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 الباب األول
 

 -:أقسام الكلية        
  )    1 (     مادة    

 -: جامعة الزقازيق من األقسام اآلتية –     تتكون آلية الطب 
 الوحدات داخل القسم القسم رقم
 التشـــــريح اآلدمى .1

 وعلم األجنــــــــــة
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   .لجهاز العصبي تشريح ا-4

)  علم االنسجة وبيولوجيا الخلية( .2
  الهستـــــــولـــوجيـــــا(
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 . أمــــــراض القـــــــــــــــــــــلب-3
 . أمراض الجهاز الهضمي والكبد-4
 .ـــــــاء أمراض الغــــــدد الصم-5
 . أمراض الكـــــــــــــــــــــــــلي-6
  . أمـــــراض الصــــــــــــــــــدر-7
  . العنايــــة المرآـــــزة أطفـــال-8
 . أمراض التغـــــذية والجفــاف-9

 . أمراض الوراثــــــــــــــــــة-10
 . األمراض المعدية والحميات-11
  .ـــــبية األمراض العصـــــــــ-12

 . التجميل والحــــــــــــــروق -1 الجـــــــــراحة23
 . الجهاز الهضمي والمناظير-2
 . الجـــــــــــــراحة التجريبية-3
 . جــــــراحة األطفــــــــــــال-4
 . الطـــــــــــــــــــــــــــوارئ-5
 . جــــــــــــــــــراحة األورام-6
 .وعية الدموية جـــراحة األ-7
 . جـــــــراحة وزراعة الكبد -8
 . جـــــــــــــراحة المنـــاظير-9

 . جــــــــــراحة المســـنين-10
 . جــــــــــراحة الطــــوارئ -11

 جــراحةالمســالك البـولية 24
 والتنـــاسليــة

 .  زرع الكــــــــــــــــــــلي-1
 . ديناميكية الجهاز البولي-2
 . جراحة المسالك البولية في األطفال-3
 . الذآـــــــــورة والعـــــقم-4
 . تفتيت الحصـــــــــــوات-5
 . مناظير المسالك البولية-6
 . المســــــــــالك النسائية-7

 . جــــــــراحة اليــــــد -1  جــــــراحة العظــــــــــــام25
 . المفـــاصل الصناعية-2
 . عظام األطفال جراحة-3

 جـراحة المـخ واألعصـاب 26
ٍٍ  

 . جراحات قاع الجمجمة وحجــــــــاج العين-1
 . جراحات العمود الفقرى والنخاع الشوآي -2
  . جراحات المخ واألعصـــــــــاب باألطفال - 3
  . جراحات شرايين المخ واألوعية الدموية -4
  .ـــــــــــاغ  اصـــــــابات الـــــــرأس والدمـ-5
  منظار المخ وجراحات البعد الثالث والتصويب من بعد  -6

   والحرآات الالارادية–التشنج (      والجراحات الوظيفية 
    ) .  وجراحات شلل التصلب–وجراحات األلم                     

 .ـ  جـــــــراحات صمامات القــلب1جــراحة القــلب والصــــدر 27
 . جـــــراحات قلب االطفـــــــــالـ 2
  جراحات الشرايين التاجية والشرايين الكبرى بالصدر-3
 . مناظير الصدر و القـــــــــلب -4
 . جراحـــــــــات الصــــــــــــدر-5
 . اصابات الصدر و القــــــــلب-6
 .  بحوث زراعة القلب والرئتين-7
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ـر    التــخـــــــــــــــــــديـ28

والعناية المرآزة الجراحية
 . التخــــــــــــــــــــــــــــــــدير-1
 التخـــدير العــــام  - أ

 تخدير الجراحة العامــة -
 تخدير جراحة الجهاز البولى -
 تخدير جراحات  الوجة والفكين واألسنان -
 تخدير جراحات األنف واألذن والحنجـرة -
 تخدير جراحات أمـراض النساء والوالدة -
 خدير جراحات العــــــينت -
 تخدير جراحات التجميل والحروق -
 تخدير جراحات العـــــــظام -

 التخـدير التخصـصـى - ب
 تخدير جراحات المخ والجهاز العصبى -
 تخدير جراحات الشيخـوخة -
 تخدير جراحات الصدر والقلب المفتوح -
 تخدير جراحات األطفال وحديثى الوالدة -
 تخدير الحوادث وطب الطوارئ -
  جراحات نقل األعضاءتخدير -
 تخدير الجراحات المجهريةواألوعية الدموية الدقيقة -

  العناية المرآزة بعد الجراحة والطوارئ-2
 . عــــــــــــــــــــــــــالج اآلالم-3
  . عمليـــات القــلب المفتوح – 4

 . جراحة أورام الجهاز التناسلي للمرأة  -1 أمــراض النسـاء والتوليٍد 29
 . االآتشــاف المبـــــــــــــــــــــكرلألورام-2
 . مســـــــــــــــاعدة االخصــــــــــــــــاب-3
 . رعـــــــــاية الحـــــــمل الخــــــــــــطر-4
  . المنــــــــــــــــــاظـــــــــــــــــــــــــــير-5
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       الباب الثاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الآلئحة الداخلية   
    لمرحلة البكالوريوس
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  أوال

