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            -::::مقدمــــــهمقدمــــــهمقدمــــــهمقدمــــــه
***********  

فية الهيكل الرئيسى لتطوير نظام البحث العلمى ومواكبة         جامعة المنو  – بكلية الطب    تشكل الئحة الدراسات العليا     
وأصبح االعتماد على الفصول الدراسية بنظـام الـساعات المعتمـدة و            . التطور فى المعارف االنسانية والعلمية    

المقررات االختيارية باالضافة الى التدريب العملى والمبرمج وكذلك تسجيل ومتابعة الباحث بسجل االنشطة متعدد           
ويتيح نظام الساعات المعتمدة وضع مقـررات اساسـية ومقـررات           . ناصر ضرورة ملحة حان وقت تطبيقها     الع

اختيارية تعطى الفرصة للقسم المختص وطالب الدراسات العليا فى االختيار بين عدد من البرامج االضافية فـى                 

تها االدارات المتعاقبـة للكليـة      ومن هنا جاءت الحاجة الستكمال الجهود التى بذل       .اطار التخصص العلمى للدرجة   
 جامعة المنوفية حتى تتوائم مع اهداف وضوابط –والدراسات العليا بها لتطوير الئحة الدراسات العليا بكلية الطب 

  .البحث العلمي الحديث ومقاييس الجودة المعتمدة عالميا

لجديدة للدراسات تكز عليها الالئحة اويعتبر نظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة من االسس الهامة التى تر
   .العليا والبحوث 

        ::::أهداف مرحلة الدراسات العليا أهداف مرحلة الدراسات العليا أهداف مرحلة الدراسات العليا أهداف مرحلة الدراسات العليا 
وتدريبهم تدريبا اكلينيكيا وعلميا    الملتحقين ببرامج الدراسات العليا     طباء  تعليمى لأل لرفع المستوى المهنى وا    •

سايرة االتجاهات العالمية للبحث  متميز قادر على محتى يمكن اعداد جيلو العملية وامدادهم بالخبرة البحثية  
   . العلمى واصوله

 واحتياجـات ربطها بمـشاكل     و تنمية وتطوير كلية الطب و مستشفياتها      فيإلسهام بطريقة فعالة وإيجابية     ا •
  .المنوفية محافظة في خاصة المصريالمجتمع 

 يمية وطالب الدراسات العليا تنمية القدرات والمهارات العلمية والفكرية والقدرة على االبتكار للهيئة التعل •

 والتكامل بين التخصصات المختلفة وتنمية القـدرة علـى           وتنمية روح الفريق   الجماعي العمل   تدعيم وتأكيد  •
 .التعليم الذاتى

امداد المجتمع بالكفاءات الطبية القادرة على آداء خدمة صحية متميزة وتـوفير االعـداد المطلوبـة فـى                   •

 .التخصصات المختلفة

الطبي ورفع المستوى العلمى والسلوكى      التعليم   استمرارية في الطبيعيلدارس ليمارس حقه    للفرصة  إتاحة ا  •

 واالنسانى 

لطالب الدراسات العليا بما يتالئم مع مقـاييس الجـودة           اليات التدريس و التدريب      تطوير الهيكل الدراسى و    •
  .والبحوثالعالمية لقطاع الدراسات العليا 
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        -::::املعتمدةاملعتمدةاملعتمدةاملعتمدةالساعة الساعة الساعة الساعة 
ساعة واحدة   -: ساعة المعتمدة هى وحدة قياس دراسية لتحديد وزن كل مقرر وتعادل الساعة المعتمدة ما يلى              ال

او ساعتين تدريب .  ساعة محاضرات نظرية فى الفصل الدراسي١٥ اسبوع ويعادل ذلك ١٥نظري أسبوعيا لمدة 
 تدريبات ميدانية اربـع سـاعات       او.ساعة فى الفصل الدراسى    ) ٣٠( أسبوع ويعادل ذلك    ) ١٥( اسبوعى لمدة 

 درجـة عنـد تحديـد     ٥٠ ساعة فى الفصل الدراسى الواحد  وتعادل الساعة المعتمده     ٦٠اسبوعيا و يعادل ذلك     
  .نتيجة الطالب

معتمـدة  سـاعة    ) ٣٦(  والماجـستير عـن       معتمدة ساعة ) ٣٠( وال تقل عدد الساعات المعتمدة للدبلوم عن        

                                                      .عتمدةساعة م ) ٦٠( والدكتوراه عن 

     -:::: االقسام العلمية للكلية االقسام العلمية للكلية االقسام العلمية للكلية االقسام العلمية للكلية-):):):):١١١١((((مادة مادة مادة مادة 

        Department        Code        االقسام العلميةاالقسام العلميةاالقسام العلميةاالقسام العلمية        مممم
 Human Anatomy and Embryology ANAT قسم التشريح االدمى وعلم االجنة   .١

علم االنسجة و بيولوجيا ( قسم الهستولوجيا   .٢
 )الخلية 

Histology HIST 

علم وظائف ( قسم الفسيولوجيا الطبية    .٣
 )العضاء ا

Medical Physiology PHYS 

 Medical Biochemistry                                           BIO قسم الكيمياء الحيوية الطبية   .٤

Pathology  )علم األمراض ( قسم الباثولوجيا   .٥                                   
           

PATH 

 Clinical Pharmacology                                         PHAR قسم الفارماكولوجيا االكلينيكية   .٦

 Medical Microbiology and قسم الميكروبيولوجيا و المناعة الطبية   .٧
Immunology 

MICR 

 Medical Parasitology                                            PARA قسم الطفيليات الطبية   .٨

 Ophthalmology                       OPHT  العيونقسم طب وجراحة   .٩

 Otorhinolaryngology ENT قسم االذن و االنف والحنجرة .١٠

 Forensic Medicine and Clinical قسم الطب الشرعى و السموم االكلينيكية .١١
Toxicology         

FORE 

 Community Medicine COM  قسم الصحة العامة و طب المجتمع .١٢

 Internal Medicine INTM  الباطنة العامة قسم .١٣

 Pediatric  Medicine                                            PEDI قسم طب االطفال .١٤

 Neurology& Psychiatry NEUR قسم األمراض العصبية و النفسية .١٥

 Dermatology , Andrology &STDs DERM قسم األمراض الجلدية و التناسلية .١٦

 Tropical Medicine TROP قسم األمراض المتوطنة .١٧

 Chest Medicine  CHES قسم األمراض الصدرية .١٨
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        Department        Code        االقسام العلميةاالقسام العلميةاالقسام العلميةاالقسام العلمية        مممم
 Surgery SURG قسم الجراحة العامة .١٩

 Cardiothoracic Surgery                                        CARS  قسم جراحة القلب والصدر .٢٠

 Obstetrics &Gynacology                                      OBSGN قسم امراض النساء والتوليد .٢١

 Orthopedic Surgery                                             ORTH قسم جراحة العظام .٢٢

 Urology                                                                   UROL قسم جراحة المسالك البولية و التناسلية .٢٣

 Neurosurgery   NEUS قسم جراحة المخ واالعصاب .٢٤

 Anaesthesia & Surgical Intensive قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية .٢٥
Care               

ANET 

 Radiology  RAD قسم االشعة التشخيصية .٢٦

 Clinical Oncology and Nuclear قسم عالج االورام والطب النووى .٢٧
Medicine 

ONCO 

 Cardiology & Angiology                          CARD قسم القلب واالوعية الدموية .٢٨

 Clinical Pathology                                    CPATH قسم الباثولوجيا االكلينيكية  .٢٩

 Family medicine                                                    FAML قسم طب االسرة .٣٠

 Plastic surgery PLAS  قسم جراحة التجميل والحروق .٣١

 Physical Medicine PHYSM  قسم الطب الطبيعى والتاهيل .٣٢

        -) :) :) :) :٢٢٢٢((((مادة مادة مادة مادة 
  -:يمنح مجلس جامعة المنوفية بناء على طلب مجلس كلية الطب الدرجات العلمية اآلتية 

        التخصصاتالتخصصاتالتخصصاتالتخصصات
  

        الدرجة العلميةالدرجة العلميةالدرجة العلميةالدرجة العلمية        التخصصالتخصصالتخصصالتخصص        مممم
  دآ7<را>   ;:58790   -  34567 وا01/. ا,-١
٢- .A9B1ا CDE ) G0>,>79H,دآ7<را>  ;:58790   -  )ا  
٣- .J8/8D89<,<80: ا1آK,دآ7<را>  ;:58790  -  ا  
٤- .8LM,8<4. اN,8:ء اP8J,دآ7<را>  ;:58790   -  ا  
٥-:80>,>Q:L,دآ7<را>  ;:58790   -  ا  
٦- .J8/8Dر;:آ<,<80: ا1آ:K,دآ7<را>  ;:58790   -  ا  
٧- .E:/P,8. واLM,8<,<80: اR5وJ8P,دآ7<را>  ;:58790   -  ا  
  دآ7<را>  ;:58790   -  ا,8D8KM:ت-٨
٩- .;:T,ا ./U:L,م   ا1;5اض ا>DRدآ7<را>  ;:58790  د  

١٠- XM,ا YT8LM,ا Z8م  وا,7\ه>DRدآ7<را>   ;:58790  د  
١١-.8L]T,ا1;5اض ا G9K/,ا XM,م   و ا>DR8.   ;:58790  دL]E <دآ7<را  

.89KB <دآ7<را  
  دآ7<را>  ;:58790   دDR<م  ا1;5اض ا,[_ر4. وا,7_رن -١٢
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        الدرجة العلميةالدرجة العلميةالدرجة العلميةالدرجة العلمية        التخصصالتخصصالتخصصالتخصص        مممم
  دآ7<را>  ;:58790  دDR<م  ا;5اض ا,`XD وا1و8E. ا,_;<4. -١٣
١٤- :H7Naرة و:N,ا cU:/P,ا XU  م>DRدآ7<را>  ;:58790  د  
  دآ7<را>   ;:58790  دDR<م   XU ا5d1ة -١٥
١٦-eP7AP,ا XUو .;:T,ا .N],م  ا>DRدآ7<را>   ;:58790  د  
  دآ7<را>   ;:58790   دDR<م    ا,[N. ا,XU .8/HP ا,[/:E:ت و-١٧
١٨- f8/9P,ا .Naو XU  م>DRدآ7<را>  ;:58790   د  
١٩- .8J8/8D80: ا1آ>,>Q:L,م  ا>DRدآ7<را>  ;:58790  د  
٢٠- .8J8/8Dم ا1آ>P9,وا GE56,ا XM,م  ا>DRدآ7<را>  ;:58790  د  
  دآ7<را>  ;:58790   دDR<م   ا,8LM. ا,8E56.و ا,8P8J:ءا,P9<م -٢١
٢٢-U1ا XUل:K  م>DRدآ7<را>  ;:58790  د  
  دآ7<را>  ;:58790  دDR<م  :8Dd. /ا,DA_4. و ا,7ا1;5اض -٢٣
٢٤-54_h7,م  ا>DRدآ7<را>  ;:58790  د  
٢٥- .8]8h67,ا .Ti1م  ا>DRدآ7<را>  ;:58790  د  
  دآ7<را>  ;:58790  دDR<م   lEج ا1ورام وا,XM ا,/<وى -٢٦
٢٧-.;:T,ا .m5اA,م  ا>DRدآ7<را>  ;:58790  د  
٢٨-nP,ا .mب50ا:]E1دآ7<را>  -  -    وا  
  دآ7<را>  -  -  50اm. ا,`XD وا,[_ر-٢٩
  دآ7<را>  -  -  50اm. ا,Z8PA7 وا,5Nوق-٣٠
٣١- .8,>L,ا q,:9P,ا .mم  50ا>DRدآ7<را>  ;:58790  د  
  دآ7<را>  ;:58790  دDR<م  50اm. ا,rT:م -٣٢
٣٣- .m50اsB15ة ا1ذن واA/N,م   وا>DRدآ7<را>  ;:58790  د  
  دآ7<را>   ;:58790  دDR<م  ا,8TP9:ت -٣٤
٣٥-XU:h7,م  ا>DRدآ7<را>  ;:58790  د  
  دآ7<را>  ;:58790  دDR<م  ا,7<,8_ وا;5اض ا,/9:ء-٣٦
٣٧-   f8T,ا .mو 50ا XU  م>DRدآ7<را>  ;:58790   د  

  

        -) :) :) :) :٣٣٣٣((((مادة  مادة  مادة  مادة  
موافقة مجلس بيجوز ان تنشأ تخصصات او درجات علمية جديدة او برامج للدراسات الحرة للتخصصات العلمية  

  .الجامعة وفقا الحكام قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذيةالكلية ومجلس 
  

        ::::ةةةةأحكام عامأحكام عامأحكام عامأحكام عام
  

        -) :) :) :) :٤٤٤٤((((مادة  مادة  مادة  مادة  
عداد األالمتاحه  يحدد مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المانح للدرجة و االمكانات البشرية والفنية               

  .فاضلةم الكلية قواعد الكما يحدد مجلس,دراسة بالدرجات العلمية المختلفةالمقرر قبولها سنويا لل

        - : : : :))))٥٥٥٥((((مادة  مادة  مادة  مادة  
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التقدم للقيد لدرجة الماجستير فـى ذات التخـصص         بدرجة جيد   يجوز لمن يحصل على درجة دبلوم التخصص        

 الجـزء  السـتكمال وذلك ,وذلك خالل عامين من النجاح بالجزء الثانى ويتم التسجيل بعد سداد الرسوم المقررة            
  ).الرسالة ( الثالث البحثى 

        - : : : :))))٦٦٦٦((((مادة  مادة  مادة  مادة  
  .التسجيلتحصل الرسوم الدراسية عند بدء كل عام دراسي للدراسات العليا و تشمل القيد و 

        - : : : :))))٧٧٧٧((((مادة  مادة  مادة  مادة  
  .% ٢٥زادت نسبة الغياب عن  ايحرم الطالب من دخول امتحان المقرر الدراسى اذ

        -) :) :) :) :٨٨٨٨((((مادة  مادة  مادة  مادة  
 ظروفه دون استكمال    اح و حالت  و اجتاز امتحانات الجزء األول و الثانى بنج       يجوز لمن سجل درجة الماجستير      

  .طلبه بناء على منحه درجة الدبلوم فى ذات التخصص) الرسالة ( الجزء الثالث 

            -):):):):٩٩٩٩((((مادة مادة مادة مادة 
ألعـضاء هيئـة   نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث التـسجيل  / د.يجوز السباب يوافق عليها السيد أ 

  .كلية الالمعيدين خارجالتدريس و المدرسين المساعدين و 

        -):):):):١٠١٠١٠١٠((((مادة مادة مادة مادة 
 عدد الساعات الخاصة بكل مقـرر و كـذلك زمـن و مـسميات      ومسمياتها و االختيارية   يجوز تعديل المقررات    

الكلية و اعتماد مجلس الدراسات العليا      بناء على اقتراح مجلس القسم المختص و موافقة مجلس          بها  متحانات  إلا
  .بالجامعة

            -::::املعدل الفصلىاملعدل الفصلىاملعدل الفصلىاملعدل الفصلى    -):):):):١١١١١١١١((((مادة مادة مادة مادة 
ط ما يحصل عليه الطالب من درجات فى الفصل الدراسى الواحد و يحسب القرب رقمين عشريين كمـا                  هو متوس 

  -:يلى
عدد الـساعات    الواحدمجموع الدرجات التى حصل عليها الطالب لمقررات الفصل الدراسى          =  المعدل الفصلى 

مقرر او اكثر اال بعد نجاحه فـى  و ال يحسب هذا المعدل للطالب الذى رسب فى  المقررات  المعتمدة الفعلية لهذه    

  .المقرر

        -::::الرتاكمىالرتاكمىالرتاكمىالرتاكمىاملعدل املعدل املعدل املعدل     -):):):):١٢١٢١٢١٢((((مادة مادة مادة مادة 
  -:هو متوسط ما يحصل عليه الطالب من درجات خالل الفترة الدراسية السابقة و يحسب كما يلى   

  الفصول الدراسيةعدد  المعدالت الفصليةمجموع = المعدل التراكمى 



   
 

    
٨

        -):):):):١٣١٣١٣١٣((((مادة مادة مادة مادة 
 و تعتمد هذه المقـررات      -او االضافة خالل شهر من تاريخ التسجيل         بالحذف   ية يجوز تغيير المقررات االختيار   

االختيارية و يتم العمل بها بعد اقتراح مجلس القسم المختص و العرض على لجنة الدراسات العليـا و موافقـة                    
  .مجس الكلية على مسمى المقرر و محتواه  العلمى 

        درجة الدبلوم واملاجستريدرجة الدبلوم واملاجستريدرجة الدبلوم واملاجستريدرجة الدبلوم واملاجستري
        :::: القيد لدرجىت الدبلوم و املاجستري  القيد لدرجىت الدبلوم و املاجستري  القيد لدرجىت الدبلوم و املاجستري  القيد لدرجىت الدبلوم و املاجستري  شروط شروط شروط شروط-) :) :) :) :١٤١٤١٤١٤((((مادة  مادة  مادة  مادة  

  

ع  أو علـى درجـة   .م.أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى جامعـات ج   •
 .معادلة لها معترف بها من المجلس االعلى للجامعات علمية 

حالـة التـسجيل   على االقل فى  فى درجة البكالوريوس او دبلوم التخصص  ان يكون حاصال على تقدير جيد        •
 للماجستير 

  .موافقة جهة العمل  •

 )االمتياز ( أن يكون قد امضى السنة التدريبية أو ما يعادلها  •

 .ال يجوز استمرار القيد اكثر من عامين دون التقدم لالمتحانات •

ى الحد االقصى اليقاف القيد عامين ويمكن لمجلس الكلية استثناء المدة حسب كل حالة على حدةعلى اال تتعد                 •

 . سنوات٦فترة القيد 

 .المختصبعد اخذ رأى مجلس القسم يجوز النقل من والى الكلية بموافقة مجلس الكلية  •

 .ل شهرى ابريل و اكتوبر من كل عاممرتين فى السنة خاليكون التقدم للقيد  •

         الدراسة  الدراسة  الدراسة  الدراسة  نظام نظام نظام نظام-):):):):١٥١٥١٥١٥((((مادة مادة مادة مادة 
   ساعة معتمدة للدبلوم ٣٠ ,للماجستير ساعة معتمدة ٣٦اجمالى عدد الساعات المعتمدة ال يقل عن  •
 ساعات معتمده وفقـا لمـا   ٩فى حدود ( شهور٦فصل دراسى مدته   ):  الفصل الدراسى األول    ( الجزء األول  •

نظـرى  ( تشمل الدراسة المقـررات العلميـة           ). فى المقررات العلمية    المانح للدرجة   يحدده مجلس القسم    
  .لكل درجة دراسية طبقا لكل تخصص كما هو مبين بالمقررات ال) وعملى 

يتـولى اعمـال    و القسم القائم بالتدريس      األول   الفرعية للجزء  يحدد القسم المانح للدرجة المقررات العلمية      •

  .االمتحانات
فى حـدود   ( فصلين دراسيين     شهر ١٢مدة الدراسة به    ) الفصلين الدراسيين الثانى والثالث     ( الجزء الثانى    •

 ).   ساعة معتمدة ١٨

 )  ساعات معتمدة ٣( ة و السجل التدريبى راسة األنشطك •

  ساعات معتمدة ٦الرسالة الفصل الدراسى الرابع  •
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              الرسالة  الرسالة  الرسالة  الرسالة-::::) ) ) ) ١٦١٦١٦١٦((((مادة  مادة  مادة  مادة  

  } ساعات معتمدة ٦{  الفصل الدراسى الرابع -١

ناقش بعد النجاح فى الجزء الثـانىعلى ان         يسمح بتسجيل رسالة الماجستير بعد النجاح فى الجزء األول وت           -٢
  .ى سنتين على االقل من تاريخ التسجيل يكون مض

   القسم يقرره مجلسوفقا لما او دراسة بحثية عملية مرجعى  تكون الرسالة على هيئة بحث نظرى  -٣
ال يجوز اشراف عضو هيئة التدريس أو اشتراكه فى لجنة الحكم على الرسائل العلمية المقدمـة مـن احـد         -٤

  .االمتحاناتأعمال را مع تطبيق ذلك علىاقاربه حتى الدرجة الرابعة نسبا او صه

 فى حالة الدراسة البحثيـة      و.العربيةفى حالة البحث النظرى المرجعى يقدم الطالب ترجمة كاملة الى اللغة             -٥
او مؤتمر طبى تخصـصى     دورية   فى مجلة علمية     للنشر او ملخص للبحث   بحث مشتق من الرسالة   قبول  يشترط  

  . لجنة المناقشةتشكيلو ذلك قبل  مع ترجمة الجزء المرجعى للغة العربية لية الكيعتمدها مجلس القسم و مجلس 
 

فـى فـى فـى فـى ) ) ) )  املاجستري املاجستري املاجستري املاجستري–الدبلوم الدبلوم الدبلوم الدبلوم ( ( ( (  الدرجة العلمية  الدرجة العلمية  الدرجة العلمية  الدرجة العلمية منحمنحمنحمنحشروط  شروط  شروط  شروط      -) :) :) :) :١٧١٧١٧١٧((((مادة  مادة  مادة  مادة  
        ::::التخصصات املختلفةالتخصصات املختلفةالتخصصات املختلفةالتخصصات املختلفة

 ونـسب الحـضور     المعتمدةحضور المقررات الدراسية والتدريبات اإلكلينيكية والعملية والمعملية طبقا للساعات          
    ). Log Book( . المانح للدرجةوكراسات االنشطة المعتمدة من مجلس القسم المقررة 

 .ان ينجح فى امتحانى الجزء األول والجزء الثانى

 " ).الرسالة " الجزء الثالث ( بالنسبة للماجستير مناقشة وقبول البحث العلمى 
  

        - : : : : نظام االمتحان نظام االمتحان نظام االمتحان نظام االمتحان-) :) :) :) :١٨١٨١٨١٨((((ادة  ادة  ادة  ادة  ــــــــمممم

اطَب القـسم    و يخَ   الدراسات العليا بطلب لدخول االمتحــان     الى ادارة متــحان  يتقدم الراغب فى دخول اال     •
على االقل فى حالة % ٧٥اعتماد مجلس القسم لحضوره  المقررة معالستيفاء بيانات حضور النسب المختص 

 فى حالة التقـدم مستوفاه شروط دخول االمتحان )  ( Log Book األنشطة كراسـة امتحان الجزء األول و 
على ان تستكمل البيانـات قبـل بـدء         بعد استكمال الساعات المعتمدة للمقرر العلمى       المتحان الجزء الثانى    

 بخمسة عشر يوما على االقل االمتحان 

 تعقد امتحانات الجزء االول فىنهاية الفصل الدراسى األول •

  كل عام منابريل واكتوبردورى ل عقد امتحانات الجزء الثانى خال •

 .الكليةمواعيد االمتحانات بموافقة مجلس يمكن تعديل  •

يؤدى االمتحان فـى    ) بالجزء االول أو الثانى     ( من المقررات الدراسية      او اكثر  او مادة من يرسب فى مقرر      •
  .فيها فقط التى رسباو المادة ذات المقرر 

  :التالىتحتسب تقديرات النجاح والرسوب فى امتحانات الدبلوم و الماجستير على الوجه  •
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  ( A )           فأكثر   % ٨٥ممتاز من  -١

  ( B )    % ٨٥الى اقل من % ٧٥جيد جدا من  -٢
  ( C )        % ٧٥الى اقل من % ٦٥جيد من  -٣
  ( D )    % ٦٥الى اقل من  % ٦٠مقبول من  -٤

  ( FX )   % ٦٠الى أقل من  % ٣٠ضعيف من  -٥
 ( F )               %  ٣٠ضعيف جدا أقل من  -٦

        ة الدكتوراةة الدكتوراةة الدكتوراةة الدكتوراةدرجدرجدرجدرج
         شروط القيد لدرجة الدكتوراه  شروط القيد لدرجة الدكتوراه  شروط القيد لدرجة الدكتوراه  شروط القيد لدرجة الدكتوراه - ) :) :) :) :١٩١٩١٩١٩((((مادة  مادة  مادة  مادة  

