمالي 
GIT323A# 

٦ 
  ساعات

٣٥٠  -   ١٠٠  ٢٥٠  

 اساسیات األشعة  ورقة اولى
Basics of Radiology 

 ساعة١
  

       

 أساسیات المناعة  ورقة ثانیة
Basics of immunology  

 ساعة٢
  

  الباثولوجى و الفسیولوجى  ورقة ثالثة
Pathology&Physiology  

  
  ساعات٣

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

B     323GIT ٢ والجھاز الھضمى الحارة طب المناطق ر إجمالي مقر  
      

١٢ 
  ساعة

١٢٠٠  ٤٨٠  ٢٤٠  ٤٨٠  

  ورقة أولى ٢والجھاز الھضمى الحارة طب المناطق  -  ورقة اولى
Tropical Medicine and Gastroenterology 2 
Paper 1   

  ساعات٣
  
  

١٢٠  
  
  

 
 
  

    

 ورقة ثانیة ٢والجھاز الھضمى الحارة طب المناطق  -   ورقة ثانیة
Tropical Medicine and Gastroenterology 2 
Paper 2   

  ساعات٣
  

١٢٠  
  

 ورقة ثالثة ٢والجھاز الھضمى الحارة طب المناطق  -   ورقة ثالثة
Tropical Medicine and Gastroenterology 2 
Paper 3   

  ساعات٣
  

١٢٠  
  

 رابعة ورقة ٢والجھاز الھضمى الحارة طب المناطق  -   ورقة رابعة
Tropical Medicine and Gastroenterology 2 
Paper 4   

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠عتمدة من المقررات الدراسیة میخصص لكل نقطة  
 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 

  .%٦٠وال تزید عن  %٣٠إلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن وال تقل درجة ا %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 الكلي]. المواد اإلختیاریة للمجموعین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
 وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء واالنشطة یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ  
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠ تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر  

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد
   الدكتوراه.أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من 
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  OBG 300الكود:   .   أمراض النساءالتولید و الدرجة العلمیة : دكتوراة   
  : أمراض النساء والتولیدالعلمي المسئول عن الدرجة القسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢                               

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة 
  یحددھا القسم

  احصاء طبى -
 طرق بحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
 
 ریحتش -
  باثولوجى ومیكربیوجى -
 
  فسیولوجى وكیمیاء حیویة -

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and  Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  
- Anatomy 
-Pathology&  
Microbiology 
- Physiology& Biochemstry  

-FAC309A 
-FAC309B  
-FAC310  

 
  

-OBG324A 
-OBG324B# 

 
-OBG324C#  

١  
١  
١  

  
 

٢ 
٢  
 
٣  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة فى 
 علم التخصص (علم 

أمراض النساء 
  )والتولید

  

  أمراض النساء والتولید
  أمراض نساء  -
  تولید -
  تنظیم أسره -
  مقرر تخصصى  -

Obstetric and Gynacology 
-Gynacology  
-Obstetric 
-Family planning 
-Specialized course   

OBG324D - 
    

  
  
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة فى 
علم التخصص (علم  

أمراض النساء 
  والتولید)

  أمراض النساء والتولید 
  

Obstetric and Gynacology 
  

- OBG324D   
  
  

  
١٢٣  

مقررین من  الطالب یختار -  مقررین إختیارین
  المقررات التالیة

 اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

 التدقیق اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
  
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K 
-FAC300F 

 
-FAC307M 
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  عنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.میعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام ال 
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 أمراض النساء) التولید و نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

قررات م
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة

  
  
)٦ 

  مقررات) 

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 تشریح
OBG324A   

 ساعة٢  (Anatomy)                             تشریح   
  

٥٠ 
  

١٠٠  -   ٥٠ 
  

باثولوجى 
  ومیكربیوجى

OBG324B#  

  باثولوجى ومیكربیوجى
( Pathology and Microbiology) 

 ساعة٢
  

٥٠  ٥٠ 
  

 -  ١٠٠  

فسیولوجى وكیمیاء 
  حیویة

OBG324C#  

 فسیولوجى وكیمیاء حیویة
(Physiology & Biochemstry) 

 ٧٥  ساعات٣
  ٢٥+ ٥٠   

  

٧٥ 
٢٥+ ٥٠  

  

 -  ١٥٠  

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
 في علم

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٥٠  ٢٥٠  ٦٠٠  ساعة ١٤           OBG324Dأمراض النساء والتولید إجمالي مقرر   
 ورقة أولى  أمراض نساء  ورقة اولى

Gynacology paper 1 
   ١٢٥  ساعات٣

 
  

    

 أمراض نساء ورقة تانیة -  ورقة ثانیة
Gynacology paper 2  

  ١٢٥  ساعات٣

 لید ورقة أولىتو -  ورقة ثالثة
Obstetrics  paper 1 

  ١٢٥  ساعات٣

 تولید ورقة ثانیة -  ورقة رابعة
Obstetrics  paper 2 

  ١٢٥  ساعات٣ 

 تنظیم أسرة -  ورقة خامسة
Family planning  

  ١٠٠  ساعتان

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ةساع  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  
 رر دراسى أو وحده منھ.ساعات ألى مق ٣عن ساعة وال یزید عن 

وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
٦٠%.  

درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  يالتمھید درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 
 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر

 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 قًا لتوصیفھ.فیعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر و 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
عظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة لمن النھایة ا %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

ه والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعال
  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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 PED 300الكود:الدرجة العلمیة : دكتوراة طب األطفال.   
  : طب األطفال العلمي المسئول عن الدرجة القسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  تقدم للحصول على الدرجة .إشتراطات خاصة لل

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ                

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢                         

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم
  
  
  
  
  
  

  احصاء طبى -
 بحث طرق -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
 
  فسیولوجى تطبیقى -
  األساسیات العامة لطب األطفال -

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and  Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  
-Applied Physiology  
-General Basics of Pediatric.  

-FAC309A 
-FAC309B 
-FAC310C 

  
  
-PED303 
PED325A  

١  
١ 

١ 
  
 
٢  
٥  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة فى 

  علم التخصص
 طب األطفال علم (

  )متقدم

  متقدم طب األطفال

  

Advanced Pediatrics  PED325B 
  

  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى وأنشطة 

فى علم علمیة 
  التخصص

علم  طب األطفال (
  )متقدم

 Advanced Pediatrics PED325B  طب األطفال متقدم
  

  
  

  
  
١٢٣  

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین
  المقررات التالیة

 اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

 التدقیق اإلكلینیكي
 عدوى متقدممكافحة ال -
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
  
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K 
-FAC300F 

 
-FAC307M 
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

    
  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥ل دراس��ـي واح��ـد " س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـ     ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   مقرر دراسي توزع نقاط فروع كل 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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 طفال)نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة طب األ

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
  
 )٥ 

  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 
 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
األخالقیة 

والقانونیة فى 
الممارسة 

الطبیة والبحث 
  العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة الطبیة  
  والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

فسیولوجى 
 تطبیقى

PED303  

 فسیولوجى تطبیقى 
( Applied Physiology ) 

 ساعة٢
 

٧٠  
  

٣٠  
  

 -  
 

١٠٠  
  

  ٢٥٠  -   ٦٠  ١٩٠  ساعات ٥       PED325A              إجمالي) ١( :ورقتین   ١ طب األطفالمقرر 
ورقة أولى 
PED325A 

 ١اسیات العامة  لطب األطفال  األس 
 (General Basics of  Pediatric)  

  ٧٠  ساعتین 
  

      

ورقة ثانیة 
PED325A  

 ٢األساسیات العامة  لطب األطفال  
(General Basics of Pediatric) 

  ١٢٠  ساعات٣

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٦٠  ٣٦٠  ٤٨٠  ساعة ٣١         PED325Bمتقدم  طب األطفال إجمالي مقرر   
  طب األطفال متقدم  ورقة أولى  -  ورقة اولى

Advanced Pediatrics paper 1 
 ساعات٣

  
١٠٠        

 طب األطفال متقدم ورقة ثانیة  -  ورقة ثانیة
Advanced Pediatrics  paper 2 

 ساعات٣
  

١٠٠  

 قة ثالثة طب األطفال متقدم ور -  ورقة ثالثة
Advanced Pediatrics paper 3 

 ساعات٣
 

١٠٠  

 طب األطفال متقدم ورقة رابعة (التخصص الدقیق )  -  ورقة رابعة
Advanced Pediatrics paper 4 
( Subspeciality) 

 ساعتین
 
 

٨٠  

 ( حاالت ) طب األطفال متقدم  -  ورقة خامسة
Advanced Pediatrics (Commentary ) 

  ١٠٠ نساعتی

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

ة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد ددرجة و من نصف ساعة إلى ساعة واح ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  
 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 

  .%٦٠وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 ألداء واألنشطة.من درجات الشفوى على تقییم كراسة ا %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
 طةوكراسة األداء واالنش تم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدةی  
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 ى أو اإلكلینیكىلمن النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعم %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد
 أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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 OPH 300الكود:الدرجة العلمیة : دكتوراة طب وجراحة العین.  
  : طب وجراحة العیون العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢            

مقررات دراسیة 
فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم

  احصاء طبى -
 طرق بحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

 الممارسة الطبیة والبحث العلمى
و  فسیولوجیا العینو تشریح العین - 

و  باثولوجیا ومیكروبیولوجى العین
  البصریات

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Ethics in Medical 
Practice and Scientific Research  
- Eye Anatomy , Physiology , 
Pathology, Microbiology & 
Optics and refraction 

- FAC309A 
- FAC309B 
- FAC310C 
 

OPH326A 
 

١  
١ 
١ 
 
٧  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة 

  لم التخصصعفى 
طب وجراحة  (

  )العیون

  طب و جراحة العیون
  طب العین -
  جراحة العین -

Ophthalmology 
 -  Eye medicine  
- Eye surgery  

BOPH326 
  

  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة فى 
  علم التخصص

( طب وجراحة 
  العیون)

 Ophthalmology  طب و جراحة العیون
  

B6OPH32 
  

  
١٢٣  

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین
  المقررات التالیة

 اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 اإلكلینیكي
 مكافحة العدوى متقدم -
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
 
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K 
-FAC300F 

 
-FAC307M 
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  لى المقررات اإلختیاریةإجما  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

   
  لنقطة المعتمدة الواحدة تعادل:ا  
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 األنشطة.و
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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 ن)لدرجات ( دكتوراة طب وجراحة العینظام اإلمتحان وتوزیع ا

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  حاناإلمت

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
 أساسیة 

 
 
)٤ 

  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  ٧٠  

٣٥+٣٥  
  

 
٣٠ 

١٥+١٥  
  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
فى  والقانونیة

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

و  تشریح العین
فسیولوجیا العین و 

باثولوجیا 
روبیولوجى ومیك

 العین و البصریلت
OPH326A   

فسیولوجیا العین و باثولوجیا و  تشریح العین
 ومیكروبیولوجى العین و البصریلت

 
- Eye Anatomy , Physiology , 
Pathology, Microbiology & 
Optics and refraction 

 ساعة٣
  

١٨٠ 
  

١٧٠ 
 

 -  ٣٥٠ 
  

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٢٤٠  ٣٩٠  ٥٧٠  ساعة ١٢                      OPH326Bطب وجراحة العیون إجمالي مقرر   
 طب العین   ورقة اولي

 ( Eye medicine ) 
   ١٥٠  ساعات٣

 
  

    

  )جراحة العین(  ثانیةورقة 
 ( Eye surgery) 

  ١٥٠  ساعات٣

  )مناقشة حاالت  (  ثالثةورقة 
 ( Commentary ) 

  ١٢٠  ساعات٣

  ١٥٠  ساعات٣ )طب و جراحة العین (  رابعةورقة 
  $ المقرران اإلختیاریان

  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠المقررات الدراسیة  یخصص لكل نقطة معتمدة من 
 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 

وال تزید عن  %٣٠الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  وال تقل درجة اإلختبارات %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
٦٠%.  

درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 
 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر

 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
صیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء ویتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لت  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 نھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكىلمن ا %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد
  .أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه
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 ONM 300الكود:             الدرجة العلمیة : دكتوراة عالج األورام  
  : عالج األورام والطب النووى العلمى المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢            

مقررات دراسیة 
فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم

  احصاء طبى -
  طرق بحث -

- Medical statistics. 
-Research methodology 

-FAC309A 
-FAC309B 

١  
١  

لقانونیة فى الجوانب األخالقیة وا -
  الممارسة الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and 
Ethics in Medical Practice and 
Scientific Research 

-FAC310C 
 
 

١  
 

  
   الباطنة و الجراحة العامة   -
  

-Internal Medicine& 
General Surgery 

- ONM327B# 
  

 

٢  
  

 
 باثولوجیا غالج  و الفارما كولوجى -

  أالورام
Pharmacology and 
Oncopathology  

- ONM327C# ٢  

 ١عالج األورام 
و بیولوجیا  علم الفیزیاء االشعاعیة -

  العالج  اإلشعاعي

Oncology1Clinical  -  
- Physics of radiation and 
radiobiology 

§ONM327A - 
 

 

٣ 
 

  
  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  

مقررات دراسیة 
علم فى 
تخصص ( علم ال

  )٢عالج األورام 

  ٢عالج األورام
  عالج األورام  -
  العالج اإلشعاعى تكنولوجیا -
  

Oncology2Clinical - 
-Oncology 
 Technology of  Radiotherapy   

D ONM327- 
  

  
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة 
علم فى 

التخصص ( علم 
  )٢عالج األورام 

  ٢ألورامعالج ا
  

-Clinical Oncology2 
 

-ONM327 D  

١٢٣  

الطالب مقررین من المقررات  یختار -  مقررین إختیارین
  التالیة

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
 
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  كلینیكیةاإل
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 .المحاضرة
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
مقررات المعتمدة وكراسة األداء و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج وال  توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
 عن مشاركة أقسام من خارج كلیة الطب جامعة أسیوط  للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ )§یعبر الرمز ( 
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 )ان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة عالج األورام نظام اإلمتح
  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر

درجة   التحریرى
  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
  
)٦ 

  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  ٧٠  

٣٥+٣٥  
  

 
٣٠ 

١٥+١٥  
  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

  ١  األورام عالج
ONM327A§ 

و بیولوجیا العالج   علم الفیزیاء االشعاعیة
  اإلشعاعي
- Physics of radiation and 
radiobiology 

  ٨٥  ساعات٣
  

٦٥  
  

 -  
 

١٥٠  
  

الباطنة و الجراحة 
   العامة

ONM327B# 

  الباطنة والجراحة 
Internal Medicine&General 
Surgery  

  ٦٠  ساعة 2
  

٤٠  
  

 -  
  

١٠٠  
  

  و فارماكولوجى
باثولوجیا غالج 

  أالورام
ONM327C# 

  باثولوجیا غالج أالورام  و فارماكولوجى 
 (Pharmacology and 
Oncopathology) 

  ١٠٠ -   ٣٠  ٧٠  ةساع2

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٦٠  ٣٦٠  ٤٨٠  ساعة ١٢                            ONM327D ٢عالج األورامإجمالي مقرر   
  ورقة أولى)   ٢(عالج اورام   - ورقة اولى

 ( Clinical Oncology 2  Paper ١) 
   ١٢٠  ساعات٣

 
  

    

  )ثانیة  ورقة ٢  عالج اورام  ورقة ثانیة
 ( Clinical Oncology  2 Paper  ٢) 

  ١٢٠  ساعات٣

 ) تكنولوجیا العالج اإلشعاعي(-  ورقة ثالثة
Technology of radiotherapy)   

  ١٢٠  ساعات٣

  ( حاالت) -  ورقة رابعة
 (Commentary)  

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  اطأحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النق  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  
 ألى مقرر دراسى أو وحده منھ.ساعات  ٣عن ساعة وال یزید عن 

وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
٦٠%.  

درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  لتمھیديا درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 
 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر

 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 قرر وفقًا لتوصیفھ.میعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس ال 
 عن مشاركة أقسام من خارج كلیة الطب جامعة أسیوط  للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ )§یعبر الرمز ( 
دة وكراسة األداء میتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعت  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 ات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكىنمن النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحا %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد
  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.

 CLO 300الكود:           طب النووى. الدرجة العلمیة : دكتوراة ال



  
  
  
  
 

231

  عالج األورام والطب النووى : العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 
  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 

  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              
  ٤٠  الرسالة                       

  ٤٠  بحث منشور ٢                      
مقررات 

دراسیة فى 
علوم أساسیة 
  یحددھا القسم

  احصاء طبى -
 طرق بحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة الطبیة  -

 والبحث العلمى
 
  الباثولوجى فیما لھ عالقة بالطب النووى -
  ة فیما لھ عالقة بالطب النووىاألمراض الباطن -
  الجراحة العامة فیما لھ عالقة بالطب النوووى -

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and 
Ethics in Medical Practice and 
Scientific Research 
 -Pathology 
-Internal Medicine 
-General Surgery  

-FAC309A 
-FAC309B 

  
-FAC310C  

  
-CLO305 
-CLO318 
-CLO311  

١ 
١ 
 
١  
  
٣  
٢ 
٢  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات 

دراسیة فى 
  علم التخصص

الطب  (علم
  )النووى

  الطب النووى 
 الطب النووى اإلكلینیكى -١
  أستخدام النظائر المشعة فى العالج -٢

Nuclear Medicine  
- Clinical Nuclear Medicine 
-Radio-isotopes therapy 

  

CLO327  
   

  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة 
علم فى 

  التخصص
(علم الطب 

  النووى)

 Nuclear Medicine  الطب النووى
 

CLO327 
 
  

  
  
  

  
١٢٣  

مقررین 
  إختیارین

  الطالب مقررین من المقررات التالیة یختار -
  اإلحصاء الطبي المتقدم -
  لمبني على الدلیل و التدقیق اإلكلینیكيالطب ا -
  مكافحة العدوى متقدم -
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
 
  ضمان الجودة فى الممارسة اإلكلینیكیة -
  
   إدارة المستشفیات -

 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
FAC309K  
FAC300F 
FAC307M  
FAC300G 

 
FAC300H 
 
FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥عة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "    س��ـا ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  تحت إشراف المعلم ".خاللة إكتساب مھارات 
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
  

 

 

 

 

 

 إلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة الطب النووى)نظام ا
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  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
 أساسیة

 
 
)٦ 

  مقررات) 

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 الباثولوجى
CLO305   

 الباثولوجى
 (Pathology ) 

 ساعات٣
  

٩٠ 
  

٦٠  
  

  ١٥٠ 
  

األمراض الباطنة 
CLO318  

 األمراض الباطنة فیما لھ عالقة بالطب النووى
( Internal  Medicine ) 

 ساعة
  

١٠٠ 
  

 -   -  ١٠٠ 
  

  الجراحة العامة
CLO311  

 الجراحة العامة فیما لھ عالقة بالطب النووى
( General Surgery) 

  ١٠٠  -   -   ١٠٠  ساعة

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

         CLO327الطب النووي                        إجمالي مقرر   
  

  ١٢٠٠  ٣٦٠  ٣٦٠  ٤٨٠  ساعة ١٢

  ) ١( الطب النووى اإلكلینیكى   ورقة اولى
(Clinical Nuclear Medicine  ١ ) 

   ١٢٠  ساعات٣
 
  

    

 ) ٢( الطب النووى اإلكلینیكى   ورقة ثانیة
 (Clinical Nuclear Medicine2)  

  ١٢٠  ساعات٣

 ) ( الطب النووى العالجى   ورقة ثالثة
 ( Nuclear Medicine Therapeutic ) 

  ١٢٠  تساعا٣

   ( مقرر فرعى إختیارى)   ورقة رابعة
( Elective subcourse in Nuclear 
Medicine) 

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

 
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین مقررالجزء الثاني وال تضاف درجات 
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء  یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد
  ا خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.أو كالھم

  

 RAD 300الكود:  الدرجة العلمیة : دكتوراة األشعة التشخیصیة  
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  : األشعة التشخیصیة العلمي المسئول عن الدرجة القسم 
  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 

  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .
  تمدةالنقاط المع  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              
  ٤٠  الرسالة                       

  ٤٠  بحث منشور ٢                           
مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم
  
  

  احصاء طبى -
 طرق بحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

 ث العلمىالممارسة الطبیة والبح
  
 الطب النووى -
     ویر الطبى صحدیث فى التال -

  ( أساسیات وتطبیقات)

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and  Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research -   

  
- Nuclear medicine 
- Recent Advance in different 
medical imaging techniques and 
its applications  

- FAC 309A 
- FAC 309B  
- FAC310C  

  
  
 

RAD327  
RAD328A  

  
 

١  
١ 
١  
  
  
 
٣  
٤  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة فى 

(علم  التخصص  علم
  )األشعة التشخیصیة

  Radiodiagnosis  RAD328B   األشعة التشخیصیة

  

  ٢٤  سیةإجمالى المقررات الدرا  
تدریب عملى وأنشطة 

علم علمیة فى 
التخصص  (علم 

  األشعة التشخیصیة)

   Radiodiagnosis RAD328B  األشعة التشخیصیة
  

  

  ١٢٣  
الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین

  المقررات التالیة
  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

  التدقیق اإلكلینیكي
  العدوى متقدم مكافحة -
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
  
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥دراس��ـي واح��ـد "  س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل     ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   قرر دراسيمتوزع نقاط فروع كل  

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 

  
  
  
  
  

 التشخیصیة) نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة األشعة
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  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
  
)٥ 

  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  ٧٠  

٣٥+٣٥  
  

 
٣٠ 

١٥+١٥  
  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 الطب النووى
RAD327   

  الطب النووى
 (Nuclear Medicine ) 

  ٦٠  ٩٠  ساعتان
  

 -  
  

١٥٠  
  

الحدیث فى 
 التصویر الطبى

ARAD328  

 الحدیث فى التصویر الطبى
(Recent Advance in different 
medical imaging techniques and its 
applications) 

  ساعات ٣
  

٢٠٠  ٦٠  ٦٠  ٨٠  

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٦٠  ٣٦٠  ٤٨٠  ساعة ١٢           RAD328Bاالشعة التشخیصیة  إجمالي مقرر   
١االشعة التشخیصیة  ورقة  -  ورقة اولى  

Radiodiagnosis paper 1 
   ١٢٠  ساعات٣

 
  

    

  ٢االشعة التشخیصیة ورقة   -  ةورقة ثانی
Radiodiagnosis paper 2 

  ١٢٠  ساعات٣

  ٣االشعة التشخیصیة ورقة    -  ورقة ثالثة
Radiodiagnosis paper 3 

  ١٢٠  ساعات٣

 ٤االشعة التشخیصیة ورقة   -  ورقة رابعة
Radiodiagnosis paper 4 

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١یاري (مقرر إخت

  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (
 
ن التحریرى الواحد ادرجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتح ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ راةكتودإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 ألقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.ایعبر الرمز (#) عن مشاركة  
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠ایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى وھمن الن %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

تیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إخ
 أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.

 

  

  

 AIP 300الكود : . الجراحیة الدرجة العلمیة : دكتوراة التخدیر والعنایة المركزة
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  : التخدیر والعنایة المركزة المسئول عن الدرجةالعلمي القسم 
  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 

  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              
  ٤٠  الرسالة                       

  ٤٠  بحث منشور ٢                       
مقررات دراسیة 
فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم
  
  
  
  

  احصاء طبى -
 طرق بحث -
 
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
  

  ١والعنایة المركزة علم التخدیر
  الفارما كولوجى -
علم الفیزیاء  والفسیولوجي  و
  اإلكلینیكیة القیاساتو

Medical statistics. 
-Research methodology 
 
- Medicolegal Aspects and  Ethics in 
Medical Practice and Scientific Research 
-   
Anesthesia and Intensive Care 1 
- Pharmacology& Physiology  

Physics and Clinical Measurments&  

-FAC309A 
-FAC309B  

 
-FAC310C  

  
  
AIP329A  

  

١  
١  
  
١  
  
  
٧  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة 

علم  فى 
  التخصص

التخدیر  (علم
 والعنایة المركزة

٢(  

  ٢ والعنایة المركزة علم التخدیر
  یرعلم التخد -
  بعد العملیات  العنایة المركزة -
 األصابات  العنایة المركزة -
 عامة ونساء  العنایة المركزة -
  
  مالعالج اآل -
  اش القلب الرئوىإنع-

Anesthesia and Intensive Care 2 
-Anathesia 
- Post operative Intensive Care Unit 
- Traumatology Intensive Care Unit 
- General and Obstetrics Intensive Care 
Unit 
- Pain relieve 
-C.P.R 

AIP329B 
  

  
  
  
  
  
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

أنشطة علمیة و
علم فى 

  التخصص
(علم التخدیر 

والعنایة المركزة 
٢(  

  ٢ علم التخدیر والعنایة المركزة
  العملیاتالعمل داخل غرف  -
 -جراحة-( عامة العنایة المركزة -

 نساء) -أصابات
  عملیات القلب المفتوح -
  عالج اآلالم الحادة -
  الطوارىء التدریب بقسم  -
  )إنعاش القلب الرئوى (
 راسة االنشطةك -

Anesthesia and Intensive Care 2 
-Work  inside operative rooms 
-Intensive care (General & Obstetrics & 
Traumatology & Surgery) 
 -Open Heart Surgery 
-Pain relieve 
-C.P.R 
 
- Lookbook 

AIP329B    
  
  

   ١٢٣  
مقررین 
  إختیارین

الطالب مقررین من  یختار -
  قررات التالیةالم

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

  التدقیق اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical practice. 
-Hospital management 

  
  
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
-FAC309L 

  
  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  درجة العلمیةإجمالى ال                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
 ساعة واجب أو دراسة خارج المحاضرة. ٢-١ باإلضافة إلىأسبوع"  ١٥سـاعة محـاضرة نظري في األسـبوع لمـدة فصـل دراسـي واحـد " ١ §
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم من خالل�ة   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
 و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء واألنشطة.  توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 
  نح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.ایعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم الم 
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 )الجراحیة نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة التخدیر والعنایة المركزة

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
اسیة در

فى علوم 
 أساسیة

 
(أربعة 

  مقررات) 

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  ٧٠  

٣٥+٣٥  
  

٣٠  
١٥+١٥  

  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

جوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة ال 
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

تخدیر وعنایة 
  ١ مركزة

 AIP329A  

علم الفیزیاء الفارما كولوجى و الفسیولوجى و   
  ینیكیةوالقیاسات اإلكل

( Pharmacology& Physiology & 
Physics and Clinical Measurments) 

  ١٥٠  ساعات٣
  

٢٠٠  
  

 -  
 

٣٥٠  
  

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٦٠  ٣٦٠  ٤٨٠  ساعة ١٢              AIP329B ٢مركزة العنایة التخدیر والإجمالي مقرر   
  ١ورقة  ٢وعنایة مركزة  رتخدی -  ورقة اولى

Anesthesia  and Intensive care  2 
paper1  

   ١٢٠  ساعات٣
 
  

    

  ٢ورقة  ٢تخدیر وعنایة مركزة  -  ورقة ثانیة
Anesthesia  and Intensive care 
paper 2  

  ١٢٠  ساعات٣

  ٣ورقة   ٢تخدیر وعنایة مركزة  -  ورقة ثالثة
Anesthesia  and Intensive care 2  
paper 3 

  ١٢٠  ساعات٣

 ٤ورقة    ٢تخدیر وعنایة مركزة  -  ورقة رابعة
Anesthesia  and Intensive care 2  
paper 4 

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  رجة بجدول توزیع النقاطأحد المقررات المد  )٢مقرر إختیاري (

 
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ختبارات النظریة عن ما یجب اال تقل درجة اإلك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الثاني وال تضاف درجات مقررالجزء 
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
رى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء ییتم توزیع درجات  إمتحانات التحر  

 واالنشطة
لیة ممن النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو الع %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

حد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أ

  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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  ENT 300 الكود:     الدرجة العلمیة : دكتوراة جراحة األنف واألذن والحنجرة. 
  : جراحة األنف واألذن والحنجرة العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 

           ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  للتقدم للحصول على الدرجة .إشتراطات خاصة 

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢            

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

  احصاء طبى -
 طرق بحث -
ألخالقیة والقانونیة فى الجوانب ا -

 الممارسة الطبیة والبحث العلمى
  تشریح -
  باثولوجى -

Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  
 -Anatomy 
-Pathology 

- FAC309A 
- FAC309A 
 
- FAC310C 
 
-ENT330A 
-ENT330B 

١ 
١ 
  
١ 
 
٣٫٥ 
٣٫٥  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة  في 
علم التخصص ( علم 

األنف واألذن 
  والحنجرة)

علم  األنف واألذن والحنجرة 
  وجراحتھا

  

Ear, Nose  and Throat (ENT) ENT330C 

  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى وأنشطة 

علمیة في علم 
علم األنف التخصص ( 

  واألذن والحنجرة)

علم األنف واألذن والحنجرة 
  وجراحتھا

  عملى إكلینیكى -
  عملیات -

Ear, Nose  and Throat (ENT)  
  

-ENT  
-Operations  

-ENT330C 
 

  

  ١٢٣  
الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین

  المقررات التالیة
  اإلحصاء الطبي المتقدم -
ل و الطب المبني على الدلی -

  التدقیق اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
  
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥ضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "    س��ـاعة مح��ـا  ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  اف المعلم ".خاللة إكتساب مھارات تحت إشر
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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 ن وتوزیع الدرجات ( دكتوراة جراحة األنف واألذن والحنجرة)نظام اإلمتحا
  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر

درجة   التحریرى
  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
)٥ 

  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  حثطرق ب 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  ٧٠  

٣٥+٣٥  
  

 
٣٠ 

١٥+١٥  
  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 باثولوجى
ENT330A   

  باثولوجى
 (Pathology ) 

  ساعتین
  

١٠٠  
  

٧٥  
  

 -  
 

١٧٥  
  

  تشریح
ENT330B  

  تشریح 
 (Anatomy  ) 

  ساعتین
  

١٠٠  
  

٧٥  
  

 -  
  

١٧٥  

  الجزء الثانى
مقررات 

ة دراسی
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

      ENT330Cجراحة األنف واألذن و الحنجرة  إجمالي مقرر   
        

  ١٢٠٠  ٤٨٠  ٢٤٠  ٤٨٠  ساعة ١٢

 )١جراحة األنف واألذن و الحنجرة  ورقة (  ورقة اولى
ENT  (Paper  1 ) 

   ١٢٠  ساعات٣
 
  

    

 )٢و الحنجرة  ورقة ( جراحة األنف واألذن  ورقة ثانیة
ENT  (Paper  2 ) 

  ١٢٠  ساعات٣

 )٣و الحنجرة  ورقة( جراحة األنف واألذن  ورقة ثالثة
ENT  (Paper  3 )  

  ١٢٠  ساعات٣

حاالت و (و الحنجرة  جراحة األنف واألذن  ورقة رابعة
  )اختیار من متعدد  

ENT (MCQ + Commentary ) 

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١ري (مقرر إختیا

  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (
 
التحریرى الواحد  درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ ةكتورادإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 قسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.یعبر الرمز (#) عن مشاركة األ 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠ة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى ویمن النھا %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختی
  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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 PHO 300الكود:          التخاطب . أمراض  الدرجة العلمیة : دكتوراة
  جراحة األنف واألذن والحنجرة : الدرجةالعلمي المسئول عن القسم 

             ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢            

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم
  

  احصاء طبى -
 طرق بحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
  ١التخاطبأمراض 

  تشریح  -
  و فسیولوجیا

  و لسانیات وصوتیات

Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Ethics in Medical 
Practice and Scientific Research  
Phoniatrics 1  
Anatomy& - 

Physiology& 
 -Phonetic &Lingastic 

FAC 309A 
FAC 309B 
FAC310C  

 
  

PHO330A  
 

١  
١  
١  
 
  
٧  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة فى علم 

  التخصص
  ٢التخاطب  أمراضعلم 

  ٢التخاطبأمراض 
 اض التخاطبأمر -
وسائل التشخیص والتأھیل ألمراض  -

 التخاطب
  أمراض عصبیة -

  و أمراض نفسیة

Phoniatrics 2  
- Phoniatrics disorders 
-Evaluation  and rehabilitation of 
Phoniatrics disorders 
-Neurological Diseases and 
Psychatric disorders   

PHO330B#   

  ٢٤  راسیةإجمالى المقررات الد  
تدریب عملى وأنشطة 

  علمیة فى علم التخصص
التخاطب  أمراض ( علم  
٢(  

  Phoniatrics 2  ٢التخاطبأمراض 
  

PHO330B#   

        ١٢٣  
الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین

  المقررات التالیة
  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

  اإلكلینیكي
  افحة العدوى متقدممك -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
 
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
  
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "  س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة    ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   كل مقرر دراسي عتوزع نقاط فرو 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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 التخاطب)أمراض  نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة 

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
 أساسیة

 
)٤ 

  مقررات) 

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  ٧٠  

٣٥+٣٥  
  

 
٣٠ 

١٥+١٥  
  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة الطبیة  
  والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 1 التخاطب
PHO330A   

(تشریح وفسیولوجیا  و لسانیات  1التخاطب
  وصوتیات)

Phonetic 1 (Anatomy& 
Physiology& Phonetic &Lingastic) 

  ١٤٠  ساعات٣
  

٢١٠  
  

-  
 

٣٥٠  
  

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
 مقرر(

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٦٠  ٣٦٠  ٤٨٠  ساعة ١٢ B330PHO #   ٢تخاطبالأمراض إجمالي مقرر   
 )١(ورقة  ٢تخاطبالأمراض  -  ورقة اولى

Phoniatrics 2 paper 1 
   ١٢٠  ساعات٣

 
  

    

 )٢(ورقة ٢تخاطب الأمراض  -  ورقة ثانیة
Phoniatrics 2 paper 2 

  ١٢٠  ساعات٣

مراض عصبیة وأمراض أ( ٢ أمراض تخاطب  -  ورقة ثالثة
 )نفسیة 

Phoniatrics 2 (Neurological Diseases 
and Psychatric disorders) 

  ١٢٠  ساعات٣

 (اختیار من متعدد ) ٢تخاطبالأمراض  -  ورقة رابعة
)MCQ(  ٢   Phoniatrics  

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  ل توزیع النقاطأحد المقررات المدرجة بجدو  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

 
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣د عن عن ساعة وال یزی
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي الجزء األولدرجة المتحانات  ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. ةیعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرج 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠و ىمن النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریر %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

وب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرس
   أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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  ADU 300الكود:الدرجة العلمیة : دكتوراة السمعیات.  
 جراحة األنف واألذن والحنجرة  : العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠قاط المعتمدة : إجمالى الن
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢            

مقررات دراسیة 
فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم

  احصاء طبى -
 طرق بحث -
الجوانب األخالقیة  -

والقانونیة فى الممارسة 
  الطبیة والبحث العلمى

  أمراض نفسیة وعصبیة -
 انف واذن وحنجرة -
  وراثة  -

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific Research 
 
- Neurological and Psychatric Diseases  
 - ENT  
- Genetics  

- FAC309A  
- FAC309B  
- FAC310C 

 
  

- AUD320  
-AUD330A 
AUD330B 

١  
١  
١ 
 

  
٢٫٥  
٢٫٥ 
٢  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة 
  فى علم التخصص

(علم السمعیات 
  متقدم)

 سمعیات متقدم
  السمعیات  -
 ة والتأھیلالمعینات السمعی -
  امراض االتزان -

Audiology (Advanced ) 
-Acoustic 
Acoustic aids for rehabilitations 
-Balance disorders  

AUD330C 
 

 
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة فى 
  علم التخصص

(علم السمعیات 
  متقدم)

   سمعیات متقدم
 
  

Audiology (Advanced) 
 

AUD330C  

١٢٣  

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین
  المقررات التالیة

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

  التدقیق اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
ضمان الجودة فى التعلیم  -

 الطبى
ضمان الجودة فى  -

  الممارسة اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical education. 
 
- Quality assurance of clinical practice. 
 
-Hospital management 

  
  
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G  

 
-FAC300H 

  
-FAC309L 

  

  ٣  لى المقررات اإلختیاریةإجما  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 نشطة.واأل
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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 نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة السمعیات)
  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر

درجة   التحریرى
  شفوى 

*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  ةالدرج

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
  
)٦ 

  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  ٧٠  

٣٥+٣٥  
  

 
٣٠ 

١٥+١٥  
  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

رسة الطبیة المما
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 وراثة
AUD330A   

  -   ٥٠  ٥٠  ساعتین  (Genetics)وراثة                                  -
  

١٠٠  

أمراض نفسیة 
 وعصبیة

AUD320  

  أمراض نفسیة وعصبیة -
 (Neurological and Psychatric 
Diseases) 

  ساعتین
  

٣٥  ٥٠  
  

٤٠  
  

١٢٥  
  

  انف واذن وحنجرة
AUD330B  

  ٥٠  ساعتین  (ENT)انف واذن وحنجرة                       - 
  

٤٠  ٣٥  
  

١٢٥  

  الجزء الثانى
رات مقر

دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٢٧٥  ٢٧٥  ٦٥٠  ساعة ٣١              AUD330Cالسمعیات  متقدم علم إجمالي مقرر   
  ١متقدم ورقة  السمعیات -  ورقة اولى

Audiology (Advanced) paper 1 
   ١٥٠  ساعات ٣

 
  

    

 ٢السمعیات متقدم ورقة  -  ورقة ثانیة
Audiology (Advanced) paper 2 

  ١٥٠  ساعات ٣

 )المعینات السمعیة  والتأھیل ( السمعیات متقدم  -  ورقة ثالثة
Audiology (Advanced) (Acoustic 
aids for rehabilitations) 

  ١٥٠  ساعات ٣

   )امراض االتزان(السمعیات متقدم  -  ورقة رابعة
Audiology (Advanced) (Balance 
disorders) 

 ١٠٠  ساعتان

  

السمعیات متقدم ورقة خامسة (اختیار من  -  ورقة خامسة
 و مناقشة حاالت) متعدد

Audiology (Advanced) (MCQ+ 
Commentary ) 

  ١٠٠  ساعتان

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  ررات المدرجة بجدول توزیع النقاطأحد المق  )٢مقرر إختیاري (

درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  
 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 

وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠درجة اإلختبارات النظریة عن  ما یجب اال تقلك  
٦٠%.  

ت درجة إلمتحانا ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 
 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر

 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
ت التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء ایتم توزیع درجات  إمتحان  

 واالنشطة
أو العملیة  ةمن النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكی %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

ھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز ل
 أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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 CCP 300الكود:      الدرجة العلمیة : دكتوراة الباثولوجیا اإلكلینیكیة. 
  : الباثولوجیا اإلكلینیكیة العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  على الدرجة . إشتراطات خاصة للتقدم للحصول

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢                            

مقررات دراسیة 
فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم

  احصاء طبى -
 طرق بحث -
ب األخالقیة والقانونیة فى الجوان -

 الممارسة الطبیة والبحث العلمى
  
 الجینات الخلویة -
  البیولجیا الجزئیة -
 االجھزة واالدوات- 

-Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspets and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  
- Cytogentics  
- Molecular Biology 
- Instrumentation and Equipments 

-FAC309A 
-FAC309B  
-FAC310C  

 
 
-CCP331A 
-CCP331B  
-CCP331C  

١  
١  
١  
 
  
٢  
٢  
٣  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة 

علم فى 
  التخصص

الباثولوجیا (علم  
  )اإلكلینیكیة

  علم الباثولوجیا اإلكلینیكیة
األتیة  یختار الطالب أحد الفروع

 ٣لمقرر أساسى ویمتحن فیھا 
 ورقات وباقى الفروع ورقة رابعة

  كیمیاء إكلینیكیة -
  أمراض الدم -
  مناعة إكلینیكیة -
  بكتریا إكلینیكیة -
مقرر فرعى فى الثالثة فروع  -

  الباقیة 

Clinical pathology  
 
 
 
-Clinical Chemistry 
- Hematology 
- Clinical Immunolgy   
- Clinical Bacteriolgy  

DCCP331- 
 
 
 
 
 
 
  

  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة 
علم فى 

  التخصص
(علم الباثولوجیا  

  اإلكلینیكیة)

  علم الباثولوجیا اإلكلینیكیة -
  

Clinical pathology  
 

CCP331D  
  
  
 

  

 
 
 
 
١٢٣  

مقررین 
  إختیارین

الطالب مقررین من  یختار -
  التالیةالمقررات 

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

  التدقیق اإلكلینیكي
 مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
 
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
  
FAC309K  
FAC300F 

 
FAC307M 
FAC300G 

 
FAC300H 
 
FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  ةإجمالى الدرجة العلمی                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
إكلینیكي أوعملي یتم من ساعة تدریب  ٢اإلضافة إلى ب" أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ 

و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي
  واألنشطة.

 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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 متحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة الباثولوجیا اإلكلینیكیة)نظام اإل
  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر

درجة   التحریرى
  شفوى 

*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة فى 
  علوم أساسیة

  
  
  
  مقررات)  ٦(

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  ق بحثطر 
 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  ٧٠  

٣٥+٣٥  
  

 
٣٠ 

١٥+١٥  
  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
األخالقیة 

والقانونیة فى 
الممارسة 

الطبیة والبحث 
  العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة الطبیة  
  والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

الجینات 
 الخلویة

CCP331A   

 ساعتین  (Cytogentics) الجینات الخلویة                   
  

٥٠ 
 

٥٠ 
  

 -  ١٠٠ 

البیولوجیا 
  الجزیئیة

CCP331B  

 البیولوجیا الجزیئیة 
 (Molecular Biology) 

 ١٠٠  ٣٠  ٢٠  ٥٠  ساعتین

االدوات 
  واالجھزة

CCP331C  

 االدوات واالجھزة 
 (Instrumentation and Equipments ) 

  ساعات٣
 

١٥٠  -  ٥٠ ١٠٠ 

  الجزء الثانى
مقررات 

دراسیة في 
علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٦٠  ٢٤٠  ٦٠٠  ساعة ١٢                 CCP331Dالباثولوجیا اإلكلینیكیةإجمالي مقرر   
  ١ورقة التخصص الدقیق -  ورقة اولى

Advanced subspeciality paper 1  
   ١٤٠  ساعات٣

 
  

    

 ٢ورقة التخصص الدقیق -  ورقة ثانیة
Advanced subspeciality paper 2  

  ١٤٠  ساعات٣

 ٣ورقة التخصص الدقیق -  ورقة ثالثة
Advanced subspeciality paper 3 

  ١٤٠  تساعا٣

 ٤ورقة باقي فروع المقرر -  ورقة رابعة
Remaining subcourses paper 4  

  ١٨٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  
 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 

وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠ وال تزید عن %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
٦٠%.  

درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 
 اإلختیاریة للمجموع الكلي]. الموادین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر

 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
مقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء لیتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى ا  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى$ یختار الطالب مقررین إختیاریین  %٦٠ة الصغرى  لكل مقرر یتعادل النھا  

ألول أو ا وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین أو كالھما خالل الجزء
 الثانى من الدكتوراه.

 CAR 300الكود:  الدرجة العلمیة : دكتوراة طب القلب واألوعیة الدمویة.  
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  : طب القلب واألوعیة الدمویة العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 
  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 

  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .
  لمعتمدةالنقاط ا  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              
  ٤٠  الرسالة                       

  ٤٠  بحث منشور ٢                           
مقررات دراسیة 
فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم

  احصاء طبى -
 طرق بحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

  حث العلمىالممارسة الطبیة والب
  
  التشریح والفسیولوجي -
  ١القلب و االوعیة الدمویةعلم -
الجزیئیة  االبیولوجی الوراثة و -

 المراض القلب 

Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and  Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research.  
- Anatomy &Physiology 
Cardiovascular 1 
-Genetic And Molecular biology  of 
cardiovascular diseases  

-FAC309A  
-FAC309B  
-FAC310C  

  
  
-CAR332A#  

1CAR33-  
  

١  
١  
١  
  
 
٤ 
٣ 
 
  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة 

علم فى 
  التخصص

طب القلب  (علم 
و االوعیة 

  )٢الدمویة

 ٢یةالقلب و االوعیة الدمو علم -
  امراض القلب  -

  الحاالت الحرجة - 
الفحوصات الالختراقیة في  -

  امراض القلب 
الفحوصات االختراقیة في -

 امراض القلب

Cardiovascular  2 
 -Cardio-vascular  
Diseases ( CVD ) 
- Cardiac emergency   
- Non Inasive Investigation  of  CVD  

  - Invasive investigations of  CVD  

BCAR332 
 
  

 
 
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة 
فى علم 

  التخصص
(علم  طب القلب 

و االوعیة 
  )٢الدمویة

 ٢الدمویة علم القلب و االوعیة -
  

Cardiovascular  2 
  

BCAR332-  
    

  
  
١٢٣  

مقررین 
  إختیارین

الطالب مقررین من  یختار -
  المقررات التالیة

  الطبي المتقدماإلحصاء  -
الطب المبني على الدلیل و  -

  التدقیق اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical practice. 
-Hospital management 

  
  
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  المعتمدة الواحدة تعادل: النقطة 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
لي یتم م�ن  ساعة تدریب إكلینیكي أوعم ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  ر وفقًا لتوصیفھ.ریعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المق 
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 نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة طب القلب واألوعیة الدمویة)

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة فى 

علوم 
  أساسیة 

  
  
)5 

  ات)مقرر

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
األخالقیة 

والقانونیة فى 
الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

ممارسة الجوانب األخالقیة والقانونیة فى ال 
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

التشریح و 
  الفسیولوجي

CAR332A  

  التشریح و الفسیولوجي
Anatomy &Physiology 

 ١٢٠  ساعات٣
٦٠+٦٠  

٨٠ 
٤٠+٤٠  

  ٢٠٠  

البیولوجیا 
 الجینیة و
الجزیئیة 

 المراض القلب
133CAR   

  البیولوجیا الجینیة و الجزیئیة المراض القلب 
Genetic And Molecular biology  of 
cardiovascular diseases 

  ١٥٠  -   ٥٠  ١٠٠  ساعات٣  

  الجزء الثانى
مقررات 

دراسیة في 
علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

B323CAR       ٢طب القلب واألوعیة الدمویة إجمالي مقرر   
   

  ١٢٠٠  ٦٠٠  ١٢٠  ٤٨٠  ساعة ١٢

  الورقة األولى ٢طب القلب واألوعیة الدمویة  -  ورقة اولى
 Cardiovascular 2 paper1 

   ١٢٠  ساعات٣
 
  

    

 الورقة الثانیة ٢  طب القلب واألوعیة الدمویة  -  ورقة ثانیة
Cardiovascular 2 paper 2  

  ١٢٠  ساعات٣

 الورقة الثالثة  ٢ب واألوعیة الدمویة  طب القل -  ورقة ثالثة
Cardiovascular 2 paper 3 

  ١٢٠  ساعات٣

 الورقة الرابعة   ٢طب القلب واألوعیة الدمویة  -  ورقة رابعة
Cardiovascular 2 paper 4 

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  طأحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقا  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

 
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ألى مقرر دراسى أو وحده منھ.ساعات  ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  لتمھیديا درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 قرر وفقًا لتوصیفھ.میعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس ال 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
ایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة ھمن الن %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

ح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موض
  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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 لدرجة الدكتوراة هاوتوزيع درجات المقررات اإلختياريةكود 

  الكود
 

 المقرر Course القائم بالتدریس طرق التقییم
  شفوى/
 عملى

 تحریرى

  
  
-FAC309K 

 
-FAC300F 

 
-FAC307M  

 
-FAC300G 

 
-FAC300H 

 
-FAC309L 

  
  
٥٠ 
 
٥٠  
 
٥٠  
 
٥٠  
 
٥٠  
 
٥٠ 

 
 
٥٠ 
 
٥٠  
 
٥٠  
 
٥٠  
 
٥٠  
 
٥٠ 

  
  
و طب  الصحة العامة - 

 المجتمع
 وحدة ضمان الجودة - 
 
 قسم المیكروبیولوجى - 
  
 وحدة ضمان الجودة - 
  
 وحدة ضمان الجودة - 
  
و طب  الصحة العامة - 

 المجتمع

  
 
-Advanced  medical 
statistics.  
- Evidence based 
medicine. 
- Advanced infection 
control. 
- Quality assurance of 
medical education. 
- Quality assurance of 
clinical practice. 
-Hospital management 

من المقررات  ینیختار الطالب مقرر
  التالیة

  المتقدم اإلحصاء الطبي -
  
ل و التدقیق الطب المبني على الدلی -

  اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
  
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
 إدارة المستشفیات -

  
الدرجات تضاف  وال و العمليأمجموع درجة التحریري و الشفوي من  ٪٦٠فى حالة حصولھ على  اإلختیاري یعتبر الطالب ناجح فى المقرر ·

  الكليإلى المجموع 
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  الباب الثامن
  

لنقاط المعتمدة لدرجات ا 
 اة ونظام األمتحانرالدكتو
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 ANA300الكود:                 اآلدمى وعلم األجنةالدرجة العلمیة : دكتوراة التشریح  
                   اآلدمى وعلم األجنةالقسم العلمى المسئول عن الدرجة : التشریح 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
 للتقدم للحصول على الدرجة . إشتراطات خاصة

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ

  ٨٠  الرسالة
  ٤٠  بحث منشور ٢

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة 
  یحددھا القسم

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
الجوان��ب األخالقی��ة والقانونی��ة ف��ى   -

  علمىالممارسة الطبیة والبحث ال

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  

- FAC 309A 
- FAC 309B 
- FAC310C  

  

١ 
١ 
١  

  

  )١علم التشریح (
  علم النمو -

وعلم اصل االنسان والتطور 
  والتشریح المقارن

Anatomy (1)  
-Science of growth  
&Anthropology & comparative 
anatomy 

ANA 301A  
 

٧  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة فى 

  علم التخصص
  )٢(علم التشریح 

   Anatomy (2)  ANA 301B  )٢علم التشریح (
  العلوم التشریحیة األساسیة -  

  علم االجنھ المتقدم -
  متشریح الجھاز العصبى المتقد -

- Basic anatomy science 
- Advanced embryology 
- Advanced neuroanatomy 

  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة فى 
  علم التخصص
  )٢(علم التشریح 

   Anatomy (2)  ANA 301B  )٢علم التشریح (
  

  
٨٣  

یختیار الطالب مقررین من  -  مقررین إختیارین
  تالیةالمقررات ال

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

  اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
  إدارة المستشفیات -

  
  

- Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 

 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management   

  
  

-FAC309K 
-FAC300F 

 
-FAC307M 
-FAC300G 

 
-FAC300H 

 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥اعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "    س��ـ ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  تحت إشراف المعلم ". خاللة إكتساب مھارات
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   ل مقرر دراسيكروع فتوزع نقاط  

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.  
 
 
 
 
 
 
  



  
  
  
  
 

162

  )اآلدمى وعلم األجنة م اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة التشریحنظا
  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر

  درجة         التحریرى
       *شفوى

  عملى/
  إكلینیكى 

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
)٤ 

  مقررات)

  يإحصاء طب 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 
 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث   -
- Medical statistics. 
& Research methodology 

  ساعة٢
  
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

-  ١٠٠  
  
  

الجوانب 
األخالقیة 

والقانونیة فى 
الممارسة 

الطبیة والبحث 
  العلمى

FAC310C  

یة الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة الطب -
  والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific Research  

  ساعة
  
  
  

٣٥  
  
 
  

١٥  
  
 
  

 -  ٥٠  
  
  
  

علم التشریح 
١  

ANA 
301A  

(عل���م النم���و وعل���م اص���ل االنس���ان      ١عل���م التش���ریح  
  والتطور والتشریح المقارن)

Anatomy 1 (Science of growth 
&Anthropology & comparative anatomy)  

  ساعات٣
  

٢٥٠  
  

٣٥٠  -  ١٠٠  

  الجزء الثانى
مقررات 

دراسیة  فى 
علم 

  التخصص

  ١٢٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٦٠٠  ساعة ANA 301A   12                                )٢(علم التشریح إجمالي 
 (البطن و الحوض)  ٢علم التشریح -  ورقة أولي

-Anatomy (2) (Abdomen- Pelvis) 
  ساعات٣

  
١٥٠  
  

      

األطراف العلویة  –(الرأس و الرقبة  ٢علم التشریح -  ورقة ثانیة
 و السفلیة) 

- Anatomy (2) 
(Head & neck   - Lower & upper limbs) 

  
  ساعات٣

  

  
١٥٠  

  (علم االجنھ المتقدم ) ٢علم التشریح -  ورقة ثالثة
- Antomy (2) (Advanced Embryology) 

  ١٥٠  ساعات٣

  (تشریح الجھاز العصبى المتقدم) ٢علم التشریح  -  ورقة  رابعة
- Antomy (2) (Advanced Neuroanatomy)  

  ١٥٠  ساعات٣

  المقرران اإلختیاریان $
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  وزیع النقاطأحد المقررات المدرجة بجدول ت  )٢مقرر إختیاري (

 
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠نظریة عن ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات الك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین تضاف درجات مقررالجزء الثاني وال 
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء  یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 رر على حدى.لكل مق
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   
ن یاإلختبار $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد 

 أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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      HIS300الكود:    وبیولوجیا الخلیة راة الھستولوجیاالدرجة العلمیة : دكتو
  ( علم األنسجة وبیولوجیا الخلیة ) یاالقسم العلمي المسئول عن الدرجة: الھستولولج

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  لحصول على الدرجة .إشتراطات خاصة للتقدم ل

  النقاط المعتمدة  الكود  Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ

  ٨٠  الرسالة
  ٤٠  بحث منشور ٢

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
الجوانب األخالقی�ة والقانونی�ة ف�ى     -

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
  
  )١(م الھستولوجى عل
 البیولوجیا الجزیئیة- 

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects & Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  
Histology (1) 
-Molecular Biology  

-FAC309A 
-FAC309B 
-FAC310C  

  
  

§HIS302A-  
  

١ 
١  
١  
  
  
٧ 

(5 didactic +2 
training) 

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة فى 
علم التخصص (علم 

  )٢الھستولوجى 

  )٢ (علم الھستولوجى
و الكیمیاء  یةلدراسة علم الخ -

  المتقدم الدقیقة التقنیة یة والنسیج
   
  ١ھستولوجى متقدم  -
 ٢ھستولوجى متقدم  -
  ٣ھستولوجى متقدم  -

Histology(2) 
-Advanced cytology, 
Histochemistry & 
Microtechniques 
-Advanced  Histology1 
- Advanced Histology2 
- Advanced Histology3  

HIS302B-  
  

 
 
٢٤  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة فى 
علم التخصص (علم 

  )٢الھستولوجى 

  )٢ (علم الھستولوجى
  

Histology(2) 
  

HIS302B-  

  

      ٨٣  
یختیار الطالب مقررین من  -  مقررین إختیارین

  المقررات التالیة
  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

  التدقیق اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
  إدارة المستشفیات -

  
  

- Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 

 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management   

  
  

-FAC309K 
-FAC300F 

 
-FAC307M 
-FAC300G 

 
-FAC300H 

 
-FAC309L 

  