يشترط فى قيد الطالب لدرجة الدكتوراه فى التخصصات المختلفة التى تمنحها الكلية أن يكون حاصال على درجة                 
ع أو على درجة معادلة لها معتمدة       .م.من احدى جامعات ج   بتقدير جيد على االقل     الماجستير فى مادة التخصص     

 .جلس االعلى للجامعاتمن الم

 .موافقة جهة العمل 

  . يكون التقدم للقيد لدرجة الدكتوراه مرتين فى السنة خالل شهرى ابريل و اكتوبر من كل عام

  الجزء الثانىمتحانلدخول اال يجوز للطالب ان يبقى مقيدا لدرجة الدكتوراه ألكثر من أربع سنوات دون أن يتقدم 
 . الطالب مهلة سنتين فى حالة قبول العذرويجوز لمجلس الكلية أن يعطى

         :  :  :  :  نظام الدراسة  نظام الدراسة  نظام الدراسة  نظام الدراسة -) :) :) :) :٢٠٢٠٢٠٢٠((((مادة  مادة  مادة  مادة  
  .معتمدةساعة  ) ٦٠(اجمالى عدد الساعات المعتمدة ال يقل عن

فى العلوم التمهيدية التى تخـدم مـادة        )  ساعات معتمدة  ٦ (حدود   فصل دراسى لمدة ستة شهور فى        :اولجزء  
  .بامتحانالتخصص تنتهى 

ألول التمهيدى من الدكتوراه على مقررات علمية تمهيدية تخدم مادة التخصص يحدد المحتـوى              يحتوى الجزء ا  
  .االمتحانريسها القسم المانح للدرجة و من يقوم بالتدريس يتولى اعمال دالعلمى لها و القائم بت

العلمية لمادة  ويشمل المقررات   )  ساعة معتمدة    ٣٠(  حدود   شهراً فى  ١٨ ثالثة فصول دراسية لمدة      :ثانىجزء  

 .المانحالتخصص طبقا للمقررات الدراسية و برنامج التدريب الخاص بالقسم 

  . ساعات معتمدة ٩ فى حدود :( Log Book)كراسة األنشطة 

             الرسالة الرسالة الرسالة الرسالة-):):):):٢١٢١٢١٢١((((مادة مادة مادة مادة 

ويـسمح   بعد النجاح فى الجـزء األول التمهيـدى       يسمح بتسجيلها    ) ساعة معتمدة    ١٥ (الرسالة  الجزء الثالث   
 تـاريخ تـسجيل   االقـل مـن   يكون قد مضى سنتين على انعلى  بمناقشتها بعد نجاحه فى الجزء الثانى    للطالب
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مـن الرسـالة     مـشتق    او ملخص للبحث    واحد  بحث   وبشرط قبول ما ال يقل عن        ).دراسية فصول   ٤( الرسالة  

مع ترجمة الجزء   للنشر فى مجلة علمية دورية او مؤتمر طبى تخصصى يعتمدها مجلس القسم و مجلس الكلية                
  .المرجعى للغة العربية  و ذلك قبل تشكيل لجنة المناقشة 

ال يجوز اشراف عضو هيئة التدريس أو اشتراكه فى لجنة الحكم على الرسائل العلمية المقدمة من احد اقاربـه                   

 .أعمال االمتحاناتحتى الدرجة الرابعة نسبا او صهرا مع تطبيق ذلك على

        ::::فى التخصصات املختلفةفى التخصصات املختلفةفى التخصصات املختلفةفى التخصصات املختلفة) ) ) ) الدكتوراهالدكتوراهالدكتوراهالدكتوراه( ( ( ( جة العلمية جة العلمية جة العلمية جة العلمية  الدر الدر الدر الدرمنحمنحمنحمنحشروط شروط شروط شروط ) ) ) ) ٢٢٢٢٢٢٢٢((((مادة مادة مادة مادة 
  % .٧٥على ان اليقل نسبة الحضور عن لساعات المعتمدة حضور المقررات الدراسية طبقا ل -١

  و مناقشة الرسالةبنجاح اجتياز امتحان الجزء األول والثانى  -٢

 . القسم وكراسةاالنشطة المعتمدة من مجلس– المعملى –ان يتقدم ببيانات التدريب العملى  -٣

        -:::: االمتحان االمتحان االمتحان االمتحان نظام  نظام  نظام  نظام -):):):):٢٣٢٣٢٣٢٣((((مــادة مــادة مــادة مــادة 
شهر علـى االقـل علـى تـاريخ          ا ٦يعقد امتحان الجزء األول التمهيدى بعد حضور المقررات العلمية و مرور            

 .التسجيل

ـ خَ ي االمتحـــان و  الى ادارة الدراسات العليا بطلب لدخول       امتحان الجزء الثانى    يتقدم الراغب فى دخول      ب اطَ

 شـروط   مستوفاه( Log Book )مع كراسـة األنشطة ستيفاء بيانات حضور النسب المقررةالقسم المختص ال
 .االقل بدء االمتحانات بشهر على للدرجة قبلدخول االمتحان ومعتمدة من مجلس القسم المانح 

 .عام من كل ابريل واكتوبرتعقد االمتحانات فى دورى 

 .المقرراالمتحانات فى ذات  اعمال العلمى يتولىالقائم بتدريس المقرر القسم 

االختبـار النظـرى   (  االختبارات المقـررة         بنجاح جميع يشترط لنجاح الطالب فى امتحان الدكتوراه أن يجتاز         

 ).الفحوصات و  االختبار الشفوى – االختبار االكلينيكى او العملى–ووصف الحالة 

 ٦٠وحده واحدة ال يقل النجاح فيها مجتمعة عن         للمقرر العلمى الواحد    و وصف الحالة    درجات االختبار النظرى    
العلمـى   و ذلك للمقررو كذلك االختبارات االكلينيكية وحدة واحدة و االختبار الشفوى و االبحاث وحدة واحدة     % 

 . ويعتبر النجاح و الرسوب لكل وحدة فى المجموع الكلى لها % ٦٠و ال يقل النجاح فى كل وحدة عن الواحد 

  .فقط او المادة  فى ذات المقرر يعيد االمتحانفى الجزء األول او الجزء الثانى أو اكثر ر علمى من يرسب فى مقر

الناجح  فى االمتحانات النظرية و يكون راسبا فى االكلينيكى او الشفوى ال يعيد االمتحان النظرى اال فـى حالـة           

  . مرات فى االكلينيكى او الشفوى٣رسوبه 

 

        قواعد القيد والتسجيلقواعد القيد والتسجيلقواعد القيد والتسجيلقواعد القيد والتسجيل
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   االوراق واملستندات املطلوبة للتسجيل بالدراسات العليا         االوراق واملستندات املطلوبة للتسجيل بالدراسات العليا         االوراق واملستندات املطلوبة للتسجيل بالدراسات العليا         االوراق واملستندات املطلوبة للتسجيل بالدراسات العليا      -):):):):٢٤٢٤٢٤٢٤((((ادة ادة ادة ادة مممم
        )))) دكتوراه  دكتوراه  دكتوراه  دكتوراه – ماجستري  ماجستري  ماجستري  ماجستري –دبلوم دبلوم دبلوم دبلوم ( ( ( ( 

  :االتيةيقدم كل طالب دوسية يحتوى على المستندات 
  .طلب التحاق  - ١
 .و شهادة الماجستير او ما يعادلهاشهادة البكالوريوس موضح بها التقدير العام  - ٢

 شهادة االمتياز  - ٣

  الميالد او مستخرج رسمى منها شهادة - ٤

 الموقف من التجنيد  - ٥

 .حديثة صور فوتوغرافية ٦عدد  - ٦

 للدراسة بالدراسـات   بالنسبة للوافدين يقدم الطالب خطاب السفارة التابع لها يتضمن الموافقة على التحاقه            - ٧

لصحة تفيد خلوه   العليا ويحدد الجهة التى تتحمل نفقات الدراسة كما يقدم شهادة صحية معتمدة من وزارة ا              
 .المعديةمن االمراض 

فى ضوء االعداد و قواعد التفضيل التى حددها مجلس          ادارة الجامعة    الكلية و يتم القيد بعد موافقة مجلس         - ٨

 .فى بدء العام الدراسى القسم ووافق عليها مجلس الكلية 

        -::::    الغاء القيدالغاء القيدالغاء القيدالغاء القيد            -) :) :) :) :٢٥٢٥٢٥٢٥((((مادة  مادة  مادة  مادة  

  :التاليةتتم اجراءات الغاء القيد لألسباب 

 .بالالئحةانتهاء المدة القانونية او االستثنائية المنصوص عليها  - ١

 .الدراسيةعدم سداد الرسوم  - ٢

 .الطالببناء علي طلب  - ٣

            -::::الرسوم الدراسية الرسوم الدراسية الرسوم الدراسية الرسوم الدراسية     -) :) :) :) :٢٦٢٦٢٦٢٦((((مادة  مادة  مادة  مادة  

  .الدراسية يعتبر الطالب مقيدا بالدراسات العليا اال بعد سداد الرسوم ال - - - - ١١١١
 مصروفاتها بواسطة مجلس الكلية بناء على       تحددو ابرامج المشتركة    برامج الدراسات الحرة     - - - - ٢٢٢٢

  .للجامعاتالقواعد المنظمة لذلك من المجلس االعلى 

        املاجستري  املاجستري  املاجستري  املاجستري  /  /  /  /   مقررات التخصصات العلمية لدرجةالدبلوم  مقررات التخصصات العلمية لدرجةالدبلوم  مقررات التخصصات العلمية لدرجةالدبلوم  مقررات التخصصات العلمية لدرجةالدبلوم -) :) :) :) :٢٧٢٧٢٧٢٧((((مادة  مادة  مادة  مادة  
  

  القسم  م  القسم  م  القسم  م
األشعة التشخيصية                          ٢٥                    امراض القلب               ١٣التشريح                                          ١



   
 

    
١٣

  القسم  م  القسم  م  القسم  م
عالج االورام                                 ٢٦طب المناطق الحارة                           ١٤الهستولوجى                                    ٢

الجراحة العامة                              ٢٧طب  االسرة                                     ١٥الفسيولوجى                                     ٣

جراحة المسالك البولية                    ٢٨الصحة العامة و طب المجتمع               ١٦الكيمياء الحيوية                                ٤

جراحة العظام                                ٢٩طب الصناعات                                  ١٧                        الباثولوجيا               ٥

جراحة االنف واالذن                        ٣٠طب وصحة المسنين                           ١٨الفارماكولوجى                                  ٦

السمعيات                                      ٣١الباثولوجيا االكلينيكة                          ١٩الميكروبيولوجى                                ٧

                                   التخاطب    ٣٢الطب الشرعى                                  ٢٠الطفيليات                                         ٨

التوليد و النساء                              ٣٣السموم الكيميائية                              ٢١األمراض الباطنه                               ٩

طب وجراحة العين                           ٣٤                       طب االطفال              ٢٢الطب الطبيعى                                   ١٠

    األمراض الجلدية                               ٢٣األمراض العصبية والنفسية                  ١١

    التخدير                                      ٢٤األمراض الصدرية                             ١٢

        -::::للمقرر العلمى كود من اليسار اىل اليمني كالتاىلللمقرر العلمى كود من اليسار اىل اليمني كالتاىلللمقرر العلمى كود من اليسار اىل اليمني كالتاىلللمقرر العلمى كود من اليسار اىل اليمني كالتاىل        -) :) :) :) :٢٨٢٨٢٨٢٨((((مادة مادة مادة مادة 
   )  ENTقسم االنف واالذن والحنجرة ( كود القسم المانح للدرجة مثال  - ١
ــات    - ٢ ــة المئ ــى خان ــة ف ــة العلمي ــى للدرج ــود الرقم ــستير7( الك ــدبلوم وللماج ــدكتوراه 8, لل   )  لل

 .ستير واحدة و الفرق فى الرسالة فقط حيث ان المقررات العلمية للدبلوم و الماج

 2, للتخصص األول 1( الكودالرقمى لخانة العشرات فى حالة وجود اكثر من تخصص للدرجة العلمية الواحدة  - ٣
 .) و هكذا ,للتخصص الثانى 

 الكود الرقمى لخانة االحاد يمثل المقرر العلمى  - ٤

 فى  مثال قسم االنف واالذن والحنجرة يمنح درجة الماجستير -

   جراحة االنف واالذن والحنجرة-١
   السمعيات -٢
  التخاطب -٣

 .تتبع المقررات االختيارية نفس التسلسل حسب ترتيبها  - ٥

 UNIمتطلبات الكلية و الجامعة رمزها الكودى        - ٦

 -:فيكون كود مقرر التشريح لماجستير السمعيات و الذى يمنحه قسم االنف واالذن والحنجرة كاالتى

ENT 721  

  .يجوز تعديل النظام الرمزى جزئيا او كليا بموافقة مجلس الكلية  - ٧

            -) :) :) :) :٢٩٢٩٢٩٢٩((((مادة  مادة  مادة  مادة  



   
 

    
١٤

للمقـرر  % ٧٠المقرر العلمى المحتوى على جزء اكلينيكى او عملي يكون توزيع الساعات المعتمدة فى حدود                 

  . مجلس الكلية للعملى و االكلينيكى و يمكن تعديل هذه النسب باقتراح مجلس القسم و موافقة % ٣٠النظرى و 

        ))))التشريح واألجنة التشريح واألجنة التشريح واألجنة التشريح واألجنة ( ( ( ( العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية     - ١١١١
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩( ( ( ( اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعتان    فى علم االجنة                                ) نظري وعملي ( مقرر علمى   ١

 ساعة    فى الهستولوجيا ) نظري وعملي ( مقرر علمى   ٢

 ساعة                              االشعة التشريحية) نظري وعملي ( مقرر علمى   ٣

 ساعة مقرر علمى فى اسس الوراثة                                                  ٤

 ساعة مقرر علمى فى اسس البيولوجيا الجزيئية                                      ٥

  ساعتان                         اختيارى مقرر   ٦

  ساعة  )         القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر فى   ٧

 ) ساعات معتمدة  ٣    ( Log Bookكراسة األنشطة  
  ) ابحاث اضافية – دورات تدريبية – مؤتمرات –ندوات علمية ( 

 )عات معتمدة  سا٦( رسالة الماجستير                 

        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة١٦  مادة التشريح البشرى   ١

 ساعتان      مقررات اختيارية   ٢

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
        اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

اختبار  + ) البيولوجيه الجزيئية - الهستولوجيا (اختبار نظرى  مدته  ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من  - ١

  اختبار عملى + شفوى
اختبار شفوى )+  علم االجنة - علم الوراثة ( اختبار نظرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصلة لكل من  - ٢

 اختبار عملى +

 )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  - ٣

 ) األشعة التشريحية –المقرر االختيارى (  من اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل - ٤



   
 

    
١٥

        اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 
  اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى  التشريح البشرى و المقرر االختيارى - ١

 اختبار شفوى - ٢

 اختبار عملى  - ٣

        ))))اهلستولوجى اهلستولوجى اهلستولوجى اهلستولوجى ( ( ( (  علم االنسجة علم االنسجة علم االنسجة علم االنسجة- العلوم الطبية األساسيةالعلوم الطبية األساسيةالعلوم الطبية األساسيةالعلوم الطبية األساسية    - ٢٢٢٢
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩( ( ( ( اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        ء األولء األولء األولء األولاجلزاجلزاجلزاجلز                                مممم
  ساعات  ٤     ) Histochemistry(فى كيمياء الخلية ) نظري وعملي ( مقرر علمى   ١

  ساعات٤       )Molecular Biology( فى بيولوجيا الخلية ) نظري وعملي ( مقرر علمى   ٢

 ساعة     )           القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (مقرر فى   ٣

 ) ساعات معتمدة  ٣    ( Log Bookكراسة األنشطة  
 ) ابحاث اضافية – دورات تدريبية – مؤتمرات –ندوات علمية ( 

 ) ساعات معتمدة ٦( رسالة الماجستير                 

        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  : فى الهستولوجى  ويشمل )  وعملي نظري( مقرر علمى   ١

 طرق التحضير العينات لفحصها –التركيب الميكروسكوبى للخاليا واالنسجة ( 
 – دراسة االنسجة المختلفة – بيولوجيا الخلية –بالميكرسكوب الضوئى واالليكترونى 

 التدريب على – تحضير عينات الميكرسكوب االلكترونى –دراسة اجهزة الجسم المختلفة 
  )            انواع الصبغات المختلفة  

  : فى الهستولوجى  ويشمل ) نظري وعملي ( مقرر علمى 
 طرق التحضير العينات لفحصها –التركيب الميكروسكوبى للخاليا واالنسجة ( 

 – دراسة االنسجة المختلفة – بيولوجيا الخلية –بالميكرسكوب الضوئى واالليكترونى 
 التدريب على – تحضير عينات الميكرسكوب االلكترونى –لفة دراسة اجهزة الجسم المخت
  )انواع الصبغات المختلفة  

  ساعة١٨

            االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
        اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول 

اختبار )+  بيولوجيا الخلية –كيمياء الخلية (اختبار تحريرى  مدته ساعتان ورقة منفصله لكل من   - ١



   
 

    
١٦

 اختبار عملى  + شفوى

 )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  - ٢

        اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
  اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى المقررات العلمية للجزء الثانى  - ١
 اختبار شفوى - ٢

  اختبار عملى  - ٣

        ))))الفسيولوجيا االكلينيكيةالفسيولوجيا االكلينيكيةالفسيولوجيا االكلينيكيةالفسيولوجيا االكلينيكية( ( ( ( العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية     - ٣٣٣٣
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩( ( ( ( اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        زء األولزء األولزء األولزء األولاجلاجلاجلاجل                                مممم
  ساعات٤ فى مبادئ علم الفسيولوجى                 ) نظري وعملي ( مقرر علمى   ١

  ساعات٤              مقرر اختيارى فيما يخدم فرع التخصص   ٢

 ساعة   )       القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر فى   ٣

 ) ساعات معتمدة  ٣    ( Log Bookكراسة االنشطة  
  ) ابحاث اضافية – دورات تدريبية – مؤتمرات –ندوات علمية ( 

  ) ساعات معتمدة ٦( رسالة الماجستير   

        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة١٦            فى الفسيولوجى                     ) نظري وعملي ( مقرر علمى   ١

 ساعتان مقررات اختيارية فى الفسيولوجيا المتقدمه                  ٢

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
        اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول 

 ا�L7:ر Ki<ي+ ا�L7:ر E:d   + GDPE:ت  �L; G:دئ CDE ا,G0>,>89K ٣ا�L7:ر �545Nى ;_��  -١

 �L7:ر Ki<ي ا+ ا�L7:ر E:d  + YDPE:ت �G ا,P`5ر ا87�1:رى ٣ا�L7:ر �545Nى ;_��  -٢

٣-  G� s]Bو .E:d ��_; 545ىN� ر:L7ا�) G,ا Xd:m–YLU ء:]mإ – �NL,5ق اU – .8LM,ا C8`,ا( 

        اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
١-   :80>,>89K,ا G� ا,P`5ر ا87�1:رى + ا�L7:ران �4545N:ن ;_ة آlQ :PH/; Zث E:d:ت 

٢-    GDPE ر:L7ا�  

  ا�L7:ر Ki<ي -٣



   
 

    
١٧

  

        ))))ة الطبيةة الطبيةة الطبيةة الطبيةالكيمياء احليويالكيمياء احليويالكيمياء احليويالكيمياء احليوي( ( ( ( العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية     - ٤٤٤٤
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩( ( ( ( اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
  ساعات٤     فى مبادئ الكيمياء الحيوية   ) نظري وعملي ( مقرر علمى   ١

 – امراض الدم - علم المناعة-:اختيارى من بين ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ٢

         فارماكولوجى- فسيولوجى

  ساعات٤

 ساعة    )           القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (مقرر فى   ٣

 ) ساعات معتمدة  ٣    ( Log Bookكراسة االنشطة  
  ) ابحاث اضافية – دورات تدريبية – مؤتمرات –ندوات علمية ( 

  ) ساعات معتمدة ٦( رسالة الماجستير                 

        ))))عتمدة عتمدة عتمدة عتمدة  ساعة م ساعة م ساعة م ساعة م١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة١٨  فى الكيمياء الحيوية المتقدمة         ) نظري وعملي ( مقرر علمى   ١

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
        اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول 

 ا�L7:ر Ki<ي و E:d  +  YDPE:ت �L; G:دئ ا,8P8J:ء ا,8N<4. ٣ا�L7:ر �545Nي ;_��  -١

 ا�L7:ر Ki<ي و YDPE + 5ر ا87�1:رى   E:d:ت �G ا,P`٣ا�L7:ر �545Nى ;_��  -٢

٣-  G� s]Bو .E:d ��_; 545ىN� ر:L7ا�) G,ا Xd:m–YLU ء:]mإ – �NL,5ق اU – .8LM,ا C8`,ا( 

        اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
١-  .4>8N,8:ء اP8J,ا G�  ا�L7:ران �4545N:ن ;_ة آlQ :PH/; Zث E:d:ت 

 ا�L7:ر Ki<ى -٢

٣-  GDPE ر:L7ا�  

        ))))يا  يا  يا  يا  الباثولوجالباثولوجالباثولوجالباثولوج( ( ( ( العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية     - ٥٥٥٥
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩( ( ( ( اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
  ساعات٥                         فى الباثولوجيا العامة   ) نظري وعملي ( مقرر علمي   ١



   
 

    
١٨

 ساعتان )   المناعية– الخاصة –العادية (فى تطبيقات الصبغات) نظري وعملي(مقرر علمى  ٢

 ساعة                      ( Tissue Processing) تحضير النسيج  ٣

 ساعة )              القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر فى   ٤

  ) ساعات معتمدة  ٣    ( Log Bookكراسة األنشطة 
  ) ابحاث اضافية – دورات تدريبية – مؤتمرات –ندوات علمية ( 

 ) ساعات معتمدة ٦     ( رسالة الماجستير            

        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
أورام  - أمراض أجهزة الجسم المختلفة  - فى الباثولوجيا) نظري وعملي ( مقرر علمي   ١

  أجهزة الجسم المختلفة

  ساعة  ١٢

  ساعات  ٤ ) اخذ وفحص عينات باإلبرة ( فى باثولوجيا الخلية ) نظري وعملي ( مقرر علمي   ٢

  ساعتان    مقرر عملي فى كيفية تقطيع النسيج من عينات األورام وغير األورام                ٣

                االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 
        اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول 

١-   :PH/; Z4545:ن ;_ة آN� ران:L7ء ا�ول  ٣ا��AD, .8PDT,5رات ا`P,ا G�  ا�L7:ر GDPE   + ا�L7:ر Ki<ى +  E:d:ت 

٢-  G� s]Bو .E:d ��_; 545ىN� ر:L7ا�) G,ا Xd:m–YLU ء:]mإ – �NL,5ق اU – .8LM,ا C8`,ا( 

        اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
١-   GB:�,ء ا�AD, .8PDT,5رات ا`P,ا G�  ا�L7:ر GDPE + ا�L7:ر GHKi + ا�L7:ران �4545N:ن ;_ة آlQ :PH/; Zث E:d:ت 

        ))))الفارماكولوجيا اإلكلينيكية الفارماكولوجيا اإلكلينيكية الفارماكولوجيا اإلكلينيكية الفارماكولوجيا اإلكلينيكية ( ( ( ( العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية     - ٦٦٦٦
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩( ( ( ( اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول        مممم
  ساعات٤       فى اسس الفارماكولوجيا اإلكلينيكية) نظري وعملي ( مقرر علمي  ١

  ساعات٤    : PHAR715يحدده القسم   ) نظري وعملي ( مقرر اختيارى علمى   ٢

 ساعة     )     القيم الطبية –  طرق البحث– إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر فى   ٣

 ) ساعات معتمدة  ٣    ( Log Bookكراسة األنشطة  
  ) عمل أبحاث إضافية – حضور دورات تدريبية – حضور مؤتمرات –حضور ندوات علمية (

  ) ساعات معتمدة ٦( رسالة الماجستير                 



   
 