  ٣  ى المقررات اإلختیاریةإجمال  
  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل:   
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢فة إلى باإلضا" أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
 لقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.لیعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة  
 عن مشاركة أقسام من خارج كلیة الطب جامعة أسیوط  للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ )§یعبر الرمز ( 
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  )وبیولوجیا الخلیة یانظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة الھستولولج

  اإلمتحان  تباراإلخ  المادة / المقرر

درجة   التحریرى
  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى
مدة 

  اإلمتحان
  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 

دراسیة 

فى علوم 

  أساسیة 

  

  

)٤ 

  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین

  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  

  

١٠٠  

  

الجوانب 
األخالقیة 

والقانونیة فى 
الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة الطبیة  
  والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  عةسا

  

  

٣٥  

  

  

١٥  

  

  

 -  

  

  

٥٠  

  

  

علم الھستولوجى 
)١(  

HIS302A§   

 البیولوجیا الجزیئیة )١(علم الھستولوجى  
Histology (1) (Molecular Biology) 

  ٣٥٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٥٠  ساعات٣

  الجزء الثانى

مقررات 
دراسیة 
في علم 

  التخصص
  

  ١٢٠٠  ٢٢٥  ٣٧٥  ٦٠٠  ساعة ١٢                HIS302B ٢علم الھستولوجي إجمالي   

و   دراسة علم الخلیة) (٢علم الھستولوجي ( -  ورقة اولى
  )الكیمیاء النسیجیة و التقنیة الدقیقة المتقدم

Histology (2) (-Advanced cytology, 
Histochemistry & Microtechniques)  

   ١٥٠  ساعات٣

 

  

    

  )١ دمقمت) (ھستولوجى ٢علم الھستولوجي (-   ورقة ثانیة
Histology (2) (Advanced Histology 1) 

  ١٥٠  ساعات٣

 )٢ دمقمت) (ھستولوجى ٢علم الھستولوجي (  ورقة ثالثة
Histology (2) (Advanced Histology 2) 

 ١٥٠ ساعات٣

 )٣ دمقمت) (ھستولوجى ٢علم الھستولوجي (  ورقة رابعة
Histology (2) (Advanced Histology 3) 

  ١٥٠ ساعات٣

  $ ان اإلختیاریانالمقرر

  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

  
رى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد ظدرجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار الن ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدلدرجات الكلي لدرجة الاإجمالي مجموغ  

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
 عن مشاركة أقسام من خارج كلیة الطب جامعة أسیوط  للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ )§یعبر الرمز ( 
كى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء ییتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلین  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 دى.لكل مقرر على ح
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد
  ھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.أو كال
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 PHY300الكود:    الطبیة لدرجة العلمیة : دكتوراة الفسیولوجیاا
  الطبیة : الفسیولوجیاالقسم العلمي المسئول عن الدرجة

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  لمعتمدةالنقاط ا  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ    

  ٨٠  الرسالة
  ٤٠  بحث منشور ٢

مقررات دراسیة 
فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم
  
  
  

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
الجوان����ب األخالقی����ة والقانونی����ة ف����ى     -

 الممارسة الطبیة والبحث العلمى
 

  ١علم الفسیولوجیا
 عصابولألللقلب  فسیولوجیا تطبیقیة  -

  للصدرو 

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects & 
Ethics in Medical Practice 
and Scientific Research  
Physiology 1 
- Applied Human 
Physiology of Cardiology 
Neurology  and Chest   

- FAC 309A 
- FAC 309B 
- FAC310C  

 
 

PHY303A# 
  
 

 

١  
١  
١  
  

  
٧  

  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة    
مقررات دراسیة 

علم فى 
  التخصص 

 ولوجیایالفس( علم 
٢(  

  ٢علم الفسیولوجیا 
  علم الخلیة والفسیولوجیا العام -
  
  علم الفسیولوجى المتقدم -

  علم فسیولوجیا متقدم للجھاز الدورى -١
 علم فسیولوجیا متقدم للجھاز العصبى -٢
  
  
 عصاب والعضالتاألعلم  -
 لغدد الصماء والجھاز التناسلىا -
 
  لجھاز الھضمىافسیولوجیا  -
 وظائف التنفسفسیولوجیا  -
  ستقالب العام وتنظیم حرارة الجسماإل -
 وظائف الدم والمناعةعلم  -
  وظائف الجھاز البولى وسوائل الجسم -

Physiology 2  
- The cell and general 
Physiology  
 -Advanced Physiology Of : 
- CVS,  
- CNS, Special Sense And 
Autonomic Nervouse 
System 
 - Muscle And Nerve. 
- Endocrine And 
Reproduction  

 
-Digstion  
- Respiration  
- General Metabolism 
- Blood And Immunity. 
- Kidney And Body Fluids   

B  303PHY   
  

 
 
 
 
 
 

  ٢٤  ات الدراسیةإجمالى المقرر
تدریب عملى 

فى وأنشطة علمیة 
  علم التخصص 

( علم الفسیولوجیا 
٢(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢علم الفسیولوجیا
 تجارب في:*
  علم الخلیة والفسیولوجیا العام -
  علم الفسیولوجى المتقدم -

 للجھاز الدورى و للجھاز العصبى
  
 علم األعصاب والعضالت -
 الغدد الصماء والجھاز التناسلى -
  
  فسیولوجیا الجھاز الھضمى -
 فسیولوجیا وظائف التنفس -
  اإلستقالب العام وتنظیم حرارة الجسم -
 علم وظائف الدم والمناعة -
 
   وظائف الجھاز البولى وسوائل الجسم -
السمینار العلمي و المؤتمرات و -

  اللقاءات العلمیة
  

Physiology 2  
* Experiments Of : 
- Cell Physiology 
- CVS, 
- CNS, Special Sense And 
Autonomic Nervouse 
System  
- Muscle And Nerve.  
- Endocrine And 
Reproduction  
-Digstion  
- Respiration 
- General Metabolism  
- Blood And Immunity. 

 
- Kidney And Body  Fluids  
- Seminars, Conferences, 
Meetings 

PHY303B  
  

 
٨٣  

    ٨٣  
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الطالب مقررین من المقررات  یختار -  ررین إختیارینمق
  التالیة

 اإلحصاء الطبي المتقدم -
  
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 اإلكلینیكي
  
 مكافحة العدوى متقدم -
  
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
  ضمان الجودة فى الممارسة اإلكلینیكیة -
  إدارة المستشفیات -

  
  

- Advanced medical 
statistics. 
- Evidence based medicine. 

 
- Advanced infection 
control. 
- Quality assurance of 
medical education. 
- Quality assurance of 
clinical practice. 
-Hospital management   

  
  

-FAC309K 
 
-FAC300F 

 
-FAC307M 

 
-FAC300G 

 
-FAC300H 

 
-FAC309L 

  

  ٣  ررات اإلختیاریةإجمالى المق
 

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  مانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.لیعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم ا 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  



  
  
  
  
 

167

 )الطبیة نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة الفسیولوجیا
  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر

درجة   التحریرى
  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  التمھیدي الجزء األول

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة

  
  
)٤ 

  مقررات)  

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  العلمى والبحث

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 ١علم الفسیولوجى
#PHY303A  

   علم الفیسیولوجى التطبیقى
Applied Human Physiology 

  ٣٥٠  ٧٥  ٧٥  ٢٠٠  ساعات٣

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٢٤٠  ٢٤٠  ٧٢٠  ساعة ١٢               PHY303B ٢ الفسیولوجیاعلم  مقرر إجمالي  
علم األعصاب (٢ علم الفسیولوجیا  -  ورقة اولى

و  –علم وظائف الجھاز الدوري  -والعضالت
  لدم)علم وظائف ا

Physiology 2(Muscle And Nerve, 
Blood ,Cardiovacular System)  

   ١٨٠  ساعات٣
 
  

    

علم فسیولوجیا االعصاب (٢ علم الفسیولوجیا  -  ورقة ثانیة
  و الجھاز التنفسي) -و الجھاز الھضمي 

Physiology 2  (Kidney & Digestion 
& Respiration) 

  ١٨٠  ساعات٣

 فسیولوجیا الجھاز(٢ الفسیولوجیا علم  -  ورقة ثالثة
   )العصبي المتقدم

Physiology 2 (Central Nervouse 
System  And Special Sense, 
Autonomic Nervous System)  

 ١٨٠ ساعات٣

فسیولوجیا الغدد الصماء (٢ علم الفسیولوجیا  -  ورقة رابعة
   )و الجھاز التناسلي و االستقالب العام

Physiology 2 (Endocrine  & 
Reproduction & Metabolism  )  

  ١٨٠ ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

  
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠رات الدراسیة ریخصص لكل نقطة معتمدة من المق 

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠ویة والعملیة واإلكلینیكیة عن وال تقل درجة اإلختبارات الشف %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی (*) 
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
برنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء لیتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف ا  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى من النھایة %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

$ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء 
 أحد اإلختبارین أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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 MBC300الكود:          الطبیة میاء الحیویةیجة العلمیة : دكتوراة الكالدر
  الطبیة میاء الحیویةی: الك العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  لحصول علیھدرجة الماجستیر السابق ا
  ٨٠  الرسالة

  ٤٠  بحث منشور ٢
مقررات دراسیة 
فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة ف�ى   -

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
 

  ١علم الكیمیاء الحیویة
الكیمیاء الحیویة لوظائف  -

  األعضاء

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects & 
Ethics in Medical Practice and 
Scientific Research  
Biochemistry  1 
- Biochemistry of organs 
functions.  

FAC309A 
FAC309B 
FAC310C  

  
  
MBC304A 

  

١  
١  
١  
  
  
٧  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة 

 فى
  علم التخصص 

الكیمیاء (علم 
  متقدم ) ٢الحیویة

  متقدم ٢علم الكیمیاء الحیویة

 كیمیاء حیویة متقدم -

موت الخالیا وتخلیق أوعیة  -

 دمویة جدیدة وجینات موت الخالیا

  التلوث -

  التغذیة -

  األساس الجینى للسمنھ -

 كیمیاء فسیولوجیا القلب -

  الجالییشن المتقدم-

 كیمیاء تصلب الشرایین -

  

  الدم تغیرات دھون -

كیمیاء فسیولوجیا لمرض  - 

  السكرى

تكنولوجیا األجسام متناھیة  -

  الصغر

  تقریر عن حالة -

  البیولوجیا الجزیئیة لالورام -

  أمراض الدم -

  ناقالت األعصاب -

الكیمیاء العضویة للجھاز  -

  العصبى وأمراضھ

 دالالت األورام -

خلل األندوثیلیم ودالالت تجمع  -

 الصفائح الدمویة

Biochemistry 2 Advanced  

-Advanced biochemistry   

- Angiogenesis, Apoptosis, 

Apoptotic genes  

 

- Pollutions 

- Nutrition 

- Genetic Basis of  obesity  

 -Cardiac Biomarkers  

 -Advanced Glyation  

 -Biochemistry of 

atherosclerosis  

 -LDH modification 

-Biochemistry of  Diabetes 

 

-Nanotechnology  

  

- Case report 

- Cancer Biology 

- Haemoglobinopathy  

- Neurotransmitters  

- CNS biochemistry and its 

diseases  

 - Tumor Markers 

- Endothelial Dysfunctions 

MBC304B 

  

  

٢٤  
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الكیمیاء الحیویة للسیتوكاین  -

  والكیموكاینز 

and  Platelet aggregations  

Biomarkers 

 -Cytokines and chemokines 

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة فى 
علم التخصص   

(علم الكیمیاء 
  متقدم ) ٢الحیویة

  - متقدم ٢علم الكیمیاء الحیویة

مستوى متقدم فى موضوعات 
الكیمیاء الحیویة العملیة التى 

درست فى الماجستیر باألضافة 
  - إلى :

   -PCRزراعة األنسجة - 

 - FISH 

 ھربائىالفصل الك - 

 حل المشكالت - 

  

Biochemistry 2 Advanced  

Advanced level of practical 
biochemistry Techniques in 
master degree plus 
  
-Tissue culture, PCR  

 -FISH 

 -Electrophoresis HPLC 

 -Problem solving of medical 

cases  

&  MBC304A

MBC304B 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
٨٣  

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیاریین 
  المقررات التالیة

 اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

 التدقیق اإلكلینیكي
 مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
 
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

  
  
-Advanced medical statistics.  
- Evidence based medicine. 

  
- Advanced infection control.  
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management    

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M 
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
یكي أوعملي یتم م�ن  ساعة تدریب إكلین ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  دریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.تیعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

  )الطبیة میاء الحیویةینظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة الك
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  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر 
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

علوم فى 
  أساسیة

  
  
)٤ 

  مقررات)  

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

خالقیة والقانونیة فى الممارسة الجوانب األ 
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 علم الكیمیاء الحیویة
١  

MBC304A   

الكیمیاء الحیویة : ١ علم الكیمیاء الحیویة
 لوظائف األعضاء

Biochemistry  1: 
(Biochemistry of organs functions) 

  ٣٥٠  ٩٥  ٨٠  ١٧٥  ساعات٣

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٤٨٠  ٢٤٠  ٤٨٠  ساعة ١٢              MBC304B متقدم٢الكیمیاء الحیویة  إجمالي مقرر  
 ورقة أولى :متقدم٢الكیمیاء الحیویة  -  ورقة اولى

Advanced Biochemistry 2 paper1 
(Advanced Biochemistry ) 

  ساعات٣
 
  

١٢٠   
 
  

    

  ورقة ثانیة :متقدم٢الكیمیاء الحیویة  -  ورقة ثانیة
Advanced Biochemistry 2  paper 2 

  ٨٠  ساعة٢

 ورقة ثالثة : متقدم٢الكیمیاء الحیویة  -  ورقة ثالثة
Advanced Biochemistry 2  paper 3 

  ساعة٢
 

١٢٠ 

 ورقة رابعة :متقدم٢الكیمیاء الحیویة  -  ورقة رابعة
Advanced Biochemistry 2  paper 4 

  ساعات٣
 

٨٠  

متقدم: (اختیار من متعدد و ٢الكیمیاء الحیویة -   ورقة خامسة
  حالة )

Advanced Biochemistry 2 paper 5 :
Case report  and MCQ 

  ٨٠  ساعة٢

  $ انالمقرران اإلختیاری
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

 
قل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد یدرجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدلدرجة ال يإجمالي مجموغ الدرجات الكل 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 #) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.(یعبر الرمز  
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠دل اتحسب النھایة الصغرى وتع  

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

ن طالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختباری$ یختار ال
  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.

 
 

    PAT300الكود:  الدرجة العلمیة : دكتوراة الباثولوجیا
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  : الباثولوجیا الدرجةالعلمي المسئول عن القسم 
  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 

  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ
  ٤٠  الرسالة

  ٤٠  بحث منشور ٢
مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم
  
  
  
  

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
 
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
  

  ١علم الباثولوجیا 
 و الباثولوجیا الكیمیائیة المناعی�ة   -

  اساسیات الباثولوجیا الجزیئیة

- Medical statistics. 
-Research methodology 
 
- Medicolegal  Aspects and 
Ethics in Medical Practice and 
Scientific Research  
Pathology 1 
-Immunohistochemistry 
& Basics of molecular 
pathology 

-FAC309A 
-FAC309B 

 
-FAC310C 

 
  

PAT305A 
 
 

١  
١ 
 
١  
  
  
 
  
٧  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة فى 

  علم التخصص 
  )٢(علم الباثولوجیا  

  ٢علم الباتولوجیا 
 
  

Pathology ٢ 
 

-PAT305B  
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى وأنشطة 

في علم علمیة 
  التخصص 

  )٢(علم الباثولوجیا  

 ٢ Pathology  ٢علم الباتولوجیا
  

  
  

-PAT305B  
  
  

  
  
  

  
        ١٢٣  

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیاریین 
  المقررات التالیة

 اإلحصاء الطبي المتقدم -
ني على الدلیل و الطب المب -

 التدقیق اإلكلینیكي
 مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

  
  
Advanced medical statistics.  
- Evidence based medicine. 

  
- Advanced infection control.  
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management    

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M 
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـي واح��ـد " س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل درا     ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   دراسي توزع نقاط فروع كل مقرر 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.   

  
  
 
 
  
  
  

  لوجیا)نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة الباثو
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  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
)٤ 

  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة الطبیة  
  والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

  ١ علم الباثولوجیا
PAT305A   

الباثولوجیا الكیمیائیة المناعیة و (١علم الباثولوجیا 
 )اساسیات الباثولوجیا الجزیئیة

Pathology 1(Immunohistochemistry 
& Basics of molecular pathology) 

  ٣٥٠  ٩٠  ٨٥  ١٧٥  ساعات٣

  لثانىالجزء ا
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٤٢٠  ٣٠٠  ٤٨٠  ساعة ١٢                   PAT305B ٢علم الباثولوجیا إجمالي مقرر   
ورقة أولى٢علم الباثولوجیا  -  ورقة اولى  

Pathology 2  paper 1 
   ١٢٠  ساعات ٣

 
  

    

ورقة ثانیة ٢علم الباثولوجیا -   ورقة ثانیة  
Pathology 2  paper 2 

  ١٢٠  ساعات ٣

ورقة ثالثة  ٢علم الباثولوجیا -  ورقة ثالثة  
Pathology 2  paper 3 

  ١٢٠  ساعات ٣

 ورقة رابعة ٢علم الباثولوجیا -  ورقة رابعة
Pathology 2  paper 4 

  ساعات ٣

  

١٢٠  

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  بجدول توزیع النقاط أحد المقررات المدرجة  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

  
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣ یزید عن عن ساعة وال
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي انات الجزء األولدرجة المتح ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 لدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.لیعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح  
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠حریرى وتمن النھایة العظمى لدرجة اإلختبار ال %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح 

  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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  یا الطبیة: الفارماكولوج العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 
  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 

  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ
  ٨٠  الرسالة

  ٤٠  بحث منشور ٢
مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

  احصاء طبى -
 طرق بحث -
قی��ة والقانونی��ة ف��ى   الجوان��ب األخال -

 الممارسة الطبیة والبحث العلمى
 
  التحلیل القیاسى - 
 البیولوجیا الجزیئیة - 
  التكنولوجیا الحیویة - 

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects & Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research 
 -Insrumental analysis 
- Moleclar biology 
- Biotechnology  

-FAC309A 
-FAC309B 
-FAC310C  

  
 
PHA306A§ 
PHA304 
PHA307  

١  
١  
١  

  
 

٣  
٢  
٢  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
علم مقررات دراسیة فى 

  التخصص 
 الفارماكولوجى( علم 
  )المتقدم

  المتقدم علم الفارماكولوجى
  علم الفارماكولوجى الجزیئى -
  عصابعلم فارماكولوجى األ -
علم فارماكولوجى الجھاز الدورى  -

  والقلب
  علم الفارماكولوجى المناعة -
  موضوعات حدیثة متقدمة -
علم الفارماكولوجى الكیمیائى  -

  الحیوى

Advanced Pharmacology  
-Molecular Pharmacology 
-Neuro Pharamcology  
-CVS Pharamcology  

  
- Immuno Pharamcology 
-Prospective topics 
-Biochemical 
-Pharmacology 

6BPHA30 
  

  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى وأنشطة 

علم التخصص علمیة فى 
 علم الفارماكولوجى(

  )المتقدم

  المتقدم علم الفارماكولوجى
  
  

Advanced Pharmacology  
  

BPHA306 
    

  
٨٣  

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیاریین 
  التالیة المقررات

 اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 اإلكلینیكي
 مكافحة العدوى متقدم -
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

  
  
Advanced medical statistics.  
- Evidence based medicine. 

 
- Advanced infection control.  
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 

-Hospital management    

  
 
-FAC309K 
-FAC300F 

 
FAC307M 
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "    س�� ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  ت تحت إشراف المعلم ".خاللة إكتساب مھارا
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.  
 . عن مشاركة أقسام من خارج كلیة الطب جامعة أسیوط  للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ )§( زیعبر الرم 

  
  
  
  

  )الطبیة  یانظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة الفارماكولوج



  
  
  
  
 

174

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة

  
  
)٦ 

  مقررات)  

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
األخالقیة 

القانونیة فى و
الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 التحلیل القیاسى
06A§PHA3  

 قیاسى)(التحلیل ال 
 (Insrumental analysis) 

  ١٠٠  ساعات٣
  

٢٥  
  

٢٥  
 

١٥٠  
  

البیولوجیا 
  الجزیئیة

PHA304  

  ( البیولوجیا الجزیئیة) 
 (Moleclar biology) 

  ساعتین
  

٥٠  
  

٢٥  
  

٢٥  
  

١٠٠  
  

التكنولوجیا 
  الحیویة

PHA307  

  (التكنولوجیا الحیویة) 
 (Biotechnology) 

  ١٠٠ ٢٥  ٢٥  ٥٠  ساعتین

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

B306PHA            علم الفارماكولوجي المتقدم إجمالي مقرر   
  

  ١٢٠٠  ١٥٠  ٢٥٠  ٨٠٠  ساعة ١٢

  ١ورقة علم الفارماكولوجي المتقدم -  ورقة اولى
Pharmacology 2 paper 1  

   ٢٠٠  ساعات٣
 
  

    

 ٢ورقةعلم الفارماكولوجي المتقدم)  -  ورقة ثانیة
Pharmacology 2 paper 2  

  ٢٠٠  ساعات٣

 ٣علم الفارماكولوجي المتقدم ورقة -  ورقة ثالثة
Pharmacology 2 paper 3 

  ٢٠٠  ساعات٣

 ٤علم الفارماكولوجي المتقدم ورقة -  ورقة رابعة
Pharmacology 2 paper 4  

  ٢٠٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط أحد  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

 
لواحد ادرجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠ة [درج ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.نیعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المع 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠درجة اإلختبار التحریرى ولمن النھایة العظمى  %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

ب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحس

  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.

 MIC300الكود:     والمناعة الطبیة لدرجة العلمیة : دكتوراة المیكروبیولوجیاا
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    المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعة:   العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 
  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 

  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ
  ٨٠  الرسالة

  ٤٠  بحث منشور ٢
مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم
  
  
  
  
  
  

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
الجوان���ب األخالقی���ة والقانونی���ة  -

ف���ى الممارس���ة الطبی���ة والبح���ث    
  العلمى

  
 مكافحة العدوى متقدم -
 بیولوجیا جزئیة متقدم -
  

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal  Aspects & 
Ethics in Medical Practice 
and Scientific Research  
 
- Advanced infection control 

 -Advanced molecular 
Microbiology  

-FAC309A 
-FAC309B 
-FAC310C 

  
 

  
-MIC307A 
-MIC307B 

١  
١ 
١  
  
  

 
  
٤ 
٣  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
 مقررات دراسیة فى

  علم التخصص 
المیكروبیولجى (علم 

  )المتقدم والمناعة

  Advanced Microbiology  MIC307C  المتقدم علم المیكروبیولجیا

  
  المتقدم  علم البكتریا -
  المتقدم  علم الفیروسات -
  المتقدم  علم الفطریات -
علم المناعة األساسیة  و - 

  اإلكلینیكیة 

- Advanced Bacteriology 
- Advanced Virology 
- Advanced Mycology 
-Basic and Clinical 
Immunology 

 

  ٢٤  الدراسیةإجمالى المقررات   
تدریب عملى وأنشطة 

علمیة في علم 
  التخصص 

(علم المیكروبیولجى 
  والمناعة المتقدم)

  Advanced Microbiology  MIC307C  المتقدم علم المیكروبیولجیا
 

 
 
٨٣  

  المتقدم  علم البكتریا -
  المتقدم  علم الفیروسات -
  المتقدم  علم الفطریات -
علم المناعة األساسیة  و - 

  كلینیكیةاإل

- Advanced Bacteriology 
- Advanced Virology 
- Advanced Mycology 
-Basic and Clinical 
Immunology  

  
  

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیاریین 
  المقررات التالیة

 اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

 التدقیق اإلكلینیكي
 قدممكافحة العدوى مت -
  
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
  
   إدارة المستشفیات -

  
  
Advanced medical statistics.  
- Evidence based medicine.  

 
- Advanced infection 
control.  
- Quality assurance of 
medical education. 
- Quality assurance of 
clinical practice.  
-Hospital management    

  
 
-FAC309K 
-FAC300F 

 
-FAC307M 

 
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
دراس��ة خ��ارج   س��اعة واج��ب أو  ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء  و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا  توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 

  
 
 

  )المیكروبیولوجیا الطبیة والمناعةنظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة 
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  تحاناإلم  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
  

(خمسة 
  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  اعتینس
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

  مكافحة عدوى متقدم
MIC307A  

  مكافحة عدوى متقدم  
Advanced infection control 

  ٢٠٠  ٥٠  ٥٠  ١٠٠  ساعات٣

 بیولوجیا جزئیة
MIC307B  

 بیولوجیا جزئیة  
Advanced Molecular Microbiology 

  ١٥٠  -   ٥٠  ١٠٠  ساعات٣

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
ر مقر(

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٦٠٠  ساعة ١٢              MIC307Cالمیكروبیولوجیا المتقدم إجمالي مقرر   
(اساسیات  ١المیكروبیولوجیا المتقدم ورقة -  ورقة اولى

 )المیكروبیولوجیا 
 Advanced Microbiology  paper 1 
(Basic Microbiology)  

  ساعات٣
 
  

١٥٠  
 
 
  

 
 
  

    

 )المناعة  (٢یكروبیولوجیا المتقدم ورقةالم -  ورقة ثانیة
Advanced Microbiology  paper 2 
(Immunology)   

  ساعات٣
  
  

١٥٠  
  
  

  ٣المیكروبیولوجیا المتقدم  ورقة -  ورقة ثالثة
  (المیكروبیولوجیا االكلینیكیة )

Advanced Microbiology  paper 3 
(Clinical Microbiology) 

  ساعات٣
  
  
  

١٥٠  
  
  
  

    ٤المیكروبیولوجیا المتقدم  ورقة -  ورقة رابعة
  (المیكروبیولوجیا التطبیقیة )

Advanced Microbiology  paper 4 
(Applied Microbiology)  

  ساعات٣
  
  

١٥٠  
  
  

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (

  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢ري (مقرر إختیا
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
ألداء درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة ا عیتم توزی  

 واالنشطة
یة واإلكلینیكیة أو العملیة ومن النھایة العظمى من اإلختبارت الشف %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

ع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجمو

  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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  الطبیة : الطفیلیات العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 
  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 

  ول على الدرجة .إشتراطات خاصة للتقدم للحص
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ
  ٨٠  الرسالة

  ٤٠  بحث منشور ٢
مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
 
الجوان��ب األخالقی��ة والقانونی��ة ف��ى     -

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
  
  شخیص الطفیليتال -

- Medical statistics. 
-Research methodology 
 
- Medicolegal Ethics in Medical 
Practice and Scientific Research  
 
 -Diagnostic parasitology 

-FAC309A 
-FAC309B  

 
-FAC310C  

  
 
- PAR308A 

  

١  
١  
  
١  
  
  
٧  

  ١٠ إجمالى المقررات األساسیة                         
مقررات دراسیة فى 

(علم  علم التخصص 
  )طفیلیاتلا

  
  

  علم الطفیلیات
  دیدان الطبیة  -
  االولیات الطبیة   -
  حشرات طبیة  -
  مناعة طفیلیة  -
  علم الطفیلیات اإلكلینیكى   -

Parasitology  
-Helminthes 
- Protozoology. 
-Enematology. 
-Immunoparasitology. 
Clinical parasitology  

BPAR308 
   

  
٢٤  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

فى وأنشطة علمیة 
علم التخصص  (علم 

  الطفیلیات)

  علم الطفیلیات
   

Parasitology  B8PAR30    

    ٨٣  
الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیاریین 

  المقررات التالیة
 اإلحصاء الطبي المتقدم -
التدقیق  الطب المبني على الدلیل و -

 اإلكلینیكي
 مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

  
  
Advanced medical statistics.  
- Evidence based medicine 
. 
- Advanced infection control.  
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management    

  
 
-FAC309K 
-FAC300F 

 
-FAC307M 
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   و نقاط  توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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  )الطبیة نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة الطفیلیات

  اإلمتحان  اإلختبار  دة / المقررالما
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة

  
)٤ 

  مقررات)  

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 تشخیص الطفیليال
PAR308A  

 تشخیص الطفیليال
 Diagnostic Parasitology 

  ٣٥٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٥٠   ساعات٣

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٦٠٠  ساعة ١٢              PAR308B         علم الطفیلیات إجمالي مقرر   
 (دیدان طفیلیة طبیة)   ورقة اولى

 (Helminthes ) 
 ١٢٥  ساعات٣

  
 

 
  

    

 )اولیات طفیلیة طبیة(  ورقة ثانیة
Protozoology. 

  ساعات٣
  

١٢٥  
  

 )حشرات طفیلیة طبیة (  ورقة ثالثة
Medical Enematology 

 ١٢٥ ساعات٣

 علم الطفیلیات اإلكلینیكى   ورقة رابعة
 (Clinical parasitology)  

  ١٢٥  ساعات٣

  )( مناعة طفیلیة طبیة  ورقة خامسة
 (Immunoparasitology )  

  ١٠٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  لنقاطأحد المقررات المدرجة بجدول توزیع ا  )٢مقرر إختیاري (

  
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠عن ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین رجات مقررالجزء الثاني وال تضاف د
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)    
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
ینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء لیتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلك  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 ى حدى.لكل مقرر عل
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد

  كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه. أو
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 :COM300الكود             و طب المجتمع  الدرجة العلمیة : دكتوراة الصحة العامة
  و طب المجتمع : الصحة العامة العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢            

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة 
  یحددھا القسم

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
 
الجوانب األخالقیة  -

ممارسة والقانونیة فى ال
 الطبیة والبحث العلمى

  
  جودة الرعایة الصحیة -
  أحصاء متقدم -

- Medical statistics. 
-Research methodology 
 
- Medicolegal  Aspects & Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  
 

 -Quality of health care 
 -Advanced Statistics 

-FAC309A 
-FAC309B  

 
-FAC310C 

  
  
 

COM309A  
COM309B  

١  
١  
  
١ 
 
  
  
٣ 
٤  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
 مقررات دراسیة فى

 علم التخصص  
 الصحة العامة علم (

 و طب المجتمع 
  )المتقدم

و ط�����ب  الص�����حة العام�����ة  معل�����
  المتقدمالمجتمع 

 الرعایة الصحیة األولیة -
  طب األسرة -
  الصحة المھنیة -
  اإلدارة فى الصحة لعامة -
  دراسات سكانیة -
  
  علم الوبائیات- 
  التغذیة -
مھارات التثقیف الصحى و -

   التواصل 
  
  الصحة العقلیة -
  الصحة اإلنجابیة- 
  المراھقین صحة  -
  واإلصاباتاإلعاقات  -
  
  طب المسنین -
  الصحة المدرسیة -
 اقتصادیات الصحة -

  صحة األم والطفل
  البرامج المتعلقة بالصحة -
  صحة البیئة -
  لوراثة والصحةا -
  الجدید فى الصحة العامة -

Advanced Public Health  and 
Community Medicine   
· Primary health care  
·  Family medicine 
· Occupational health 
· Public health administration 
· Demography and population 

dynamics. 
· Epidemiology. 
· Nutrition 
· Health education and 

communication skills. 
· Mental Health. 
· Reproductive health. 
· Adolescent health. 
· Disability, injuries and 

accidents. 
· Geriatrics 
· School Health 
· Health Economics 
· MCH 
· Health related programs 
· Environmental health 
· Genetics and health 
· Public Health update 

-COM309C 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
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یب عملى تدر
وأنشطة علمیة فى 

  علم التخصص 
 الصحة العامةعلم (

 و طب المجتمع
  )المتقدم

و ط���ب  عل���م الص���حة العام���ة 
 المتقدم المجتمع 

تطبیقات الكمبیوتر في - 
طب   والصحة العامة 

  المجتمع
  أعمال میدانیة عملیة -
  العمل الجماعي -
  التدریبات الجماعیة -
  
التعلیم القائم على حل - 

  المشكالت
  السمینار العلمي- 
المھارات العملیة في  -

الرعایة الصحیة االولیة في 
  وزارة الصحة

Advanced Public Health and 
Community Medicine    
-Computer application in public 
health and Community Medicine  

  
 -Practical field wok  

 -- Group work  
- -Assigned individual and group 

exercises  
- -Role plays  

- -Problem- based learning 
-Seminars 
-Critical appraisal 
-Practical skills in primary health 
care settings in MOH.  

- COM309C 
  

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٢٣  

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیاریین
  لتالیةالمقررات ا

 اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

 التدقیق اإلكلینیكي
 مكافحة العدوى متقدم -
ضمان الجودة فى التعلیم  -

  الطبى
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K 
-FAC300F 

 
-FAC307M 
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  علمیةإجمالى الدرجة ال                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن  ساعة تد ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  جة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.ریعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للد 
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 )و طب المجتمع نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة الصحة العامة

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي
ت مقررا

دراسیة 
فى علوم 
 أساسیة

 
  
)٥ 

  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

لجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة ا 
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

جودة الرعایة 
 الصحیة

COM309A   

  جودة الرعایة الصحیة
Quality  of health care 

 ساعة٢
  

١٠٠ 
 

٥٠ 
 

 -  
 
 

١٥٠ 
 
  

  أحصاء متقدم
COM309B  

 أحصاء متقدم 
Advanced Statistics  

 ٢٠٠ ٨٠ - ١٢٠ ساعة٣

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

متقدم   و طب المجتمع عامةالصحة ال إجمالي مقرر  
COM309C          

  ١٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٨٠٠  ساعة ١٢

  متقدم ورقة أولى ب المجتمعو ط صحة عامة -  ورقة اولى
Advanced Public Health and 
Community Medicine    
 paper 1 

   ٢٥٠  ساعات٣
 
  

    

  صحة عامة و طب المجتمع متقدم ورقة ثانیة  -  ورقة ثانیة
Advanced Public Health and 
Community Medicine    
 paper ٢ 

  ٢٥٠  ساعات٣

   الثةالمجتمع متقدم ورقة ثصحة عامة و طب  -  ورقة ثالثة
Advanced Public Health and 
Community Medicine    
 paper ٣ 

  ١٥٠  ساعات٣

  صحة عامة و طب المجتمع متقدم ورقة رابعة   -  ورقة رابعة
Advanced Public Health and 
Community Medicine   paper ٤ 

  ساعات٣

  

١٥٠  

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١ختیاري (مقرر إ

  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (
ان التحریرى الواحد حدرجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمت ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ وراةكتدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)    
 األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. ةیعبر الرمز (#) عن مشارك 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠نھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى ولمن ا %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین 
  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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 OCC300الكود:    الطب المھني و البیئيالدرجة العلمیة : دكتوراة 
  و طب المجتمع : الصحة العامة رجة العلمي المسئول عن الدالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
 إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢            

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
الجوانب األخالقیة  -

والقانونیة فى الممارسة 
 الطبیة والبحث العلمى

الصناعیة ءالكیمیا-   
   فسیولوجیا البیئة والتنفس-

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects & 
Ethics in Medical Practice and 
Scientific Research 
-Industrial chemistry.  
 -Environmental, human 
physiology. 

FAC309A 
FAC309B 
FAC310C 

  
 

§OCC309A 
§OCC309B 

١  
١  
١ 
  
  
٣ 
٤ 

  
  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  

مقررات دراسیة فى 
طب العلم التخصص 
  المھني و البیئي

  المتقدم)
  
  

  ھني و البیئيطب المالعلم 
  المتقدم

  
  اإلمراض الصدریة المھنیة- 
  األمراض الجلدیة المھنیة- 
  األمراض السمعیة المھنیة- 
  السموم األكلینیكیة- 
  باطنة عامة 

Occupational and 
Environmental Medicine  
(advanced) 
 -Occupational chest 
 -Occupational dermatology 
- Occupational audio logy 
-Clinical toxicology 
-Basic of internal medicine 

OCC309C#§ 
 
 
 
 
 
 
OCC318 

٢٢ 
 
  
  
  
  
  
٢  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى وأنشطة 

فى علم علمیة 
طب الالتخصص (

 المھني و البیئي
  المتقدم)

  

  طب المھني و البیئيالعلم 
  المتقدم

  
  اإلمراض الصدریة المھنیة–
 جلدیة المھنیةاألمراض ال -
 األمراض السمعیة المھنیة- 
 السموم األكلینیكیة -
 زیارات میدانیة -
  سمینار  -
  باطنة عامة -

Occupational and 
Environmental Medicine  
(advanced) 
-Occupational chest 
-Occupational dermatology  
-Occupational audio logy 
-Clinical toxicology  
-Field visit to factories 
-Seminars  
Internal medicine  

OCC309C#§ 
  
  
  
  
  
  
  
  

OCC318  

١٠٧ 
 
 
  

  
  
  
  
  

١٦  
الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین

  المقررات التالیة
  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

 التدقیق اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
م ضمان الجودة فى التعلی -

  الطبى
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G  

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
ى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء و نقاط  التدریب اإلكلینیك  توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
 ریس المقرر وفقًا لتوصیفھعن مشاركة أقسام من خارج كلیة الطب جامعة أسیوط  للقسم المانح للدرجة فى تد )§یعبر الرمز ( 
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 )الطب المھني و البیئينظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة 

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة

  
  

(خمسة 
  رات) مقر

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
األخالقیة 

والقانونیة فى 
الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الممارسة الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 الصناعیةءالكیمیا
§OCC309A  

 الصناعیةءالكیمیا
Industrial chemistry  

  ساعات٣
  

١٥٠  ٢٥  ٢٥  ١٠٠  

فسیولوجیا البیئة 
  والتنفس

§OCC309B  

 فسیولوجیا البیئة والتنفس
Environmental, human physiology 

  ٢٠٠  ٥٠  ٥٠  ١٠٠  ساعات٣

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
  مقرران)(
  

المتقدم  طب المھني و البیئيالعلم إجمالي مقرر  
OCC309C#§           

  ١١٠٠  ٢٧٥  ٢٧٥  ٥٥٠  ساعة ١٢

ریةاألمراض المھنیة الصد  ورقة اولى  
Occupational chest diseases 

ساعات٣  
 

٢٠٠ 
 

 
 
  

    

 االمراض الجلدیة المھنیة  ورقة ثانیة
OccupationalDermatological 
Diseases 

ساعات٣  ١٥٠ 
 

 األمراض السمعیة المھنیة    ورقة ثالثة
Occupational audiological diseases 

ساعات٣  
 

١٠٠ 

یة السموم اإلكلینیك  ورقة رابعة  
Clinical toxicology 

ساعات٣  
 

١٠٠ 

   OCC318                                   مقرر الباطنة العامة إجمالي
Internal medicine 

ساعة٢  ١٠٠  ٢٥  ٢٥ ٥٠  

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (

  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢ي (مقرر إختیار
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)    
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
ألداء درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة ا عیتم توزی  

 واالنشطة
یة واإلكلینیكیة أو العملیة ومن النھایة العظمى من اإلختبارت الشف %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

ع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجمو
  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.

  
 FMT300الكود:   اإلكلینیكیة الطب الشرعى والسمومالدرجة العلمیة : دكتوراة 
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  : الطب الشرعى والسموم اإلكلینیكیة العلمي المسئول عن الدرجة القسم 
  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 

  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              
  ٤٠  الرسالة                       

  ٤٠  بحث منشور ٢            
  مقررات دراسیة 
  فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم

  احصاء طبى -
  بحث طرق -
الجوان��ب األخالقی��ة والقانونی��ة ف��ى   -

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
مقرر علمى فى تخطیط الدراس�ات   -

  السمیة

-Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Ethics in Medical 
Practice and Scientific Research  
- Scientific course in  planning 
of toxicology studies  

-FAC309A 
-FAC309B  
-FAC310C 

 
 
FMT310A  

١  
١  
١ 
 
 
٧  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
علم مقررات دراسیة فى 

  التخصص 
  طب الشرعىال (علم 

  )والسموم

  و السموم علم الطب الشرعى
  

Forensic Medicine and 
Toxicology   

  

FMT310B    

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
یب عملى وأنشطة تدر

  علم التخصص علمیة 
  (علم  الطب الشرعى

  والسموم)

 Forensic Medicine and  علم الطب الشرعى و السموم
Toxicology   

  

FMT310B  
  

  ١٢٣  
الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین

  المقررات التالیة
  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -
 إلكلینیكيا
  مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "   س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي    ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 

  
 
 
 
  
  
  
  
  

 ) اإلكلینیكیة الطب الشرعى والسموم لدرجات ( دكتوراةنظام اإلمتحان وتوزیع ا
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  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
  

(أربعة 
  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  حثطرق ب 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

تخطیط الدراسات 
السمیة 

FMT310A   

  ٣٥٠ ٥٠  ١٠٠  ٢٠٠  ساعات٦  تخطیط الدراسات السمیة
  ١تخطیط الدراسات السمیة : ورقة 

planning of toxicology studies: 
paper  ١  

  ساعات٣
  

  

١٠٠        

 ٢تخطیط الدراسات السمیة : ورقة 
planning of toxicology studies: 
paper ٢ 

  ساعات٣
  

١٠٠       

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٦٠٠  ساعة ١٢              FMT310Bطب شرعى و سموم علم إجمالي مقرر   
  و سموم ورقة اولى طب شرعى -   ورقة اولى

Forensic Medicine and Toxicology  
paper 1  

 ساعات٣
  
  

١٥٠ 
  

 
 
  

    

طب شرعى و سموم ورقة ثانیة -  ورقة ثانیة  
Forensic Medicine and Toxicology  
paper 2  

 ١٥٠  ساعات٣
  

 طب شرعى و سموم ورقة ثالثة  -   ورقة ثالثة
Forensic Medicine and Toxicology  
paper 3  

  ساعات٣
  

١٥٠  

 ورقة رابعة ٢طب شرعى و سموم -  ورقة رابعة
Forensic Medicine and Toxicology  
paper 4 

 ١٥٠  ساعات٣
  

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  جة بجدول توزیع النقاطأحد المقررات المدر  )٢مقرر إختیاري (

درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  
 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 

وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠تبارات النظریة عن ما یجب اال تقل درجة اإلخك  
٦٠%.  

درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 
 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین ثاني وال تضاف درجات مقررالجزء ال

 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)    
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
ى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء ریتم توزیع درجات  إمتحانات التحری  

 واالنشطة
یة لمن النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العم %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

د اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أح

  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.

 SUR 300الكود:          .   الدرجة العلمیة : دكتوراة الجراحة 
   : الجراحة  العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 
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  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  كودال Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢                   

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
الجوان��ب األخالقی��ة والقانونی��ة ف��ى    -

   والبحث العلمىالممارسة الطبیة 
  
  مادة التشریح الجراحى -

  مادة الباثولوجیا الجراحیة -

-Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and 
Ethics in Medical Practice and 
Scientific Research  
-Surgical  Anatomy  

-Surgical Pathology 

FAC309A 
FAC309B  
FAC310C 

  
  

SUR311A 

SUR311B 

١  
١  
١ 
  
 
٣٫٥  

٣٫٥  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة فى 

  علم التخصص 
  )الجراحة العامة (علم

  علم الجراحة العامة -
  

-  General Surgery SUR311C 
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى وأنشطة 

علم علمیة فى 
  التخصص 

  (علم الجراحة العامة)

   General Surgery  SUR311C  -  م الجراحة العامةعل -
 
 

  
    ١٢٣ 

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین
  المقررات التالیة

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
لممارسة ضمان الجودة فى ا -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
رج س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ا   ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
لبرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف ا  توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 

  
  
 
  
  
  
  

 ) نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة الجراحة
  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
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درجة   التحریرى
  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة فى 

علوم 
 أساسیة

 
 
 

(خمسة 
  مقررات) 

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

الجراحى التشریح 
SUR311A   

  ورقة ثالثة مادة التشریح الجراحى  -
Paper 3 Surgical  Anatomy 

  ١٠٠  ساعات٣
  

٥٠  
  

٢٥  
 

١٧٥  
  

الباثولوجیا 
الجراحیة 

SUR311B  

  ورقة رابعة مادة الباثولوجیا الجراحیة  -
- Paper 4 Surgical Pathology  

  ١٠٠   ساعات٣
  

٥٠  
  

٢٥  
  

١٧٥  
  

  الجزء الثانى
مقررات 

یة في دراس
علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٦٠٠  ساعة ١٢            SUR311Cجراحةعامة إجمالي مقرر   
  ورقة أولى :جراحةعامة -  ورقة اولى

- General Surgery paper 1 
   ١٥٠  ساعات٣

 
  

    

 ورقة ثانیة  :جراحةعامة -  ورقة ثانیة
- General Surgery paper 2 

  ١٥٠  ساعات٣

 (حاالت جراحیة) :عامة جراحة -  رقة ثالثةو
- General Surgery: surgical cases 
(Commentary)  

  ١٥٠  ساعات٣

  عامة جراحة -  ورقة رابعة
- General Surgery     

  ١٥٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  
 أو وحده منھ.ساعات ألى مقرر دراسى  ٣عن ساعة وال یزید عن 

وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
٦٠%.  

درجة إلمتحانات  ١٢٠٠إلضافة إلى یخصص با التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 
 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر

 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 فھ.ییعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوص 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
إلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة امن النھایة العظمى من  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف
  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.

 
  
  
  
 
 
 CTS 300الكود:  لدرجة العلمیة : دكتوراة جراحة القلب والصدر .  ا

  : جراحة القلب والصدر العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 
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  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  : ماجیستیر في الجراحة العامة  أو في التخصصخاصة للتقدم للحصول على الدرجة  اطاتإشتر

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢                            

سیة فى مقررات درا
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
الجوان��ب األخالقی��ة والقانونی��ة ف��ى     -

 الممارسة الطبیة والبحث العلمى
  
  فسیولوجیا تطبیقیة - 

  ( صدر وقلب)
  باثولوجیا تطبیقیة -

  ( صدر وقلب)
  تشریح جراحى -

  ( صدر وقلب)

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and  Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  
-Applied Physiology 
  (Chest and heart) 
- Applied Pathology 
(Chest and heart) 
- Anatomy 
(chest and heart)   

FAC309A 
FAC309B  
FAC310C  

  
  
CTS312A 

 
CTS312B 

 
CTS312C 

  

١  
١  
١ 
 
  
١  
  
٣  
  
٣  

  ١٠  ى المقررات األساسیةإجمال  
مقررات دراسیة فى 

  علم التخصص 
جراحة القلب  (علم

  )والصدر

  جراحة قلب وصدرعلم  
  جراحة القلب ( كبار واطفال) -
  جراحة الصدر -

Cardiothoracic Surgery  
- Heart surgery ( Adults and 
Pediatrics ) 
- Chest surgery   

CTS312D 
 
 
 

 
 
  
  

  ٢٤  الدراسیة إجمالى المقررات  
تدریب عملى 

فى وأنشطة علمیة 
  علم التخصص 

(علم جراحة القلب 
  والصدر)

  Cardiothoracic Surgery  علم جراحة قلب وصدر
  

CTS312D 

١٢٣  

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین
  المقررات التالیة

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 لینیكياإلك
  مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
  
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
FAC309K  
FAC300F 

 
FAC307M  
FAC300G 

 
FAC300H 
 
FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "  س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع    ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   فروع كل مقرر دراسي طتوزع نقا 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 

  
  
  
  

 اة جراحة القلب والصدر)نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتور

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
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درجة   التحریرى
  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
  
 )٦ 

  مقررات)
  
  

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  بحث احصاء طبى و طرق  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
األخالقیة 

والقانونیة فى 
الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  
  

فسیولوجیا 
تطبیقیة 

CTS312A   

  فسیولوجیا تطبیقیة
Applied Physiology 

 ٣٠  ساعة
  

٢٠ 
  

 - 
  

٥٠ 
 

  باثولوجیا تطبیقیة
CTS312B  

 باثولوجیا تطبیقیة
Applied Pathology 

  ١٥٠ ٣٥  ٣٥  ٨٠  ساعة٢

  تشریح جراحى
CTS312C  

  تشریح جراحى
Surgical Anatomy 

  ١٥٠ ٣٥  ٣٥  ٨٠  ساعة٢

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

            CTS312D           جراحة قلب وصدر إجمالي مقرر   
  

  ١٢٠٠  ٢٤٠  ٢٤٠  ٧٢٠  ساعة ١٢

 ١جراحة قلب وصدر ورقة  -  ورقة اولى
Cardiothoracic  Surgery paper 1  

 ١٨٠  ساعات٣
  

 
 
  

    

 ٢جراحة قلب وصدر ورقة  -  ورقة ثانیة
Cardiothoracic  Surgery paper 2   

  ١٨٠  ساعات٣

 ٣جراحة صدر ورقة  -  ورقة ثالثة
Cardiothoracic  Surgery paper 3  

  ١٨٠  ساعات٣

 ٤جراحة صدر ورقة  -  ورقة رابعة
Cardiothoracic  Surgery paper 4  

  ١٨٠  تساعا٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

 
دة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد حدرجة و من نصف ساعة إلى ساعة وا ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 األداء واألنشطة.من درجات الشفوى على تقییم كراسة  %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 شطةواالن
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 لى أو اإلكلینیكىممن النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والع %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد

  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.

 PLS300الكود:    لدرجة العلمیة : دكتوراة جراحة التجمیل و الحروق .ا 
  القسم العلمي المسئول عن الدرجة : جراحة التجمیل و الحروق

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
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  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة : ماجیستیر في الجراحة العامة  أو في التخصص
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  ق الحصول علیھدرجة الماجستیر الساب              
  ٤٠  الرسالة                       

  ٤٠  بحث منشور ٢                            
مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
الجوان��ب األخالقی��ة والقانونی��ة ف��ى     -

 الممارسة الطبیة والبحث العلمى
  
  التشریح الجراحيعلم -
  الجراحي ثولوجیاالبا علم -

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and  Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  - Surgical anatomy  
– Surgical pathology 

FAC309A 
FAC309B  
FAC310C 

  
  
PLS313A  
PLS313B  

١  
١  
١ 
 
  
٣٫٥ 
٣٫٥  

  ١٠  ت األساسیةإجمالى المقررا  
مقررات دراسیة فى 

  علم التخصص 
(علم جراحة 

  )الحروق التجمیل و

  التجمیل و الحروقعلم جراحة  
  متقدم

  

PlasticSurgery&Burns(Advanced) 
   

CS313LP 
 
 
 

 
 
  
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة فى 
  علم التخصص 

(علم جراحة 
  )التجمیل و الحروق

 التجمیل و الحروقعلم جراحة 
  متقدم

Plastic 
Surgery&Burns(Advanced) 

  

CS313LP 

١٢٣  

یختار الطالب مقررین من  -  مقررین إختیارین
  المقررات التالیة

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
  طبىضمان الجودة فى التعلیم ال -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
  
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
FAC309K  
FAC300F 

 
FAC307M  
FAC300G 

 
FAC300H 
 
FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

   
  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
عة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج  س��ا ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
عملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو ال  توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 

  
 
  
  
  
  
  

 )التجمیل و الحروقنظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة جراحة 

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
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درجة   التحریرى
  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
  
)5 

  مقررات)
  
  

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
األخالقیة 

والقانونیة فى 
الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة الطبیة  
  والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  
  

 تشریح جراحي
PLS313A 

  تشریح جراحي
Surgical anatomy 

  اتساع٣
  

٧٥  
  

١٠٠  
  

 -  ١٧٥  

 لباثولوجیاعلم ال
 الجراحي

PLS313B 

 الجراحي الباثولوجیاعلم 
Surgical pathology 

 اتساع ٣
  

٧٥  
  

١٠٠  
  

 -  ١٧٥  

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

         PLS313Cالتجمیل و الحروق متقدم جراحة إجمالي مقرر   
     

  ١٢٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٦٠٠  ساعة ١٢

 ١متقدم ورقة  التجمیل و الحروق جراحة  -  ورقة اولى
PlatsticSurgery&Burns(Advanced) 
paper 1  

 ١٥٠  ساعات٣
  

 
 
  

    

 ٢متقدم ورقة  التجمیل و الحروق جراحة  -  ورقة ثانیة
Platstic  Surgery&Burns(Advanced) 
paper 2  

  ١٥٠  ساعات٣

 ٣متقدم ورقة  التجمیل و الحروق جراحة  -  ورقة ثالثة
Platstic Surgery&Burns(Advanced) 
paper 3  

  ١٥٠  ساعات٣

 ٤متقدم ورقة  التجمیل و الحروق جراحة  -  ورقة رابعة
Platstic Surgery& Burns(Advanced)  
paper 4  

  ١٥٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

 
ة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد ددرجة و من نصف ساعة إلى ساعة واح ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 ألداء واألنشطة.من درجات الشفوى على تقییم كراسة ا %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 طةواالنش
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 ى أو اإلكلینیكىلمن النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعم %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   
اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد 

  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
 NES 300كود:ال  الدرجة العلمیة : دكتوراة جراحة المخ واألعصاب.  

  : جراحة المخ واألعصاب العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 
  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
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  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              
  ٤٠  الرسالة                       

  ٤٠  بحث منشور ٢                             
مقررات دراسیة فى 

علوم أساسیة 
  یحددھا القسم

  احصاء طبى -
  طرق بحث -
الجوان������ب األخالقی������ة والقانونی������ة ف������ى   -

 الممارسة الطبیة والبحث العلمى
  
 المخ و االعصاب الجراحيتشریح - 
  باثولوجیا المخ و االعصاب الجراحي -

Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and 
 Ethics in Medical Practice 
 and Scientific Research 
 - Sugical NeuroAnatomy 
 - Sugical Neuro Pathology  

FAC309A 
FAC309B 
FAC310C  

 
 
NES314A 
NES314B   

١  
١ 
١  
  
 
٣٫٥ 
٣٫٥  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
دراسیة فى مقررات 

 علم التخصص 
جراحة المخ (علم 

  )واالعصاب
  
  
  
  
  

  جراحة المخ و االعصاب 
 اصابات االعصاب - 
 العیوب الخلقیة للمخ واالعصاب - 
 
 أورام المخ و االعصاب - 
 عدوي المخ و االعصاب - 
 المخ و االعصاب ة شرایین جراح - 
 جراحة  المخ و االعصاب الوظیفیة - 
  العمود الفقري - 

Neurosurgery  
 -Neurotrauma 
 -Developmental anomalies 
 of CNS 
 -CNS neoplasm 
- CNS infection 

 - Vascular neurosurgery 
  -Functional neurosurgery 
  -Spine 

CNES314  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

فى وأنشطة علمیة 
علم التخصص  

(علم جراحة المخ 
  واالعصاب)

  Neurosurgery  و االعصاب جراحة المخ
  

NES314C  
  

  
  
  
  
١٢٣  

الطالب مقررین من المقررات  یختار -  مقررین إختیارین
  التالیة

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
  لینیكیةضمان الجودة فى الممارسة اإلك -
  
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of 
 medical education. 
- Quality assurance of  
clinical practice. 
-Hospital management 

  
 
FAC309K  
FAC300F 

 
FAC307M  
FAC300G 

 
FAC300H 
 
FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
ات المعتمدة وكراسة األداء و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقرر  توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 

  
 
  
 

 نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة جراحة المخ واألعصاب)

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
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درجة   التحریرى
  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
)٥ 

  مقررات)
  
  

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

المخ و  تشریح
 صاب الجراحياالع

NES314A   

 المخ و االعصاب الجراحي شریحت
Paper 3( Surgical neuroanatomy ) 

 ساعة٢
  

١٠٠  
  

٧٥  
  

 -  ١٧٥  

باثولوجیا المخ و 
  االعصاب الجراحي

NES314B  

  باثولوجیا المخ و االعصاب الجراحي 
Paper 4  (Sugical Neuro- 
Pathology) 

 ساعة ٢
  

١٠٠  
  

٧٥  
  

 -  ١٧٥  

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٦٠٠  ساعة ١٢                              NES314Cجراحة المخ واألعصاب إجمالي 
  جراحة المخ واألعصاب ورقة أولى  -  ورقة اولى

Neurosurgery paper 1 
 ٢٠٠  ساعات٣

  
 

 
  

    

 نیة جراحة المخ واألعصاب ورقة ثا -  ورقة ثانیة
Neurosurgery paper 2 

  ٢٠٠  ساعات٣

جراحة المخ واألعصاب ورقة ثالثة (مناقشة  -  ورقة ثالثة
 حاالت )

Neurosurgery paper 3( 
Commentary ) 

 ساعات٣
 

١٠٠  

جراحة المخ واألعصاب ورقة رابعة  -  ورقة رابعة
 (اختیار من متعدد) 

Neurosurgery paper 4 (MCQ) 

  ١٠٠  ساعات٣
  

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

 
ختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإل ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدلي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة الاإجم 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 واألنشطة. من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠سب النھایة الصغرى وتعادل حت  

 لكل مقرر على حدى.
 اإلكلینیكى من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد
 أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.