    
١٩

        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 
        دد الساعات املعتمدةدد الساعات املعتمدةدد الساعات املعتمدةدد الساعات املعتمدةعععع        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة١٨  فى الفارماكولوجيا اإلكلينيكية          ) نظري وعملي ( مقرر علمى   ١

        االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 
        اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

اختبار ) +  المقرر االختياري - أسس الفارماكولوجيا اإلكلينيكية ( اختبار تحريري مدته ساعتين ورقة منفصله لكل من -١

  اختبار عملي + شفوي 
  )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (تحريري مدته ساعة ونصف في اختبار  -٢

        اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 
 اختبار تحريري مدته ثالث ساعات فى الفارماكولوجيا اإلكلينيكية  -١

  اختبار عملي فى الفارماكولوجيا اإلكلينيكية     -٢

  اختبار شفوي فى الفارماكولوجيا اإلكلينيكية  -٣

        ))))امليكروبيولوجيا الطبية واملناعة   امليكروبيولوجيا الطبية واملناعة   امليكروبيولوجيا الطبية واملناعة   امليكروبيولوجيا الطبية واملناعة   ( ( ( ( ألساسية ألساسية ألساسية ألساسية العلوم الطبية االعلوم الطبية االعلوم الطبية االعلوم الطبية ا    - ٧٧٧٧
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩( ( ( ( اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
  ساعات٤   (Authropods- Protozoa )فى الطفيليات ) نظري وعملي ( مقرر علمى   ١

  ساعات٤ مقرر علمى فى الكيمياء الحيوية        ٢

 ساعة   )         القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي –سب الى حا(مقرر علمى فى   ٣

  .M6B1ا .dآ5اLog Book )    ة  ٣_P7T; ت:E:d ( 
 ) .8PDE وات_B– 5اتP��; – .8L48. – دورات �_ر�  ) أNR:ث إ�:

                 58790:P,ا .,:dة ٦( ر_P7T; ت:E:d (  

        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة١٨فى الميكروبيولوجيا الطبية و المناعة                              ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ١

        االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 
        اجلزء  االول اجلزء  االول اجلزء  االول اجلزء  االول 

  اختبار شفوي + اختبار عملي +اختبار تحريري مدته ساعتان فى الطفيليات  -١



   
 

    
٢٠

 اختبار شفوي+ اختبار عملي + عات فى الكيمياء الحيوية  سا٣اختبار تحريري مدته  -٢

 )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  -٣

        اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
 اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة    -١

  اختبار عملى    -٢
 اختبار شفوى -٣

        ))))الطفيليات الطفيليات الطفيليات الطفيليات ( ( ( ( العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية     - ٨٨٨٨
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩( ( ( ( اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
  ساعات٣              في الطفيليات ) نظري وعملي ( مقرر علمي   ١

( مقرر علمى  - اختيارى من المقررات االتية) نظري وعملي ( مقرر علمى   ٢

فى ) نظري وعملي ( مقرر علمى  - تولوجىفى الهس) نظري وعملي 
مقرر  -فى الباثولوجيا  ) نظري وعملي ( مقرر علمى  -الميكروبيولوجى  

        فى طب المناطق الحارة ) نظري وعملي ( علمى 

  ساعات٥

 ساعة    )         القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر فى   ٣

  .M6B1ا .dآ5اLog Book )    ة  ٣_P7T; ت:E:d ( 
 ) .8PDE وات_B– 5اتP��; – .8L48. – دورات �_ر�  ) أNR:ث إ�:

                 58790:P,ا .,:dة ٦( ر_P7T; ت:E:d (  

        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
عدد الساعات عدد الساعات عدد الساعات عدد الساعات                 اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم

        املعتمدةاملعتمدةاملعتمدةاملعتمدة
  ساعة١٨    فى الطفيليات) نظري وعملي ( مقرر علمى   ١

        االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 
        اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

  اختبار عملي   + اختبار شفوي +  ساعات فى الطفيليات ٣اختبار تحريري مدته  -١
 اختبار شفوي + اختبار عملي +  ساعات فى المقرر االختيارى ٣اختبار نظري تحريري مدته  -٢

 )ة القيم الطبي– طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  -٣

        اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
  اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى علم الطفيليات   -١



   
 

    
٢١

 اختبار شفوى -٢

 اختبار عملى -٣

        األمراض الباطنة العامةاألمراض الباطنة العامةاألمراض الباطنة العامةاألمراض الباطنة العامة    - ٩٩٩٩
   

        )))) ساعات معتمدة   ساعات معتمدة   ساعات معتمدة   ساعات معتمدة  ٩٩٩٩: ( : ( : ( : ( اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعتان)                     نة العامةفيما يتعلق باألمراض الباط( مقرر علمي فى الفسيولوجيا  ١

 ساعة  )                فيما يتعلق باألمراض الباطنة العامة(مقرر علمى فى الكيميائية الحيوية   ٢

  ساعتان                 )فيما يتعلق باألمراض الباطنة العامة(مقرر علمى فى الفارماكولوجيا   ٣

 ساعة)                      يما يتعلق باألمراض الباطنة العامةف( مقرر علمى فى الباثولوجيا   ٤

 ساعة)                   فيما يتعلق باألمراض الباطنة العامة( مقرر علمى فى البكتريولوجيا   ٥

فيما يتعلق باالمراض الباطنة (مقرر علمى فى الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية   ٦
  ) العامة

 ساعة

 ساعة)                    القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى ( فى مقرر  ٧

 .M6Bا� .dآ5ا( log book )    ة ٣_P7T; ت:E:d   
 ) .8PDE وات_B– 5اتP��; – .8L48. – دورات �_ر�  ) �m<ر ;/:�6:ت ا,Z�:d5 ا,8PDT. – اNR:ث ا�:

              58790:P,ا .,:d٦( رT;  ت:E:d  ة_P7(  
  

        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ١٨١٨١٨١٨: ( : ( : ( : ( اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
   ساعات  ١٢                                    مقرر علمى فى األمراض الباطنة العامة    ١

 تدريب اكلينيكى فى األمراض الباطنة العامة متضمنا التدريب على الوسائل   ٢
  التشخيصية

    ساعات ٦

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
        اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول 

 اختبار شفوى )+  الكيمياء الحيوية -الفسيولوجيا (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من  -١

 اختبار شفوى )+  الباثولوجيا االكلينيكية - البكتريولوجيا -الباثولوجيا (اختبار تحريرى مدته ساعه ورقة منفصله لكل من  -٢

 اختبار شفوى +  ساعتين فى الفارماكولوجى اختبار تحريرى مدته -٣

 )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  -٤

        اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
  اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى االمراض الباطنة العامة  -١



   
 

    
٢٢

 اختبار اكلينيكى  -٢

   اختبار شفوى يتضمن الوسائل التشخيصية -٣

        الطب الطبيعي و التأهيلالطب الطبيعي و التأهيلالطب الطبيعي و التأهيلالطب الطبيعي و التأهيل    -١٠١٠١٠١٠
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩( ( ( ( اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعةفى التشريح فيما يختص بالطب الطبيعى                     ) نظرى وعملى(مقرر علمى   ١

 ساعة             مقرر نظرى فى الفسيولوجيا فيما يختص بالطب الطبيعى                      ٢

 ساعةفى الطبيعة التطبيقية فيما يختص بالطب الطبيعى      ) نظري وعملي( مقرر علمى  ٣

 ساعتانمقرر نظرى  واكلينيكى فى االمراض الباطنة العامة فيما يختص بالطب الطبيعى           ٤

 ساعتانى                  مقرر نظرى و اكلينيكى فى الجراحة العامة  فيما يختص بالطب الطبيع  ٥

 ساعةمقرر علمى فى علم االدوية  فيما يختص بالطب الطبيعى                                    ٦

 ساعة)                      القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر فى   ٧

 .M6Bا� .dآ5اLog Book )    ة ٣_P7T; ت:E:d (     
 ) .8PDE وات_B– 5اتP��; – .8L48. – دورات �_ر� ) �m<ر ;/:�6:ت ا,Z�:d5 ا,8PDT. – أNR:ث إ�:

                 58790:P,ا .,:dة ٦( ر_P7T; ت:E:d (  

        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة١٢   يعى و التأهيلفى الطب الطب) نظري و اكلينيكى ( مقرر علمى   ١

  ساعات٦     مقرر نظرى و عملي فى االستعماالت االكلينيكية للكهرباء الطبية فى التشخيص والعالج  ٢

 االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 

        اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول 
 الفسيولوجيا فيما -التشريح فيما يختص بالطب الطبيعى (اختبار تحريرى مدته ساعة منفصله ورقة منفصلة لكل من  -١

 اختبار شفوى ) +  علم االدوية–طبيعى يختص بالطب ال

 اختبار شفوى + اختبار عملى +اختبار تحريرى مدته ساعتين فى الطبيعة التطبيقية  -٢

اختبار + اختبار اكلينيكى ) +  الجراحة –االمراض الباطنة ( اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من  -٣

 شفوى 
 )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–اسب الى ح(اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  -٤

        اجلزء  الثانى اجلزء  الثانى اجلزء  الثانى اجلزء  الثانى 
 اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات فى الطب الطبيعى و التأهيل  -١

 اختبار تحريرى مدته ساعتين فى االستعماالت االكلينيكية للكهرباء الطبية فى التشخيص والعالج     -٢



   
 

    
٢٣

 .والتأهيل اختبار اكلينيكى و عملي وشفوى فى الطب الطبيعى  -٣

 اختبارعملى و شفوى فى االستعماالت االكلينيكية للكهرباء الطبية فى التشخيص والعالج     -٤

  .اختبارعملى و شفوى فى االجهزة التعويضية واالطراف الصناعية  -٥

        األمراض العصبية و الطب النفسياألمراض العصبية و الطب النفسياألمراض العصبية و الطب النفسياألمراض العصبية و الطب النفسي    -١١١١١١١١
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩(اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعةمقررعلمى فى الغدد الصماء و االجنة                                                              ١

 ساعة    مقرر علمي فى الهستولوجيا و الغدد الصماء                               ٢

 ساعة                             مقرر علمي فى الكيمياء الحيوية للغدد الصماء  الغدد الصماء   ٣

 ساعةمقرر علمى فى فسيولوجيا الغدد الصماء                                                            ٤

 ساعة                    مقرر علمى واكلينيكى فى الباطنة العامة والغدد الصماء                 ٥

 ساعتان                مقرر علمى فى الجينات والباثولوجيا        ٦

 ساعة                 مقرر علمى الفارماكولوجى         ٧

 ساعة)                            القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر فى   ٨
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        )))) ساعة معتمدة   ساعة معتمدة   ساعة معتمدة   ساعة معتمدة  ١٨١٨١٨١٨  : (   : (   : (   : ( الثانىالثانىالثانىالثانىاجلزء اجلزء اجلزء اجلزء 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعات٦    مقرر علمى فى  االمراض العصبية   ١

 ات ساع٦  مقرر علمى فى  االمراض النفسية                                     ٢

 ساعتان   مقرر علمى فى  علم االمراض النفسية   ٣

 ساعتان    مقرر علمى فى علم االشعة النفسيية و فسيولوجيا المخ واألعصاب   ٤

 ساعتان  مقرر علمى فى علم النفس الطبى   ٥

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
        اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول 

  اختبار شفوى )+   ريح التش -الهستولوجيا (  اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من  -١

 اختبار شفوى )+  الفسيولوجيا    - الكيمياء الحيوية  - الفارماكولوجى (اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من  -٢

 اختبار شفوى + اختبار اكلينيكى + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات الباطنة العامة     -٣

 .اختبار شفوى  فى كل منهما + لوراثة  اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات فى باثولوجيا ا -٤

 )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  -٥



   
 

    
٢٤

        اجلزء الثانىاجلزء الثانىاجلزء الثانىاجلزء الثانى
+   + فسيولوجيا المخ و األعصاب + علم األشعة النفسية + اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى األمراض العصبية    -١

 اختبار شفوى + كلينيكى اختبار ا

اختبار شفوى   +   اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى الطب النفسى  و علم النفس الطبى  و يشمل السيكوباثولوجى  -٢
 .اختبار اكلينيكى + 

        األمراض الصدرية والتدرناألمراض الصدرية والتدرناألمراض الصدرية والتدرناألمراض الصدرية والتدرن    -١٢١٢١٢١٢
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩: ( : ( : ( : ( اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول

        ةةةةعدد الساعات املعتمدعدد الساعات املعتمدعدد الساعات املعتمدعدد الساعات املعتمد        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعة  فى التشريح والنمو الجنينى                          ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ١

 ساعة     فى الفسيولوجيا) نظرى وعملى ( مقرر علمى  ٢

 ساعة                                   مقرر علمى فى الفارماكولوجيا   ٣

 ساعة                            وعملى فى الباثولوجيا    ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ٤

 ساعة . فى الصحة والوبائيات فيما يخص الجهاز التنفسى والتدرن) نظرى وعملى ( مقرر علمى  ٥

  ساعات٣                               .مقرر علمى واكلينيكى فى االمراض الباطنية العامة  ٦

 ساعة )                يم الطبية الق– طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر فى   ٧
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        )))) ساعة  معتمدة   ساعة  معتمدة   ساعة  معتمدة   ساعة  معتمدة  ١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
        عتمدةعتمدةعتمدةعتمدةعدد الساعات املعدد الساعات املعدد الساعات املعدد الساعات امل        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة١٤  . مقرر علمى واكلينيكى فى االمراض الصدرية والتدرن من النواحى الباطنية والجراحية  ١

تدريب حقلى على مكافحة الدرن واالمراض الصدرية ويشمل الفحص النوعى والتطعيم   ٢
.                                  والمعامل الخاصة بالدرن واالمراض الصدرية والمصحات

  ساعات٤

 االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات

        اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول 
 اختبار عملي+ اختبار شفوي )+  الباثولوجيا- الفسيولوجيا - التشريح (اختبار تحريرى مدته ساعة ورقه منفصله لكل من  -١

فيما يخص الجهاز الصحة والوبائيات   -  الباثولوجيا-الفارماكولوجى ( اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من  -٢
  اختبار عملي + اختبار شفوي )+ التنفسى

 اختبار شفوي+ اختبار اكلينيكى+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات فى االمراض الباطنية العامة  -٣

 )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  -٤



   
 

    
٢٥

        اجلزء الثانى  اجلزء الثانى  اجلزء الثانى  اجلزء الثانى  
  .دة كل منهما ثالث ساعات فى االمراض الصدرية والتدرن اختباران تحريريان م -١
 .اختبار اكلينيكى فى االمراض الصدرية والتدرن  -٢

  .اختبار شفوى فى االمراض الصدرية والتدرن و الوسائل التشخيصية  -٣

        أمراض القلب واألوعية الدمويةأمراض القلب واألوعية الدمويةأمراض القلب واألوعية الدمويةأمراض القلب واألوعية الدموية    -١٣١٣١٣١٣
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩    (اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول 

        مدةمدةمدةمدةعدد الساعات املعتعدد الساعات املعتعدد الساعات املعتعدد الساعات املعت        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعة ونصف   مقرر علمى فى الفسيولوجيا التطبيقية فيما له عالقة بالقلب و االوعية الدموية     ١

 ساعة ونصف علمى فى الباثولوجيا التطبيقية فيما له عالقة بالقلب و االوعية الدموية   ٢

 ساعة ونصف      التشريح والنمو الجنينى فيما له عالقة بالقلب واالوعية الدموية  ٣

  ساعات ونصف٣                    مقرر علمى واكلينيكى فى االمراض الباطنة العامة   ٤

  ساعة    )    القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر فى   ٥
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثانى  اجلزء الثانى  اجلزء الثانى  اجلزء الثانى  
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة١٢        .مقرر علمي واكلينيكى فى أمراض القلب والدورة الدموية   ١

 اعات س٤فى اسس امراض القلب                         ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ٢

  ساعتان               مقررات اختيارية  ٣

        االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 
        اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول 

  اختبار شفوى )+  الباثولوجى -  التشريح -الفسيولوجيا ( اختبار تحريرى مدته ساعة ورقه منفصله لكل من  -١
 اختبار شفوي+ اختبار اكلينيكى+  ساعات  فى االمراض الباطنة العامة  ٣اختبار تحريرى مدته  -٢

 )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (ريرى مدته ساعة ونصف فى اختبار تح -٣

        اجلزء الثاني  اجلزء الثاني  اجلزء الثاني  اجلزء الثاني  
 . ساعات فى امراض القلب واالوعية الدموية و المقرر االختيارى ٣اختباران تحريريان مدة كل منهما  - ١

 اختبار تحريرى مدته ساعتين في أسس أمراض القلب  -٢

 اختبار اكلينيكى -٣



   
 

    
٢٦

  .اختبار شفوى  -٤

        طب املناطق احلارة وصحتهاطب املناطق احلارة وصحتهاطب املناطق احلارة وصحتهاطب املناطق احلارة وصحتها    -١١١١٤٤٤٤
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩( ( ( ( اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعة                   فى الفسيولوجيا التطبيقية ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ١

 ساعة    فى الكيمياء الحيوية التطبيقية)  نظرى وعملى ( مقرر علمى  ٢

 ساعة فى البكتريولوجيا التطبيقية                      )  وعملى نظرى( مقرر علمى   ٣

 ساعة .                         فىالطفيليات البشرية )  نظرى وعملى ( مقرر علمى  ٤

 ساعة                   . فى الباثولوجيا التطبيقية )  نظرى وعملى ( مقرر علمى  ٥

 ساعة   . حة العامة فى الص)   نظرى وعملى ( مقرر علمى  ٦

فى االمراض الباطنة العامة فيما يتعلق ) نظرى وعملى واكلينيكى ( مقرر علمى   ٧
– طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر فى    بطب المناطق الحارة

 )          القيم الطبية 

 ساعتان

 ساعة                   فى الفسيولوجيا التطبيقية ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ٨
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثاني  اجلزء الثاني  اجلزء الثاني  اجلزء الثاني  

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
كى فى طب المناطق الحارة واالمراض مقرر علمى واكليني  ١

  .المعدية ويشمل حضور مراكز مكافحة االمراض المتوطنة

  ساعة١٨

  

        االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 
        اجلزء  االول اجلزء  االول اجلزء  االول اجلزء  االول 

اختبار )+  الباثولوجيا التطبيقية- الكيمياء الحيوية -الفسيولوجيا (اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من  -١

  اختبار عملي + شفوى 
اختبار )+  الصحة العامة - الطفيليات البشرية -البكتريولوجيا ( ريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من اختبار تح -٢

 اختبار عملى + شفوى 

 اختبار شفوي+ اختبار اكلينيكى+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات فى االمراض الباطنية  -٣

 )القيم الطبية –لبحث  طرق ا– إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  -٤

        اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 



   
 

    
٢٧

 اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى طب المناطق الحارة واالمراض المعدية  -١

 اختبار اكلينيكى -٢

  اختبار شفوى ووسائل التشخيص -٣

        طب األسرةطب األسرةطب األسرةطب األسرة    -١٥١٥١٥١٥
  

        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٩٩٩٩( ( ( ( اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعة  ى  طب المجتمع والصحة المهنية واإلدارة                           مقرر علمى ف  ١

 ساعة  في الطب النفسي والعلوم السلوكية                 ) نظري وعملي ( مقرر علمي   ٢

 ساعتان مقرر علمي وتطبيقي في الممارسة العامة في طب األطفال                          ٣

 ساعات٣  يقي فى الممارسة العامة في الطب الباطني وفروعه              مقرر علمي وتطب  ٤

 ساعة مقرر علمي وتكاملي فى الفارماكولوجيا اإلكلينيكية                                  ٥

 ساعة )              القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر فى   ٦

 .M6Bا� .dآ5ا)Log Book  ة ٣_P7T; ت:E:d  (  
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        )))) ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة١٨١٨١٨١٨((((اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني        مممم
 ات ساع٤ مقرر علمي وتطبيقي فى الممارسة العامة فى أمراض النساء وصحة األم       ١

  ساعات٤      مقرر علمي وتطبيقي فى الممارسة العامة فى الجراحة العامة وطب الطوارئ  ٢

   ساعات٣  مقرر علمي وتطبيقي فى الممارسة العامة فى األنف واألذن وأمراض العيون         ٣

   ساعات٤  مقرر علمي وتطبيقي وتكاملي فى طب األسرة                                      ٤

 ساعة مقرر علمي وتطبيقي فى الباثولوجي اإلكلينيكية                                    ٥

 ساعة مقرر علمى وتطبيقى فى الطب القائم على الدليل العلمى فى مجال طب االسرة      ٦

 ساعة مقرر اختيارى   ٧

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
        اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

 .اختبار اكلينيكى+ اختبار شفوي + اعات  س٣اختباران تحريريان تكامليان مدة كل منهما  -١

  اختبار نظري  متعدد االختيارات مدته ساعتان   -٢

  )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  -٣

        اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 



   
 

    
٢٨

 OSCE+ اختبار شفوي +  ساعات للمقررات العلمية للجزء الثانى ٣اختبار نظري تكاملي مدته  -١

  اختبار نظري تكاملي مدته ثالث ساعات على هيئة حل مشاكل  -٢
  اختبار نظري تكاملي مدته  ساعتان على أسئلة متعددة االختيارات -٣
  OSCE+  امتحان شفوي + امتحان إكلينيكي تكاملي فى الممارسة العامة للمقررات التى تم تدريسها  -٤

        الصحة العامة و طب اgتمعالصحة العامة و طب اgتمعالصحة العامة و طب اgتمعالصحة العامة و طب اgتمع    -١٦١٦١٦١٦
  

        ))))عات معتمدة عات معتمدة عات معتمدة عات معتمدة  سا سا سا سا٩٩٩٩( ( ( ( اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول        مممم
 ساعتان  فى دراسة البيئة من حيث عالقتها بالصحة العامة ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ١

 ساعة فى البكتريولوجيا                                  ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ٢

 ساعة                         فى الطفيليات   ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ٣

 ساعة مقرر علمى فى الدراسات السكانية                                                  ٤

 ساعة                       مقرر علمى فى علم طرق الدراسة الوبائية   ٥

مقرر علمى فى العلوم السلوكية واالجتماعية من حيث عالقتها بالصحة العامة   ٦
لتربية الصحية                                                                                  وا

 ساعة

 ساعة               مقرر علمى فى اسس التغذية والتقييم الغذائى   ٧

 ساعة )             القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر فى   ٨
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
لوقائي واالجتماعي مقرر علمي وعملي فى فروع الصحة العامة والطب ا  ١

 – صحة البيئة – الصحة المهنية – الصحة الريفية –الوبائيات ( ويشمل 

 اإلدارة – الصحة النفسية – صحة الفئات الحساسة ورعايتها –التغذية 
.                      إدارة المستشفيات– تخطيط الخدمات الصحية والطبية –الصحية 

  ساعة١٦

 ساعتان                                              مقررات اختيارية      ٢

 االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 
 

        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول
  اختبار شفوى+ اختبار عملي + اختبار تحريري مدته ثالث ساعات فى دراسة البيئة من حيث عالقتها بالصحة العامة  -١
وعالقتها بالصحة العامة وبرامج  الطفيليات -البكتريولوجيا (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من  -٢



   
 

    
٢٩

 اختبار شفوى+ اختبار عملى )+ الوقاية منها 

 اسس -  طرق الدراسة الوبائية -العلوم السلوكية واالجتماعية (  اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من  -٣
 اختبار شفوى)+ التغذية 

 )القيم الطبية – البحث  طرق– إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  -٤

 اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
+ اختبار شفوي+ اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى فروع الصحة العامة والطب الوقائى واالجتماعى  -١

 اختبار عملي 

  ساعات فى المقرراالختيارى ٣اختبار تحريرى مدته  -٢

        طب الصناعات والصحة املهنيةطب الصناعات والصحة املهنيةطب الصناعات والصحة املهنيةطب الصناعات والصحة املهنية    -١٧١٧١٧١٧
        ))))مدة مدة مدة مدة  ساعات معت ساعات معت ساعات معت ساعات معت٩٩٩٩( ( ( ( اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعتان                                           مقرر علمي فى أسس طب الصناعات والصحة المهنية  ١