 

 VAS 300الكود:   ین.  الدرجة العلمیة : دكتوراة جراحة األوعیة الدمویة والشرای 

  : جراحة األوعیة الدمویة والشرایینالعلمي المسئول عن الدرجةالقسم 
  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
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  خاصة للتقدم للحصول على الدرجة : ماجیستیر في الجراحة العامة  أو في التخصص إشتراطات
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  ماجستیر السابق الحصول علیھدرجة ال              
  ٤٠  الرسالة                       

  ٤٠  بحث منشور ٢                       
مقررات دراسیة فى علوم 

  أساسیة یحددھا القسم
  احصاء طبى -
  طرق بحث -
 
الجوانب األخالقیة والقانونیة  -

فى الممارسة الطبیة والبحث 
 العلمى

 الجراحيمادة التشریح  -
  یا الجراحیة مادة الباثولوج -

-Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects 
and  Ethics in Medical 
Practice and Scientific 
Research  
-Surgical Anatomy 
-Surgical Pathology 

FAC309A 
FAC309B  

 
FAC310C 

  
 

VAS 315A  
VAS  315B  

١ 
١  
 
١ 
  
  
٤  
٣  

  ١٠  المقررات األساسیةإجمالى 
علم مقررات دراسیة فى 

  التخصص 
جراحة االوعیة (علم 

  )الدمویة

  جراحة االوعیة الدمویة 
أمراض الشرایین المخیة - 

  السباتیة 
  أمراض الشرایین الطرفیة  -
 
أمراض متالزمة مدخل  -

  الصدر 
أمراض الشرایین الصدریة  -

  وفوق األورطیة
  
أمراض الشریان األورطى  -
  البطنى والحرقفى و
 
  أمراض شرایین المساریقا -
   
  أمراض الشرایین الكلویة -
   
  أمراض األوردة ودوالى  -

  الساقین 
  القصور الوریدى المزمن -
  
  اصابات الشرایین-
جلطات األوردة العمیقة  -

 والسطحیة 
 طرق الوخز الشریانیة -
  الوصالت الشریانیة الصناعیة  -
  اوى استئصال العصب السمبث -
  تصویر الشرایین واالوردة  -
الجراحة التداخلیة فى أمراض  -

  الشرایین واألوردة 
أمراض وجراحة األوعیة  -

  اللیمفاویة
فحوصات األوعیة الدمویة  - 
  عملیة مال
  إلتھابات األوعیة الدمویة  -
مضاعفات جراحة األوعیة  -

  الدمویة 
تشوھات األوعیة الدمویة  -

  الخلقیة
  عیة الدمویةأورام األو -
إستخدام اللیزر فى عالج  -

  أمراض األوعیة الدمویة 

 Vascular Surgery 
- Cerebrovascular 
Diseases 
-Peripheral arterial 
diseases 
- Thoracic Outlet  
Syndrome  
-Diseases of  Thoracic 
Aorta and Supra –Aortic 
Trunks   
-Diseases of 
 Abdominal Aorta 
 
-Mesentric Vascular 
Diseases  
- Renovascular diseases 
-Varicose Veins  
 
-Chronic Venous 
Insufficiency 
-Vascular  Trauma  
-Superficial  and Deep 
Venous Thrombosis  
-Vascular Access 
- Vascular grafts 
 
- Sympathectomy 
-Vascular Imaging 
-Endovascular 
Intervention 
-Lymphatic  
Diseases and Surgery 
-Vascular Laboratory 
 
-Vasculitis 
-Complications of 
Vascular Surgery 
- Congenital Vascular 
Malformations 
- Vascular Tumors 
-Laser in Mangement of 
Vascular Diseases  

CVAS315  
  
 
 
 

 
  
٢٤  
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الجدید فى أمراض وعالج  -
  األوعیة الدمویة 

- New Development in 
Vascular Surgery 

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة
تدریب عملى وأنشطة 

  علمیة فى علم التخصص
(علم جراحة األوعیة 

  الدمویة )

 Vascular Surgery  جراحة االوعیة الدمویة
  

VAS315C 
  
١٢٣  

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین
  المقررات التالیة

  الطبي المتقدماإلحصاء  -
 
الطب المبني على الدلیل و  -

 التدقیق اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
 
ضمان الجودة فى التعلیم  -

  الطبى
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical 
statistics. 
- Evidence based 
medicine. 
- Advanced infection 
control. 
- Quality assurance of 
medical education. 
- Quality assurance of 
clinical practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K  

 
-FAC300F 

 
-FAC307M  

 
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  
  قطة المعتمدة الواحدة تعادل:نال 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
أوعملي یتم م�ن  ساعة تدریب إكلینیكي  ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  لمقرر وفقًا لتوصیفھ.ایعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

 نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة جراحة األوعیة الدمویة والشرایین)
  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر

  إجمالى–عملى درجة   التحریرى
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مدة 
  اإلمتحان

  شفوى   الدرجة
*  

  إكلینیكى

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
سیة فى درا

 علوم أساسیة
 
   مقررات) ٥(

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
)٣٥+٣٥(  

  

٣٠  
)١٥+١٥(  

  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
األخالقیة 

والقانونیة فى 
الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

انب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة الجو 
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

التشریح 
 VAS الجراحي

315A  

  الجراحيالتشریح 
Surgical Anatomy 

  ١٠٠  ساعات٣
  

١٠٠  
  

- ٢٠٠  
  

جیا الباثولو
  الجراحیة 

VAS  315B  

   ا الجراحیةیالباثولوج 
Surgical Pathology 

  ساعتین
  

١٠٠  
  

٥٠  
  

-  
  

١٥٠  
  

  الجزء الثانى
مقررات 

دراسیة في 
علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٦٠  ٣٦٠  ٤٨٠  ساعة ١٢                 VAS315Cجراحة اوعیة دمویة إجمالي مقرر   
 یة ورقة أولىجراحة اوعیة دمو-  ورقة اولى

 Vascular Surgery Paper 1 
   ١٢٠  ساعات٣

 
  

    

 جراحة اوعیة دمویة ورقة ثانیة  -  ورقة ثانیة
Vascular Surgery Paper 2 

  ١٢٠  ساعات٣

 جراحة اوعیة دمویة  (تعلیق على حالة) -  ورقة ثالثة
Vascular Surgery Paper 3 
(commentary) 

  ١٢٠  ساعات٣

 ورقة رابعةجراحة اوعیة دمویة  -  ورقة رابعة
Vascular Surgery  paper 4 

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠تمدة من المقررات الدراسیة عیخصص لكل نقطة م 
 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 

وال تزید عن  %٣٠ختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن وال تقل درجة اإل %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
٦٠%.  

درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 
 الكلي].المواد اإلختیاریة للمجموع ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر

 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
فقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء ویتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ   

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد
  لدكتوراه.أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من ا

  
 
 
 
 

 URO300الكود:     .  و التناسلیة الدرجة العلمیة : دكتوراة جراحة المسالك البولیة
  و التناسلیة : جراحة المسالك البولیة العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .
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  اط المعتمدةالنق  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢            

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

 األحصا ءالطبى -
 طرق البحث -
  
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

  العلمى الممارسة الطبیة والبحث
  ١المسالك البولیة 
ثولوجیا الخاصة والبا تشریح جراحي- 

  الجراحیة
 
اسس التشخیص االكلینیكي للمسالك -

  البولیة
  اساسیات جراحة المسلك البولیة- 
  علم الخالیا و الجزیئات- 
 
  فسیولوجیا الكلى و أمراضھا-
 
  نقل وتخزین وتفریغ البول- 

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Ethics in 
Medical Practice and 
Scientific Research  
Urology 1 
-Sugical Anatomy  and  
Sugical pathology  

 
-Clinical decision making  
 
-Basic urologic surgery 
-Molecular and cellular 
biology 
-Renal physiology and 
pathophysiology 
-Urine transport and 
storage empty 

FAC309A 
FAC309B 

 
FAC310C 

 
 

URO316A 
 

 
  
  
  
  
 
 
  
  

١ 
١ 
 
١ 
 
 
 
٧  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة فى 

  علم التخصص
 لك البولیةاالمس(علم 

٢(  

  ٢المسالك البولیة
  الحاالت الحرجة في المسالك البولیة- 
  انسداد الكلي و الحصوات- 
  
  امراض الذكورة- 
  اصابات الكلي- 
  عدوي الجھاز  البولي -
  اورام المسالك البولیة -
  البولیة لالطفال المسالك -
  امراض المسالك المتعلقة بالسیدات -
  
  الفشل الكلوي و نقل الكلي  - 

Urology 2 
-Urologic emergency  
-Obstructive uropathy 
and urolithiasis 
-Andrology 
-Urologic trauma 
-Urinary tract infection  
-Urologic tumors  
-Pediatric urology  
-Female urology  and 
neurourology 
-Renal failure and 
Transplantation 

BURO316 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى وأنشطة 

فى علم علمیة 
  التخصص

 (علم المسالك البولیة
٢(  

  الحاالت الحرجة في المسالك البولیة- 
  انسداد الكلي و الحصوات- 
  
  امراض الذكورة- 
  اصابات الكلي- 
  عدوي الجھاز  البولي -
  اورام المسالك البولیة -
  المسالك البولیة لالطفال -
  امراض المسالك المتعلقة بالسیدات- 
  الفشل الكلوي و نقل الكلي  - 

 -Urologic emergency 
-Obstructive uropathy 
and urolithiasis 
-Andrology 
-Urologic trauma 
-Urinary tract infection  
-Urologic tumors  
-Pediatric urology  
-Female urology  and 
neurourology 
-Renal failure and 
Transplantation 

URO316B  
 
  

  
  

١٢٣  
الطالب مقررین من المقررات  یختار -  مقررین إختیارین

  التالیة
  اإلحصاء الطبي المتقدم -
 

 
 
 -Advanced medical 
statistics. 

  
 
-FAC309K  
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الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -
 اإلكلینیكي

  العدوى متقدممكافحة  -
 
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

- Evidence based 
medicine. 
- Advanced infection 
control. 
- Quality assurance of 
medical education. 
- Quality assurance of 
clinical practice. 
-Hospital management 

-FAC300F 
 
-FAC307M  

 
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥ـل دراس��ـي واح��ـد " س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��     ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   مقرر دراسي لتوزع نقاط فروع ك 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 )و التناسلیة توزیع الدرجات ( دكتوراة جراحة المسالك البولیةنظام اإلمتحان و

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
  إجمالى–عملى درجة   التحریرى
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مدة 
  اإلمتحان

  شفوى   الدرجة
*  

  إكلینیكى

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
  

(أربعة 
  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  لمىالطبیة والبحث الع

- Medicolegal Aspects and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

  (ثالثة أوراق) (إجمالي) ١مقرر مسالك بولیة 
URO316A 

  ٣٥٠  -   -   ٣٥٠  ساعات ٧

والباثولوجیا الخاصة الجراحیة  تشریح جراحي  ورقة أولى 
 (اختیار من متعدد )

Surgical anatomy and surgical 
special pathology  (MCQ) 

  ١٥٠  ساعات٣
  

     

 تعلیق علي حالة   ورقة ثانیة
Commentary  

  ساعة
  

٥٠  
  

      

 حل مشكالت   ورقة ثالثة
Problem solving  

       ١٥٠  اتساع3 

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٣٠  ٣٩٠  ٤٨٠  ساعة ١٢                URO316B ٢  یةمسالك  بولإجمالي مقرر   
  ورقة اولي ٢مسالك  بولیة -  ورقة اولى

Urology 2 paper 1 
   ١٢٠  ساعات٣

 
  

    

 ورقة ثانیة  ٢مسالك بولیة -  ورقة ثانیة
Urology 2 paper 2 

  ١٢٠  ساعات٣

 ( حل مشكالت )  ٢مسالك بولیة  ورقة ثالثة
 Urology ٢ ( problem solving) 

  ١٢٠  ساعات٣

  (اختیار من متعدد ) ٢مسالك بولیة -  ورقة رابعة
Urology 2 (MCQ) 

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  قاطأحد المقررات المدرجة بجدول توزیع الن  )٢مقرر إختیاري (

درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  
 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 

وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
٦٠%.  

درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 
 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین ت مقررالجزء الثاني وال تضاف درجا

 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
ى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء كیتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینی  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 ى.لكل مقرر على حد
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد

  ھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.أو كال

 ORT 300الكود:      الدرجة العلمیة : دكتوراة جراحة العظام. 
  : جراحة العظام العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
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  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              
  ٤٠  الرسالة                       

  ٤٠  بحث منشور ٢                    
مقررات دراسیة 
فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم

 األحصا ءالطبى -
 طرق البحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

 ىالممارسة الطبیة والبحث العلم
  
 
 المیكانیكا الحیویة و المواد الحیویة -
 تشریح جراحي - 
  الباثولوجیا الجراحیة- 

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and 
Ethics in Medical Practice and 
Scientific Research  
 
-Biomechanics &Biomaterials 
 -Surgical Anatomy 
 -Surgical Pathology  

-FAC309A 
-FAC309B 

 
-FAC310C 

 
 

-ORT317A 
-ORT317B 
-ORT317C  

١  
١ 
  
١  

 
 

٢ 
٢٫٥ 
٢٫٥  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة 

  علم التخصص فى 
 جراحة العظام(علم 
  متقدم)

 Orthopedic Surgery   جراحة العظام متقدم
(advanced ) 

ORT317D   

  ٢٤  راسیةإجمالى المقررات الد  
تدریب عملى 

فى وأنشطة علمیة 
  علم التخصص 

(علم جراحة العظام 
  متقدم)

 Orthopedic Surgery  جراحة العظام متقدم
(advanced )  

OTR317D    
  

  
  
١٢٣  

الطالب مقررین من المقررات  یختار -  مقررین إختیارین
  التالیة

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
ق الطب المبني على الدلیل و التدقی -

 اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "   س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��   ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  ".خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم 
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 

  

  

  

 

 جات ( دكتوراة جراحة العظام)نظام اإلمتحان وتوزیع الدر

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
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درجة   التحریرى
  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة فى 

علوم 
 أساسیة 

 
 
)٦ 

  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  ق بحث احصاء طبى و طر 
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
األخالقیة 

والقانونیة فى 
الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة الطبیة  
  والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

المیكانیكا 
الحیویة و المواد 

 الحیویة
ORT317A   

 المیكانیكا الحیویة و المواد الحیویة
Biomechanics & Biomaterials  

  ٦٠  ساعتین
  

٢٠  
  

٢٠  
 

١٠٠  
  

التشریح 
  الجراحي

ORT317B  

 التشریح الجراحي
Surgical Anatomy  

  ساعتین
  

٦٥  
  

٣٠  
  

٣٠  
  

١٢٥  
  

الباثولوجیا 
  الجراحیة

ORT317C  

  الباثولوجیا الجراحیة 
Surgical Pathology 

  ١٢٥ ٣٠  ٣٠  ٦٥  ساعتین

  الجزء الثانى
مقررات 

دراسیة في 
علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٦٠٠  ساعة ١٢              ORT317Dجراحة العظام متقدم إجمالي مقرر   
  ١جراحة العظام متقدم ورقة  -  ورقة اولى

Orthopedic surgery Advanced paper 1 
        ١٥٠  ساعات٣

 ٢جراحة العظام متقدم ورقة  -   ورقة ثانیة
Orthopedic surgery Advanced paper 2  

  ١٥٠  ساعات٣

 ٣جراحة العظام متقدم ورقة  -  ورقة ثالثة
Orthopedic surgery Advanced paper 3  

  ١٥٠  ساعات٣

 ٤جراحة العظام متقدم ورقة  -  ورقة رابعة
Orthopedic surgery Advanced paper 4  

  ١٥٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  توزیع النقاط أحد المقررات المدرجة بجدول  )٢مقرر إختیاري (

درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  
 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 

وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠لنظریة عن ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات اك  
٦٠%.  

درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 
 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین تضاف درجات مقرر الجزء الثاني وال

 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء  ىیتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفو  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 قرر على حدى.لكل م
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

رین اإلختبا $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد

  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.

 MED 300الكود:    الدرجة العلمیة : دكتوراة األمراض الباطنة .  
  : األمراض الباطنةالعلمي المسئول عن الدرجةالقسم 
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  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢            

مقررات 
دراسیة فى 

علوم 
أساسیة 
یحددھا 

  القسم

 األحصا ءالطبى -
  طرق البحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  -

 بحث العلمىالطبیة وال
  
  باثولوجى -
  فسیولوجى -

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects  and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  
-Pathology 
-Physiology  

- FAC309A  
- FAC309B  
- FAC310C 

  
  

-MED305 
-MED303 

١  
١  
١ 
 
  
٣٫٥  
٣٫٥  

  ١٠  قررات األساسیةإجمالى الم  
مقررات 

دراسیة فى 
علم 

  التخصص 
( علم 

أمراض 
  الباطنة)

  أمراض الباطنة
  غدد صماء -
  سكر -
  أمراض كلى -
  أمراض دم -
  أمراض قلب -
  جھاز ھضمى -
  كبد -
  روماتیزم -
  عصبیة -
  صدریة -
  أمراض معدیة -
  میتابولیزم  -

Internal Medicine  
-Endocrine  
-DM 
-Nephrology 
-Haematology 
-CVS diseases  
-GIT 
-Liver Diseases  
-Rheumatology 
-Neurology 
-Chest 
-Infectious diseases  
-Metabolism  

MED318  
 

  
٢٤  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب 
عملى 

وأنشطة 
علمیة فى 

علم 
  التخصص 

( علم 
أمراض 
  الباطنة)

 امراض باطنة عامة
حص اإلكلینیكي التاریخ المرضى و الف

 للمرضى الذین یعانون من :
  أمراض القلب  -
  
  أمراض الدم- 
  
  إضطرابات الغدد الصماء - 
  مرض السكر- 
  أمراض الكلى- 
  أمراض الكبد- 
  أمراض الجھاز الھضمى- 
  
  أمراض الروماتیزم- 
  

  أمراض صدریة
  أمراض عصبیة- 
  

  تدریب عملى وأنشطة علمیة متعلقة بوحدة :
 -أمراض الكلى

  لدمأمراض ا-
  أمراض الغدد الصماء -
  أمراض الجھاز الھضمى- 
  أمراض الروماتیزم- 
 العنایة المركزة -

General Internal Medicine 
History and clinical examination 
of: 
- patients with cardiovascular 
diseases 
- patients with hematological 
diseases 
- patients with endocrinal diseases  
- patients with diabetes mellitus 
- patients with renal diseases  
- patients with liver diseases 
- patients with gestrintestinal 
diseases 
- Patients with rheumatological 
diseases 
- Patients with chest diseases 
- Patients with neurological 
diseases 
Procedures related to : 
Nephrology 
Hematology: 
Endocrine: 
GIT: 
Rheumatology: 
Intensive care: 

MED318    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
١٢٣ 
  

    ١٢٣  
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مقررین 
  إختیارین

  

  یختار الطالب مقررین من المقررات التالیة -
  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
  ضمان الجودة فى الممارسة اإلكلینیكیة -
   إدارة المستشفیات -

 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  اإلختیاریةإجمالى المقررات   
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ة فصل دراسي واحـد "ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمد ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  رمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.لیعبر ا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 

  



  
  
  
  
 

204

 نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة األمراض الباطنة )
  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر

درجة   التحریرى
  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  مالىإج

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
 أساسیة

 
 
)٥ 

  مقررات) 

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
القیة األخ

والقانونیة فى 
الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 MED باثولوجى
305   

  باثولوجى 
Pathology 

  ساعات٣
  

١٠٠  
  

١٧٥  -   ٧٥  

  فسیولوجى
MED303  

 فسیولوجى 
Physiology 

  ١٠٠  ساعات٣
  

٧٥  
  

 -  ١٧٥  

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٥٠٠  ٢٠٠  ٥٠٠  ساعة ١٢            MED318 باطنة عامةإجمالي مقرر   
 ) ١باطنة عامة ورقة (-   ورقة اولى

Internal Medicine paper 1  
   ١٢٥  ساعات٣

 
  

    

 )٢باطنة عامة ورقة ( -   ورقة ثانیة
Internal Medicine paper 2   

  ١٢٥  ساعات٣

 )٣باطنة عامة ورقة( -  ورقة ثالثة
Internal Medicine paper 3  

  ١٢٥  ساعات٣

 )٤باطنة عامة ورقة( -  ورقة رابعة
Internal Medicine paper 4   

  ١٢٥  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

 
لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 داء واألنشطة.من درجات الشفوى على تقییم كراسة األ %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 أو اإلكلینیكى من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد
 أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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 : REN300 الكود  الدرجة العلمیة : دكتوراة أمراض الكلى .  
  : األمراض الباطنة العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢                                 

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

 األحصا ءالطبى -
  طرق البحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

 الممارسة الطبیة والبحث العلمى 
  باثولوجى -
  فسیولوجى -

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and  Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  
 - Pathology 
- Physiology 

-FAC309A  
- FAC 309B  
- FAC310C 

 
  

- REN305 
- REN303  

١  
١  
١ 
 
  
٣٫٥  
٣٫٥  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة فى 
علم التخصص (علم 

  )امراض الكلى

 امراض الكلي 
اض الكلىأمر -  
الغسیل الكلوى -  
نقل الكلى -  

Nephrology  
- Clinical nephrology 
- Dialysis 
- Transplantation 

REN318  
  

 
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة فى 
علم التخصص (علم 

  امراض الكلى)
  
  
  
  

 امراض الكلي 
التاریخ المرضي والفحص - 

  اإلكلینیكي :
  الكلى لمرضى- 
لمرضى الكلى قبل وبعد  عملیة - 

  الزرع
  الغسیل الكلوى -
 عینة من الكلى- 
فحص بالموجات فوق الصوتیة -

 على البطن 
  الرعایة بعد زرع الكلى- 

Nephrology  
History and clinical examination 
of: 
- patients with renal diseases 
- patients with pre and post 
transplantation 
- Dialysis 
- Kidney biopsy 
- Abdominal U/S 
- Post transplantation care 

REN318  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

١٢٣  
الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین

  المقررات التالیة
  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

 التدقیق اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
  فى التعلیم الطبىضمان الجودة  -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ ض��افة إل��ى باإلأس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء و نقاط  التدریب   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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 نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة أمراض الكلى)
  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر

درجة   التحریرى
  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة فى 
  علوم أساسیة

  
  مقررات)  ٥(

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 
 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
األخالقیة 

والقانونیة فى 
الممارسة 

الطبیة 
والبحث 
  العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 باثولوجى
REN 305   

  باثولوجى 
Pathology 

  ساعات٣
  

١٠٠  
  

١٧٥  -   ٧٥  

  فسیولوجى
REN303  

 فسیولوجى 
Physiology 

  ١٠٠  ساعات٣
  

٧٥  
  

 -  ١٧٥  

  الجزء الثانى
مقررات 

دراسیة في 
علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٥٠٠  ٢٠٠  ٥٠٠  ساعة ١٢              REN318امراض كلي إجمالي مقرر   
 ) ١امراض كلي  ورقة (-   ورقة اولى

Nephrology paper 1 
   ١٢٥  ساعات٣

 
  

    

 )٢امراض كلي  ورقة ( -  ورقة ثانیة
Nephrology paper 2 

  ١٢٥  ساعات٣

 )٣امراض كلي  ورقة ( -  ورقة ثالثة
Nephrology paper 3 

  ١٢٥  ساعات٣

 )٤امراض كلي  ورقة ( -  ورقة رابعة
Nephrology paper 4 

  ١٢٥  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

 
ف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد صدرجة و من ن ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠ وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 وى على تقییم كراسة األداء واألنشطة.من درجات الشف %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
كراسة األداء وة یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 لنظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكىامن النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات  %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد

 أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.