 ساعة فى الفسيولوجيا البيئية وفسيولوجيا التنفس                           ) نظرى وعملى ( مقرر علمي   ٢

فى الكيمياء الصناعية وطرق العمليات الصناعية والموادالمستخدمة فى )ى وعملىنظر(مقررعلمي  ٣

     الصناعة وأخطارها على الصحة

 ساعة

 ساعتان              مقرر علمى فى العلوم السلوكية واالجتماعية والنفسية من حيث عالقتها بالصناعة   ٤

 ساعةب القانونية المنظمة لها فى مجال التخصص  مقرر علمى فى الممارسات و االخطاء المهنية و الجوان  ٥

 ساعة         مقررات اختيارية  ٦

 ساعة)                                  القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر فى   ٧
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
تقدير :فى طب الصناعات واألمراض المهنية ويشمل ) نظري وعملي واكلينيكى ( مقرر علمي   ١

ض المهنية و األمراض الباطنية التى لها عالقة نسبة العجز وطرق التحليل والتشخيص لالمرا
  باألمراض المهنية                  

  ساعات٥

التأهيل المهنى والتشريعات العمالية :فى الصحة الصناعية وتشمل)  نظرى وعملى ( مقرر علمى  ٢

 واألمن الصناعي

  ساعات٥

 ساعتان                                                                تدريب عملى وحقلى    ٣

 ساعتان                                                                        وبائيات األمراض المهنية  ٤

 ساعتان                                 )برامج التوعية الصحية للوقاية من المخاطر فى بيئة العمل  ٥



   
 

    
٣٠

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
 ساعتان                                      مقررات اختيارية   ٦
 

        االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 
        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول

اختبار + اختبار عملى )+  الفسيولوجيا البيئية -الكيمياء الصناعية ( اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصلة لكل من  -١
  شفوى

 اختبار شفوي+ تبار عملى اخ+ اختبار تحريري مدته ثالث ساعات فى العلوم السلوكية واالجتماعية والنفسية  -٢

 )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  -٣

 .اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى المقرر االختيارى -٤

        اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
اختبار +اختبار اكلينيكى +المهنية اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات فى طب الصناعات و األمراض الباطنية فيما له عالقة باالمراض  -١

  شفوى

+ اختبار عملى + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات فى الصحة الصناعية و وبائيات األمراض المهنية و برامج التوعية الصحية  -٢
 .كتابة تقرير عن دراسة حقلية فى احدى الصناعات+ اختبار شفوي 

  رىاختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى المقرر االختيا -٣

        طب وصحة املسننيطب وصحة املسننيطب وصحة املسننيطب وصحة املسنني    -١٨١٨١٨١٨
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩( ( ( ( اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعة  مقرر نظرى فى الفسيولوجيا                                                               ١

 ساعة                  مقرر نظرى فى الفارماكولوجى                                           ٢

 ساعتان مقرر نظرى فى الجيروتولوجى                                                            ٣

 ساعتان مقرر نظرى فى الصحة العامة والوبائيات                                                 ٤

 ساعتان لجهاز الهضمى                          مقرر نظرى واكلينيكى فى األمراض الباطنة و ا  ٥

 ساعة )                    القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر فى   ٦
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
 ساعتان                                       فى العظام )نظري واكلينيكى ( مقرر علمي   ١



   
 

    
٣١

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
 ساعتان         فى االكتشاف المبكر لالورام                   ) نظرى واكلينيكى ( مقر  علمى   ٢

 ساعتان فى الجراحة                                             ) نظرى وعملى ( مقرر علمى  ٣

  ساعات٤ فى األمراض العصبية و النفسية                        ) نظرى وعملى (مقرر علمى   ٤

  ساعات٣                   فى الطب الطبيعى والتأهيل           ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ٥

 ساعتان مقرر نظرى واكلينيكى فى امراض القلب و صور األشعة و رسومات القلب          ٦

  ساعات  ٣                     دراسة المشاكل الصحية الخاصة بالمسنين   ٧

        االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 
        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول

 اختبار شفوي ) +  الجيروتولوجى – الفارماكولوجى  –الفسيولوجى ( اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من  -١

 اختبار شفوي  )+  األمراض الباطنة و الجهاز الهضمى –الصحة العامة (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من  -٢

 )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  -٣

        اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
+ اختبار شفوي ) +  الجراحة العامة – االكتشاف المبكر لالورام   –العظام  (اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من  -١

 اختبار اكلينيكى 

+ اختبار شفوي  )+ الطب الطبيعى –األمراض العصبية والطب النفسى  (اختبار تحريرى مدته ساعةو نصف  ورقة منفصله لكل من  -٢
 نيكى اختبار اكلي

اختبار )+ دراسة المشاكل الصحية الخاصة بالمسنين–امراض القلب   (اختبار تحريرى مدته ساعةو نصف  ورقة منفصله لكل من  -٣
 اختبار اكلينيكى + شفوي  

 )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  -٤

        الباثولوجيا اإلكلينيكيةالباثولوجيا اإلكلينيكيةالباثولوجيا اإلكلينيكيةالباثولوجيا اإلكلينيكية    -١٩١٩١٩١٩
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩( ( ( (  األول  األول  األول  األول اجلزءاجلزءاجلزءاجلزء

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
يدرسها قسم (في أساسيات الميكروبيولوجي و المناعة ) نظري وعملي ( مقرر علمي   ١

  )الميكروبيولوجي و المناعة حسب المقررات العلمية المحددة من القسم المانح للدرجة 

  ساعات٣

 في أساسيات الطفيليات التي لها عالقة الباثولوجيا اإلكلينيكية) نظري وعملي ( مقرر علمي   ٢

  ) يدرسها قسم الطفيليات حسب المقررات العلمية المحددة من القسم المانح للدرجة (

  ساعة  ٢

يدرسها (في الميكروبيولوجي اإلكلينيكية والمناعة اإلكلينيكية ) نظري وعملي ( مقرر علمي   ٣
     ) قسم التحاليل الطبية

  ساعات٣

  ساعة    )              القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر فى   ٤
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        ))))فصلني دراسيني فصلني دراسيني فصلني دراسيني فصلني دراسيني ( ( ( (  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ١٨١٨١٨١٨دة دة دة دة ململململ: : : : اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعات١٠  في الكيمياء اإلكلينيكية) نظري وعملي ( مقرر علمي   ١

 ساعات  ٨  في أمراض الدم ) نظري وعملي (  مقرر علمي    ٢

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
        اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

+                                         اختبار شفوي + اختبار عملي +يكروبيولوجي و المناعةاختبار تحريري مدته ساعتان في أساسيات الم -١
        قسم الميكروبيولوجي و المناعة 

      قسم الطفيليات . اختبار تحريري مدته ساعتان في الطفيليات الطبية و اختبار عملي و اختبار شفوي -٢
قسم .اختبار شفوي +اختبار عملي+وجي اإلكلينيكي والمناعة اإلكلينيكيةاختبار تحريري مدته ساعتان في الميكروبيول- -٣

       الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  -٤

        اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 
  .اختبار شفوي  + اختبار عملي+ اختبار تحريري مدته ثالث ساعات في الكيمياء اإلكلينيكية   -١
  .اختبار شفوي + اختبار عملي + اختبار تحريري مدته ثالث ساعات في أمراض الدم -٢

         والسموم اإلكلينيكية والسموم اإلكلينيكية والسموم اإلكلينيكية والسموم اإلكلينيكيةالطب الشرعيالطب الشرعيالطب الشرعيالطب الشرعي    -٢٠٢٠٢٠٢٠
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩( ( ( ( اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعة   كيمياء اإلدمان فى الكيمياء الطبية الشرعية و تشمل) نظري وعملي ( مقرر علمي   ١

 ساعتان       فى السيرولوجى و األشعار واالوبار ) نظري وعملي (  مقرر علمي    ٢

 ساعتان فى التزييف والتزوير                             ) نظري وعملي ( مقرر علمي     ٣

 فى الباثولوجيا الطبية الشرعية بالعين المجردة) نظري وعملي ( مقرر علمي   ٤

 والميكروسكوب

 ساعتان

مقررعلمى فى الممارسات و األخطاء المهنية و الجوانب القانونية المنظمة لها فى مجال   ٥
  التخصص

 ساعة

 ساعة )       القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر علمى  فى   ٦
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
 ساعات٦    فى الطب الشرعي االكلينيكى             ) وإكلينيكينظري وعملي ( مقرر علمي   ١

 ساعات٣ فى اإلصابات و العاهات وتعويضها      ) ي وعملي  واكلينيكى نظر( مقرر علمي   ٢

 مواد المافى السموم العامة والخاصة ش) نظري وعملي  واكلينيكى ( مقرر علمي   ٣
 اإلدمان

  ساعات٤

   ساعات٣  مقرر اكلينيكى وعملي فى المراكز الطبية المتخصصة فى الطب الشرعى والسموم  ٤

  ساعتان  و اكلينيكى فى طرق إفاقة مراكز الجسم الحساسة  ) وعملي نظري ( مقرر علمي   ٥

 االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 

            اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول
  شفوياختبار + اختبار عملي +الكيمياء الطبية الشرعية والسيرولوجى تحريري مدته ساعتين فى اختبار -١

   وشفوياختبار+ اختبار عملي+ اختبار تحريري مدته ساعتين فى الباثولوجيا الطبية الشرعية  -٢

  عملياختبار+ اختبار شفوي + اختبار تحريري مدته ساعة ونصف فى التزييف والتزوير  -٣
 )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريري مدته ساعة ونصف في  -٤

  فى مجال التخصص     اختبار تحريري مدته ساعة ونصف فى الممارسات و األخطاء المهنية والجوانب القانونية المنظمة لها  -٥

 اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 
  اختبار اكلينيكى وعملي وشفوي +  اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى الطب الشرعي و اإلصابات والعاهات -١

 شفوي و اختبار+  ساعات فى السموم االكلينيكية العامة والخاصة و المراكز الطبية شامال مواد اإلدمان    ٣ اختبار تحريري مدته     -٢

 اكلينيكي و عملي 

 اختبار شفوي  +  اختبار تحريري مدته ساعة ونصف فى طرق إفاقة مراكز الجسم الحساسة -٣

  . اختبار اكلينيكى وعملي فى الطب الشرعى اإلكلينيكي والحقلي وكتابة تقارير عنها-٤

        السموم و الكيمياء الطبية الشرعيةالسموم و الكيمياء الطبية الشرعيةالسموم و الكيمياء الطبية الشرعيةالسموم و الكيمياء الطبية الشرعية    -٢١٢١٢١٢١
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩((((اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعتان                         في أسس دراسة سمية األدوية والمواد الكيميائية  ) نظري وعملي ( مقرر علمي   ١

 ساعتان في أسس دراسة سمية المواد النباتية والحيوانية ومواد اإلدمان  ) نظري وعملي ( مقرر علمي   ٢



   
 

    
٣٤

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
  ساعات٣فى التقنيات الحديثة فى الكشف عن السموم و المخدرات                )  وعملي نظري(  مقرر نظري   ٣

 ساعةمقرر علمى فى الممارسات و األخطاء المهنية و الجوانب القانونية المنظمة لها فى مجال التخصص     ٤

 ساعة                         )              القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر في   ٥
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
١  E 5ر`; GPD ) YDPE5ي وrB (                                .a:h,وا .;:T,8. اDPTP,م ا>P9,ا G�  E:d:ت٦

٢    GPDE 5ر`; ) YDPE5ي وrB ( G0>,8. وا,589وE56,8. اLM,8:ء اP8J,ا G�

            C9A,ا G� :80>,>8L,ا Zا,9<ا� G� :H/E s6J,ا G� .�4_N,ا,7`/8:ت ا ZP64 و

  E:d:ت٤

٣    GPDE 5ر`; )  GJ8/8Dو اآ YDPE5ي وrB (                          .a:h,وا .;:T,م ا>P9,ا G� E:d:ت٣

٤    GPDE 5ر`; ) YDPE5ي وrB (                     ر:Lmو ا,�7و54 وا� s84�7,ا G� E:d:ت٣

٥    GPDE 5ر`; )DPE5ي وrB Y (                             :H/E s6J,5ق اUاد ا�د;:ن و>; G�  7E:d:ن

        االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 
        اجلزء االولاجلزء االولاجلزء االولاجلزء االول

   اختبار شفوي وعملي+اختبار تحريري مدته ساعتين فى أسس سمية األدوية والمواد الكيميائية والنباتية والحيوانية  -١

   . شفوي و عملياختبار+ف عن السموم والمخدراتاختبار تحريري مدته ساعة ونصف فى التقنيات الحديثة للكش -٢

 )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  -٣

اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  الممارسات و األخطاء المهنية والجوانب القانونية المنظمة لها فى مجال  -٤
 التخصص     

        اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 

  .اختبار شفوي وعملي + فى السموم المعملية العامة والخاصة ساعات٣ مدته بار تحريرياخت -١

 فى الكيمياء الطبية الشرعية والسيرولوجى ويشمل التقنيات الحديثة والكـشف عنهـا فـى                ساعات ٣ مدته   اختبار تحريري  -٢

  عملي  واختبار شفوي+ السوائل البيولوجية فى الجسم 
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 اختبار شفوي وعملي و اكلينيكى +  فى السموم العامة والخاصة  ساعات٣ه  مدتاختبار تحريري -٣

 اختبار شفوي وعملي + فى التزييف والتزوير واألحبار مدته ساعة ونصف اختبار تحريري  -٤

    . وإكلينيكياختبار شفوي وعملي+  فى مواد اإلدمان و طرق الكشف عنها  مدته ساعة ونصفاختبار تحريري -٥

        طفالطفالطفالطفالطب األطب األطب األطب األ    -٢٢٢٢٢٢٢٢
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩: ( : ( : ( : ( اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعة  مقرر علمى فى التشريح والنمو الجنينى                                                     ١

 ساعة         مقرر علمي فى الهستولوجيا                                                           ٢

 ساعة  مقرر علمي فى الفسيولوجيا             ٣

 ساعة  مقرر علمي فى الكيمياء الحيوية          ٤

 ساعة  فى الباثولوجيا اإلكلينيكية          ) نظري وعملي ( مقرر علمي   ٥

 ساعة       فى البكتريولوجيا ) نظري وعملي ( مقرر علمى   ٦

 ساعة  ى الفارماكولوجيا التطبيقية              ف) نظري وعملي ( مقرر علمى   ٧

 ساعة  مقرر علمى فى الصحة العامة والطب الوقائى والتغذية واإلحصاء فيما يتعلق باألطفال   ٨

 ساعة  )                القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر في   ٩
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        ))))  ساعة  معتمدة  ساعة  معتمدة  ساعة  معتمدة  ساعة  معتمدة١٨١٨١٨١٨: ( : ( : ( : ( اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
 ة   ساع١٢               مقرر علمي و إكلينيكي فى أمراض األطفال وفروعه التخصصية   ١

 ساعتان                              مقرر علمي فىطرق التغذية    ٢

 ساعتان مقرر علمي و اكلينيكى لحديثى الوالدة والمبتسرين                                          ٣

 ساعتان مقرر علمى فى الوراثة فى و النمو الجنينى و التطور   ٤

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
        اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

  اختبار شفوي) +  الهستولوجيا  - التشريح والنمو الجنينى ( يرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من اختبار تحر -١
 اختبار شفوي) + الفارماكولوجيا - الكيمياء الحيوية -الفسيولوجيا ( اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من  -٢

 اختبار شفوى)+   البكتريولوجي -اثولوجيا االكلينيكية الب(اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من فى  -٣
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 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ساعتان  فى الصحة العامة والطب الوقائى والتغذية واإلحصاء  -٤

 )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  -٥

 اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 
 ة كل منهما ثالث ساعات فى امراض االطفال و فروعة التخصصية و طرق التغذيةاختباران تحريريان مد -١

 اختبار تحريرى مدته ساعتين فى رعاية الطفل بما فيها حديثى الوالدة والمبتسرين  -٢

 اختبار اكلينيكى  -٣

 اختبار شفوى  -٤

  اختبار شفوى + اختبار تحريرى مدته ساعتين فى الوراثة و النمو والتطور  -٥

        اجللدية والتناسليةاجللدية والتناسليةاجللدية والتناسليةاجللدية والتناسلية     األمراض األمراض األمراض األمراض-٢٣٢٣٢٣٢٣
  

        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩: ( : ( : ( : ( اجلزء االولاجلزء االولاجلزء االولاجلزء االول
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعة    مقرر علمى فى الفسيولوجيا   ١

 ساعة           مقرر علمى فى الكيمياء الحيوية  ٢

 ساعة        مقرر علمى فى الميكروبيولوجى    ٣

 ةساع       مقرر علمى فى الهستوباثولوجى          ٤

مقرر علمى واكلينيكى فى االمراض الباطنة فيما يتعلق باالمراض الجلدية والتناسلية   ٥
             والجنسية والعقم

  ساعتين

  ساعتين مقرر علمى واكلينيكى فى الجراحة العامة فيما يتعلق باالمراض الجلدية والتناسلية و العقم   ٦

  ساعة  )                القيم الطبية –ث  طرق البح– إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر فى   ٧
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        يييياجلزء الثاناجلزء الثاناجلزء الثاناجلزء الثان                                مممم
  ساعات  ٨  .                             مقرر علمى واكلينيكى فى االمراض الجلدية وعالجها   ١

  ساعات  ٨ .          مقرر علمى واكلينيكى فى االمراض التناسلية والجنسية والعقم وعالجها   ٢

 ساعة                            مقرر علمى فى األمراض النفسية   ٣

مقرر علمى فى الليزر و البيولوجيا الضوئية و التبريد فيما يتعلق باالمراض الجلدية و   ٤

 التناسلية 

 ساعة

        االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 



   
 

    
٣٧

        اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول 
  اختبار شفوى)+  الكيمياء الحيوية –الفسيولوجيا ( اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من  -١
 .اختبار شفوى وعملى )+   الميكروبيولوجى –الهستوباثولوجى ( نصف ورقة منفصله لكل من اختبار تحريرى مدته ساعة و -٢

 اختبار شفوى + اختبار اكلينيكى) +  الجراحة -االمراض الباطنة  ( اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من -٣

 )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريري مدته ساعة ونصف فى  -٤

        اجلزء الثانى  اجلزء الثانى  اجلزء الثانى  اجلزء الثانى  
  .اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى االمراض الجلدية  -١
 .اختبار شفوى ووسائل تشخيصية + اختبار اكلينيكى فى االمراض الجلدية  -٢

 .اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى االمراض والتناسلية والجنسية والعقم -٣

 .اختبار شفوى ووسائل تشخيصية +  فى االمراض والتناسلية والجنسية والعقم اختبار اكلينيكى -٤

 الليزر و البيولوجيا الضوئية و التبريد فيما يعلق –األمراض النفسية ( اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من  -٥
  اختبار شفوي ) + األمراض الجلدية والتناسلية 

  

        التخديرالتخديرالتخديرالتخدير    -٢٤٢٤٢٤٢٤
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩    ((((اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعة            مقرر علمي فى التشريح فيما له عالقة بعلم التخدير و عالج االلم   ١

 ساعة مقرر علمي فى   الفسيولوجيا فيما له عالقة بعلم التخدير و عالج االلم   ٢

 ساعة  ا فيما له عالقة بعلم التخدير و عالج االلمفى  الفارماكولوجي) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ٣

  ساعات٣ مقرر علمى و اكلينيكى فى االمراض الباطنة فيما له عالقة بعلم التخدير و عالج االلم        ٤

مقرر علمى فى   مبادئ الفيزياء وطرق القياسات االكلينيكية فيما له عالقة بعلم التخدير و   ٥

 عالج االلم

 ساعتان

 ساعة )  القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى (رر فى مق  ٦
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        ))))معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة  ساعة  ساعة  ساعة  ساعة ١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        ثانيثانيثانيثانياجلزء الاجلزء الاجلزء الاجلزء ال                                مممم
فى علم  التخدير و عالج االلم  و العناية ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ١

  المركزة          

  ساعة١٨

 االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 
 



   
 

    
٣٨

        اجلزء االولاجلزء االولاجلزء االولاجلزء االول
اختبار شفوي +   )الفارماكولوجيا  - لفسيولوجيا  ا- التشريح(اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصلة لكل من  -١

  ملي اختبار ع+
 اختبار اكلينيكى + اختبار شفوي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات فى االمراض الباطنية  -٢

 اختبار عملي + اختبار شفوي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات فى مبادئ الفيزياء وطرق القياسات االكلينيكية  -٣

 )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  -٤

 اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
+ اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى علم التخدير و العناية المركزة و عالج االلم على يومين منفصلين  -١

   اختبار اكلينيكى+ اختبار شفوي 

        األشعة التشخيصيةاألشعة التشخيصيةاألشعة التشخيصيةاألشعة التشخيصية    -٢٥٢٥٢٥٢٥
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩( ( ( ( اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

        عتمدةعتمدةعتمدةعتمدةعدد الساعات املعدد الساعات املعدد الساعات املعدد الساعات امل        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعتان                  فى الفيزياء اإلشعاعية   ) نظري وعملي ( مقرر علمي   ١

 ساعتان فى التأثيرات البيولوجية لإلشعاع و الطب النووي ) نظري وعملي ( مقرر علمي   ٢

 ساعتان فى تكنولوجيا الفحص باألشعة والتشريح الراديولوجى  ) نظري وعملي ( مقرر علمي   ٣

  ساعتان   فى استخدامات النظائر المشعة للتشخيص              ) نظري وعملي ( لمي مقرر ع  ٤

  ساعة    )        القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر فى   ٥
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعات٧      واكلينيكى فى التشخيص باالشعة) نظري وعملي ( مقرر علمى   ١

  ساعات٤ شعة التشخيصيةمقرر علمي واكلينيكى فى األسس اإلكلينيكية فى الجراحة فيما له عالقة باال  ٢

   ساعات٤ مقرر علمي واكلينيكى فى أسس امراض الباطنة فيما له عالقة باالشعة التشخيصية     ٣

  ساعتان   فى الباثولوجيا فيما له عالقة باالشعة التشخيصية     ) نظري وعملي ( مقرر علمى   ٤

     ساعة                                                      مقررات اختيارية  ٥

 االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 

        األولاألولاألولاألولاجلزء اجلزء اجلزء اجلزء 



   
 

    
٣٩

  .اختبار شفوي+ اختبار عملي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات فى الفيزياء اإلشعاعية  -١
اختبار + اختبار عملي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات فى تكنولوجيا الفحص باألشعة والتشريح الراديولوجى  -٢

 .شفوى

 البيولوجيا -استخدامات النظائر المشعة للتشخيص ( اعة ونصف ورقة منفصله لكل من اختبار تحريرى مدته س -٣

 .اختبار شفوي+ اختبار عملى ) + االشعاعية

  .)القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  -٤

 اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني
اختبار + اختبار عملي +  التشخيص باألشعة و المقرر االختياري اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى -١

  .شفوى

 .اختبار شفوى +  اختبار تحريرى مدته ساعتان فى االسس االكلينيكية للجراحة العامة -٢

 .اختبار شفوى + اختبار تحريرى مدته ساعتان فى أسس امراض الباطنة فيما له عالقة باالشعة التشخيصية  -٣

 .اختبار شفوى+ اختبار عملى + ته ساعة ونصف فى الباثولوجيا فيما له عالقة باالشعة التشخيصية  اختبار تحريرى مد -٤

        عالج االورام  والطب النووىعالج االورام  والطب النووىعالج االورام  والطب النووىعالج االورام  والطب النووى    -٢٦٢٦٢٦٢٦
  )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩( ( ( ( اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
  ساعات ٣              مقرر علمى فى  الفيزياء االشعاعية                                  ١

 ساعتان ونصف مقرر علمى فى بيولوجيا العالج االشعاعى                                        ٢

 ساعتان ونصف  مقرر علمى فى باثولوجيا االورام                                                 ٣