 BLO 300الكود:       .   اإلكلینیكي الدم الدرجة العلمیة : دكتوراة أمراض 
  : األمراض الباطنة العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 
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  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢            

مقررات دراسیة 
فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم

 األحصا ءالطبى -
  طرق البحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
 
 باثولوجیا أمراض الدم- 
 ومناعھ متقدم میكروبیولوجي  و
 
 
 
 والبیولوجیا  الوراثھ– 

 الجزیئیھ المتقدمھ
  
أساسیات عالج أمراض الدم  -

  |(اإلشعاعي والكیماوي)الخبیثھ

Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Ethics in 
Medical Practice and 
Scientific Research   
 
-Pathology of   blood 
diseases  &  Advanced 
microbiology and 
immunology  
 
-Genetics and advanced 
molecular biology  
-Basis of therapy of 
malignant blood diseases 
(Radiotherapy and 
chemotherapy) 

-FAC309A 
-FAC309B 
-FAC310C 

 
 
  
BLO318A#  

 
 
 
 

§BLO318 B  
  

318C#BLO 
 

١ 
١ 
  
١ 
 
 
٣ 
  
 
 
 
٢ 
 
٢ 
  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  

دراسیة  مقررات
  علم التخصص فى 

(علم امراض الدم 
  المتقدم)

 المتقدم امراض الدمعلم  
أمراض الباطنھ المتعلقھ بأمراض -

 الدم
 
  أمراض الكرات الحمراء -
 أمراض الكرات البیضاء -
 أمراض النزف والتجلط  -
  
 أمراض الدم الخبیثة -
 طوارئ أمراض الدم - 
العالج بالدم ومشتقاتھ والخالیا  - 
 جزعیةال
التشخیص المعملي لتغیرات -

  النخاع العظمى

Advanced Haematology  
-Diseases of internal medicine 
which related to blood 
diseases  
-Disease of RBCS- 
-Disease of WBCS 
-Disease of bleeding 
  and coagulation 
-Malignant blood diseases  
-Haematological emergences 
-Blood transfusion therapy 
and stem cell therapy  
-Laboratory diagnosis of bone 
marrow changes  

DBLO318 
  

 
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة فى 
  علم التخصص 

(علم امراض الدم 
  المتقدم)

 علم امراض الدم المتقدم
 أمراض الدم اإلكلینیكیة- 
 نقل الدم ومشتقاتھ - 
مع مرضى نقص  عاملالت - 

  المناعة 
  زرع النخاع والخالیا الجزعیة  -
أخذ عینة النخاع العظمى  -

  اركة فى الفحص شوالم

Haematology Advanced  
-Clinical blood diseases 
-Blood transfusion therapy 
-Dealing with immune 
suppressed  patients  
-BM transplant and stem cell 
therapy 
-BM  Biopsy   

 DLO318B  
  
  

  

        ١٢٣  
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الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین
  المقررات التالیة

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

 التدقیق اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
ى الممارسة ضمان الجودة ف -

 اإلكلینیكیة
  
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of 
medical education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  
  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��ة خ��ارج  س��اعة واج��ب أو درا  ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
صیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتو  توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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 )اإلكلینیكي نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة أمراض الدم

  اإلمتحان  اإلختبار  قررالمادة / الم
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى
مدة 

  اإلمتحان
  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
 أساسیة

 
 
 )٦ 

  مقررات) 

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 باثولوجیا أمراض الدم
ومیكروبیولوجي 

  ومناعھ متقدم 
 BLO318A# 

و میكروبیولوجي  باثولوجیا أمراض الدم
 ومناعھ متقدم

 Pathology of   blood diseases  & 
Advanced microbiology and 
immunology 

  ٧٠  ساعات٣
  

٨٠  
  

-  
 

١٥٠  
  

أساسیات عالج 
 ض الدم الخبیثھأمرا

|(اإلشعاعي 
  والكیماوي)

318C#BLO  

 أساسیات عالج أمراض الدم الخبیثھ
Basics of therapy of malignant 
blood diseases (Radiotherapy and 
chemotherapy) 

  ساعتین
  

٦٠  
  

٤٠  
  

-  
  

١٠٠  
  

البیولوجیا الجزیئیھ 
  والوراثھ
318B§BLO  

 البیولوجیا الجزیئیھ والوراثھ
Genetics and advanced molecular 
biology 

  ١٠٠ -  ٤٠  ٦٠  ساعتین

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٦٠٠  ساعة ١٢ D318BLO           أمراض الدم متقدم علم إجمالي مقرر   
  أمراض الدم متقدم ورقة أولى  -  ورقة اولى

Advanced Haematology Paper 1   
   ١٥٠  ساعات٣

 
  

    

 أمراض الدم متقدم ورقة ثانیة  -  ورقة ثانیة
Advanced Haematology  Paper 2 

  ١٥٠  ساعات٣

 أمراض باطنھ وحاالت) (أمراض الدم متقدم -  ورقة ثالثة
Advanced Haematology Paper 3 
(Internal Medicine and cases )  

  ١٥٠  ساعات٣

   لدم متقدمأمراض ا -  ورقة رابعة
Advanced Haematology Paper 4 
   

  ١٥٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد عن  ٥٠ات الدراسیة ریخصص لكل نقطة معتمدة من المقر 
 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣ساعة وال یزید عن 

  .%٦٠وال تزید عن  %٣٠یة والعملیة واإلكلینیكیة عن وال تقل درجة اإلختبارات الشفو %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
درجة إلمتحانات الجزء  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
 برنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء واالنشطةلیتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف ا  
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة لكل مقرر  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 على حدى.
 العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى من النھایة %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین أو  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد
  كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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 CHT300الكود:  درجة العلمیة : دكتوراة األمراض الصدریة والتدرن.  ال
  : األمراض الصدریة والتدرن العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  ر السابق الحصول علیھدرجة الماجستی              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢                          

مقررات دراسیة 
فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم

 األحصا ءالطبى -
  طرق البحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
   ١  و التدرن علم الصدریة 
و باثولوجیا  فسیولوجیا تطبیقیة -

  ( صدر )تطبیقیة  

-Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Ethics in Medical 
Practice and Scientific Research   
Chest Diseases and Tuberculosis   1 
-Applied chest Physiology & 
pathology    

FAC309A 
FAC309B 
FAC310C 

  
#319ACHT 

  

١  
١  
١  
 
٧  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة 

 فى علم
(علم  التخصص 
الصدریة و 

  )٢التدرن

   Chest Diseases and Tuberculosis  2 CHT319B  ٢ و التدرن  علم الصدریة
  أمراض صدریة -
  عنایة مركزة صدر -
  وظائف تنفس -
  مناظیر صدر -
  أمراض نوم -

-Chest Diseases 
- Respiratary ICU 
- PFTS 
- Endoscopy (Chest) 
- Sleep Medicine 

    

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة 
فى علم 

التخصص  (علم 
الصدریة و 

  )٢التدرن

 Chest Diseases and Tuberculosis  2  ٢ علم الصدریة و التدرن 
  

-CHT319B   
 
 
 
١٢٣  

مقررین 
  ختیارینإ

الطالب مقررین من المقررات  یختار -
  التالیة

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

 اإلكلینیكیة
  
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  ریةإجمالى المقررات اإلختیا  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥راسي واحـد "ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل د ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. )یعبر الرمز (# 
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 نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة األمراض الصدریة والتدرن)

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  لجزء األول التمھیديا

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
  
 )٤ 

  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 
بیة الممارسة الط

  والبحث العلمى
FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

علم الصدریة و 
   ١ التدرن 

CHT319A#  

 ة ( صدر )فسیولوجیا وباثولوجیا تطبیقی
Applied chest physiology & 
pathology )   

  ٢٠٠  ساعات٣
  

١٥٠  
  

 -  
 

٣٥٠  
  

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٦٠  ٣٦٠  ٤٨٠  ساعة ١٢              CHT319B ٢أمراض صدریة و تدرن إجمالي مقرر   
  )١(  ورقة  ٢و تدرن  أمراض صدریة -  ورقة اولى

Chest Diseases and Tuberculosis  2 
   paper 1 

   ١٢٠  ساعات٣
 
  

    

 )٢( ورقة ٢و تدرن  أمراض صدریة -  ورقة ثانیة
Chest Diseases and Tuberculosis  2 
  paper 2 

  ١٢٠  ساعات٣

 )٣( ورقة ٢و تدرن  أمراض صدریة -  ورقة ثالثة
Chest Diseases and Tuberculosis  2 
   paper 3 

  ١٢٠  ساعات٣

 )٤( ورقة ٢و تدرن  أمراض صدریة -  ورقة رابعة
Chest Diseases and Tuberculosis  2 
   paper 4 

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  جة بجدول توزیع النقاطأحد المقررات المدر  )٢مقرر إختیاري (

 
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ختبارات النظریة عن ما یجب اال تقل درجة اإلك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین لثاني وال تضاف درجات مقررالجزء ا
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
ى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء ریتم توزیع درجات  إمتحانات التحری  

 واالنشطة
یة لمن النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العم %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

د اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أح

 أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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 NEU 300 :الكود.   الدرجة العلمیة : دكتوراة األمراض العصبیة 
  : األمراض العصبیة والنفسیة العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢                          

مقررات دراسیة 
فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم

 األحصا ءالطبى -
  طرق البحث -
القانونیة الجوانب األخالقیة و -

فى الممارسة الطبیة والبحث 
   العلمى

علم الفسیولوجى للجھاز  -
  العصبى والفروع المتعلقة بھ.

علم باثولوجیا األمراض  -
علم الوراثة لألمراض و العصبیة
 العصبیة.

  علم الفارما كولوجى لألدویة - 

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Ethics in Medical 
Practice and Scientific Research  
 
- Neurophysiology. 

 
-Neuropathology of Neurological 
disorders. 

 & Genetics of Neurological disorder. 
-Neuropharmacology.  

FAC309A 
FAC309B 
FAC310C 

  
 

NEU303 
  
NEU320A# 

 

NEU306 

١  
١  
١  
  

  
٢  
  
٣  
 
  
٢  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة 

  علم التخصص فى 
األمراض  (علم

  )العصبیة

  علم األمراض العصبیة
  األمراض العصبیة  -
ط�وارئ ط�ب  األم�راض     علم  - 

  العصبیة  للحاالت الحرجة.
عل�����م فس�����یولوجیا األعص�����اب   -

وتص������ویر  الجھ������از العص������بى  
  باألشعة.

علم التدخالت التشخیصیة  -
  والعالجیة لألمراض العصبیة

Neurology  
 -Neurological disorders. 
- Neurological emergencies 
 
 
-.Neuroelectrophysiology and 
neuroimaging  
- Interventional Neurology.  

NEU320B    

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

علم وأنشطة 
  التخصص 

(علم األمراض 
  العصبیة)

  علم األمراض العصبیة
  یكيمرور إكلین -
  علمیةالمجالت منتدى ال  -
  سمینار -
  حل المشكالت -
  عرض حاالت  -

Neurology . 
- Clinical round 
- Journal club. 
- Seminar. 
- Problem solving. 
- Case presentation.  

NEU320B  
  
  
  
١٢٣  

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین
  المقررات التالیة

  دماإلحصاء الطبي المتق -
الطب المبني على الدلیل و  -

 التدقیق اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  احدة تعادل:والنقطة المعتمدة ال 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  لة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".خال
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  یفھ.صیعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتو 
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 )دكتوراة األمراض العصبیةنظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( 

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة

  
  
)٦ 

  مقررات) 

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى الممارسة 
  الطبیة والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  مىالطبیة والبحث العل

- Medicolegal Aspects and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

علم الفسیولوجى للجھاز 
 العصبى

 NEU303 

   علم الفسیولوجى للجھاز العصبى
Neurophysiology 

  ١٠٠  -   ٥٠  ٥٠  ساعة٢

علم باثولوجیا األمراض 
علم الوراثة و  العصبیة

  ألمراض العصبیةل
NEU320A# 

علم و  علم باثولوجیا األمراض العصبیة
 الوراثة لألمراض العصبیة.

Neuropathology of Neurological 
disorders & Genetics of 
Neurological disorder 

  ساعات٣
  

٧٥  
  

١٥٠  -   ٧٥  
  

  علم الفارماكولوجى
NEU306 

 علم الفارما كولوجى 
Neuropharmacology 

  ١٠٠  -   ٥٠  ٥٠  ساعة٢

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

 ١٢                           NEU320B    أمراض عصبیة إجمالي مقرر   
  ساعة

١٢٠٠  ٤٨٠  ٢٤٠  ٤٨٠  

)١أمراض عصبیة ورقة (  ورقة اولى  
Neurology  paper 1 

   ١٢٠  ساعات٣
 
  

    

)٢أمراض عصبیة ورقة (  ورقة ثانیة  
Neurology  paper 2 

  ١٢٠  ساعات٣

)٣أمراض عصبیة ورقة(  ورقة ثالثة  
Neurology  paper 3 

  ١٢٠  ساعات٣

 )٤أمراض عصبیة ورقة (  ورقة رابعة
Neurology  paper 4 

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

 
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 دراسى أو وحده منھ. ساعات ألى مقرر ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
  لتوصیفھ.ًایعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفق 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
مى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة ظمن النھایة الع %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله 
 أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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  PSY300الكود:                . الطب النفسيالدرجة العلمیة : دكتوراة  
  : األمراض العصبیة والنفسیة العلمي المسئول عن الدرجة القسم 

  ٤٢٠مدة : إجمالى النقاط المعت
 إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢            

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

 ءالطبىاألحصا  -
  طرق البحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة  -

فى الممارسة الطبیة والبحث 
  العلمى

علم الفسیولوجى للجھاز  -
 العصبى والفروع المتعلقة بھ

علم الفارما كولوجى لألدویة و
المستخدمة لألمراض العصبیة 

 و النفسیة.
وعلم السیكو  علم النفس -

 .باثولوجى للألمراض النفسیة
باثولوجیا األمراض علم  -

علم الوراثة  و النفسیة
  .النفسیةلألمراض 

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Ethics in Medical 
Practice and Scientific Research  
 
-Neurophysiology and 
Neuropsychopharmacology 
 
 
 
- Psychology 
&Psychopathology  
- Neuropathology of Psychiatric 
disorders &Genetics of 
Psychiatric disorders . 

FAC309A 
FAC309B 
FAC310C 

 
 

PSY320A#  
  
 
 
 
PSY320B 

 
PYS320C# 

  

١ 
١ 
١ 
  
  
٥.٢ 
 
 
 
 
٥.٢ 
  
٢  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  

مقررات دراسیة فى 
  علم التخصص 

  )الطب النفسي(علم 

  الطب النفسيعلم 
  رابات  النفسیة.علم االضط- ١
عل�م ط�وارئ الط�ب النفس�ى       -٢

  للحاالت الحرجة..
عل���م الت���دخالت التشخیص���یة -٣

وتص�����ویر الجھ�����از العص�����بى  
والت��������������دخالت العالجی��������������ة 

  لالضطرابات النفسیة
  علم األدمان. -٤
علم القیاسات  النفسیة  -٥

  المعملیة

Psychiatry 
- Psychiatric disorders. 
 
- Psychiatric emergency. 
 
 
- Interventional Psychiatry and 
neuroimaging. 
- Addiction. 
- Psychometery lab. 

PSY320D    

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

فى وأنشطة علمیة 
  علم التخصص 

  )الطب النفسي(علم 

  الطب النفسيعلم 
  مرور إكلینیكي- 
  مجالت علمیةمنتدى  -
  سمینار-
  حل المشكالت-
  االتعرض ح- 

Psychiatry 
- Clinical round. 
- Journal club. 
- Seminar. 
- Problem solving. 
- Case presentation 

PSY320D    
  
  
  
  
١٢٣  

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین
  المقررات التالیة

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

 التدقیق اإلكلینیكي
  لعدوى متقدممكافحة ا -
ضمان الجودة فى التعلیم  -

  الطبى
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     
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  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥دراس��ـي واح��ـد " س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   رر دراسيقتوزع نقاط فروع كل م 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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 )الطب النفسيرجات ( دكتوراة ظام اإلمتحان وتوزیع الدن

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة فى 
  علوم أساسیة

  
  
  
)٦ 

   مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
  

٣٠  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

علم الفسیولوجي 
 والفارماكولوجي
PSY320A#   

  علم الفسیولوجي والفارماكولوجي 
Neurophysiology and 
Neuropsychopharmacology 

  ٦٥  ساعات٣
  

٦٠  
  

 -  
 

١٢٥  
  

علم النفس وعلم 
السیكو باثولوجى 
  للألمراض النفسیة

PSY320B  

علم النفس وعلم السیكو باثولوجى للألمراض 
 النفسیة

Psychology &  Psychopathology  

  ساعتین
  

٦٥  
  

٦٠  
  

 -  
  

١٢٥  

علم باثولوجیا 
النفسیة األمراض 

الوراثة  و
  النفسیةلألمراض 

PSY320C#  

الوراثة  النفسیة وعلم باثولوجیا األمراض 
 .النفسیةلألمراض 

Neuropathology of Psychiatric 
disorders & Genetics of Psychiatric 
disorders ) 

  ١٠٠ -   ٥٠  ٥٠  ساعتین

  الجزء الثانى
مقررات 

دراسیة في 
علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٤٨٠  ٢٤٠  ٤٨٠  ساعة ١٢ D    320PSY   الطب النفسيإجمالي مقرر   
١ورقة طب نفسي   -  ورقة اولى  

Psychiatry paper 1 
   ١٢٠  ساعات٣

 
  

    

  ٢ورقةطب نفسي  -   ورقة ثانیة
Psychiatry paper ٢ 

  ١٢٠  ساعات٣

  ٣ورقة طب نفسي  -  ورقة ثالثة
Psychiatry paper ٣  

  ١٢٠  ساعات٣

  ٤ورقة طب نفسي  -  ورقة رابعة
Psychiatry paper ٤  

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

ى الواحد ردرجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحری ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  
 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 

وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
٦٠%.  

درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 
 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر

 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 معنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.لیعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام ا 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠ى لدرجة اإلختبار التحریرى وممن النھایة العظ %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

تحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین و
 أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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  DVA 300الدرجة العلمیة : دكتوراة األمراض الجلدیة والتناسلیة .       الكود: 
  درجة  : األمراض الجلدیة والتناسلیةالقسم العلمي المسئول عن ال

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  ث منشوربح ٢                     

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

 األحصا ءالطبى -
  طرق البحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى - 

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
 
 علم الفطریات -
  الباثولوجیا  - 

-  Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and  
Ethics in Medical Practice and 
Scientific Research  
-Fungus diseases 
-Pathology  

-FAC309A 
-FAC309B  
-FAC310C 

  
  
DVA321A  
DVA321B 

١ 
١ 
١ 
 
  
٣٫٥ 
٣٫٥  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة                               
مقررات دراسیة فى 

  علم التخصص 
(علم  وھما مقرران

(    األمراض الجلدیة
علم و  متقدم)

 األمراض التناسلیة
  والذكورة) ( متقدم)

 متقدم  مراض الجلدیةعلم األ -
 
 التناسلیة و الذكورة مراضعلم األ -

  متقدم

Advanced Dermatology  
  

Advanced Venorology and 
Anderology  

DVA321C 
 

DVA321D 
 
  

١٥  
 
٩  
  

  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
شطة تدریب عملى وأن

علمیة فى علم 
التخصص وھما 

(علم  مقرران
(    األمراض الجلدیة

علم و  متقدم)
 األمراض التناسلیة
  والذكورة) ( متقدم)

 متقدم  مراض الجلدیةعلم األ -
 
 التناسلیة و الذكورة مراضعلم األ -

  متقدم

Advanced Dermatology  
 
Advanced Venorology and 
Anderology  

DAV321C  
 
DAV321D  

٧٤ 
 
٤٩ 
  

یختار الطالب مقررین من  -  مقررین إختیارین
  المقررات التالیة

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  ى المقررات اإلختیاریةإجمال  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد "ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في  ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 شطة.واألن
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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 التناسلیة)و نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة األمراض الجلدیة 

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة فى 
  علوم أساسیة

  
  
  مقررات)  ٥(

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
األخالقیة 

ونیة فى والقان
الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 علم الفطریات
DVA321A  

 علم الفطریات
Fungus Diseases 

  ٧٠  ساعة ٢
  

٧٠  
  

٣٥  
 

١٧٥  
  

  الباثولوجیا
DVA321B  

 الباثولوجیا 
Pathology 

  ٧٠   ساعة ٢
  

٦٠  
  

٤٥  
  

١٧٥  
  

  الجزء الثانى
مقررات 

دراسیة في 
علم 

 التخصص
 
  )انمقرر(
  

  ٧٥٠  ٢٠٠   ١٥٠  ٤٠٠  ساعة C321DVA 8          متقدم علم األمراض الجلدیة  المقرر األول:

  ورقة اولى
  

  ثانیةورقة 
  

  ورقة ثالثة 

  أمراض الجلدیة متقدم  (ورقة أولي) علم -
Advanced Dermatology  paper 1 

 أمراض الجلدیة متقدم  (ورقة ثانیة) علم-
Advanced Dermatology  paper 2 

 أمراض الجلدیة متقدم  (ورقةُ ثالثة) علم-
Advanced Dermatology( paper3 
Commentary) 

 ساعات3
  

  ساعات3
  
  اعةس2

١٥٠ 
  
١٥٠ 
 
١٠٠  

 
 
  

    

ذكورة  متقدمالمقرر الثاني: علم األمراض  التناسلیة و ال
  DVA321D  

  ٤٥٠  ١٠٠  ١٥٠  ٢٠٠  ساعة ٤

  أوليورقة 
  
  
  

  ورقة ثانیة

عل��م األم��راض  التناس��لیة و ال��ذكورة  متق��دم   -
  (ورقة أولي فى األمراض  التناسلیة متقدم)

DVA321D (Paper1; Advanced 
Venorology). 

  علم األمراض  التناسلیة و الذكورة  متقدم  -
 (ورقة ثانیة فى أمراض الذكورة  متقدم)
DVA321D 
(paper 2; Advanced Anderology)  

  عةسا ٢
  

  
  عةسا ٢

  

١٠٠  
  
  
١٠٠  

      

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (

  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢ختیاري (مقرر إ
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد عن ساعة وال  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ھ.ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده من ٣یزید عن 
  .%٦٠وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
درجة إلمتحانات الجزء الثاني وال  ١٢٠٠ یخصص باإلضافة إلى التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
 اسة األداء واالنشطةوزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكرتیتم   
لشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة لكل مقرر على امن النھایة العظمى من اإلختبارت  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

مجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین أو كالھما خالل $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ لل
  الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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 PRR 300الكود: الدرجة العلمیة : دكتوراة الروماتیزم والتأھیل.  
  : الطب الطبیعى الروماتیزم والتأھیل العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  ات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .إشتراط
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              
  ٤٠  الرسالة                       

  ٤٠  بحث منشور ٢                            
مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

 لطبىاألحصا ءا -
  طرق البحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى - 

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
   
علم المناعة فى األمراض  -

  الروماتیزمیة
  تشریح تطبیقى -
  فسیولوجى تطبیقى و

-Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and 
 Ethics in Medical Practice and 
Scientific Research 
-Immunology in Rheumatological 
Diseases 
-Applied anatomy and  
Applied physiology 

-FAC309A 
-FAC309B 
-FAC310C 

 
 
-PRR322A 

 
PRR322B#  

 

١  
١  
١  
 
  
٤  

 
٣ 

  
  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  

مقررات دراسیة فى 
  علم التخصص 

الطب الطبیعى  (علم 
والروماتیزم 

  )لتاھیلوا
  

علم  الطب الطبیعى والروماتیزم 
 والتاھیل

وأمراض   األمراض الروماتیزمیة -
  مناعة

الطب الطبیعى، التأھیل الطبى،  -
األجھزة التعویضیة، مساعدات 

الحركة، وفسیولوجیا األعصاب، 
  والوصالت الكھربائیة

Physical Medicine, Rheumatology 
and Rehabilitation 
-Rheumatological and Autoimmune 
Diseases, 
-Physical Medicine, Rehabilitations, 
Prosthesis,Orthosis,and 
Electrophysiology.. 

PRR322C 
 

  
  

  
  
  
  

  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى وأنشطة 

فى علم علمیة 
  التخصص 

(علم  الطب الطبیعى 
  والتاھیل)والروماتیزم 

لروماتیزم علم  الطب الطبیعى وا
 والتاھیل

  

Physical Medicine, Rheumatology 
and Rehabilitation  
 

-PRR322C   
 
 
  

        ١٢٣ 
الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین

  المقررات التالیة
 اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
 ودة فى التعلیم الطبىضمان الج -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
  
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
FAC309K 
FAC300F 

 
FAC307M 
FAC300G 

 
FAC300H 
 
FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ ض��افة إل��ى باإلأس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
إلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء و نقاط  التدریب ا  توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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 نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة الروماتیزم والتأھیل)

  اإلمتحان  إلختبارا  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى
مدة 

  اإلمتحان
  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي
مقررات 

دراسیة فى 
علوم 
 أساسیة

 
)٥ 

  مقررات) 

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة الطبیة  
  والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

علم المناعة فى 
األمراض 

  الروماتیزمیة
PRR322A   

  علم المناعة فى األمراض الروماتیزمیة
Immunology in Rheumatological Diseases 

  ١٢٠  ساعات٣
  

٨٠  
  

-  
 

٢٠٠  
  

تشریح 
 وفسیولوجى

  تطبیقي
PRR322B#  

  تطبیقي  تشریح وفسیولوجى
Applied anatomy and Applied physiology 

  ساعتین
  

١٠٠  
  

٥٠  
  

-  
  

١٥٠  
  

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  علم  الطب الطبیعى والروماتیزم والتاھیلإجمالي مقرر   
 PRR322C            

١٢ 
  ساعة

١٢٠٠  ٣٦٠  ٣٦٠  ٤٨٠  

  ١األمراض الروماتیزمیة وأمراض مناعة  -  ورقة اولى
Rheumatological and Autoimmune Diseases  ١  

   ١٢٠  ساعات٣
 
  

    

  ٢األمراض الروماتیزمیة وأمراض مناعة  -  ورقة ثانیة
Rheumatological and Autoimmune Diseases  ٢  

  ١٢٠  ساعات٣

الطب الطبیعى، التأھیل الطبى، األجھزة التعویضیة، -   ورقة ثالثة
صالت مساعدات الحركة، وفسیولوجیا األعصاب، والو

 ١ الكھربائي
Physical Medicine, Rehabilitations, 
Prosthesis,Orthosis,and Electrophysiology  ١  

  ١٢٠  ساعات٣

الطب الطبیعى، التأھیل الطبى، األجھزة التعویضیة، -   ورقة رابعة
مساعدات الحركة، وفسیولوجیا األعصاب، والوصالت 

 ٢ الكھربائي
Physical Medicine, Rehabilitations, 
Prosthesis,Orthosis,andElectrophysiology  ٢  

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

 
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠عتمدة من المقررات الدراسیة میخصص لكل نقطة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
  .%٦٠وال تزید عن  %٣٠إلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن وال تقل درجة ا %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 الكلي]. المواد اإلختیاریة للمجموعین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء  یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠ تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر  

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد
  الدكتوراه.أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من 
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  GIT 300الدرجة العلمیة : دكتوراة طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى.  
  : طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى العلمى المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر    
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢                            

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

  احصاء طبى -
 طرق بحث -
فى  الجوانب األخالقیة والقانونیة -

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
  
والجھاز  طب المناطق الحارة 

  ١الھضمى
  أساسیات المناعة -
  فسیولوجى و باثولوجى -
  أساسیات األشعة -

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects & Ethics in 
Medical Practice and   
Scientific Research 

and  Tropical Medicine
1 Gastroenterology  

-Basics of immunology 
- Pathology&Physiology 
- Basic of Radiology 

-FAC309A  
-FAC309B  
- FAC310C 

 
  

#GIT323A 
 

١  
١  
١ 
 
 
٧  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة فى 

  علم التخصص
(علم طب المناطق 

الحارة والجھاز 
  )٢الھضمى

والجھاز  طب المناطق الحارة 
  ٢الھضمى

  ھضمىجھاز  -
  أمراض معدیة -
  أمراض كبد -
  التغذیة -
الحاالت الحرجة فى طب المناطق  -

  الحارة
أمراض الدم المتعلقة بطب المناطق  -

  الحارة

and  Tropical Medicine
2 Gastroenterology  

-GIT 
-Infectious diseases 
-Hepatology 
-Nutrition 
-Tropical Emergencies 

 
- Hematology in tropics 

GIT323B 
  

  
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى وأنشطة 

علم علمیة فى 
  التخصص

(علم طب المناطق 
الحارة والجھاز 

  )٢الھضمى

والجھاز  طب المناطق الحارة
  ٢الھضمى

  

and  Tropical Medicine
2Gastroenterology  

  

GIT323B 
  

 
 
 

 
١٢٣  

المقررات  الطالب مقررین من یختار -  مقررین إختیارین
  التالیة

 اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 اإلكلینیكي
 مكافحة العدوى متقدم -
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
 
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K 
-FAC300F 

 
-FAC307M 
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  لى الدرجة العلمیةإجما                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢لى باإلضافة إ" أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. میعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقس 
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 نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة طب المناطق الحارة والجھاز الھضمى)

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى
مدة 

  اإلمتحان
  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

 مقررات
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة

  
  
)٤ 

  مقررات) 

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
األخالقیة 

والقانونیة فى 
الممارسة 

الطبیة والبحث 
  العلمى

FAC310C  

لجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة الطبیة والبحث ا 
  العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in Medical 
Practice and Scientific Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