 ساعة مقرر اختيارى            ٤

 ساعة )           القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–الى حاسب (مقرر فى   ٥
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        زء الثانيزء الثانيزء الثانيزء الثانياجلاجلاجلاجل                                مممم
  ساعات٦  مقرر علمى فى عالج االورام باالشعاع والنظائر المشعة و العقاقير              ١

  ساعات٦ مقرر علمى فى تكنولوجيا العالج االشعاعى و النظائر المشعة                   ٢

 ساعتان           مقرر علمى فى اسس الجراحة فيما له عالقة باالورام   ٣

 ساعتان           مقرر علمى فى اسس الباطنة  فيما له عالقة باالورام  ٤

 ساعتان  مقررات اختيارية                                         ٥



   
 

    
٤٠

 االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 

        اجلزء االولاجلزء االولاجلزء االولاجلزء االول
  اختبار شفوى+ اختبار عملى + + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات فى الفيزياء االشعاعية -١
+ اختبار عملى + تحريرى مدته ثالث ساعات فى بيولوجيا االورام والتأثيرات البيولوجية للعالج االشعاعى والوقاية منها اختبار  -٢

 اختبار شفوى

 اختبار شفوي+ اختبار عملى + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات فى باثولوجيا ووبائيات االورام  -٣

 اختبار شفوى+ اختبار عملي + ارى اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى المقرر االختي -٤

 )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  -٥

 اجلزء الثانىاجلزء الثانىاجلزء الثانىاجلزء الثانى
اختبار +اختبار اكلينيكى +اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى عالج األورام باإلشعاع والنظائر المشعة والعقاقير  -١

  شفوى

 اختبار شفوى   +اختبار اكلينيكى +تحريرى مدته ثالث ساعات فى تكنولوجيا العالج االشعاعى والنظائر المشعة اختبار  -٢

 الجراحة العامة فيما له عالقة -أسس الباطنه فيما له عالقة باالورام ( اختبار تحريري مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من  -٣
 وياختبار شف+ اختبار اكلينيكى )+ باالورام 

  اختبار شفوي + اختبار اكلينيكى + اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى المقرر االختيارى  -٤

        اجلراحة العامةاجلراحة العامةاجلراحة العامةاجلراحة العامة    -٢٧٢٧٢٧٢٧
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩( ( ( ( اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعة فى التشريح الجراحي و النمو الجنينى          ) نظري وعملي ( مقرر علمي   ١

 ساعة  فى الهستولوجيا والنمو الجنينى                ) نظري وعملي ( رر علمي مق  ٢

 ساعة                   مقرر علمي فى الفسيولوجيا   ٣

 ساعة                   مقرر علمي فى   الكيمياء الحيوية  ٤

 ساعتان           فى الباثولوجيا ) نظري وعملي ( مقرر علمي   ٥

 ساعة       فى الميكروبيولوجى) ملي نظري وع( مقرر علمي   ٦

 ساعة              مقرر علمي فى الفارماكولوجيا   ٧

 ساعة )          القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر فى   ٨
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم



   
 

    
٤١

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
وتشمل العظام ( وإكلينيكي في الجراحة العامة وفروعها ) نظري وعملي ( مقرر علمي   ١

جراحة وجراحة المسالك البولية وجراحة القلب والصدر وجراحة المخ واألعصاب و
يشمل حضور تدريبات في فروع الجراحة العامة والخاصة ) األطفال وجراحة التجميل 

                      . وأقسامها

  ساعة١٤

  ساعات٣         .في الباثولوجيا الجراحية الخاصة) نظري وعملي ( مقرر علمي و  ٢

  ة  ساع  مقررات اختيارية                                            ٣

        االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 
        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول

  اختبار شفوي) +  الباثولوجيا الجراحية العامة –التشريح ( اختبار تحريري مدته ساعة ونصف ورقة منفصلة لكل من  -١
 اختبار شفوى)+ الفارماكولوجيا - الكيمياء الحيوية -الفسيولوجيا (اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصلة لكل من -٢

 اختبار شفوي)+ الميكروبيولوجيا -الهستولوجيا ( ساعة ونصف ورقة منفصله لكل مناختبار تحريرى مدته  -٣

 )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  -٤

        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني
  ة الخاصة و المقرر االختيارى اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى الجراحة العامة وفروعها والباثولوجيا الجراحي - ١

 اختبار اكلينيكى  -٢

 اختبار شفوى -٣

  اختبار فى العمليات  -٤

        جراحة املسالك البولية جراحة املسالك البولية جراحة املسالك البولية جراحة املسالك البولية     -٢٨٢٨٢٨٢٨
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩( ( ( ( اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعة                مقرر علمى وعملى فى التشريح الجراحى  والنمو الجنينى  ١

 ساعة                 مى فى الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية مقرر عل  ٢

 ساعة     مقرر علمى وعملى فى الباثولوجيا الجراحية العامة   ٣

 ساعة                          مقرر علمى وعملى فى البكتريولوجيا   ٤

 ساعة                                   مقرر علمى فى الفارماكولوجيا   ٥

 ساعتان علمى وعملى و اكلينيكى الجراحة العامة                 مقرر   ٦

 ساعة )        القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر فى   ٧
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        )))) ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة١٤  مقرر علمى وعملى و اكلينيكى فى جراحة المسالك البولية والتناسلية         ١

  ساعات٤                       مقرر علمى وعملى فى الباثولوجيا الجراحية الخاصة    ٢

        الختبارات الختبارات الختبارات الختبارات اااا
        اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول 

+ اختبار شفوي)+ الفارماكولوجيا–الكيمياء الحيوية - الفسيولوجيا( اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من  -١
 اختبار عملي 

اختبار )+  التشريح – البكتريولوجى -الباثولوجيا الجراحية العامة ( اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من  -٢
 اختبار عملي + شفوي

 اختبار شفوي+ اختبار اكلينيكى + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات فى الجراحة العامة  -٣

 )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  -٤

 اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
  الباثولوجيا الجراحية الخاصة اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى جراحة المسالك البولية و -١
 اختبار اكلينيكى فى جراحة المسالك البولية  -٢

 باثولوجيا جراحية خاصة +مناظير + اختبار شفوى -٣

  اختبار فى العمليات  -٤

        جراحة العظامجراحة العظامجراحة العظامجراحة العظام    -٢٩٢٩٢٩٢٩
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩( ( ( ( اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعتان   يح الجراحى والنمو الجنينى فى التشر)نظرى وعملى ( مقرر علمى   ١

 ساعة  فى الهستولوجيا                                   ) نظرى و عملي ( مقرر علمى   ٢

 ساعة           مقرر نظرى  فى الفسيولوجيا  ٣

 ساعة           مقرر نظرى فى الكيمياء الحيوية   ٤

 ساعة         مقرر نظري فى الفارماكولوجيا اإلكلينيكية   ٥

 ساعة         فى الباثولوجيا)نظرى وعملى ( مقرر علمى   ٦

 ساعة فى الميكروبيولوجيا                                  ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ٧

 ساعة )                القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر فى   ٨
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
فى امراض جراحة العظام و عمليات جراحة ) نظرى وعملى واكلينيكى ( مقرر علمى   ١

 ظام   الع

  ساعات١٠

  ساعات٤             فى اال صابات الخاصة بالعظام      )نظرى وعملى ( مقرر علمى   ٢

  ساعات٤                 مقرر نظرى واكلينيكى فى الجراحة العامة   ٣

        االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 
        اجلزء االولاجلزء االولاجلزء االولاجلزء االول

اختبار ) +   الهستولوجيا -جنينى التشريح الجراحي و النمو ال( اختبار تحريري مدته ساعة ورقه منفصله لكل من  -١

 اختبار عملي  + شفوي 

 اختبار شفوي) +  الفارماكولوجيا - الكيمياء الحيوية -الفسيولوجيا ( اختبار تحريري مدته ساعة ورقة منفصله لكل من  -٢

اختبار  + ) الميكروبيولوجى -الباثولوجيا الجراحية للعظام (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من  -٣
 اختبار عملي + شفوي

 )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  -٤

 اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
 اكلينيكى  + اختبار عملي+ اختبار شفوي + اختبار تحريري مدته ثالث ساعات فى جراحة العظام و عمليات جراحة العظام  -١

  اختبار عملي + اختبار اكلينيكى + اختبار شفوي+ ساعات فى االصابات الخاصة بالعظام  اختبار تحريرى مدته ثالث  -٢

  اتختبار اكلينيكى + اختبار شفوي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات فى الجراحة العامة  -٣

        جراحة االذن و االنف واحلنجرةجراحة االذن و االنف واحلنجرةجراحة االذن و االنف واحلنجرةجراحة االذن و االنف واحلنجرة    -٣٠٣٠٣٠٣٠
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٩٩٩٩( ( ( ( اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول اجلزء االول 

        ملعتمدةملعتمدةملعتمدةملعتمدةعدد الساعات اعدد الساعات اعدد الساعات اعدد الساعات ا        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
) فى الرأس والصدر والرقبة ( فى التشريح الجراحى والنمو الجنينى) نظري وعملي ( مقرر علمي   ١

                                                  يدرس فى قسم التشريح         

 ساعة

الجهاز ( جرة مقرر علمي فى  الفسيولوجيا االكلينيكية العامة ذات الصله باالذن واالنف والحن  ٢

و ) الدورى و الجهاز التنفسى و الدم و الجهاز العصبى و الغدد الصماء و الجهاز الهضمى العلوى 
 يدرس بقسم الفسيولوجى                                                                                      –الخاصة باالذن  و االنف والحنجرة 

 ساعة

المضادات ( علمي فى الفارماكولوجيا االكلينيكة ذات الصله باالذن واالنف والحنجرة و يشمل مقرر   ٣
يدرس بقسم ) الحيوية و مضادات االلتهابات و التخدير و االدويه المؤثرة على االذن الداخلية 

 .      الفارماكولوجيا  

 ساعة

 ساعة                                       )   يدرس فى قسم االطفال (   مقرر علمي فى علم الوراثة  ٤



   
 

    
٤٤

        ملعتمدةملعتمدةملعتمدةملعتمدةعدد الساعات اعدد الساعات اعدد الساعات اعدد الساعات ا        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعة )        يدرس فىة قسم الميكروبيولوجى ( فى الميكروبيولوجى ) نظرى و عملي ( مقرر علمى   ٥

 ساعة )                   يدرس فى قسم الباثولوجيا ( فى الباثولوجيا  ) نظرى و عملي ( مقرر علمى   ٦

 ساعة )  يدرس فى قسم الباثولوجيا االكلينيكية ( الباثولوجيا االكلينيكية ) لي نظرى و عم( مقرر علمى   ٧

( فى األمراض الباطنة ذات الصله باالذن واالنف والحنجرة و يشمل ) نظرى و عملي ( مقرر علمى   ٨

يدرس بقسم ) امراض القلب و الجهاز التنفسى و الغدد الصماء و الجهاز العصبى و امراض الدم 
 نه العامة          الباط

 ساعة

 ساعة )                             القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر فى   ٩
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ١٨١٨١٨١٨: ( : ( : ( : ( اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة١٢ فى امراض و جراحة االذن واالنف والحنجرة      ) نظرى واكلينيكى ( مقرر علمى   ١

  ساعات٣ فى اساسيات علم الصوت والسمعيات      ) نظرى واكلينيكى ( مقرر علمى   ٢

  ساعات٣ فى مبادئ الجراحة العامة و جراحة الرأس و الرقبة  ) نظرى وعملى  ( مقرر علمى  ٣

 االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 

        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول
التشريح الجراحى و النمو الجنينى فى الرأس والرقبة و الصدر (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من  -١

 ح الجراحى و النمو الجنينى فى الرأس والرقبة و الصدراختبار عملي فى التشري+ اختبار شفوي )+  الفسيولوجيا –

  اختبار شفوي )+  الفارماكولوجيا -علم الوراثة ( اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من  -٢

اختبار )+  الميكروبيولوجى–الباثولوجيا االكلينيكية - الباثولوجيا (اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من  -٣
 شفوى 

 اختبار شفوي+ اختبار اكلينيكى + تبار تحريري مدته ثالث ساعات في األمراض العصبية والنفسية و الباطنة اخ -٤

 )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريري مدته ساعة ونصف فى  -٥
  

 اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني
اختبار فى + اختبار شفوي +  واألنف والحنجرة اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في امراض وجراحة األذن -١

  العمليات 
 اختبار اكلينيكى + اختبار شفوي +  ساعات في أساسيات علم الصوت والسمعيات ٣اختبار تحريري مدته  -٢

+  ساعات فى مبادئ الجراحة العامة و جراحة الرأس و الرقبة و تجميل األذن و االنف والحلق ٣اختبار تحريرى مدته  -٣

 . اختبار اكلينيكى+ اختبار عملي فى العمليات الجراحية + شفوي اختبار 



   
 

    
٤٥

        السمعياتالسمعياتالسمعياتالسمعيات    -٣١٣١٣١٣١
        ))))  ساعات معتمدة   ساعات معتمدة   ساعات معتمدة   ساعات معتمدة ٩٩٩٩( ( ( ( اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
فى التشريح الجراحىوالنمو الجنينى الخاص باألذن واالنف ) نظري وعملي ( مقرر علمي   ١

                )رس بقسم التشريح يد( والحنجرة و األعصاب اددماغية 

 ساعة ونصف

فى الفسيولوجيا العامة ذات الصله باالذن واالنف و )نظرى وعملى ( مقرر علمي   ٢
يدرس ( و الخاصة باالذن واالنف والحنجرة ) الغدد الصماء و الجهاز العصبى( الحنجرة 

 )         بقسم الفسيولوجيا 

 ساعة ونصف

يدرس بالقسم ( فى الصوتيات واللسانيات و الهندسة الطبيه )ي نظري وعمل( مقرر علمي  ٣
 )المانح للدرجة

 ساعة ونصف

 ساعة              )  يدرس بقسم االطفال ( مقرر علمي  فى  علم الوراثة   ٤

فىامراض الباطنه ذات الصله باالنف و االذن والحنجرة و ) نظري وعملي ( مقرر علمي   ٥
 )      يدرس بقسم الباطنه ) ( ء و األمراض الروماتيزمية امراض الغدد الصما( يشمل 

 ساعة

ذات ( فى األمراض العصبية والنفسية والقياسات النفسية ) نظري وعملي ( مقرر علمي   ٦
) .                                                         يدرس بقسم العصبية)             ( الصله بالسمعيات 

 نصفساعة و

يدرس بقسم طب ) ( القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر فى   ٧

 )المجتمع

 ساعة   
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        )))) ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة١٨١٨١٨١٨    ((((اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني        مممم
  ساعات   ٥                         مقرر نظرى و علمى فى امراض السمع   ١

فى الوسائل التشخيصية و اختبارات السمع و ) نظرى و عملي واكلينيكى ( مقرر علمى   ٢
                                              االتزان فى البالغين و االطفال                           

 ساعة

 ساعة فى تأهيل ضعاف السمع و السماعات و المعينات السمعية ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ٣

   ساعات٥ فى امراض االذن واالنف والحنجرة             ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ٤

  ساعات٣                                    مقرر نظرى و عملي فى جراحة االذن        ٥

  ساعات٣ فى مبادئ علم التخاطب                        ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ٦

 االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 
 



   
 

    
٤٦

        اجلزء االولاجلزء االولاجلزء االولاجلزء االول
اختبار تحريرى مدته ساعتين فى التشريح الجراحي و النمو الجنينى الخاص باالذن واالنف والحنجرة و االعصاب  -١

 اختبار عملي + اختبار شفوى + غية  الدما

  اختبار عملي + اختبار شفوي + اختبار تحريرى مدته ساعة فى علم الوراثة  -٢

 اختبار عملي + اختبار شفوي + اختبار تحريرى مدته ساعتين فى اللسانيات والهندسة  الطبية   -٣

صماء و الخاصة باالذن واالنف والحنجرة جهاز عصبى و غدد ( اختبار تحريرى مدته ساعتين  فى الفسيولوجيا  العامة  -٤
 اختبار شفوي+ 

 اختبار اكلينيكى + اختبار شفوي + اختبار تحريرى مدته ساعتين فى األمراض العصبية و النفسية   -٥

 اختبار اكلينيكى + اختبار شفوي + اختبار تحريرى مدته ساعة فى امراض الباطنه  ذات الصله باالذنو االنف و الحنجرة  -٦

 لثانى لثانى لثانى لثانى اجلزء ااجلزء ااجلزء ااجلزء ا
 اختبار عملي + اختبار شفوي +  ساعات فى امراض السمع ٣اختبار تحريرى مدته  -١

اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى الوسائل التشخيصية و تأهيل ضعاف السمع واستعمال السماعات و المعينات  -٢
 اختبار اكلينيكى + اختبار عملي + اختبار شفوي + السمعية 

  اختبار اكلينيكى + اختبار شفوي + ت فى أمراض األذن و األنف والحنجرة و جراحة االذن  ساعا٣اختبار تحريرى مدته  -٣
 اختبار اكلينيكى + اختبار شفوي + اختبار تحريرى مدته ساعتين فى مبادئ علم التخاطب  -٤

        التخاطبالتخاطبالتخاطبالتخاطب    -٣٢٣٢٣٢٣٢
        ))))  ساعات معتمدة   ساعات معتمدة   ساعات معتمدة   ساعات معتمدة ٩٩٩٩( ( ( ( اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم        
فى التشريح الجراحىوالنمو الجنينـى الخـاص       ) نظري وعملي    ( مقرر علمي   ١

( باألذن واالنف والحنجرة و الدماغ و االعصاب اددماغية و الجهـاز التنفـسى     

     )يدرس بقسم التشريح 

 ساعة

الغدد ( مقرر علمي فى الفسيولوجيا العامة ذات الصله باالذن واالنف و الحنجرة        ٢

يدرس بقسم الفسيولوجى   )     ( جهاز التنفسى    ال – الجهاز العصبى    –الصماء  
                                   (  

 ساعة

( فى الصوتيات و الهندسة الطبيـه واللـسانيات       ) نظري وعملي   ( مقرر علمي     ٣

  )يدرس بالقسم المانح للدرجة

 ساعتان

يـدرس بقـسم    ( فى علم الوراثـة     ) نظري وعملي  واكلينيكى     ( مقرر علمي       ٤
فىـامراض الباطنـه ذات الـصله       ) نظري وعملي   ( مقرر علمي   )    الطفال  ا

يدرس ) (  الجهاز التنفسى    – الجهاز العصبى    –الغدد الصماء   ( باالنف و يشمل    
 )                                            بقسم الباطنه 

  ساعة  

 والنفـسية   وإكلينيكي فى األمـراض العـصبية     ) نظري وعملي   ( مقرر علمي     ٥

) .                                                 يدرس بقسم النفسية والعصبية ( والقياسات النفسية ذاتت الصله بالتخاطب  

  ساعتان



   
 

    
٤٧

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم        
يـدرس  ) ( القيم الطبية   – طرق البحث    – إحصاء طبي    –حاسب الى   (مقرر فى     ٦

 )بقسم طب المجتمع 

 ساعة

 فى التشريح الجراحىوالنمو الجنينـى الخـاص        )نظري وعملي   ( مقرر علمي     ٧
( باألذن واالنف والحنجرة و الدماغ و االعصاب اددماغية و الجهـاز التنفـسى     

     )يدرس بقسم التشريح 

 ساعة
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        )))) ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعات٤ )                 النطق والصوت و اللغة ( مقرر علمي واكلينيكى فى أمراض التخاطب   ١

الطفـال  مقرر علمي واكلينيكى فى الوسائل التشخيصية واالختبـارات التخاطبيـة فـى ا              ٢

 والبالغين 

 ساعتان

 ساعتان مقرر علمي واكلينيكى فى اساليب  التأهيل التخاطبى                                        ٣

 ساعتان                        مقرر علمي واكلينيكى فى جراحة الحلق و الحنجرة        ٤

  ساعات٥                          ة مقرر علمى واكلينيكى فى امراض االذن واالنف والحنجر  ٥

   ساعات٣                               مقرر علمى واكلينيكى فى مبادئ علم السمعيات          ٦

 االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 

        اجلزء االولاجلزء االولاجلزء االولاجلزء االول
 اختبار عملى+ اختبار شفوى +  اختبار تحريرى مدته ساعتان  فى التشريح الجراحى  و النمو الجنينى  -١

  دته ساعة فى علم الوراثة الخاص باالذن واالنف والحنجرة اختبار تحريرى م -٢

 اختبار عملي + اختبار شفوي + اختبار تحريرى مدته ساعتين  فى الصوتيات واللسانيات و الهندسة الطبيه  -٣

 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ساعتين فى  الفسيولوجيا  العامة و الخاصة باالذن واالنف والحنجرة  -٤

 اختبار اكلينيكى + اختبار شفوى + يرى مدته ساعتين فى األمراض العصبية والنفسية  اختبار تحر -٥

 اختبار اكلينيكى + اختبار شفوي + اختبار تحريرى مدته ساعة و نصف  فى األمراض الباطنه العامة  -٦

 )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  -٧

 الثانى الثانى الثانى الثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء  
 اختبار اكلينيكى  + اختبار شفوي + اختبار تحريري مدته ثالث ساعات فى  أمراض التخاطب  -١

اختبار شفوى + اختبار تحريري مدته ثالث ساعات فى  الوسائل التشخيصية و االختبارات التخاطبية و التأهيل التخاطبى   -٢

  اختبار اكلينيكى  + اختبار عملي + 



   
 

    
٤٨

اختبار + عات فى  امراض االذن واالنف والحنجرة و جراحة الحنجرة والحلق  اختبار شفوى  سا٣اختبار تحريرى مدته  -٣
 اكلينيكى 

  اختبار اكلينيكى + اختبار شفوى + اختبار تحريرى مدته ساعتين فى مبادئ علم السمعيات  -٤

        التوليد وأمراض النساءالتوليد وأمراض النساءالتوليد وأمراض النساءالتوليد وأمراض النساء    -٣٣٣٣٣٣٣٣
        ))))معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة  ساعات  ساعات  ساعات  ساعات ٩٩٩٩( ( ( ( اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

        ت املعتمدةت املعتمدةت املعتمدةت املعتمدةعدد الساعاعدد الساعاعدد الساعاعدد الساعا        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعة فى التشريح التطبيقى فى الحوض للمرأة  والنمو الجنينى ) نظري وعملي ( مقرر علمي   ١

 ساعة مقرر علمى فى  فسيولوجيا التناسل والتكاثر البشرى  والغدد الصماء                      ٢

 ساعة         الوالدة فى الباثولوجيا التطبيقية المراض النساء و) نظري وعملي ( مقرر علمى   ٣

 ساعة فى البكتريولوجيا التطبيقية ألمراض النساء والتوليد       ) نظري وعملي ( مقرر علمى   ٤

 ساعة                                   التطبيقية علمى فى الفارماكولوجىمقرر  ٥

 ساعة ونصف توليد مقرر علمى و اكلينيكى  فى االمراض الباطنة فيما يخص امراض النساء وال  ٦

واكلينيكى فى جراحة البطن والحوض فيما له عالقة بأمراض النساء ) نظري وعملي(مقررعلمى  ٧
 والتوليد

 ساعة ونصف

  ساعة )               القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي –حاسب الى (مقرر فى   ٨
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعات٧  ووسائل التشخيص الحديثمقرر علمى واكلينيكى فى التوليد   ١

  ساعات٧                                     كلينيكى فى امراض النساء      مقرر علمى وا  ٢

   ساعات  ٣     فى تنظيم األسرة         ) نظري وعملي ( مقرر علمى   ٣

    ساعة                            مقررات اختيارية  ٤

        االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 
        اجلزء االولاجلزء االولاجلزء االولاجلزء االول

اختبار )+  الباثولوجيا -الفسيولوجيا   -والنمو الجنينىالتشريح ( اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من  -١
  اختبار عملي + شفوي 

 اختبار شفوى)+ الفارماكولوجى  - الميكروبيولوجيا ( اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من  -٢

 اختبار شفوى+ اختبار اكلينيكى + اختبار تحريرى مدته ساعتين فى الجراحة  -٣
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 اختبار شفوي+ اختبار اكلينيكى + رى مدته ساعتين فى  األمراض الباطنية اختبار تحري -٤

 )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى  -٥

 اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
  اختبار شفوى+ اختبار اكلينيكى + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات فى التوليد  -١

 اختبار شفوى+ اختبار اكلينيكى + الث ساعات فى امراض النساء و المقرر االختيارى اختبار تحريرى مدته ث -٢

  اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ساعاتين فى تنظيم االسرة  -٣

                طب وجراحة العنيطب وجراحة العنيطب وجراحة العنيطب وجراحة العني    -٣٤٣٤٣٤٣٤                
        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٩٩٩٩( ( ( ( اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعتين  البصريات                                       فى ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ١

 ساعتين فى تشريح العين) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ٢

 ساعتين فى فسيولوجيا العين )   نظرى وعملى ( مقرر علمى   ٣

 ساعة فى مبادئ الجراحة العامة فيما له عالقة بالعين     ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ٤

فى مبادئ الباطنة العامة و األمراض العصبية فيما له )  نظرى وعملى ( ى مقرر علم  ٥
         عالقة بالعين   

 ساعة

 ساعة )              القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (مقرر فى   ٦
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        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ١٨١٨١٨١٨( ( ( ( اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعات٧  فى طب العين  )نظري وعملي ( مقرر علمى   ١

  ساعات٨  فى جراحة  العين )نظري وعملي ( مقرر علمى   ٢

  ساعتين  فى باثولوجيا  العين          )ملي نظري وع( مقرر علمى   ٣

  ساعة  فى الميكروبيولوجى فيما له عالقة بالعين ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ٤
       

        االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 
        اجلزء االولاجلزء االولاجلزء االولاجلزء االول

 .اختبار عملي+ اختبار شفوي+ اختبار تحريري مدته ساعتين فى البصريات  -١

 ار شفوي و عملي اختب+ اختبار تحريري مدته ساعتين فى تشريح العين -٢

 اختبار شفوي و عملي + اختبار تحريرى مدته ساعتين فى فسيولوجيا العين  -٣



   
 

    
٥٠

 اختبار شفوي و عملي +اختبار تحريري مدته ساعة ونصف فى مبادئ الجراحة العامة فيما له عالقة بالعين  -٤

 تبار شفوي و عملي اخ+ اختبار تحريري مدته ساعة ونصف فى مبادئ الباطنة العامة فيما له عالقة بالعين  -٥

 )القيم الطبية – طرق البحث – إحصاء طبي–حاسب الى (اختبار تحريري مدته ساعة فى  -٦

        اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
 اختبار شفوي + اختبار اكلينيكى   + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات فى طب العين -١

 ياختبار شفو+ اختبار عملى  + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات فى جراحة العين  -٢

 .اختبار شفوي + اختبار عملي  + اختبار تحريري مدته ثالث ساعات فى  باثولوجيا العين  -٣

  اختبار شفوي و عملي+ اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى الميكروبيولوجى فيما له عالقة بالعين  -٤

        -:::: مقررات التخصصــــــات العلمــية لدرجة الدكتوراه مقررات التخصصــــــات العلمــية لدرجة الدكتوراه مقررات التخصصــــــات العلمــية لدرجة الدكتوراه مقررات التخصصــــــات العلمــية لدرجة الدكتوراه- ) :) :) :) :٣٠٣٠٣٠٣٠((((مادة  مادة  مادة  مادة  
        قسمقسمقسمقسمالالالال        مممم        القسمالقسمالقسمالقسم        مممم        القسمالقسمالقسمالقسم        مممم
  عالج االورام  ٢٧  امراض القلب  ١٤  التشريح و االجنة  ١

  الجراحة العامة  ٢٨  طب المناطق الحارة  ١٥  الهستولوجى  ٢

  جراحة المخ واالعصاب  ٢٩  طب االسرة  ١٦  الفسيولوجى  ٣

  جراحة القلب والصدر  ٣٠  الصحة العامة  ١٧  الكيمياء الحيوية  ٤

  لمسالك البوليةجراحة ا  ٣١  طب الصناعات  ١٨  الباثولوجيا  ٥

  جراحة العظام  ٣٢  طب وصحة المسنين  ١٩  الفارماكولوجى  ٦

  جراحة االنف واالذن  ٣٣  الباثولوجيا االكلينيكة  ٢٠  الميكروبيولوجى  ٧

  السمعيات  ٣٤  الطب الشرعى  ٢١  الطفيليات  ٨

  التخاطب  ٣٥  السموم الكيميائية  ٢٢  األمراض الباطنه  ٩

  التوليد و النساء  ٣٦  طب االطفال  ٢٣  الطب الطبيعى  ١٠

  طب وجراحة العين  ٣٧  األمراض الجلدية  ٢٤  األمراض العصبية  ١١

      التخدير  ٢٥  الطب النفسى  ١٢

      األشعة التشخيصية  ٢٦  األمراض الصدرية  ١٣

        التشريح واألجنةالتشريح واألجنةالتشريح واألجنةالتشريح واألجنة) ) ) )  العلوم الطبية األساسية  العلوم الطبية األساسية  العلوم الطبية األساسية  العلوم الطبية األساسية  ( ( ( (- ١١١١
 املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        )))) ختدم فرع التخصص  ختدم فرع التخصص  ختدم فرع التخصص  ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيديةمقررات علمية متهيديةمقررات علمية متهيديةمقررات علمية متهيدية( ( ( ( اجلزء األول فصل دراسي واحد فى اجلزء األول فصل دراسي واحد فى اجلزء األول فصل دراسي واحد فى اجلزء األول فصل دراسي واحد فى 
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول        مممم

 ساعة  الهستولوجيا  ١



   
 

    
٥١

 ساعة  بيولوجيا جزيئية  ٢

 ساعة  التشريح االشعاعى  ٣

 ساعة  علم االجنه  ٤

 ساعة  الوراثة األساسية  ٥

 ساعة  )التشريح المقارن (مقررات  اختيارية   ٦
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( (   ثالثة فصول دراسية   ثالثة فصول دراسية   ثالثة فصول دراسية   ثالثة فصول دراسية الثانيالثانيالثانيالثانياجلزء اجلزء اجلزء اجلزء 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم

  ساعة٢٦  فى التشريح و علم االجنه)  نظرى وعملى  ( مقرر علمى  ١

 ساعة٤  مقررات  اختيارية  ٢

 االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 

        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول
 اختبار شفوي + اختبار عملي + اختبار تحريري مدته ثالث ساعات في المقررات العلمية التمهيدية  -١

 اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني
+ اختبار شفوي + شريح و علم االجنه و المقرر االختياري اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في الت -١

 اختبار عملي 

        ))))اهلستولوجيا اهلستولوجيا اهلستولوجيا اهلستولوجيا ( ( ( ( علم األنسجة علم األنسجة علم األنسجة علم األنسجة ) ) ) ) العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية ( ( ( (     - ٢٢٢٢
 املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ( ( ( ( اجلزء األول فصل دراسى واحد فى اجلزء األول فصل دراسى واحد فى اجلزء األول فصل دراسى واحد فى اجلزء األول فصل دراسى واحد فى 
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        تمدةتمدةتمدةتمدةعدد الساعات املععدد الساعات املععدد الساعات املععدد الساعات املع        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 طرق -التركيب الميكرسكوبى للخاليا واالنسجة : مقدمة عن الهستولوجى وتشمل   ١

  تحضير العينات لفحصها بالميكرسكوب الضوئى واالليكترونى  
 ساعتان



   
 

    
٥٢

 طرق انقسام الخاليا -التركيب المجهرى للنواة والسيتوبالزم : بيولوجيا الخلية وتشمل   ٢
      وراثية  الوراثة مع نبذة عن األمراض ال-

 ساعتان

, نخاع العظم , الدم , النسيج الضام , النسيج الطالئى : دراسة انسجة الجسم المختلفة   ٣
, المفاصل , العظام , االوتار , الغضاريف واالربطة , الجهاز الليمفاوى وجهاز المناعة 

           .العضالت المختلفة , النسيج العصبى 

 ساعتان
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة                اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                 م م م م
  ساعة٢٦                                      فى الهستولوجى )  نظرى وعملى ( قرر علمى م  ١

  ساعات٤    مقررات  اختيارية  ٢

 االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات

        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول
 اختبار عملى + اختبار شفوى + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات فى المقررات العلمية التمهيدية   -١

                الثانيالثانيالثانيالثانياجلزء اجلزء اجلزء اجلزء 

  اختبار شفوى + اختبار عملى +  تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى الهستولوجيا و المقرر االختيارى اختباران -١

        الفسيولوجيا اإلكلينيكيةالفسيولوجيا اإلكلينيكيةالفسيولوجيا اإلكلينيكيةالفسيولوجيا اإلكلينيكية) ) ) ) العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية ( ( ( (     - ٣٣٣٣
        املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ( ( ( ( اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف 
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        جلزء األولجلزء األولجلزء األولجلزء األولاااا                                مممم
 ساعتان      فى اسس علم الفسيولوجيا ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ١

 ساعتان    فى اسس الفيزياء الحيوية التطبيقية ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ٢

 ساعتان    فى اسس علم الوراثة و البيولوجيا الجزيئية ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ٣
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة٢٦      فى الفسيولوجى )  نظرى وعملى ( مقرر علمى   ١

  ساعات٤            مقررات اختيارية فى الفسيولوجيا المتقدمه     ٢

        االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 
 اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول

 أسس الفيزياء -أسس علم الفسيولوجيا(  اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من  -١

 اختبار عملي + اختبار شفوي ) + الوراثة و البيولوجيا الجزيئية  أسس علم -الحيوية التطبيقية 

        اجلزء الثانى  اجلزء الثانى  اجلزء الثانى  اجلزء الثانى  
اختبار + اختبار شفوى + اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى الفسيولوجى و المقررات االختيارية  -١

 عملى

        الطبيةالطبيةالطبيةالطبية    الكيمياء احليويةالكيمياء احليويةالكيمياء احليويةالكيمياء احليوية) ) ) ) العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية  (  (  (  (     - ٤٤٤٤
 املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ( ( ( ( ألول فصل دراسي واحد يف ألول فصل دراسي واحد يف ألول فصل دراسي واحد يف ألول فصل دراسي واحد يف اجلزء ااجلزء ااجلزء ااجلزء ا
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول        مممم
  ساعات٣  علوم طبية أساسية فيما يتعلق بالكيمياء الحيوية   ١

  ساعات٣  مقررات اختيارية  ٢
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( اجلزء الثاني ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني ثالثة فصول دراسية 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة٢٦ الحيوية                           فى الكيمياء )  نظرى وعملى( مقرر علمى   ١

  ساعات٤        مقررات  اختيارية   ٢

        االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات   
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        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول

)  +  المقرر االختيارى -المقررات العلمية التمهيدية (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من  -١
 اختبار عملي + اختبار شفوى 

        اجلزء الثانى  اجلزء الثانى  اجلزء الثانى  اجلزء الثانى  
اختبار + اختبار عملى + ان تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى الكيمياء الحيوية و المقرر االختيارى اختبار -١

  شفوى 

        الباثولوجياالباثولوجياالباثولوجياالباثولوجيا) ) ) ) العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية  (  (  (  (     - ٥٥٥٥
 املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ( ( ( ( اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف 
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة         األول األول األول األولاجلزءاجلزءاجلزءاجلزء                                مممم
١      .;:E :80>,>Q:L,ا CDE �dت٦           أ:E:d  
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( زء الثانى  ثالثة فصول دراسية زء الثانى  ثالثة فصول دراسية زء الثانى  ثالثة فصول دراسية زء الثانى  ثالثة فصول دراسية اجلاجلاجلاجل

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة٢٥             فى الباثولوجيا الخاصة) نظري وعملي ( مقرر علمى   ١

الكيمياء النسيجية  -فى علم األحياء الجزيئى ) نظري وعملي (  مقرر علمى   ٢

  -المناعية 

  ساعات٤

  ساعة             اختياريمقرر   ٣

        االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات       
        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول

 اختبار عملى+ اختبار شفوى + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات فى اسس علم الباثولوجيا العامة     -١

        اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 
 ساعات فى المقررات العلمية للجزء الثانى و المقرر االختيارى  ٣اختباران تحريريان مدة كل منهما  -١

  اختبار عملى+ ار شفوى اختب+ 



   
 

    
٥٥

        اإلكلينيكيةاإلكلينيكيةاإلكلينيكيةاإلكلينيكيةالفارماكولوجى الفارماكولوجى الفارماكولوجى الفارماكولوجى ) ) ) ) العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية ( ( ( (     - ٦٦٦٦
 املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ( ( ( ( اجلزء  األول فصل دراسى واحد فى اجلزء  األول فصل دراسى واحد فى اجلزء  األول فصل دراسى واحد فى اجلزء  األول فصل دراسى واحد فى 
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
تحدد هذه (ولوجيا االكلينيكية علوم طبية اساسية فيما يتعلق بالفارماك  ١

  )   المقررات بمعرفة القسم

  ساعات٣

  ساعات٣                  مقررات  اختيارية   ٢
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  ) P7T; .E:d_ة ١٥( آ7<را> رd:,. ا,_

        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( اجلزء الثاني  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني  ثالثة فصول دراسية 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة٢٨  فىالفارماكولوجيا االكلينيكية)  نظرى وعملى ( مقرر علمى   ١

 ساعتان  مقررات  اختيارية   ٢

 االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 

        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول

+ ث ساعات فى العلوم الطبية األساسية للفارماكولوجيا االكلينيكية و المقررات االختيارية اختبار تحريرى مدته ثال -١
 اختبار عملي + اختبار شفوي

                الثانيالثانيالثانيالثانياجلزء اجلزء اجلزء اجلزء 

اختبار + اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى الفارماكولوجيا اإلكلينيكية و المقررات االختيارية  -١
 .اختبار عملى +شفوى

        امليكروبيولوجيا الطبية و املناعةامليكروبيولوجيا الطبية و املناعةامليكروبيولوجيا الطبية و املناعةامليكروبيولوجيا الطبية و املناعة) ) ) ) علوم الطبية األساسية علوم الطبية األساسية علوم الطبية األساسية علوم الطبية األساسية الالالال (  (  (  ( - ٧٧٧٧
 املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص  (  (  (  ( يفيفيفيفاجلزء األول فصل دراسي واحد اجلزء األول فصل دراسي واحد اجلزء األول فصل دراسي واحد اجلزء األول فصل دراسي واحد 
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 
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        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
في الطرق المعملية ووسائل ) نظري وعملي ( مقرر علمي   ١

     {Diagnostic Methods}التشخيص

 ساعتان 

   -:  و على الطالب ان يختار احد المقررات اختيارية اآلتية  ٢
أمراض البكتريا والفطريات العامة                                               
أمراض الفيروسات  العامة                                                    

ة األساسية والتطبيقية                                           أمراض المناع

  ساعات٤

  .M6Bا� .dآ5ا( Log Book )    ة٩_P7T; .E:d  
) .8PDE وات_B5ات وP��; ر>�m– .8L4ر دورات �_ر>�m – .8�:��Q:NR8. . أPDT,ع ا,_ور4:ت ا:P70ر ا>�m ( 

  ) P7T;  .E:d_ة ١٥( رd:,. ا,_آ7<را> 

        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( الثاني ثالثة فصول دراسية الثاني ثالثة فصول دراسية الثاني ثالثة فصول دراسية الثاني ثالثة فصول دراسية اجلزء اجلزء اجلزء اجلزء 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة                 الثاني الثاني الثاني الثانياجلزءاجلزءاجلزءاجلزء                                مممم        
  ساعة٣٠متقدم في الميكروبولوجيا الطبية والمناعة      ) نظري وعملي ( مقرر علمي   ١

        االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 
        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول

اختبار +  المقرر االختيارى  اختبار تحريري مدته ثالث ساعات في المقررات العلمية التمهيدية و -١
 اختبار عملي+ شفوي 

 اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني
 اختبار عملي+ اختبار شفوي + اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى الميكروبيولوجى  -١

        الطفيلياتالطفيلياتالطفيلياتالطفيليات) ) ) ) العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية العلوم الطبية األساسية ( ( ( (     - ٨٨٨٨
 املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))م فرع التخصص م فرع التخصص م فرع التخصص م فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدمقررات علمية متهيدية ختدمقررات علمية متهيدية ختدمقررات علمية متهيدية ختد( ( ( ( اجلزء األول فصل دراسى واحد فى اجلزء األول فصل دراسى واحد فى اجلزء األول فصل دراسى واحد فى اجلزء األول فصل دراسى واحد فى 
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعتان      فى مادة الطفيليات ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ١

 كيمياء - الميكروبيولوجيا -:و على الطالب ان يختار احد المقررات االتية   ٢
        الهستولوجى- طب المناطق الحارة -حيوية 

  ساعات٤

 ) E:d:ت ;P7T_ة ٩ (  d{ Log Book }. ا�M6B. آ5ا
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( اجلزء الثاني  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني  ثالثة فصول دراسية 

        املعتمدةاملعتمدةاملعتمدةاملعتمدةعدد الساعات عدد الساعات عدد الساعات عدد الساعات         اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة٢٨  فى الطفيليات                         )  نظرى وعملى ( مقرر علمى   ١

  ساعتان  مقررات  اختيارية  ٢

        االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 
        اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

اختبار شفوى )  +  المقرر االختيارى -مادة الطفيليات (  اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من  -١
  اختبار عملى + 

 اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 

  اختبار عملي+ اختبار شفوى + اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات الطفيليات و المقرر االختيارى  -١

        األمراض الباطنة العامةاألمراض الباطنة العامةاألمراض الباطنة العامةاألمراض الباطنة العامة    - ٩٩٩٩
 املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ( ( ( ( اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف 
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول        مممم
 ساعات٣  الفسيولوجيا التطبيقية   ١

 ساعات٣ساعات٣  الباثولوجيا التطبيقية  ٢
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( (   ثالثة فصول دراسية   ثالثة فصول دراسية   ثالثة فصول دراسية   ثالثة فصول دراسية الثانيالثانيالثانيالثانياجلزء اجلزء اجلزء اجلزء 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة٢٠               .مقرر نظري في الباطنة العامة  ١

  ساعات١٠ مقرر عملي اكلينيكى                                                        ٢

        االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 
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        ء األول ء األول ء األول ء األول اجلزاجلزاجلزاجلز
+ اختبار شفوي)+ الفسيولوجيا التطبيقية-الباثولوجيا( اختبار تحريري مدته ساعة ونصف ورقة منفصلة لكل من  -١

 اختبار عملي 

     اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 
  .اختبار شفوي+ اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى الباطنه العامة  -١
 .لطالب مناقشتهااختبار تحريري مدته ساعة ونصف لحالة يتولى ا -٢

 اختبار اكلينيكى في الباطنه العامة  -٣

 .الباطنه العامة  متضمنا الوسائل التشخيصية + اختبار شفوي  فى أمراض -٤

        الطب الطبيعي والتأهيلالطب الطبيعي والتأهيلالطب الطبيعي والتأهيلالطب الطبيعي والتأهيل    -١٠١٠١٠١٠
 املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ( ( ( ( اجلزء األول فصل دراسي واحد فى اجلزء األول فصل دراسي واحد فى اجلزء األول فصل دراسي واحد فى اجلزء األول فصل دراسي واحد فى 
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        ولولولولاجلزء األاجلزء األاجلزء األاجلزء األ                                مممم
  ساعات٣  التشريح التطبيقى    ١

  ساعات٣  الفسيولوجيا التطبيقية   ٢

 .M6Bا� .dآ5ا{ Log Book }  ) ة ٩_P7T; ت:E:d ( 
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        ))))ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
 ه ساعا١٢ مقرر نظرى و اكلينيكى فى الطب الطبيعي والتأهيل                         ١

شخيص مقرر نظرى و  عملى  فى االستعماالت االكلينيكية للكهرباء الطبية فى الت  ٢
 والعالج 

  ساعات   ٧    

   ساعات   ٧          مقرر نظرى و عملى  فى االجهزة التعويضية واالطراف الصناعية         ٣

   ساعات  ٤تدريب اكلينيكى فيما يختص بالطب الطبيعى والتاهيل                                                                                               ٤

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
        اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

 )  الفسيولوجيا التطبيقية - التشريح ( اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من  -١
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 اختبار شفوى فى التشريح التطبيقى  -٢

 اختبار شفوى الفسيولوجيا التطبيقية  -٣

            اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
  التى تم تدريسها فى الجزء الثانى    ساعات فى المقررات٣اختباران تحريريان مدة كل منهما  -١

 اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف لحالة  يتولى الطالب مناقشتها  -٢

 اختبار اكلينيكى وشفوى فى الطب الطبيعى و التأهيل  -٣

 االجهزة التعويضية و -اختبار شفوى وعملى فى االستعماالت االكلينيكية للكهرباء الطبية فى التشخيص والعالج   -٤

 .  لصناعية االطراف ا

        األمراض العصبيةاألمراض العصبيةاألمراض العصبيةاألمراض العصبية    -١١١١١١١١
        املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ( ( ( ( اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف 
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
  ساعات  ٣  علم وظائف االعضاء  ١

  ساعات  ٣  علم االمراض   ٢

 .M6Bا� .dآ5ا{ Log Book } )  ة ٩_P7T; ت:E:d ( 
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        )))) ساعة معتمدة   ساعة معتمدة   ساعة معتمدة   ساعة معتمدة  ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( اجلزء الثاني  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني  ثالثة فصول دراسية 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة٢٨    فى فى االمراض العصبية )   نظري وعملي ( مقرر علمي   ١

 ساعتان مقرراختياري            ٢

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
 اجلزء  األولاجلزء  األولاجلزء  األولاجلزء  األول

اختبار + اختبار شفوي ) +  الفسيولوجيا  -الباثولوجيا ( اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من  -١
 عملي

        اجلزء الثاني  اجلزء الثاني  اجلزء الثاني  اجلزء الثاني  
اختبار اكلينيكى + و المقرر االختيارى )  االمراض العصبية  ( ساعات فى  ٣هما اختباران تحريريان مدة كل من -١
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  اختبار شفوى  + 
 اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ساعة لحالة يتولى الطالب شرحها وتشخيصها و وصف عالجها  -٢

        الطب النفسيالطب النفسيالطب النفسيالطب النفسي    -١٢١٢١٢١٢
        املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))فرع التخصص فرع التخصص فرع التخصص فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم مقررات علمية متهيدية ختدم مقررات علمية متهيدية ختدم مقررات علمية متهيدية ختدم ( ( ( ( اجلزء  األول فصل دراسي واحد يف اجلزء  األول فصل دراسي واحد يف اجلزء  األول فصل دراسي واحد يف اجلزء  األول فصل دراسي واحد يف 
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعتان   علم وظائف األعضاء    ١

 ساعتان  علم النفس   ٢

 ساعتان  )علم األمراض ( الباثولوجى   ٣
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        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة٢٤  مقرر علمي في الطب النفسى  ١

 ساعة٤    ٢

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
            اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول

 ) +   علم االمراض -علم النفس  -  -علم وظائف االعضاء (اختبار  تحريري مدته ساعة ورقة منفصله لكل من   -١
 اختبار عملي+ اختبار شفوي

        اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
+ اختبار اكلينيكى +  ساعات فى المقرر العلمى للجزء الثانى  ٣اختباران تحريريان مدة كل منهما  - - - - ١١١١

 شفوي  اختبار

  ى مدته ساعة ونصف لحالة يتولى الطالب شرحها ووصف عالجهااختبار تحرير - - - - ٢٢٢٢

        األمراض الصدرية والتدرناألمراض الصدرية والتدرناألمراض الصدرية والتدرناألمراض الصدرية والتدرن    -١٣١٣١٣١٣
 املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات



   
 

    
٦١

        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ((((اجلزء األول فصل دراسى واحد فىاجلزء األول فصل دراسى واحد فىاجلزء األول فصل دراسى واحد فىاجلزء األول فصل دراسى واحد فى
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعتان   رن                                باثولوجيا امراض الجهاز  التنفسي والد  ١