  ورقات)  ٣( ١ طب المناطق الحارة والجھاز الھضمىمقرر إجمالي 
GIT323A# 

٦ 
  ساعات

٣٥٠  -   ١٠٠  ٢٥٠  

 اساسیات األشعة  ورقة اولى
Basics of Radiology 

 ساعة١
  

       

 أساسیات المناعة  ورقة ثانیة
Basics of immunology  

 ساعة٢
  

  الباثولوجى و الفسیولوجى  ورقة ثالثة
Pathology&Physiology  

  
  ساعات٣

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

B     323GIT ٢ والجھاز الھضمى الحارة طب المناطق ر إجمالي مقر  
      

١٢ 
  ساعة

١٢٠٠  ٤٨٠  ٢٤٠  ٤٨٠  

  ورقة أولى ٢والجھاز الھضمى الحارة طب المناطق  -  ورقة اولى
Tropical Medicine and Gastroenterology 2 
Paper 1   

  ساعات٣
  
  

١٢٠  
  
  

 
 
  

    

 ورقة ثانیة ٢والجھاز الھضمى الحارة طب المناطق  -   ورقة ثانیة
Tropical Medicine and Gastroenterology 2 
Paper 2   

  ساعات٣
  

١٢٠  
  

 ورقة ثالثة ٢والجھاز الھضمى الحارة طب المناطق  -   ورقة ثالثة
Tropical Medicine and Gastroenterology 2 
Paper 3   

  ساعات٣
  

١٢٠  
  

 رابعة ورقة ٢والجھاز الھضمى الحارة طب المناطق  -   ورقة رابعة
Tropical Medicine and Gastroenterology 2 
Paper 4   

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠عتمدة من المقررات الدراسیة میخصص لكل نقطة  
 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 

  .%٦٠وال تزید عن  %٣٠إلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن وال تقل درجة ا %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 الكلي]. المواد اإلختیاریة للمجموعین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
 وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء واالنشطة یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ  
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠ تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر  

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد
   الدكتوراه.أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من 
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  OBG 300الكود:   .   أمراض النساءالتولید و الدرجة العلمیة : دكتوراة   
  : أمراض النساء والتولیدالعلمي المسئول عن الدرجة القسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢                               

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة 
  یحددھا القسم

  احصاء طبى -
 طرق بحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
 
 ریحتش -
  باثولوجى ومیكربیوجى -
 
  فسیولوجى وكیمیاء حیویة -

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and  Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  
- Anatomy 
-Pathology&  
Microbiology 
- Physiology& Biochemstry  

-FAC309A 
-FAC309B  
-FAC310  

 
  

-OBG324A 
-OBG324B# 

 
-OBG324C#  

١  
١  
١  

  
 

٢ 
٢  
 
٣  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة فى 
 علم التخصص (علم 

أمراض النساء 
  )والتولید

  

  أمراض النساء والتولید
  أمراض نساء  -
  تولید -
  تنظیم أسره -
  مقرر تخصصى  -

Obstetric and Gynacology 
-Gynacology  
-Obstetric 
-Family planning 
-Specialized course   

OBG324D - 
    

  
  
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة فى 
علم التخصص (علم  

أمراض النساء 
  والتولید)

  أمراض النساء والتولید 
  

Obstetric and Gynacology 
  

- OBG324D   
  
  

  
١٢٣  

مقررین من  الطالب یختار -  مقررین إختیارین
  المقررات التالیة

 اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

 التدقیق اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
  
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K 
-FAC300F 

 
-FAC307M 
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  عنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.میعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام ال 
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 أمراض النساء) التولید و نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

قررات م
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة

  
  
)٦ 

  مقررات) 

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 تشریح
OBG324A   

 ساعة٢  (Anatomy)                             تشریح   
  

٥٠ 
  

١٠٠  -   ٥٠ 
  

باثولوجى 
  ومیكربیوجى

OBG324B#  

  باثولوجى ومیكربیوجى
( Pathology and Microbiology) 

 ساعة٢
  

٥٠  ٥٠ 
  

 -  ١٠٠  

فسیولوجى وكیمیاء 
  حیویة

OBG324C#  

 فسیولوجى وكیمیاء حیویة
(Physiology & Biochemstry) 

 ٧٥  ساعات٣
  ٢٥+ ٥٠   

  

٧٥ 
٢٥+ ٥٠  

  

 -  ١٥٠  

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
 في علم

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٥٠  ٢٥٠  ٦٠٠  ساعة ١٤           OBG324Dأمراض النساء والتولید إجمالي مقرر   
 ورقة أولى  أمراض نساء  ورقة اولى

Gynacology paper 1 
   ١٢٥  ساعات٣

 
  

    

 أمراض نساء ورقة تانیة -  ورقة ثانیة
Gynacology paper 2  

  ١٢٥  ساعات٣

 لید ورقة أولىتو -  ورقة ثالثة
Obstetrics  paper 1 

  ١٢٥  ساعات٣

 تولید ورقة ثانیة -  ورقة رابعة
Obstetrics  paper 2 

  ١٢٥  ساعات٣ 

 تنظیم أسرة -  ورقة خامسة
Family planning  

  ١٠٠  ساعتان

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ةساع  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  
 رر دراسى أو وحده منھ.ساعات ألى مق ٣عن ساعة وال یزید عن 

وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
٦٠%.  

درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  يالتمھید درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 
 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر

 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 قًا لتوصیفھ.فیعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر و 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
عظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة لمن النھایة ا %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

ه والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعال
  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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 PED 300الكود:الدرجة العلمیة : دكتوراة طب األطفال.   
  : طب األطفال العلمي المسئول عن الدرجة القسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  تقدم للحصول على الدرجة .إشتراطات خاصة لل

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ                

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢                         

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم
  
  
  
  
  
  

  احصاء طبى -
 بحث طرق -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
 
  فسیولوجى تطبیقى -
  األساسیات العامة لطب األطفال -

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and  Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  
-Applied Physiology  
-General Basics of Pediatric.  

-FAC309A 
-FAC309B 
-FAC310C 

  
  
-PED303 
PED325A  

١  
١ 

١ 
  
 
٢  
٥  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة فى 

  علم التخصص
 طب األطفال علم (

  )متقدم

  متقدم طب األطفال

  

Advanced Pediatrics  PED325B 
  

  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى وأنشطة 

فى علم علمیة 
  التخصص

علم  طب األطفال (
  )متقدم

 Advanced Pediatrics PED325B  طب األطفال متقدم
  

  
  

  
  
١٢٣  

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین
  المقررات التالیة

 اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

 التدقیق اإلكلینیكي
 عدوى متقدممكافحة ال -
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
  
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K 
-FAC300F 

 
-FAC307M 
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

    
  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥ل دراس��ـي واح��ـد " س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـ     ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   مقرر دراسي توزع نقاط فروع كل 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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 طفال)نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة طب األ

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
  
 )٥ 

  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 
 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
األخالقیة 

والقانونیة فى 
الممارسة 

الطبیة والبحث 
  العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة الطبیة  
  والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

فسیولوجى 
 تطبیقى

PED303  

 فسیولوجى تطبیقى 
( Applied Physiology ) 

 ساعة٢
 

٧٠  
  

٣٠  
  

 -  
 

١٠٠  
  

  ٢٥٠  -   ٦٠  ١٩٠  ساعات ٥       PED325A              إجمالي) ١( :ورقتین   ١ طب األطفالمقرر 
ورقة أولى 
PED325A 

 ١اسیات العامة  لطب األطفال  األس 
 (General Basics of  Pediatric)  

  ٧٠  ساعتین 
  

      

ورقة ثانیة 
PED325A  

 ٢األساسیات العامة  لطب األطفال  
(General Basics of Pediatric) 

  ١٢٠  ساعات٣

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٦٠  ٣٦٠  ٤٨٠  ساعة ٣١         PED325Bمتقدم  طب األطفال إجمالي مقرر   
  طب األطفال متقدم  ورقة أولى  -  ورقة اولى

Advanced Pediatrics paper 1 
 ساعات٣

  
١٠٠        

 طب األطفال متقدم ورقة ثانیة  -  ورقة ثانیة
Advanced Pediatrics  paper 2 

 ساعات٣
  

١٠٠  

 قة ثالثة طب األطفال متقدم ور -  ورقة ثالثة
Advanced Pediatrics paper 3 

 ساعات٣
 

١٠٠  

 طب األطفال متقدم ورقة رابعة (التخصص الدقیق )  -  ورقة رابعة
Advanced Pediatrics paper 4 
( Subspeciality) 

 ساعتین
 
 

٨٠  

 ( حاالت ) طب األطفال متقدم  -  ورقة خامسة
Advanced Pediatrics (Commentary ) 

  ١٠٠ نساعتی

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

ة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد ددرجة و من نصف ساعة إلى ساعة واح ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  
 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 

  .%٦٠وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 ألداء واألنشطة.من درجات الشفوى على تقییم كراسة ا %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
 طةوكراسة األداء واالنش تم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدةی  
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 ى أو اإلكلینیكىلمن النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعم %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد
 أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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 OPH 300الكود:الدرجة العلمیة : دكتوراة طب وجراحة العین.  
  : طب وجراحة العیون العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢            

مقررات دراسیة 
فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم

  احصاء طبى -
 طرق بحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

 الممارسة الطبیة والبحث العلمى
و  فسیولوجیا العینو تشریح العین - 

و  باثولوجیا ومیكروبیولوجى العین
  البصریات

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Ethics in Medical 
Practice and Scientific Research  
- Eye Anatomy , Physiology , 
Pathology, Microbiology & 
Optics and refraction 

- FAC309A 
- FAC309B 
- FAC310C 
 

OPH326A 
 

١  
١ 
١ 
 
٧  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة 

  لم التخصصعفى 
طب وجراحة  (

  )العیون

  طب و جراحة العیون
  طب العین -
  جراحة العین -

Ophthalmology 
 -  Eye medicine  
- Eye surgery  

BOPH326 
  

  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة فى 
  علم التخصص

( طب وجراحة 
  العیون)

 Ophthalmology  طب و جراحة العیون
  

B6OPH32 
  

  
١٢٣  

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین
  المقررات التالیة

 اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 اإلكلینیكي
 مكافحة العدوى متقدم -
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
 
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K 
-FAC300F 

 
-FAC307M 
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  لى المقررات اإلختیاریةإجما  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

   
  لنقطة المعتمدة الواحدة تعادل:ا  
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 األنشطة.و
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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 ن)لدرجات ( دكتوراة طب وجراحة العینظام اإلمتحان وتوزیع ا

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  حاناإلمت

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
 أساسیة 

 
 
)٤ 

  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  ٧٠  

٣٥+٣٥  
  

 
٣٠ 

١٥+١٥  
  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
فى  والقانونیة

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

و  تشریح العین
فسیولوجیا العین و 

باثولوجیا 
روبیولوجى ومیك

 العین و البصریلت
OPH326A   

فسیولوجیا العین و باثولوجیا و  تشریح العین
 ومیكروبیولوجى العین و البصریلت

 
- Eye Anatomy , Physiology , 
Pathology, Microbiology & 
Optics and refraction 

 ساعة٣
  

١٨٠ 
  

١٧٠ 
 

 -  ٣٥٠ 
  

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٢٤٠  ٣٩٠  ٥٧٠  ساعة ١٢                      OPH326Bطب وجراحة العیون إجمالي مقرر   
 طب العین   ورقة اولي

 ( Eye medicine ) 
   ١٥٠  ساعات٣

 
  

    

  )جراحة العین(  ثانیةورقة 
 ( Eye surgery) 

  ١٥٠  ساعات٣

  )مناقشة حاالت  (  ثالثةورقة 
 ( Commentary ) 

  ١٢٠  ساعات٣

  ١٥٠  ساعات٣ )طب و جراحة العین (  رابعةورقة 
  $ المقرران اإلختیاریان

  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠المقررات الدراسیة  یخصص لكل نقطة معتمدة من 
 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 

وال تزید عن  %٣٠الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  وال تقل درجة اإلختبارات %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
٦٠%.  

درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 
 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر

 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
صیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء ویتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لت  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 نھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكىلمن ا %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد
  .أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه
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 ONM 300الكود:             الدرجة العلمیة : دكتوراة عالج األورام  
  : عالج األورام والطب النووى العلمى المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢            

مقررات دراسیة 
فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم

  احصاء طبى -
  طرق بحث -

- Medical statistics. 
-Research methodology 

-FAC309A 
-FAC309B 

١  
١  

لقانونیة فى الجوانب األخالقیة وا -
  الممارسة الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and 
Ethics in Medical Practice and 
Scientific Research 

-FAC310C 
 
 

١  
 

  
   الباطنة و الجراحة العامة   -
  

-Internal Medicine& 
General Surgery 

- ONM327B# 
  

 

٢  
  

 
 باثولوجیا غالج  و الفارما كولوجى -

  أالورام
Pharmacology and 
Oncopathology  

- ONM327C# ٢  

 ١عالج األورام 
و بیولوجیا  علم الفیزیاء االشعاعیة -

  العالج  اإلشعاعي

Oncology1Clinical  -  
- Physics of radiation and 
radiobiology 

§ONM327A - 
 

 

٣ 
 

  
  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  

مقررات دراسیة 
علم فى 
تخصص ( علم ال

  )٢عالج األورام 

  ٢عالج األورام
  عالج األورام  -
  العالج اإلشعاعى تكنولوجیا -
  

Oncology2Clinical - 
-Oncology 
 Technology of  Radiotherapy   

D ONM327- 
  

  
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة 
علم فى 

التخصص ( علم 
  )٢عالج األورام 

  ٢ألورامعالج ا
  

-Clinical Oncology2 
 

-ONM327 D  

١٢٣  

الطالب مقررین من المقررات  یختار -  مقررین إختیارین
  التالیة

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

 اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
 
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  كلینیكیةاإل
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
 
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 .المحاضرة
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
مقررات المعتمدة وكراسة األداء و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج وال  توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
 عن مشاركة أقسام من خارج كلیة الطب جامعة أسیوط  للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ )§یعبر الرمز ( 
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 )ان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة عالج األورام نظام اإلمتح
  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر

درجة   التحریرى
  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
  
)٦ 

  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  ٧٠  

٣٥+٣٥  
  

 
٣٠ 

١٥+١٥  
  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

  ١  األورام عالج
ONM327A§ 

و بیولوجیا العالج   علم الفیزیاء االشعاعیة
  اإلشعاعي
- Physics of radiation and 
radiobiology 

  ٨٥  ساعات٣
  

٦٥  
  

 -  
 

١٥٠  
  

الباطنة و الجراحة 
   العامة

ONM327B# 

  الباطنة والجراحة 
Internal Medicine&General 
Surgery  

  ٦٠  ساعة 2
  

٤٠  
  

 -  
  

١٠٠  
  

  و فارماكولوجى
باثولوجیا غالج 

  أالورام
ONM327C# 

  باثولوجیا غالج أالورام  و فارماكولوجى 
 (Pharmacology and 
Oncopathology) 

  ١٠٠ -   ٣٠  ٧٠  ةساع2

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٦٠  ٣٦٠  ٤٨٠  ساعة ١٢                            ONM327D ٢عالج األورامإجمالي مقرر   
  ورقة أولى)   ٢(عالج اورام   - ورقة اولى

 ( Clinical Oncology 2  Paper ١) 
   ١٢٠  ساعات٣

 
  

    

  )ثانیة  ورقة ٢  عالج اورام  ورقة ثانیة
 ( Clinical Oncology  2 Paper  ٢) 

  ١٢٠  ساعات٣

 ) تكنولوجیا العالج اإلشعاعي(-  ورقة ثالثة
Technology of radiotherapy)   

  ١٢٠  ساعات٣

  ( حاالت) -  ورقة رابعة
 (Commentary)  

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  اطأحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النق  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  
 ألى مقرر دراسى أو وحده منھ.ساعات  ٣عن ساعة وال یزید عن 

وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
٦٠%.  

درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  لتمھیديا درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 
 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر

 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 قرر وفقًا لتوصیفھ.میعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس ال 
 عن مشاركة أقسام من خارج كلیة الطب جامعة أسیوط  للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ )§یعبر الرمز ( 
دة وكراسة األداء میتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعت  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 ات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكىنمن النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحا %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد
  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.

 CLO 300الكود:           طب النووى. الدرجة العلمیة : دكتوراة ال
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  عالج األورام والطب النووى : العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 
  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 

  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              
  ٤٠  الرسالة                       

  ٤٠  بحث منشور ٢                      
مقررات 

دراسیة فى 
علوم أساسیة 
  یحددھا القسم

  احصاء طبى -
 طرق بحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة الطبیة  -

 والبحث العلمى
 
  الباثولوجى فیما لھ عالقة بالطب النووى -
  ة فیما لھ عالقة بالطب النووىاألمراض الباطن -
  الجراحة العامة فیما لھ عالقة بالطب النوووى -

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and 
Ethics in Medical Practice and 
Scientific Research 
 -Pathology 
-Internal Medicine 
-General Surgery  

-FAC309A 
-FAC309B 

  
-FAC310C  

  
-CLO305 
-CLO318 
-CLO311  

١ 
١ 
 
١  
  
٣  
٢ 
٢  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات 

دراسیة فى 
  علم التخصص

الطب  (علم
  )النووى

  الطب النووى 
 الطب النووى اإلكلینیكى -١
  أستخدام النظائر المشعة فى العالج -٢

Nuclear Medicine  
- Clinical Nuclear Medicine 
-Radio-isotopes therapy 

  

CLO327  
   

  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة 
علم فى 

  التخصص
(علم الطب 

  النووى)

 Nuclear Medicine  الطب النووى
 

CLO327 
 
  

  
  
  

  
١٢٣  

مقررین 
  إختیارین

  الطالب مقررین من المقررات التالیة یختار -
  اإلحصاء الطبي المتقدم -
  لمبني على الدلیل و التدقیق اإلكلینیكيالطب ا -
  مكافحة العدوى متقدم -
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
 
  ضمان الجودة فى الممارسة اإلكلینیكیة -
  
   إدارة المستشفیات -

 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
FAC309K  
FAC300F 
FAC307M  
FAC300G 

 
FAC300H 
 
FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥عة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "    س��ـا ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  تحت إشراف المعلم ".خاللة إكتساب مھارات 
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
  

 

 

 

 

 

 إلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة الطب النووى)نظام ا
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  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
 أساسیة

 
 
)٦ 

  مقررات) 

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 الباثولوجى
CLO305   

 الباثولوجى
 (Pathology ) 

 ساعات٣
  

٩٠ 
  

٦٠  
  

  ١٥٠ 
  

األمراض الباطنة 
CLO318  

 األمراض الباطنة فیما لھ عالقة بالطب النووى
( Internal  Medicine ) 

 ساعة
  

١٠٠ 
  

 -   -  ١٠٠ 
  

  الجراحة العامة
CLO311  

 الجراحة العامة فیما لھ عالقة بالطب النووى
( General Surgery) 

  ١٠٠  -   -   ١٠٠  ساعة

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

         CLO327الطب النووي                        إجمالي مقرر   
  

  ١٢٠٠  ٣٦٠  ٣٦٠  ٤٨٠  ساعة ١٢

  ) ١( الطب النووى اإلكلینیكى   ورقة اولى
(Clinical Nuclear Medicine  ١ ) 

   ١٢٠  ساعات٣
 
  

    

 ) ٢( الطب النووى اإلكلینیكى   ورقة ثانیة
 (Clinical Nuclear Medicine2)  

  ١٢٠  ساعات٣

 ) ( الطب النووى العالجى   ورقة ثالثة
 ( Nuclear Medicine Therapeutic ) 

  ١٢٠  تساعا٣

   ( مقرر فرعى إختیارى)   ورقة رابعة
( Elective subcourse in Nuclear 
Medicine) 

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

 
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین مقررالجزء الثاني وال تضاف درجات 
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء  یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اإلختبارین  $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد
  ا خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.أو كالھم
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  : األشعة التشخیصیة العلمي المسئول عن الدرجة القسم 
  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 

  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .
  تمدةالنقاط المع  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              
  ٤٠  الرسالة                       

  ٤٠  بحث منشور ٢                           
مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم
  
  

  احصاء طبى -
 طرق بحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

 ث العلمىالممارسة الطبیة والبح
  
 الطب النووى -
     ویر الطبى صحدیث فى التال -

  ( أساسیات وتطبیقات)

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and  Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research -   

  
- Nuclear medicine 
- Recent Advance in different 
medical imaging techniques and 
its applications  

- FAC 309A 
- FAC 309B  
- FAC310C  

  
  
 

RAD327  
RAD328A  

  
 

١  
١ 
١  
  
  
 
٣  
٤  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة فى 

(علم  التخصص  علم
  )األشعة التشخیصیة

  Radiodiagnosis  RAD328B   األشعة التشخیصیة

  

  ٢٤  سیةإجمالى المقررات الدرا  
تدریب عملى وأنشطة 

علم علمیة فى 
التخصص  (علم 

  األشعة التشخیصیة)

   Radiodiagnosis RAD328B  األشعة التشخیصیة
  

  

  ١٢٣  
الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین

  المقررات التالیة
  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

  التدقیق اإلكلینیكي
  العدوى متقدم مكافحة -
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
  
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥دراس��ـي واح��ـد "  س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل     ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   قرر دراسيمتوزع نقاط فروع كل  

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
  
)٥ 

  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  ٧٠  

٣٥+٣٥  
  

 
٣٠ 

١٥+١٥  
  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics 
in Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 الطب النووى
RAD327   

  الطب النووى
 (Nuclear Medicine ) 

  ٦٠  ٩٠  ساعتان
  

 -  
  

١٥٠  
  

الحدیث فى 
 التصویر الطبى

ARAD328  

 الحدیث فى التصویر الطبى
(Recent Advance in different 
medical imaging techniques and its 
applications) 

  ساعات ٣
  

٢٠٠  ٦٠  ٦٠  ٨٠  

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٦٠  ٣٦٠  ٤٨٠  ساعة ١٢           RAD328Bاالشعة التشخیصیة  إجمالي مقرر   
١االشعة التشخیصیة  ورقة  -  ورقة اولى  

Radiodiagnosis paper 1 
   ١٢٠  ساعات٣

 
  

    

  ٢االشعة التشخیصیة ورقة   -  ةورقة ثانی
Radiodiagnosis paper 2 

  ١٢٠  ساعات٣

  ٣االشعة التشخیصیة ورقة    -  ورقة ثالثة
Radiodiagnosis paper 3 

  ١٢٠  ساعات٣

 ٤االشعة التشخیصیة ورقة   -  ورقة رابعة
Radiodiagnosis paper 4 

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١یاري (مقرر إخت

  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (
 
ن التحریرى الواحد ادرجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتح ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ راةكتودإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 ألقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.ایعبر الرمز (#) عن مشاركة  
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠ایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى وھمن الن %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

تیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إخ
 أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.

 

  

  

 AIP 300الكود : . الجراحیة الدرجة العلمیة : دكتوراة التخدیر والعنایة المركزة



  
  
  
  
 

235

  : التخدیر والعنایة المركزة المسئول عن الدرجةالعلمي القسم 
  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 

  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .
  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              
  ٤٠  الرسالة                       

  ٤٠  بحث منشور ٢                       
مقررات دراسیة 
فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم
  
  
  
  

  احصاء طبى -
 طرق بحث -
 
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
  

  ١والعنایة المركزة علم التخدیر
  الفارما كولوجى -
علم الفیزیاء  والفسیولوجي  و
  اإلكلینیكیة القیاساتو

Medical statistics. 
-Research methodology 
 
- Medicolegal Aspects and  Ethics in 
Medical Practice and Scientific Research 
-   
Anesthesia and Intensive Care 1 
- Pharmacology& Physiology  

Physics and Clinical Measurments&  

-FAC309A 
-FAC309B  

 
-FAC310C  

  
  
AIP329A  

  

١  
١  
  
١  
  
  
٧  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة 

علم  فى 
  التخصص

التخدیر  (علم
 والعنایة المركزة

٢(  

  ٢ والعنایة المركزة علم التخدیر
  یرعلم التخد -
  بعد العملیات  العنایة المركزة -
 األصابات  العنایة المركزة -
 عامة ونساء  العنایة المركزة -
  
  مالعالج اآل -
  اش القلب الرئوىإنع-

Anesthesia and Intensive Care 2 
-Anathesia 
- Post operative Intensive Care Unit 
- Traumatology Intensive Care Unit 
- General and Obstetrics Intensive Care 
Unit 
- Pain relieve 
-C.P.R 

AIP329B 
  

  
  
  
  
  
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

أنشطة علمیة و
علم فى 

  التخصص
(علم التخدیر 

والعنایة المركزة 
٢(  

  ٢ علم التخدیر والعنایة المركزة
  العملیاتالعمل داخل غرف  -
 -جراحة-( عامة العنایة المركزة -

 نساء) -أصابات
  عملیات القلب المفتوح -
  عالج اآلالم الحادة -
  الطوارىء التدریب بقسم  -
  )إنعاش القلب الرئوى (
 راسة االنشطةك -

Anesthesia and Intensive Care 2 
-Work  inside operative rooms 
-Intensive care (General & Obstetrics & 
Traumatology & Surgery) 
 -Open Heart Surgery 
-Pain relieve 
-C.P.R 
 
- Lookbook 

AIP329B    
  
  

   ١٢٣  
مقررین 
  إختیارین

الطالب مقررین من  یختار -
  قررات التالیةالم

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

  التدقیق اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical practice. 
-Hospital management 

  
  
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
-FAC309L 

  
  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  درجة العلمیةإجمالى ال                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
 ساعة واجب أو دراسة خارج المحاضرة. ٢-١ باإلضافة إلىأسبوع"  ١٥سـاعة محـاضرة نظري في األسـبوع لمـدة فصـل دراسـي واحـد " ١ §
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم من خالل�ة   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
 و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء واألنشطة.  توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 
  نح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.ایعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم الم 
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 )الجراحیة نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة التخدیر والعنایة المركزة

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
اسیة در

فى علوم 
 أساسیة

 
(أربعة 

  مقررات) 

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  ٧٠  

٣٥+٣٥  
  

٣٠  
١٥+١٥  

  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

جوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة ال 
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

تخدیر وعنایة 
  ١ مركزة

 AIP329A  

علم الفیزیاء الفارما كولوجى و الفسیولوجى و   
  ینیكیةوالقیاسات اإلكل

( Pharmacology& Physiology & 
Physics and Clinical Measurments) 

  ١٥٠  ساعات٣
  

٢٠٠  
  

 -  
 

٣٥٠  
  

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٦٠  ٣٦٠  ٤٨٠  ساعة ١٢              AIP329B ٢مركزة العنایة التخدیر والإجمالي مقرر   
  ١ورقة  ٢وعنایة مركزة  رتخدی -  ورقة اولى

Anesthesia  and Intensive care  2 
paper1  

   ١٢٠  ساعات٣
 
  

    

  ٢ورقة  ٢تخدیر وعنایة مركزة  -  ورقة ثانیة
Anesthesia  and Intensive care 
paper 2  

  ١٢٠  ساعات٣

  ٣ورقة   ٢تخدیر وعنایة مركزة  -  ورقة ثالثة
Anesthesia  and Intensive care 2  
paper 3 

  ١٢٠  ساعات٣

 ٤ورقة    ٢تخدیر وعنایة مركزة  -  ورقة رابعة
Anesthesia  and Intensive care 2  
paper 4 

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  رجة بجدول توزیع النقاطأحد المقررات المد  )٢مقرر إختیاري (

 
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ختبارات النظریة عن ما یجب اال تقل درجة اإلك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الثاني وال تضاف درجات مقررالجزء 
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
رى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء ییتم توزیع درجات  إمتحانات التحر  

 واالنشطة
لیة ممن النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو الع %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

حد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أ

  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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  ENT 300 الكود:     الدرجة العلمیة : دكتوراة جراحة األنف واألذن والحنجرة. 
  : جراحة األنف واألذن والحنجرة العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 

           ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  للتقدم للحصول على الدرجة .إشتراطات خاصة 

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢            

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم

  احصاء طبى -
 طرق بحث -
ألخالقیة والقانونیة فى الجوانب ا -

 الممارسة الطبیة والبحث العلمى
  تشریح -
  باثولوجى -

Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  
 -Anatomy 
-Pathology 

- FAC309A 
- FAC309A 
 
- FAC310C 
 
-ENT330A 
-ENT330B 

١ 
١ 
  
١ 
 
٣٫٥ 
٣٫٥  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة  في 
علم التخصص ( علم 

األنف واألذن 
  والحنجرة)

علم  األنف واألذن والحنجرة 
  وجراحتھا

  

Ear, Nose  and Throat (ENT) ENT330C 

  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى وأنشطة 

علمیة في علم 
علم األنف التخصص ( 

  واألذن والحنجرة)

علم األنف واألذن والحنجرة 
  وجراحتھا

  عملى إكلینیكى -
  عملیات -

Ear, Nose  and Throat (ENT)  
  

-ENT  
-Operations  

-ENT330C 
 

  

  ١٢٣  
الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین

  المقررات التالیة
  اإلحصاء الطبي المتقدم -
ل و الطب المبني على الدلی -

  التدقیق اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
  
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥ضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "    س��ـاعة مح��ـا  ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  اف المعلم ".خاللة إكتساب مھارات تحت إشر
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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 ن وتوزیع الدرجات ( دكتوراة جراحة األنف واألذن والحنجرة)نظام اإلمتحا
  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر

درجة   التحریرى
  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
)٥ 

  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  حثطرق ب 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  ٧٠  

٣٥+٣٥  
  

 
٣٠ 

١٥+١٥  
  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 باثولوجى
ENT330A   

  باثولوجى
 (Pathology ) 

  ساعتین
  

١٠٠  
  

٧٥  
  

 -  
 

١٧٥  
  

  تشریح
ENT330B  

  تشریح 
 (Anatomy  ) 

  ساعتین
  

١٠٠  
  

٧٥  
  

 -  
  

١٧٥  

  الجزء الثانى
مقررات 

ة دراسی
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

      ENT330Cجراحة األنف واألذن و الحنجرة  إجمالي مقرر   
        

  ١٢٠٠  ٤٨٠  ٢٤٠  ٤٨٠  ساعة ١٢

 )١جراحة األنف واألذن و الحنجرة  ورقة (  ورقة اولى
ENT  (Paper  1 ) 

   ١٢٠  ساعات٣
 
  

    

 )٢و الحنجرة  ورقة ( جراحة األنف واألذن  ورقة ثانیة
ENT  (Paper  2 ) 

  ١٢٠  ساعات٣

 )٣و الحنجرة  ورقة( جراحة األنف واألذن  ورقة ثالثة
ENT  (Paper  3 )  

  ١٢٠  ساعات٣

حاالت و (و الحنجرة  جراحة األنف واألذن  ورقة رابعة
  )اختیار من متعدد  

ENT (MCQ + Commentary ) 

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١ري (مقرر إختیا

  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (
 
التحریرى الواحد  درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ ةكتورادإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 قسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ.یعبر الرمز (#) عن مشاركة األ 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠ة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى ویمن النھا %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

اریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختی
  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.