فسيولوجيا الجهاز التنفسي والدوري                                         ٢
  

 ساعتان

 ساعتان  مقررات اختيارية                                            ٣
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( (   ثالثة فصول دراسية   ثالثة فصول دراسية   ثالثة فصول دراسية   ثالثة فصول دراسية الثانيالثانيالثانيالثانياجلزء اجلزء اجلزء اجلزء 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة٢٦        مقرر علمي فى األمراض الصدرية والتدرن         ١

  ساعات٤   مقررات اختيارية                                           ٢

 االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 

        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول

  فسيولوجيا الجهاز -باثولوجيا امراض الجهاز  التنفسي والدرن ( اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من  -١

  .اختبار عملي + وىاختبار شف) + التنفسي والدوري المقرر االختيارى 

 اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 

  .اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى األمراض الصدرية  و المقرر االختياري  -١

 .مدته ساعة ونصف)حالة ( اختبار تحريري  -٢

 .اختبار اكلينيكى -٣

  . اختبار شفوي و وسائل تشخيصية -٤

        أمراض القلب واألوعية الدمويةأمراض القلب واألوعية الدمويةأمراض القلب واألوعية الدمويةأمراض القلب واألوعية الدموية    -١٤١٤١٤١٤
        املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ((((واحد فىواحد فىواحد فىواحد فى    صل دراسىصل دراسىصل دراسىصل دراسىاجلزء  األول فاجلزء  األول فاجلزء  األول فاجلزء  األول ف
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
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 ساعات٣  الفسيولوجيا التطبيقية للقلب واالوعية الدموية  ١

 ساعات٣  التشريح التطبيقى للقلب واألوعية الدموية   ٢
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( اجلزء الثاني ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني ثالثة فصول دراسية 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة٢٦  مقرر علمى وعملى فى امراض القلب واألوعية الدموية   ١

  ساعات٤   -:مقرر علمى اختيارى من بين   ٢

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
            ::::اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول

اختبار )  +  التشريح التطبيقى -الفسيولوجيا التطبيقية (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف  ورقة منفصله لكل من  -١
 اختبار عملي+ شفوي 

     اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني

  ساعات فى أمراض القلب واالوعية الدموية و المقرر االختيارى٣اختباران تحريريان مدة كل منهما  -١

 اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ساعة لحالة يتولى الطالب مناقشتها و وصف عالجها -٢

 اختبار اكلينيكى  -٣

 االوعية الدموية اختبار شفوي و فحوصات امراض القلب و -٤

 طب املناطق احلارة وصحتهاطب املناطق احلارة وصحتهاطب املناطق احلارة وصحتهاطب املناطق احلارة وصحتها    -١٥١٥١٥١٥

        املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات
        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ((((اجلزء  األول فصل دراسي واحد يف اجلزء  األول فصل دراسي واحد يف اجلزء  األول فصل دراسي واحد يف اجلزء  األول فصل دراسي واحد يف 

        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعة ونصف  الفسيولوجيا التطبيقية     ١

  ونصفساعة  البكتريولوجيا والطفيليات     ٢

 ساعة ونصف  الباثولوجيا التطبيقية   ٣

 ساعة ونصف  الفارماكولوجيا التطبيقية  ٤
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( (   ثالثة فصول دراسية   ثالثة فصول دراسية   ثالثة فصول دراسية   ثالثة فصول دراسية الثانيالثانيالثانيالثانياجلزء اجلزء اجلزء اجلزء 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة٣٠)          طب المناطق الحارة وصحتها ( مقررعلمى  و عملى   فى مادة التخصص   ١

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
     اجلزء  األولاجلزء  األولاجلزء  األولاجلزء  األول

اختبار + اختبار شفوي ) +  باثولوجيا تطبيقية –يا تطبيقية فسيولوج( اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من -١

 عملي

اختبار شفوي ) +  الفارماكولوجى –البكتريولوجى والطفيليات ( اختبار تحريرى مدته ساعة و نصف ورقة منفصله لكل من -٢
 اختبار عملي+ 

        اجلزء الثانى  اجلزء الثانى  اجلزء الثانى  اجلزء الثانى  
    ساعات فى طب المناطق الحارة ٣اختباران تحريريان مدة كل منهما  -١

 .اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف لحالة يتولى الطالب شرحها وتشخيصها ووصف عالجها  -٢

 اختبار اكلينيكى  -٣

 اختبار شفوي وفحوصات طبية  -٤

        طب األسرةطب األسرةطب األسرةطب األسرة    -١٦١٦١٦١٦
        املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ( ( ( ( اجلزء األول فصل دراسي واحد فى اجلزء األول فصل دراسي واحد فى اجلزء األول فصل دراسي واحد فى اجلزء األول فصل دراسي واحد فى 
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

         الساعات املعتمدة الساعات املعتمدة الساعات املعتمدة الساعات املعتمدةعددعددعددعدد        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعتان ٣  الطب القائم على الدليل العلمي فى مجال طب األسرة                              ١

 ساعتان القيم الطبية و المهارات الخاصة يطب األسرة                                     ٢

  ة ساع مقرر اختيارى                                              ٣
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        ت املعتمدةت املعتمدةت املعتمدةت املعتمدةعدد الساعاعدد الساعاعدد الساعاعدد الساعا        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة٢٢         فى طب األسرة ) نظري وعملي ( مقرر علمي   ١

تكاملي بين التخصصات اإلكلينيكية ذات العالقة بطب ) نظري وعملي ( مقرر علمي   ٢

 نساء و - الباطنة- األطفال–  طوارئ و إسعافات–الطب النفسي و السلوكي (األسرة 
  )              مبادئ الجراحة -توليد

 عات سا٦

  ساعتان    مقرر اختيارى                                                  ٣

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول

 اختبار عملي+ اختبار شفوي+ اختبار تحريري مدته ثالث ساعات فى المقررات التي تم دراستها فى الفصل الدراسى األول -١

            اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني
  ث ساعات فى طب األسرةاختباران تحريريان مدة كل منهما ثال -١

 اختبار تحريري مدته ساعة واحدة لحالتين يتولى الطالب شرحهما ووصف عالجهما -٢

 OSCEاختبار موضوعي سابق التجهيز + اختبار إكلينيكي فى طب األسرة  -٣

  اختبار شفوي فى طب األسرة -٤

        الصحة العامة وطب اgتمعالصحة العامة وطب اgتمعالصحة العامة وطب اgتمعالصحة العامة وطب اgتمع    -١٧١٧١٧١٧
        املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))لمية متهيدية ختدم فرع التخصص لمية متهيدية ختدم فرع التخصص لمية متهيدية ختدم فرع التخصص لمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات عمقررات عمقررات عمقررات ع((((اجلزء األول فصل دراسى واحد فىاجلزء األول فصل دراسى واحد فىاجلزء األول فصل دراسى واحد فىاجلزء األول فصل دراسى واحد فى
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعتان  فىالميكروبيولجى والطفيليات ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ١

 ساعتان  وبائيات أمراض المجتمع على المستوى الدولى و المحلى   ٢

 ساعتان  فلسفة و تطبيقات الصحة الدولية   ٣
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( اجلزء الثاني  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني  ثالثة فصول دراسية 
        ت املعتمدةت املعتمدةت املعتمدةت املعتمدةعدد الساعاعدد الساعاعدد الساعاعدد الساعا        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة٢٠  مقرر  عملى و اكلينيكى  فى مادة التخصص الصحة العامة    ١
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 ساعتان  قياس الملوثات البيئية و عالقتها بامراض المجتمع   ٢

 ساعتان  األمراض الباطنية فيما له عالقة بطب المجتمع   ٣

 ساعتان  ادارة و جودة الخدمات الصحية   ٤

   ساعات٤  مقرر اختيارى   ٥

        تباراتتباراتتباراتتباراتاالخاالخاالخاالخ
 اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

 -وبائيات أمراض المجتمع على المستوى الدولى و المحلى (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصلة لكل من  -١

 اختبار عملي + اختبار شفوي ) + فلسفة و تطبيقات الصحة الدولية

 بار شفوىاخت+ اختبار عملى + اختبار تحريرى مدته ساعتان فى الميكروبيولوجى  والطفيليات  -٢

        اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
 اختبار عملي + اختبار شفوي+  ساعات فى الصحة العامة ٣اختباران تحريريان مدة كل منهما  -١

 األمراض الباطنية - قياس الملوثات البيئية و عالقتها بامراض المجتمع(اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من  -٢

 اختبار عملي + اختبار شفوي ) + فيما له عالقة بطب المجتمع

+ اختبار شفوي ) +  مقرر اختيارى-ادارة و جودة الخدمات الصحية(اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من -٣

  اختبار عملي 

        طب الصناعات و الصحة املهنيةطب الصناعات و الصحة املهنيةطب الصناعات و الصحة املهنيةطب الصناعات و الصحة املهنية    -١٨١٨١٨١٨
        املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ( ( ( ( اجلزء األول فصل دراسي واحد يفاجلزء األول فصل دراسي واحد يفاجلزء األول فصل دراسي واحد يفاجلزء األول فصل دراسي واحد يف
        ))))ة ة ة ة  ساعات معتمد ساعات معتمد ساعات معتمد ساعات معتمد٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعتان  الميتابوليزم ( قياسات التنفس و السمع والبصر و االيض : الفسيولوجيا التطبيقية  ١

 ساعتان               مقدمه عن السموم الصناعية   ٢

 ساعتان                     -:اختيارية من بين  مقررات  ٣
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( اجلزء الثاني ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني ثالثة فصول دراسية 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
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نظرى  فى طب الصناعات واألمراض المهنية ووظائف الرئة والتنفس / مقرر عملى   ١
    .  واختبارات اللياقة وتقييم العجز عن طريق اختبارات القلب والرئة 

      

  ساعة١٦

  ساعات٨ األمراض الباطنية فيما له عالقة بطب الصناعات                                          ٢

 ساعتان              لصحى   تقييم االثر البيئى ا  ٣

 ساعتان             برامج التوعية الصحية للوقاية من المخاطر فى بيئة العمل   ٤

 ساعتان           مقررات اختيارية   ٥

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
        اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

ر  المقر-   مقدمة عن السموم الصناعية -الفسيولوجيا التطبيقية (  اختبار تحريري مدته ساعة ورقة منفصله لكل من -١

 اختبار عملي  + اختبار شفوي ) + االختيارى 

        اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 
 اختبار شفوى  +  ساعات فى طب الصناعات واالمراض المهنية ٣اختباران تحريريان مدة كل منهما  -١

 اختبار شفوي +  ساعات فى السموم الصناعية وعلوم البيئة  ٣اختبار تحريري مدته  -٢

)  المقرر االختيارى - برامج التوعية الصحية-تقييم االثر البيئى الصحى(لكل من اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله  -٣
 اختبار عملي + اختبار شفوي + 

 اختبار اكلينيكى فى  األمراض الباطنية فيما له عالقة بطب الصناعات -٤

 اختبار شفوي فى وسائل التشخيص وتقييم العجز و كتابة تقرير حقلى  -٥

        طب وصحة املسننيطب وصحة املسننيطب وصحة املسننيطب وصحة املسنني    -١٩١٩١٩١٩
        اتاتاتاتاملقرراملقرراملقرراملقرر

        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ( ( ( ( اجلزء األول فصل دراسي واحد يفاجلزء األول فصل دراسي واحد يفاجلزء األول فصل دراسي واحد يفاجلزء األول فصل دراسي واحد يف
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعتان  باثولوجى      ١

 ساعتان  مبادئ  طب المسنين   ٢

 ساعتان  تحاليل طبية  
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( اجلزء الثاني ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني ثالثة فصول دراسية 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
حة العامة و الوبائيات الخاصة فى علم الص) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ١

 بالمسنين       

  ساعات٥

  ساعات٥مقرر اكلينيكى فى األمراض الباطنة                                                          ٢

  ساعات٥مقرر اكلينيكى فى األمراض النفسية و العصبية                                              ٣

فى التقييم التشخيص المبكر وعالج ) نظرى واكلينيكى ( رر علمى مق  ٤

 االورام              

  ساعات٥

  ساعات٥فى جرنتولوجى                                             ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ٥

  ساعات٣                   مقرر اكلينيكى فى الجراحة العامة                                         ٦

  ساعات٣مقرر اكلينيكى فى المسالك البولية                                                          ٧

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
        اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

ختبار شفوي ا) +  التحاليل الطبية –  مبادئ طب المسنين -الباثولوجيا (  اختبار تحريري مدته ساعة ورقة منفصله لكل من -١
 اختبار عملي  + 

        اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 
  اختبار عملى+ اختبار شفوي + ساعات فى الصحة العامة و الوبائيات الخاصة بالمسنين ٣اختبار تحريرى مدته  -١
  ) المسالك البولية  - الجراحة العامة– األمراض النفسية و العصبية –األمراض الباطنة ( اختبار اكلينيكى فى  -٢
  اختبار عملى+ اختبار شفوي +  ساعات فى كيفية التشخيص المبكر و عالج االورام ٣دته اختبار تحريرى م -٣
  اختبار عملي + اختبار شفوي +  ساعات فى الجرونتولوجى ٣اختبار تحريرى مدته  -٤

        الباثولوجيا اإلكلينيكيةالباثولوجيا اإلكلينيكيةالباثولوجيا اإلكلينيكيةالباثولوجيا اإلكلينيكية    -٢٠٢٠٢٠٢٠
        املقــــرراتاملقــــرراتاملقــــرراتاملقــــررات

        ))))تخصص تخصص تخصص تخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع المقررات علمية متهيدية ختدم فرع المقررات علمية متهيدية ختدم فرع المقررات علمية متهيدية ختدم فرع ال( ( ( ( اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف 
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
على الطالب ان يختار ثالث مقرات ( -:على الطالب ان يختار ثالث مقرات من بين   ١

 -:من بين 

 ساعات٦
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( ثالث فصول دراسية ثالث فصول دراسية ثالث فصول دراسية ثالث فصول دراسية : : : : اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة٣٠  -: يختار مقرر واحد من بين أنعلى الطالب   ١

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
        اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

اختبار + اختبار عملي لكل تخصص ) +اختبار لكل تخصص مدته ساعتان (  اختبارات تحريرية في الثالث تخصصات   ثالث-١
  .شفوي لكل تخصص

            اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني اجلزء الثاني 

+ للباثولوجيا اإلكلينيكية ) نفس تخصص موضوع الرسالة (في المقرر الرابع )ثالث ساعات( اختباران تحريريان مدة كل منهما-١
  . اختبار شفوي+اختبار  عملي 

        اإلكلينيكيةاإلكلينيكيةاإلكلينيكيةاإلكلينيكيةالطب الشرعي والسموم الطب الشرعي والسموم الطب الشرعي والسموم الطب الشرعي والسموم     -٢١٢١٢١٢١
        املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ( ( ( ( اجلزء األول فصل دراسي واحد فى اجلزء األول فصل دراسي واحد فى اجلزء األول فصل دراسي واحد فى اجلزء األول فصل دراسي واحد فى 
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعة ونصف            فى طرق إفاقة مراكز الجسم الحساسة ) نظرى وعملي ( مقرر علمي   ١

 ساعة ونصففى الكيمياء الطبية الشرعية وكيمياء اإلدمان           ) نظرى وعملي ( مقرر علمي   ٢

  فى السيرولوجى والتزيف والتزوير) نظرى وعملي ( مقرر علمي   ٣
       

 ساعة ونصف

فىالباثولوجيا الطبية الشرعية بالعين الجردة ) نظرى وعملي ( مقرر علمي   ٤
 يكروسكوب والم

 ساعة ونصف
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  ) P7T; .E:d_ة ١٥( رd:,. ا,_آ7<را> 

        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( اجلزء  الثاني  ثالثة فصول دراسية اجلزء  الثاني  ثالثة فصول دراسية اجلزء  الثاني  ثالثة فصول دراسية اجلزء  الثاني  ثالثة فصول دراسية 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم



   
 

    
٦٩

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة١٢     فى الطب الشرعى واإلصابات والعاهات) نظرى وعملى واكلينيكى ( مقرر علمي   ١

فى  علم السموم العامة والخاصة شامال مواد ) نظرى وعملى واكلينيكى ( مقرر علمي   ٢

 اإلدمان

  ساعة١٢

   ساعات٦ دمان وطرق التشخيص والعالج        فى اإل) نظرى وعملى واكلينيكى ( مقرر علمي   ٣

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
        اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

  اختبار عملي  + اختبار شفوي +  ساعات فى المقررات العلمية للجزء األول ٣اختبار تحريرى مدته  -١

 اجلزء  الثانى  اجلزء  الثانى  اجلزء  الثانى  اجلزء  الثانى  

تبار عملي وشفوي و  ساعات فى الطب الشرعي االكلينيكى والحقلي واإلصابات والعاهات واخ٣اختبار تحريرى مدته   -١

 .إكلينيكي شامال الصفة التشريحية وحاالت إصابيه وكتابة تقارير عنها 

 اختبار شفوي وعملي وإكلينيكي +  ساعات فى علم السموم العامة والخاصة و االدمان ٣اختبار تحريرى مدته   -٢

  اختبار عملي +اختبار شفوي + اختبار تحريري مدته ساعتان فى االدمان وطرق التشخيص و العالج  -٣

        السموم و الكيمياء الطبية الشرعيةالسموم و الكيمياء الطبية الشرعيةالسموم و الكيمياء الطبية الشرعيةالسموم و الكيمياء الطبية الشرعية    -٢٢٢٢٢٢٢٢
        املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ( ( ( ( اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف 
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
في أسس دراسة سمية األدوية والمواد ) نظرى وعملى ( مقرر علمي   ١

  ائية والنباتية والحيوانية ومواد اإلدمانالكيمي

 ساعات٣

 ساعات٣فى التقنيات الحديثة فى الكشف عن السموم ) نظرى وعملى ( مقرر نظري   ٢



   
 

    
٧٠

 و المخدرات     
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠ (  (  (  (  ثالثة فصول دراسية ثالثة فصول دراسية ثالثة فصول دراسية ثالثة فصول دراسيةاجلزء  الثانياجلزء  الثانياجلزء  الثانياجلزء  الثاني
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعات١٠.                  فى السموم المعملية العامة والخاصة) نظرى وعملى (مقرر علمي   ١

فى السموم العامة والخاصة شامال مواد )  وعملى نظرى(مقرر علمي   ٢

 .     اإلدمان

  ساعات١٠

فى الكيمياء الطبية الشرعية والسيرولوجى و ) نظرى وعملى (مقرر علمي    ٣

يشمل التقنيات الحديثة للكشف عنها فى  السوائل البيولوجيا فى الجسم                                                       

   ساعات٧

   ساعات  ٣فى التزييف و التزوير واألحبار                       ) نظرى وعملى (مقرر علمي   ٤

        االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 
        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول

  اختبار عملي + اختبار شفوي +  ساعات فى المقررات العلمية للجزء األول ٣اختبار تحريري مدته  -١

        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني

  اختبار شفوي و عملي +  فى السموم المعملية العامة والخاصة  ساعات٣اختبار تحريري مدته  -١

  اختبار شفوى و عملي و اكلينيكى+  ساعات فى السموم العامة والخاصة شامال مواد اإلدمان٣اختبار تحريري مدته  -٢

 اختبار شفوي وعملي + اختبار تحريري مدتهساعتانفى الكيمياء الطبية الشرعية والسيرولوجى  -٣

 اختبار شفوي و عملي +  مدته ساعة ونصف فى التزييف والتزوير واألحبار اختبار تحريري -٤

        طب األطفالطب األطفالطب األطفالطب األطفال    -٢٣٢٣٢٣٢٣
        املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات



   
 

    
٧١

        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ( ( ( ( اجلزء  األول فصل دراسى واحد فى اجلزء  األول فصل دراسى واحد فى اجلزء  األول فصل دراسى واحد فى اجلزء  األول فصل دراسى واحد فى 
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعتان  فسيولوجيا تطبيقية     ١

 ساعتان  ثولوجيا تطبيقية  با  ٢

 ساعتان  كيمياء حيوية تطبيقية   ٣
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        )))) ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة ساعة معتمدة٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( ثة فصول دراسية ثة فصول دراسية ثة فصول دراسية ثة فصول دراسية اجلزء  الثانى  ثالاجلزء  الثانى  ثالاجلزء  الثانى  ثالاجلزء  الثانى  ثال
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  فى طب االطفال و طرق التشخيص الحديثة  ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ١

    
  ساعة٣٠

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول

) +  كيمياء حيوية تطبيقية – باثولوجيا تطبيقية –فسيولوجيا تطبيقية ( اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من  -١
 اختبار عملي+ اختبار شفوي 

        اجلزء  الثانى  اجلزء  الثانى  اجلزء  الثانى  اجلزء  الثانى  
 .اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ساعة لحالة يتولى الطالب مناقشتها من ناحية وصف عالجها  -١

  ساعات فى طب االطفال متضمنة التخصصات المختلفة  ٣اختباران تحريريان مدة كل منهما  -٢

 اختبار شفوي و فحوصات  -٣

  ختبار اكلينيكى ا -٤

        األمراض اجللدية و التناسليةاألمراض اجللدية و التناسليةاألمراض اجللدية و التناسليةاألمراض اجللدية و التناسلية    -٢٤٢٤٢٤٢٤
        املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ((((اجلزء  األول فصل دراسي واحد فى اجلزء  األول فصل دراسي واحد فى اجلزء  األول فصل دراسي واحد فى اجلزء  األول فصل دراسي واحد فى 
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم



   
 

    
٧٢

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعة ونصف لجلدية و التناسليةمقرر علمى فى اسس الميكروبيولوجيا  و المناعة فيما له عالقة باالمراض ا  ١

مقرر علمى فى اسس الباثولوجيا  و الهستوباثولوجى فيما له عالقة باالمراض الجلدية و   ٢

 التناسلية

 ساعة ونصف

 ساعة ونصف مقرر علمى فى اسس الفسيولوجيا فيما له عالقة باالمراض الجلدية و التناسلية   ٣

ولوجيا الضوئية فيما له عالقة باالمراض الجلدية و مقررعلمى فى العالج بالكهرباء و البي  ٤
 التناسلية

 ساعة ونصف
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        )))) ساعة معتمدة   ساعة معتمدة   ساعة معتمدة   ساعة معتمدة  ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( ثالثة فصول دراسية ثالثة فصول دراسية ثالثة فصول دراسية ثالثة فصول دراسية : : : : لثانى لثانى لثانى لثانى اجلزء ااجلزء ااجلزء ااجلزء ا
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة   ١٤          علم األمراض الجلدية و تشخيصها و عالجها   ١

 ساعتان              باثولوجيا الجلد و هستوباثولوجيا الجلد   ٢

    ساعة   ١٤                       علم األمراض التناسلية و الجنسية و عالجها و تشخيصها     ٣

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
        اجلزء  األول اجلزء  األول اجلزء  األول اجلزء  األول 

 الباثولوجى و الهستوباثولوجى –الميكروبيولوجى والمناعة ( اختبار تحريرى مدته ساعة و نصف ورقة منفصله لكل من  -١
  اختبار عملي+ اختبار شفوي ) + 

) +  العالج بالكهرباء و البيولوجيا الضوئية - الفسيولوجي(اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من  -٢

  اختبار عملي+ اختبار شفوي 

        اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
  ساعات فى األمراض الجلدية و  باثولوجيا الجلد الهستوباثولوجى لجلد  ٣اختباران تحريريان مدة كل منهما  -١

   ساعات فى األمراض التناسلية ٣اختباران تحريريان مدة كل منهما  -٢

وصف / تشخيصها / أسبابها : ري مدته ساعة ونصف ساعة لحالة يتولى الطالب مناقشتها من ناحيةاختبار تحري -٣
 ....عالجها

 اختبار اكلينيكى شامل  -٤

 اختبار شفوي  -٥

 التخديرالتخديرالتخديرالتخدير    -٢٥٢٥٢٥٢٥

        املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات



   
 

    
٧٣

        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ((((اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف 
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        للللاجلزء األواجلزء األواجلزء األواجلزء األو                                مممم
 ساعتان  )         الفارماكولوجيا ( علم العقاقير   ١

 فيزياء وقياسات                                       ٢
    

 ساعتان

 ساعتان     مبادئ اإلحصاء الطبي والبحث العلمي   -  ٣
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  ) P7T; .E:d_ة ١٥( رd:,. ا,_آ7<را>    

        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة٣٠  خدير   فى علم الت) نظرى وعملى ( مقررعلمى    ١

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
        اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

  مبادئ -  اسس الفيزياء القياسات -) الفارماكولوجى ( علم االدوية (اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من   -١
 اختبار عملي+ اختبار شفوي ) + االحصاء الطبى و البحث العلمى 

        اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
اختبار + اختبار شفوي + ساعات فى علم التخدير و العناية المركزة و عالج االلم  ٣اختباران تحريريان مدة كل منهما  -١

  عملي 

        األشعة التشخيصيةاألشعة التشخيصيةاألشعة التشخيصيةاألشعة التشخيصية    -٢٦٢٦٢٦٢٦
 املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ( ( ( ( اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف 
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعة      باطنة عامة    ١

 ساعة     جراحة عامة    ٢



   
 

    
٧٤

 ساعة     باثولوجيا   ٣

 ساعة تشريح مقطعى متقدم    ٤

 ساعة  احصاء وطرق بحثية  : فى ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ٥

 ساعة علوم حاسب الى       ٦
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( اجلزء الثاني ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني ثالثة فصول دراسية 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة٢٦  فى األشعة التشخيصية )  نظرى وعملى ( مقرر علمى   ١

  ساعات  ٤  .مقررات  اختيارية   ٢

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
     اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول

اختبار + اختبار عملي )+  الجراحة العامة - األمراض الباطنة (  اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من  -١
 اختبار عملي+ شفوي 

شريح المقطعى  الت-الباثولوجى فيما له عالقة باالشعة التشخيصية  ( اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من  -٢

 .اختبار عملى + اختبار شفوى )+ حاسب الى  ,  االحصاء -المتقدم  

        اجلزء الثانى  اجلزء الثانى  اجلزء الثانى  اجلزء الثانى  

اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى األشعة التشخيصية   -١
  والمقرر االختيارى 

 .اختبار اكلينيكى فى األشعة التشخيصية  -٢

 .اختبار شفوى  فى األشعة التشخيصية -٣

        عالج األورام و الطب النوويعالج األورام و الطب النوويعالج األورام و الطب النوويعالج األورام و الطب النووي    -٢٧٢٧٢٧٢٧
 املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ( ( ( ( اجلزء األول فصل دراسي واحد فى اجلزء األول فصل دراسي واحد فى اجلزء األول فصل دراسي واحد فى اجلزء األول فصل دراسي واحد فى 
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعةو نصف  أسس الطبيعة اإلشعاعية الطبية وتطبيقاتها    ١



   
 

    
٧٥

 ساعةو نصف  البيولوجيا لالشعاع اسس بيولوجيا االورام  والتأثيرات   ٢

 ساعةو نصف  البيولوجيا الجزيئية وعلم الجينات بما له عالقة باالورام   ٣

٤   .8`8LM7,80: ا1ورام ا>,>Q:R  s]B و.E:d 
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( اجلزء الثاني  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني  ثالثة فصول دراسية 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعات٨فى عالج االورام باالشعاع و النظائر المشعة                                   مقرر علمى  ١

  ساعات٨العالج البيولوجى والكيميائى لالورام                                                        ٢

 ساعتان              باثولوجيا االورام   ٣

 ساعتانالتصوير التشخيصى لالورام                                                                ٤

  ساعات٤                                                                      جراحة االورام        ٥

  ساعات٤األمراض الباطنة فيما له عالقة باالورام                                                   ٦

  ت ساعا٤                                              -:مقرر اختيارى من بين   ٧

        االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 
        اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

)+  اسس بيولوجيا االورام –اسس الطبية االشعاعية ( اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من  -١
 اختبار عملي+ اختبار شفوي 

اختبار ) +  باثولوجيا االورام –البيولوجيا الجزيئية ( اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من  -٢
 اختبار عملي + شفوي

        اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
 .ختبار شفوى + اختبار اكلينيكى +اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى  عالج االورام  -١

+ اختبار عملي )  +   المقرر االختيارى -باثولوجيا االورام ( اختبار تحريرى مدته ساعة ونصفورقة منفصله لكل من  -٢
  اختبار شفوي + اختبار اكلينيكى 

اختبار )+  الباطنة فيما له عالقة باالورام -جراحة االورام (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من  -٣

  اختبار شفوى+ اكلينيكى 

 اجلراحة العامةاجلراحة العامةاجلراحة العامةاجلراحة العامة    -٢٨٢٨٢٨٢٨

        املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات
        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ( ( ( ( اجلزء  األول فصل دراسي واحد يف اجلزء  األول فصل دراسي واحد يف اجلزء  األول فصل دراسي واحد يف اجلزء  األول فصل دراسي واحد يف 



   
 

    
٧٦

        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        زء األولزء األولزء األولزء األولاجلاجلاجلاجل                                مممم
 ساعتان              التشريح الجراحى     ١

 ساعتان )                    يدرس بواسطة قسم الجراحة  ( الباثولوجيا الجراحية   ٢

 استخدام – تخطيط الدراسات االكلينيكية –االحصاء الطبى ( دراسات متقدمة فى   ٣
   )  الحاسب االلى فى العلوم الطبية  

 ساعتان
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( (   ثالثة فصول دراسية   ثالثة فصول دراسية   ثالثة فصول دراسية   ثالثة فصول دراسية الثانيالثانيالثانيالثانياجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء  
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        يييياجلزء الثاناجلزء الثاناجلزء الثاناجلزء الثان                                مممم
  ساعة٢٨.               فى الجراحة العامة وفروعها )نظرى وعملى ( مقررعلمى    ١

 ساعتان   مقرر علمى اختيارى                                                   ٢

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
            اجلزء  األولاجلزء  األولاجلزء  األولاجلزء  األول

اختبار ) +  الباثولوجيا الجراحية الخاصة – التشريح الجراحى ( اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من 

 اختبار عملي+ شفوي

  اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى االحصاء الطبى و تخطيط الدراسات االكلينيكة و الحاسب االلى  -١

        اجلزء  الثانى  اجلزء  الثانى  اجلزء  الثانى  اجلزء  الثانى  
 االختياري   ساعات فى الجراحة العامة وفروعها و المقرر ٣اختباران تحريريان مدة كل منهما  -١

 .اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف لحالة يتولى الطالب شرحها وتشخيصها ووصف عالجها  -٢

 اختبار اكلينيكى حاالت قصيرة و حالة طويلة  -٣

 اختبار شفوي و يشمل اشعة وباثولوجيا جراحية  -٤

  .اختبار عملي و يشمل تشريح جراحى و عمليات  -٥

        جراحة املخ واألعصابجراحة املخ واألعصابجراحة املخ واألعصابجراحة املخ واألعصاب    -٢٩٢٩٢٩٢٩
 املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ((((األول فصل دراسي واحد فى األول فصل دراسي واحد فى األول فصل دراسي واحد فى األول فصل دراسي واحد فى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء  
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 
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        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعتان  التشريح  الجراحي   ١

 ساعتان  الفسيولوجيا التطبيقية فيما له عالقة بالمخ واألعصاب   ٢

 ساعتان  الباثولوجيا الجراحية   
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( اجلزء  الثانى ثالثة فصول دراسية اجلزء  الثانى ثالثة فصول دراسية اجلزء  الثانى ثالثة فصول دراسية اجلزء  الثانى ثالثة فصول دراسية 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
 ساعة٣٠مقرر علمى وعملى فى جراحة المخ واالعصاب                            ١

 االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات         

        اجلزء  األول اجلزء  األول اجلزء  األول اجلزء  األول 

)  الباثولوجيا الجراحية - الفسيولوجيا التطبيقية-التشريح  الجراحى (اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من  -١
 اختبار عملي+ اختبار شفوي + 

 اختبار عملي+ اختبار شفوي +  ساعات فى مبادئ الجراحة العامة ٣دته اختبار تحريرى م -٢

            اجلزء  الثانىاجلزء  الثانىاجلزء  الثانىاجلزء  الثانى
  ساعات فى جراحة المخ واالعصاب ٣اختباران تحريريان مدة كل منهما  -١

 اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف يتضمن وصف  حالة  -٢

 اختبار فى اجراء العمليات -٣

 اختبار اكلينيكى  -٤

  اختبار شفوي وعملى  -٥

        حة القلب والصدرحة القلب والصدرحة القلب والصدرحة القلب والصدرجراجراجراجرا    -٣٠٣٠٣٠٣٠
        املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ((((اجلزء األول فصل دراسي واحد فى اجلزء األول فصل دراسي واحد فى اجلزء األول فصل دراسي واحد فى اجلزء األول فصل دراسي واحد فى 
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعة              التشريح الجراحى للقلب والصدر   ١

 ساعة                       الباثولوجيا  الجراحية   ٢
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   ساعات٤ ئ الجراحة العامة فيما يخص القلب والصدر             مباد  ٣
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( الثة فصول دراسية الثة فصول دراسية الثة فصول دراسية الثة فصول دراسية اجلزء الثاني  ثاجلزء الثاني  ثاجلزء الثاني  ثاجلزء الثاني  ث

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة٣٠                         مقرر علمى وعملى فى جراحة القلب والصدر  ١

 

        االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 
            اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول

اختبار +  شفوي  اختبار) +   الباثولوجيا -التشريح ( اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من  -١
 عملي 

 اختبار عملي + اختبار شفوي +  ساعات فى الجراحة العامة ٣اختبار تحريرى مدته  -٢

 اجلزء الثاني  اجلزء الثاني  اجلزء الثاني  اجلزء الثاني  

  ساعات فى جراحة الصدر و التشريح الجراحى ٣اختبار تحريرى مدته  -١

  ساعات فى جراحة القلب و الباثولوجيا الجراحية الخاصة ٣اختبار تحريرى مدته  -٢

 رى مدته ساعة ونصف فى وصف حالة اختبار تحري -٣

 اختبار اكلينيكى فى جراحة القلب والصدر  -٤

 اختبار عملي فى العمليات الجراحية و التشريح الجراحى و الباثولوجيا الجراحية  -٥

        جراحة املسالك البوليةجراحة املسالك البوليةجراحة املسالك البوليةجراحة املسالك البولية    -٣١٣١٣١٣١
        املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصصمقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصصمقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصصمقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص((((اجلزء األول فصل دراسى واحد فىاجلزء األول فصل دراسى واحد فىاجلزء األول فصل دراسى واحد فىاجلزء األول فصل دراسى واحد فى
        ))))ت معتمدة ت معتمدة ت معتمدة ت معتمدة  ساعا ساعا ساعا ساعا٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعتان   الجراحىالتشريح  ١

 ساعتان  فسيولوجيا تطبيقية      ٢

 ساعتان  الباثولوجيا التطبيقية الجراحية   
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني        مممم
  ساعة٢٦  مقررعلمى  و عملى   جراحة المسالك البولية    ١

  ساعات٤  مقررات اختيارية   ٢
 

        ختباراتختباراتختباراتختباراتاالاالاالاال
        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول

اختبار ) +  الفسيولوجيا –الباثولوجيا الجراحية -التشريح الجراحى ( اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من  -١

 اختبار عملي+ شفوي  

                الثانيالثانيالثانيالثانياجلزء اجلزء اجلزء اجلزء 
  ساعات فى جراحة المسالك البولية و المقرر االختيارى ٣اختباران تحريريان مدة كل منهما  -١

 حريرى مدته ساعة ونصف يتضمن حالة يتولى الطالب شرحها و تشخيصها ووصف عالجها اختبار ت -٢

 اختبار اكلينيكى حاالت قصيرة وطويلة  -٣

 اختبار شفوى مع اشعات وعينات باثولوجيا جراحية  -٤

 اختبار عملى تشريح وعمليات جراحية ومناظير  -٥

        جراحة العظامجراحة العظامجراحة العظامجراحة العظام    -٣٢٣٢٣٢٣٢
 املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))ررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقمقمقمق( ( ( ( اجلزء األول فصل دراسي واحدفىاجلزء األول فصل دراسي واحدفىاجلزء األول فصل دراسي واحدفىاجلزء األول فصل دراسي واحدفى
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول        مممم
 ساعتان         تشريح اكلينيكى تطبيقى   ١

 ساعتان         باثولوجيا جراحية خاصة  ٢

 ساعتان مقررات اختياري                                               ٣
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( اجلزء الثاني  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثاني  ثالثة فصول دراسية 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني        مممم
  ساعة٢٦فى جراحة العظام و اإلصابات               )  نظري وعملي ( ي مقرر علم  ١

  ساعات٤ مقررات اختيارية                                            ٢

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول

) + رر االختيارى  المق– الباثولوجيا الجراحية –التشريح االكلينيكى ( اختبار تحريرى مدته  ساعة ورقة منفصلة لكل من   -١
 اختبار عملي+ اختبار شفوي 

        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني
  ساعات فى جراحة العظام و االصابات و المقرر االختيارى ٣اختباران تحريريان مدة كل منهما  -١

 اختبار شفوي  -٢

 اختبار اكلينيكى  -٣

 اختبار تحريرى لمدة ساعة ونصف لحالة يتولى الطالب شرحها وتشخيصها و وصف عالجها   -٤

        احة األذن واألنف واحلنجرةاحة األذن واألنف واحلنجرةاحة األذن واألنف واحلنجرةاحة األذن واألنف واحلنجرةجرجرجرجر    -٣٣٣٣٣٣٣٣
        املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصصمقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصصمقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصصمقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص((((اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف 
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

  
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول        مممم
 ساعتان         علم التشريح الجراحى لألذن واألنف والحنجرة والرأس والرقبة      ١

 ساعتان   خاصة االذن واالنف والحنجرة واورام الرأس والرقبةباثولوجيا جراحية   ٢

 ساعتان                                        - :مقررات اختيارية  ٣
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني        مممم
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  ساعة٢٦علوم األذن واألنف والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة                                ١

  ساعات٤   مقررات  اختيارية   ٢

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات                
        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول

)  + المقرر االختيارى- الباثولوجيا الجراحية –التشريح الجراحى ( اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من  -١
 اختبار عملي+ اختبار شفوي 

     الثانيالثانيالثانيالثانياجلزء اجلزء اجلزء اجلزء 

 ارى  ساعات فى امراض االذن واالنف والحنجرة و المقرر االختي٣اختباران تحريريان مدة كل منهما  -١

 اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف فى حالة يتولى الطالب شرحها وتشخيصها ووصف عالجها  -٢

 اختبار عملي فى العمليات  -٣

 ) حالة قصيرة ٢ –حالة طويلة ( اختبار اكلينيكى  -٤

 اختبار شفوي و فحوصات -٥

        السمعياتالسمعياتالسمعياتالسمعيات    -٣٤٣٤٣٤٣٤
 املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))رع التخصص رع التخصص رع التخصص رع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فمقررات علمية متهيدية ختدم فمقررات علمية متهيدية ختدم فمقررات علمية متهيدية ختدم ف( ( ( ( اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف 
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول        مممم
 ساعتان              علم التشريح الجراحى لألذن واألنف والحنجرة والرأس والرقبة      ١

 ساعتان   باثولوجيا جراحية خاصة االذن واالنف والحنجرة واورام الرأس والرقبة  ٢

 ساعتان                                               -:مقررات اختيارية   ٣
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        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( ية ية ية ية اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراساجلزء الثانى  ثالثة فصول دراساجلزء الثانى  ثالثة فصول دراساجلزء الثانى  ثالثة فصول دراس

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني        مممم
 ) ساعة ١٢  فى امراض السمع) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ١

 ) ساعة ١٢  فى التأهيل ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ٢

  ساعات٣  مقرر علمى فى االنف واالذن والحنجرة  ٣



   
 

    
٨٢

  ساعات٣  مقرر علمى فى االلكترونيات   ٤

            االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
        اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

)  + المقرر االختيارى- الباثولوجيا الجراحية –التشريح الجراحى ( اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من  -١
 اختبار عملي+ اختبار شفوي 

     اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
 اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات فى امراض السمع  -١

 ساعات فى التأهيل اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث  -٢

 اختبار تحريرى مدته ساعتين فى االنف واالذن والحنجرة  -٣

 اختبار تحريرى مدته ساعتين فى االلكترونيات  -٤

 اختبار شفوي واكلينيكى وعملى فى امراض السمع و التأهيل و االنف واالذن و الحنجرة  -٥

        التخاطبالتخاطبالتخاطبالتخاطب    -٣٥٣٥٣٥٣٥
 املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        ))))ة متهيدية ختدم فرع التخصص ة متهيدية ختدم فرع التخصص ة متهيدية ختدم فرع التخصص ة متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علميمقررات علميمقررات علميمقررات علمي( ( ( ( اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف اجلزء األول فصل دراسي واحد يف 
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول        مممم
 ساعتان   علم التشريح الجراحى لالنف واالذن والحنجرة فيما يخص التخاطب   ١

 ساعتان باثولوجيا جراحية خاصة لالنف واالذن والحنجرة فيما يخص التخاطب        ٢

 تان ساع  فسيولوجيا التخاطب   ٣
 

 ) ساعات معتمدة ٩ (  { Log Book }كراسة األنشطة 

 حضور اجتماع الدوريات العلمية – أبحاث إضافية – حضور دورات تدريبية –حضور مؤتمرات وندوات علمية (
  ) ساعات معتمدة ١٥( رسالة الدكتوراه  

  

        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية 

        الساعات املعتمدةالساعات املعتمدةالساعات املعتمدةالساعات املعتمدةعدد عدد عدد عدد         اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني        مممم
  ساعة١٥ فى التخاطب ) نظرى وعملى( مقرر علمى   ١

  ساعة١٥ فى األمراض العصبية والنفسية ) نظرى وعملى( مقرر علمى   ٢

        االختبارات االختبارات االختبارات االختبارات 
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        اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 
 اختبار+اختبار شفوي ) +  الباثولوجى – الفسيولوجى –التشريح ( اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من  -١

  عملي 

     اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 
 اختبار عملي + اختبار شفوي +  ساعات فى التخاطب ٣اختباران تحريريان مدة كل منهما  -١

  اختبار اكلينيكى+ اختبار شفوي +  ساعات فى األمراض العصبية و النفسية ٣اختبار تحريرى مدته  -٢
  

        التوليد وأمراض النساءالتوليد وأمراض النساءالتوليد وأمراض النساءالتوليد وأمراض النساء    -٣٦٣٦٣٦٣٦
        املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات

        )))) مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص  مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص  مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص  مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ((((اجلزء األول فصل دراسي واحد فى اجلزء األول فصل دراسي واحد فى اجلزء األول فصل دراسي واحد فى اجلزء األول فصل دراسي واحد فى 
        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 

        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول        مممم
 ساعة ونصف  التشريح الجراحى  للبطن و الحوض فيما يتعلق بأمراض النساء والتوليد             ١

 ساعة ونصف          الميكروبيولوجى التطبيقى فيما يتعلق بأمراض النساء والتوليد               ٢

 ساعة ونصف الباثولوجيا الجراحية الخاصة فيما يتعلق بأمراض النساء والتوليد                    ٣

فسيولوجيا التكاثر البشرى و الغدد الصماء التطبيقية فيما يتعلق بامراض النساء   ٤
 والتوليد 

 ساعة ونصف

  . ) ساعات معتمدة٩ (  { Log Book }كراسة األنشطة 

  ) حضور اجتماع الدوريات العلمية–  أبحاث إضافية– حضور دورات تدريبية –حضور مؤتمرات وندوات علمية (
  .) ساعة معتمدة ١٥( رسالة الدكتوراه 

        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠( ( ( ( ثالثة فصول دراسية ثالثة فصول دراسية ثالثة فصول دراسية ثالثة فصول دراسية  :  :  :  : الثانيالثانيالثانيالثانياجلزء اجلزء اجلزء اجلزء 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني                                مممم
  ساعة١٥   امراض النساء فى) نظرى وعملى ( مقررعلمى   ١

  ساعة١٥  فى التوليد)  نظرى وعملى ( مقرر علمى   ٢
  

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
            اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول اجلزء األول 

 الباثولوجيا الجراحية -فى التشريح التطبيقى الجراحى (  اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من  -١
 اختبار عملي+ اختبار شفوي) + الخاصة 



   
 

    
٨٤

  فسيولوجيا التكاثر البشرى و -الميكروبيولوجيا التطبيقية ( اعة ونصف ورقة منفصله لكل من اختبار تحريرى مدته س -٢
 اختبار شفوي) + الغدد الصماء التطبيقية  

        اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى اجلزء الثانى 

 اختبار اكلينيكى + اختبار شفوي +  ساعات في التوليد ٣اختبار تحريري لمدة  -١

 اختبار اكلينيكى + اختبار شفوي +  ساعات فى أمراض النساء ٣اختبار تحريري لمدة  -٢

 اختبار تحريري لمدة ساعة ونصف لحالة يتولى الطالب شرحها وتشخيصها و وصف عالجها   -٣

 طب و جراحة العنيطب و جراحة العنيطب و جراحة العنيطب و جراحة العني    -٣٧٣٧٣٧٣٧

        املقرراتاملقرراتاملقرراتاملقررات
        ))))مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص مقررات علمية متهيدية ختدم فرع التخصص ( ( ( ( اجلزء  األول فصل دراسي واحد يف اجلزء  األول فصل دراسي واحد يف اجلزء  األول فصل دراسي واحد يف اجلزء  األول فصل دراسي واحد يف 

        )))) ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة  ساعات معتمدة ٦٦٦٦( ( ( ( 
        ات املعتمدةات املعتمدةات املعتمدةات املعتمدةعدد الساععدد الساععدد الساععدد الساع        اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول                                مممم
 ساعة ونصففى  البصريات                                      ) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ١

 ساعة ونصففى تشريح  العين                                 ) نظرى وعملى ( مقرر علمى    ٢

 ساعة ونصف                             فى فسيولوجيا العين) نظرى وعملى ( مقرر علمى   ٣

  ساعة  فى باثولوجيا العين                               )  نظرى و عملي ( مقرر علمى   ٤

  ساعة ونصففى الميكروبيولوجى فيما له عالقة بالعين         )  نظرى وعملى ( مقرر علمى  ٥

 ) ساعات معتمدة ٩ (  { Log Book }كراسة األنشطة 

  ) حضور اجتماع الدوريات العلمية– أبحاث إضافية – حضور دورات تدريبية –وات علمية حضور مؤتمرات وند(

  ) ساعة معتمدة ١٥( رسالة الدكتوراه 

        )))) ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة  ساعة معتمدة ٣٠٣٠٣٠٣٠((((اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية اجلزء الثانى  ثالثة فصول دراسية 
        عدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدةعدد الساعات املعتمدة        اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني        مممم
  ساعة١٥  فى طب العين  )نظرى و عملي (مقررعلمى   ١

  ساعة١٥  فى جراحة العين ) نظرى و عملي (لمى مقرر ع  ٢

        االختباراتاالختباراتاالختباراتاالختبارات
        اجلزء  األول اجلزء  األول اجلزء  األول اجلزء  األول 

 اختبار شفوي و عملي )+   تشريح العين-البصريات (اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف ورقة منفصله لكل من  -١

جى فيما له عالقة  الميكروبيولو– باثولوجيا العين –فسيولوجيا العين ( اختبار تحريرى مدته ساعة ورقة منفصله لكل من  -٢
 اختبار شفوي و عملي ) + بالعين 



   
 

    
٨٥

 اجلزء الثانى  اجلزء الثانى  اجلزء الثانى  اجلزء الثانى  

 امتحان فحوصات طبية + امتحان اكلينيكى + امتحان شفوى +  ساعات فى طب العين ٣اختبار تحريرى مدته  -١

 امتحان عملي  + امتحان شفوى +  ساعات فى جراحة العين ٣اختبار تحريرى مدته  -٢

  COMMENTARYف لوصف حالة اختبار تحريرى مدته ساعة ونص -٣

  
  