  

  

  

  



  
  
  
  
 

239

 PHO 300الكود:          التخاطب . أمراض  الدرجة العلمیة : دكتوراة
  جراحة األنف واألذن والحنجرة : الدرجةالعلمي المسئول عن القسم 

             ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢            

مقررات دراسیة فى 
علوم أساسیة یحددھا 

  القسم
  

  احصاء طبى -
 طرق بحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

  الممارسة الطبیة والبحث العلمى
  ١التخاطبأمراض 

  تشریح  -
  و فسیولوجیا

  و لسانیات وصوتیات

Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Ethics in Medical 
Practice and Scientific Research  
Phoniatrics 1  
Anatomy& - 

Physiology& 
 -Phonetic &Lingastic 

FAC 309A 
FAC 309B 
FAC310C  

 
  

PHO330A  
 

١  
١  
١  
 
  
٧  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة فى علم 

  التخصص
  ٢التخاطب  أمراضعلم 

  ٢التخاطبأمراض 
 اض التخاطبأمر -
وسائل التشخیص والتأھیل ألمراض  -

 التخاطب
  أمراض عصبیة -

  و أمراض نفسیة

Phoniatrics 2  
- Phoniatrics disorders 
-Evaluation  and rehabilitation of 
Phoniatrics disorders 
-Neurological Diseases and 
Psychatric disorders   

PHO330B#   

  ٢٤  راسیةإجمالى المقررات الد  
تدریب عملى وأنشطة 

  علمیة فى علم التخصص
التخاطب  أمراض ( علم  
٢(  

  Phoniatrics 2  ٢التخاطبأمراض 
  

PHO330B#   

        ١٢٣  
الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین

  المقررات التالیة
  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و التدقیق  -

  اإلكلینیكي
  افحة العدوى متقدممك -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
 
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
  
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "  س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة    ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   كل مقرر دراسي عتوزع نقاط فرو 

 واألنشطة.
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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 التخاطب)أمراض  نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة 

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
 أساسیة

 
)٤ 

  مقررات) 

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  ٧٠  

٣٥+٣٥  
  

 
٣٠ 

١٥+١٥  
  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة الطبیة  
  والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 1 التخاطب
PHO330A   

(تشریح وفسیولوجیا  و لسانیات  1التخاطب
  وصوتیات)

Phonetic 1 (Anatomy& 
Physiology& Phonetic &Lingastic) 

  ١٤٠  ساعات٣
  

٢١٠  
  

-  
 

٣٥٠  
  

  الجزء الثانى
مقررات 
دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
 مقرر(

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٦٠  ٣٦٠  ٤٨٠  ساعة ١٢ B330PHO #   ٢تخاطبالأمراض إجمالي مقرر   
 )١(ورقة  ٢تخاطبالأمراض  -  ورقة اولى

Phoniatrics 2 paper 1 
   ١٢٠  ساعات٣

 
  

    

 )٢(ورقة ٢تخاطب الأمراض  -  ورقة ثانیة
Phoniatrics 2 paper 2 

  ١٢٠  ساعات٣

مراض عصبیة وأمراض أ( ٢ أمراض تخاطب  -  ورقة ثالثة
 )نفسیة 

Phoniatrics 2 (Neurological Diseases 
and Psychatric disorders) 

  ١٢٠  ساعات٣

 (اختیار من متعدد ) ٢تخاطبالأمراض  -  ورقة رابعة
)MCQ(  ٢   Phoniatrics  

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  ل توزیع النقاطأحد المقررات المدرجة بجدو  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

 
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣د عن عن ساعة وال یزی
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي الجزء األولدرجة المتحانات  ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. ةیعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرج 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠و ىمن النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریر %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

وب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرس
   أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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  ADU 300الكود:الدرجة العلمیة : دكتوراة السمعیات.  
 جراحة األنف واألذن والحنجرة  : العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠قاط المعتمدة : إجمالى الن
  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢            

مقررات دراسیة 
فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم

  احصاء طبى -
 طرق بحث -
الجوانب األخالقیة  -

والقانونیة فى الممارسة 
  الطبیة والبحث العلمى

  أمراض نفسیة وعصبیة -
 انف واذن وحنجرة -
  وراثة  -

- Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific Research 
 
- Neurological and Psychatric Diseases  
 - ENT  
- Genetics  

- FAC309A  
- FAC309B  
- FAC310C 

 
  

- AUD320  
-AUD330A 
AUD330B 

١  
١  
١ 
 

  
٢٫٥  
٢٫٥ 
٢  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة 
  فى علم التخصص

(علم السمعیات 
  متقدم)

 سمعیات متقدم
  السمعیات  -
 ة والتأھیلالمعینات السمعی -
  امراض االتزان -

Audiology (Advanced ) 
-Acoustic 
Acoustic aids for rehabilitations 
-Balance disorders  

AUD330C 
 

 
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة فى 
  علم التخصص

(علم السمعیات 
  متقدم)

   سمعیات متقدم
 
  

Audiology (Advanced) 
 

AUD330C  

١٢٣  

الطالب مقررین من  یختار -  مقررین إختیارین
  المقررات التالیة

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

  التدقیق اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
ضمان الجودة فى التعلیم  -

 الطبى
ضمان الجودة فى  -

  الممارسة اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical education. 
 
- Quality assurance of clinical practice. 
 
-Hospital management 

  
  
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G  

 
-FAC300H 

  
-FAC309L 

  

  ٣  لى المقررات اإلختیاریةإجما  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
ساعة تدریب إكلینیكي أوعملي یتم م�ن   ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 نشطة.واأل
  یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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 نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة السمعیات)
  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر

درجة   التحریرى
  شفوى 

*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  ةالدرج

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة 

فى علوم 
  أساسیة 

  
  
)٦ 

  مقررات)

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  ٧٠  

٣٥+٣٥  
  

 
٣٠ 

١٥+١٥  
  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب األخالقیة 
والقانونیة فى 

رسة الطبیة المما
  والبحث العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة  
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

 وراثة
AUD330A   

  -   ٥٠  ٥٠  ساعتین  (Genetics)وراثة                                  -
  

١٠٠  

أمراض نفسیة 
 وعصبیة

AUD320  

  أمراض نفسیة وعصبیة -
 (Neurological and Psychatric 
Diseases) 

  ساعتین
  

٣٥  ٥٠  
  

٤٠  
  

١٢٥  
  

  انف واذن وحنجرة
AUD330B  

  ٥٠  ساعتین  (ENT)انف واذن وحنجرة                       - 
  

٤٠  ٣٥  
  

١٢٥  

  الجزء الثانى
رات مقر

دراسیة 
في علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٢٧٥  ٢٧٥  ٦٥٠  ساعة ٣١              AUD330Cالسمعیات  متقدم علم إجمالي مقرر   
  ١متقدم ورقة  السمعیات -  ورقة اولى

Audiology (Advanced) paper 1 
   ١٥٠  ساعات ٣

 
  

    

 ٢السمعیات متقدم ورقة  -  ورقة ثانیة
Audiology (Advanced) paper 2 

  ١٥٠  ساعات ٣

 )المعینات السمعیة  والتأھیل ( السمعیات متقدم  -  ورقة ثالثة
Audiology (Advanced) (Acoustic 
aids for rehabilitations) 

  ١٥٠  ساعات ٣

   )امراض االتزان(السمعیات متقدم  -  ورقة رابعة
Audiology (Advanced) (Balance 
disorders) 

 ١٠٠  ساعتان

  

السمعیات متقدم ورقة خامسة (اختیار من  -  ورقة خامسة
 و مناقشة حاالت) متعدد

Audiology (Advanced) (MCQ+ 
Commentary ) 

  ١٠٠  ساعتان

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  ررات المدرجة بجدول توزیع النقاطأحد المق  )٢مقرر إختیاري (

درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  
 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 

وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠درجة اإلختبارات النظریة عن  ما یجب اال تقلك  
٦٠%.  

ت درجة إلمتحانا ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 
 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر

 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
ت التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء ایتم توزیع درجات  إمتحان  

 واالنشطة
أو العملیة  ةمن النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكی %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

ھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز ل
 أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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 CCP 300الكود:      الدرجة العلمیة : دكتوراة الباثولوجیا اإلكلینیكیة. 
  : الباثولوجیا اإلكلینیكیة العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 

  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 
  على الدرجة . إشتراطات خاصة للتقدم للحصول

  النقاط المعتمدة  الكود Course  المقرر  
  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              

  ٤٠  الرسالة                       
  ٤٠  بحث منشور ٢                            

مقررات دراسیة 
فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم

  احصاء طبى -
 طرق بحث -
ب األخالقیة والقانونیة فى الجوان -

 الممارسة الطبیة والبحث العلمى
  
 الجینات الخلویة -
  البیولجیا الجزئیة -
 االجھزة واالدوات- 

-Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspets and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  
- Cytogentics  
- Molecular Biology 
- Instrumentation and Equipments 

-FAC309A 
-FAC309B  
-FAC310C  

 
 
-CCP331A 
-CCP331B  
-CCP331C  

١  
١  
١  
 
  
٢  
٢  
٣  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة 

علم فى 
  التخصص

الباثولوجیا (علم  
  )اإلكلینیكیة

  علم الباثولوجیا اإلكلینیكیة
األتیة  یختار الطالب أحد الفروع

 ٣لمقرر أساسى ویمتحن فیھا 
 ورقات وباقى الفروع ورقة رابعة

  كیمیاء إكلینیكیة -
  أمراض الدم -
  مناعة إكلینیكیة -
  بكتریا إكلینیكیة -
مقرر فرعى فى الثالثة فروع  -

  الباقیة 

Clinical pathology  
 
 
 
-Clinical Chemistry 
- Hematology 
- Clinical Immunolgy   
- Clinical Bacteriolgy  

DCCP331- 
 
 
 
 
 
 
  

  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة 
علم فى 

  التخصص
(علم الباثولوجیا  

  اإلكلینیكیة)

  علم الباثولوجیا اإلكلینیكیة -
  

Clinical pathology  
 

CCP331D  
  
  
 

  

 
 
 
 
١٢٣  

مقررین 
  إختیارین

الطالب مقررین من  یختار -
  التالیةالمقررات 

  اإلحصاء الطبي المتقدم -
الطب المبني على الدلیل و  -

  التدقیق اإلكلینیكي
 مكافحة العدوى متقدم -
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
 
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical 
practice. 
-Hospital management 

  
  
FAC309K  
FAC300F 

 
FAC307M 
FAC300G 

 
FAC300H 
 
FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  ةإجمالى الدرجة العلمی                     

  النقطة المعتمدة الواحدة تعادل: 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
إكلینیكي أوعملي یتم من ساعة تدریب  ٢اإلضافة إلى ب" أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ 

و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي
  واألنشطة.

 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
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 متحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة الباثولوجیا اإلكلینیكیة)نظام اإل
  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر

درجة   التحریرى
  شفوى 

*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة فى 
  علوم أساسیة

  
  
  
  مقررات)  ٦(

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  ق بحثطر 
 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  ٧٠  

٣٥+٣٥  
  

 
٣٠ 

١٥+١٥  
  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
األخالقیة 

والقانونیة فى 
الممارسة 

الطبیة والبحث 
  العلمى

FAC310C  

الجوانب األخالقیة والقانونیة فى الممارسة الطبیة  
  والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

الجینات 
 الخلویة

CCP331A   

 ساعتین  (Cytogentics) الجینات الخلویة                   
  

٥٠ 
 

٥٠ 
  

 -  ١٠٠ 

البیولوجیا 
  الجزیئیة

CCP331B  

 البیولوجیا الجزیئیة 
 (Molecular Biology) 

 ١٠٠  ٣٠  ٢٠  ٥٠  ساعتین

االدوات 
  واالجھزة

CCP331C  

 االدوات واالجھزة 
 (Instrumentation and Equipments ) 

  ساعات٣
 

١٥٠  -  ٥٠ ١٠٠ 

  الجزء الثانى
مقررات 

دراسیة في 
علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

  ١٢٠٠  ٣٦٠  ٢٤٠  ٦٠٠  ساعة ١٢                 CCP331Dالباثولوجیا اإلكلینیكیةإجمالي مقرر   
  ١ورقة التخصص الدقیق -  ورقة اولى

Advanced subspeciality paper 1  
   ١٤٠  ساعات٣

 
  

    

 ٢ورقة التخصص الدقیق -  ورقة ثانیة
Advanced subspeciality paper 2  

  ١٤٠  ساعات٣

 ٣ورقة التخصص الدقیق -  ورقة ثالثة
Advanced subspeciality paper 3 

  ١٤٠  تساعا٣

 ٤ورقة باقي فروع المقرر -  ورقة رابعة
Remaining subcourses paper 4  

  ١٨٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  
 ساعات ألى مقرر دراسى أو وحده منھ. ٣عن ساعة وال یزید عن 

وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠ وال تزید عن %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  
٦٠%.  

درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  التمھیدي درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 
 اإلختیاریة للمجموع الكلي]. الموادین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر

 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 یعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المقرر وفقًا لتوصیفھ. 
مقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء لیتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى ا  

 واالنشطة
من النھایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة  %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى$ یختار الطالب مقررین إختیاریین  %٦٠ة الصغرى  لكل مقرر یتعادل النھا  

ألول أو ا وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موضح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین أو كالھما خالل الجزء
 الثانى من الدكتوراه.

 CAR 300الكود:  الدرجة العلمیة : دكتوراة طب القلب واألوعیة الدمویة.  
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  : طب القلب واألوعیة الدمویة العلمي المسئول عن الدرجةالقسم 
  ٤٢٠إجمالى النقاط المعتمدة : 

  إشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة .
  لمعتمدةالنقاط ا  الكود Course  المقرر  

  ١٨٠  درجة الماجستیر السابق الحصول علیھ              
  ٤٠  الرسالة                       

  ٤٠  بحث منشور ٢                           
مقررات دراسیة 
فى علوم أساسیة 

  یحددھا القسم

  احصاء طبى -
 طرق بحث -
الجوانب األخالقیة والقانونیة فى  -

  حث العلمىالممارسة الطبیة والب
  
  التشریح والفسیولوجي -
  ١القلب و االوعیة الدمویةعلم -
الجزیئیة  االبیولوجی الوراثة و -

 المراض القلب 

Medical statistics. 
-Research methodology 
- Medicolegal Aspects and  Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research.  
- Anatomy &Physiology 
Cardiovascular 1 
-Genetic And Molecular biology  of 
cardiovascular diseases  

-FAC309A  
-FAC309B  
-FAC310C  

  
  
-CAR332A#  

1CAR33-  
  

١  
١  
١  
  
 
٤ 
٣ 
 
  

  ١٠  إجمالى المقررات األساسیة  
مقررات دراسیة 

علم فى 
  التخصص

طب القلب  (علم 
و االوعیة 

  )٢الدمویة

 ٢یةالقلب و االوعیة الدمو علم -
  امراض القلب  -

  الحاالت الحرجة - 
الفحوصات الالختراقیة في  -

  امراض القلب 
الفحوصات االختراقیة في -

 امراض القلب

Cardiovascular  2 
 -Cardio-vascular  
Diseases ( CVD ) 
- Cardiac emergency   
- Non Inasive Investigation  of  CVD  

  - Invasive investigations of  CVD  

BCAR332 
 
  

 
 
  

  ٢٤  إجمالى المقررات الدراسیة  
تدریب عملى 

وأنشطة علمیة 
فى علم 

  التخصص
(علم  طب القلب 

و االوعیة 
  )٢الدمویة

 ٢الدمویة علم القلب و االوعیة -
  

Cardiovascular  2 
  

BCAR332-  
    

  
  
١٢٣  

مقررین 
  إختیارین

الطالب مقررین من  یختار -
  المقررات التالیة

  الطبي المتقدماإلحصاء  -
الطب المبني على الدلیل و  -

  التدقیق اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
 ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
   إدارة المستشفیات -

 
 
 -Advanced medical statistics. 
- Evidence based medicine. 
 
- Advanced infection control. 
- Quality assurance of medical 
education. 
- Quality assurance of clinical practice. 
-Hospital management 

  
  
-FAC309K  
-FAC300F 

 
-FAC307M  
-FAC300G 

 
-FAC300H 
 
-FAC309L 

  

  ٣  إجمالى المقررات اإلختیاریة  
  ٤٢٠  إجمالى الدرجة العلمیة                     

  المعتمدة الواحدة تعادل: النقطة 
س��اعة واج��ب أو دراس��ة خ��ارج    ٢-١ باإلض��افة إل��ى أس��بوع"  ١٥س��ـاعة مح��ـاضرة نظ��ري ف��ي األس��ـبوع لم��ـدة فص��ـل دراس��ـي واح��ـد "      ١ §

 المحاضرة.
لي یتم م�ن  ساعة تدریب إكلینیكي أوعم ٢باإلضافة إلى " أسبوع ١٥ساعة عملي أو تدریب إكلینیكي في األسبوع لمدة فصل دراسي واحـد " ٢ §

  خاللة إكتساب مھارات تحت إشراف المعلم ".
و نقاط  التدریب اإلكلینیكى أو العملى طبقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمدة وكراسة األداء   توزع نقاط فروع كل مقرر دراسي 

 واألنشطة.
  ر وفقًا لتوصیفھ.ریعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس المق 
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 نظام اإلمتحان وتوزیع الدرجات ( دكتوراة طب القلب واألوعیة الدمویة)

  اإلمتحان  اإلختبار  المادة / المقرر
درجة   التحریرى

  شفوى 
*  

–عملى 
  إكلینیكى

  إجمالى

مدة 
  اإلمتحان

  الدرجة

  الجزء األول التمھیدي

مقررات 
دراسیة فى 

علوم 
  أساسیة 

  
  
)5 

  ات)مقرر

  إحصاء طبي 
 FAC309A 

& 
  طرق بحث 

 FAC309B  

  احصاء طبى و طرق بحث  
- Medical statistics. 
& Research methodology  

  ساعتین
  

٧٠  
٣٥+٣٥  

  

٣٠ 
١٥+١٥  

  
  

 -  
  

١٠٠  
  

الجوانب 
األخالقیة 

والقانونیة فى 
الممارسة الطبیة 
  والبحث العلمى

FAC310C  

ممارسة الجوانب األخالقیة والقانونیة فى ال 
  الطبیة والبحث العلمى

- Medicolegal Aspects and Ethics in 
Medical Practice and Scientific 
Research  

  ساعة
  
  

٣٥  
  
  

١٥  
  
  

 -  
  
  

٥٠  
  
  

التشریح و 
  الفسیولوجي

CAR332A  

  التشریح و الفسیولوجي
Anatomy &Physiology 

 ١٢٠  ساعات٣
٦٠+٦٠  

٨٠ 
٤٠+٤٠  

  ٢٠٠  

البیولوجیا 
 الجینیة و
الجزیئیة 

 المراض القلب
133CAR   

  البیولوجیا الجینیة و الجزیئیة المراض القلب 
Genetic And Molecular biology  of 
cardiovascular diseases 

  ١٥٠  -   ٥٠  ١٠٠  ساعات٣  

  الجزء الثانى
مقررات 

دراسیة في 
علم 

 التخصص
 
مقرر (

  واحد)
  

B323CAR       ٢طب القلب واألوعیة الدمویة إجمالي مقرر   
   

  ١٢٠٠  ٦٠٠  ١٢٠  ٤٨٠  ساعة ١٢

  الورقة األولى ٢طب القلب واألوعیة الدمویة  -  ورقة اولى
 Cardiovascular 2 paper1 

   ١٢٠  ساعات٣
 
  

    

 الورقة الثانیة ٢  طب القلب واألوعیة الدمویة  -  ورقة ثانیة
Cardiovascular 2 paper 2  

  ١٢٠  ساعات٣

 الورقة الثالثة  ٢ب واألوعیة الدمویة  طب القل -  ورقة ثالثة
Cardiovascular 2 paper 3 

  ١٢٠  ساعات٣

 الورقة الرابعة   ٢طب القلب واألوعیة الدمویة  -  ورقة رابعة
Cardiovascular 2 paper 4 

  ١٢٠  ساعات٣

  $ المقرران اإلختیاریان
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  طأحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقا  )١مقرر إختیاري (
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ساعة  أحد المقررات المدرجة بجدول توزیع النقاط  )٢مقرر إختیاري (

 
درجة و من نصف ساعة إلى ساعة واحدة لإلختبار النظرى على أال یقل زمن اإلمتحان التحریرى الواحد  ٥٠یخصص لكل نقطة معتمدة من المقررات الدراسیة  

 ألى مقرر دراسى أو وحده منھ.ساعات  ٣عن ساعة وال یزید عن 
وال تزید عن  %٣٠وال تقل درجة اإلختبارات الشفویة والعملیة واإلكلینیكیة عن  %٧٠وال تزید عن  %٤٠ما یجب اال تقل درجة اإلختبارات النظریة عن ك  

٦٠%.  
درجة إلمتحانات  ١٢٠٠یخصص باإلضافة إلى  لتمھیديا درجة المتحانات الجزء األول ٥٠٠درجة [ ١٧٠٠ كتوراةدإجمالي مجموغ الدرجات الكلي لدرجة ال 

 المواد اإلختیاریة للمجموع الكلي].ین الجزء الثاني وال تضاف درجات مقرر
 من درجات الشفوى على تقییم كراسة األداء واألنشطة. %٢٥حتسب نسبة ی(*)   
 قرر وفقًا لتوصیفھ.میعبر الرمز (#) عن مشاركة األقسام المعنیة للقسم المانح للدرجة فى تدریس ال 
ة وكراسة األداء یتم توزیع درجات  إمتحانات التحریرى والشفوى اإلكلینیكى والعملى فى المقرر الواحد وفروعھ وفقًا لتوصیف البرنامج والمقررات المعتمد  

 واالنشطة
ایة العظمى من اإلختبارت الشفویة واإلكلینیكیة أو العملیة ھمن الن %٦٠من النھایة العظمى لدرجة اإلختبار التحریرى و %٥٠تحسب النھایة الصغرى وتعادل   

 لكل مقرر على حدى.
 من النھایة العظمى  لمجموع اإلمتحانات النظرى والشفوى والعملى أو اإلكلینیكى %٦٠تعادل النھایة الصغرى  لكل مقرر   

ح أعاله والتضاف درجاتھ للمجموع الكلى ویجوز لھ أداء أحد اإلختبارین $ یختار الطالب مقررین إختیاریین وتحسب لھ نسبة النجاح والرسوب كما ھو موض
  أو كالھما خالل الجزء األول أو الثانى من الدكتوراه.
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 لدرجة الدكتوراة هاوتوزيع درجات المقررات اإلختياريةكود 

  الكود
 

 المقرر Course القائم بالتدریس طرق التقییم
  شفوى/
 عملى

 تحریرى

  
  
-FAC309K 

 
-FAC300F 

 
-FAC307M  

 
-FAC300G 

 
-FAC300H 

 
-FAC309L 

  
  
٥٠ 
 
٥٠  
 
٥٠  
 
٥٠  
 
٥٠  
 
٥٠ 

 
 
٥٠ 
 
٥٠  
 
٥٠  
 
٥٠  
 
٥٠  
 
٥٠ 

  
  
و طب  الصحة العامة - 

 المجتمع
 وحدة ضمان الجودة - 
 
 قسم المیكروبیولوجى - 
  
 وحدة ضمان الجودة - 
  
 وحدة ضمان الجودة - 
  
و طب  الصحة العامة - 

 المجتمع

  
 
-Advanced  medical 
statistics.  
- Evidence based 
medicine. 
- Advanced infection 
control. 
- Quality assurance of 
medical education. 
- Quality assurance of 
clinical practice. 
-Hospital management 

من المقررات  ینیختار الطالب مقرر
  التالیة

  المتقدم اإلحصاء الطبي -
  
ل و التدقیق الطب المبني على الدلی -

  اإلكلینیكي
  مكافحة العدوى متقدم -
  
  ضمان الجودة فى التعلیم الطبى -
  
ضمان الجودة فى الممارسة  -

  اإلكلینیكیة
 إدارة المستشفیات -

  
الدرجات تضاف  وال و العمليأمجموع درجة التحریري و الشفوي من  ٪٦٠فى حالة حصولھ على  اإلختیاري یعتبر الطالب ناجح فى المقرر ·

  الكليإلى المجموع 
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