 
 
 

              
 2ماده 

 
 تمنح جامعة الزقازيق بناء على طلب آلية الطب درجة البكالوريوس فى الطب والجراحه

 
 3اده م

   
 مدة الدراسه لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحه ســت سنوات

           
 4ماده 

 
 -: المواد التى تدرس لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحه موزعة على مرحلتين 

) لثالثةالفرقة األولى والثانية وا(المرحلةاألولى وتشمل العلوم الطبية األساسية قبل األآلينيكية 
 )الفرقة الرابعة والخامسة والسادسة( المرحلة الثانية وتشمل العلوم الطبية األآلينيكية  
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 5ماده  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

                      

 
 
 
 ثانيـا

 
 .يكيه  العلوم الطبيه األساسيه  ما قبل األآلين-:المرحله األولى 

 وتشمل الفرق  األولى والثانية  والثالثة  
 

 وتدرس بها المواد التالية  الفرقه األولى-أوال                 
 التشريح األدمى وعلم األجنه - 1
  الهستولوجيا- 2
 "وتشمل علم الفيزياء الحيوى"  الفسيولوجيا - 3
  الكيمياء الحيوى- 4
  اللغه األنجليزيه- 5
 أللـى الحاسب ا- 6
 
وتتم الدراسه النظريه والعملية واألمتحانات النظرية والشفهية والعمليه فى هذه الفرقة   

 -:حسب الجدول التالي 
 

 المقررالدراسي عدد الساعات 
 عملي  نظري

الدرجة  االختبارات 
 التهائية

التشريح اآلدمي 
 وعلم األجنة 

 ساعات 3تحريرى مدته 120 120
 ه  متضمنا علم األجن

 ) شفــهيــــــه-عمليــــــــه (

 
 
250 

 ساعات3تحريرى مدته 60 60 الهستولوجيا
)        شفـهيــــه -عمليــــــــه     ( 

 
150 

وتشمل (الفسيولوجيا
 )علم الفيزياء الحيويه

 ساعات3تحريري مدته  60 150
 متضمنا الفيزياءالحيويه

 ) شفــهيــه-عمليــــه( 

250 
 
 

 ساعات3تحريري مدته  60 75 الكيمياء الحيويه
 ) شفـــهيـــــه-عمليـــــــــه       (

 
150 

 25 تحريري مدته ساعه واحده ـــ 30 اللغة االنجليزيه
  25 تحريري مدته ساعه واحده ــــ 30 الحاسب أآللى
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 6ماده  

 
 
 
 
 
 
 
 

  --:ا المواد التالية  الفرقه الثــانية وتدرس به-ثانيا                  
 
    التشريح اآلدمى وعلم االجنة-1
   الهستولوجيـا- 2
  الفسيولوجيـا الطبية-  3
    الكيمياء الحيوية الطبية-4
 

  -:وتتم الدراسه النظريه والعمليه وآذلك االمتحانات النظرية والشفهية والعملية وفق الجدول اآلتى
 المقرر الدراسى تاالختبارا عدد الساعات

  عملى نظرى
الدرجه 
النهائيه

 التشرح االدمى
 وعلم االجنه

 ساعات3تحريري مدته  120 120
 )   شفـهيــــه-عمليـــــــه (

 
250 

 ساعات3تحريري مدته  60 60 الهستولوجيا
 عمليـــــــــه
 شفـــــويــــه

 
150 

  ساعات3تحريرى مدته  60 150 الفسيولوجيا
 )يــــه  شفـه-عمليــــــه  (  

 
250 

  ساعات3تحريرى مدته  60 75 الكيمياء الحيوية
 ) شفـهيـــــه -عمليـــــه  ( 

 
150 

العلوم السلوآية 
 واالنسانية

 50 تحريرى مدته ساعه واحده ــــ 30
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 7مادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  8مادة 
 )أ  (  
 
 

 )ب  (  
 
 

   )ج   (  

 
 -:قـة الثــالثــة وتدرس بها المواد التالية  الفـر-ثالثا           

 
  الباثولوجيـا- 1
  الفارماآولوجيــا اإلآلينيكية- 2
  الميكروبيولوجيا والمناعه الطبيــة- 3
  الطفيـليـــات- 4
 

ـ : وتتم الدراسه النظريه والعمليه واالمتحانات النظرية والشفهية والعملية وفق الجدول االتى
 

 المقرر الدراسى     عدد الساعات
 عملى نظرى

الدرجه النهائيه  االختبارات

 
 الباثولوجيا

120 
 

 

 اختباران تحريريان   120
 مدة آل منهما ساعاتين

 )  شفـهيــــــه -عمليـــه (

 
300 

 120 الفارماآولوجيا
 

 اختباران تحريريان   60
 مدة آل منهما ساعاتين

 ) شفـهيــــــه -عمليــــــه ( 

 
300 

 الميكروبيولوجيا
 والمناعه الطبيه

 اختبار تحريرى   60 90
 مدتة ساعاتين ونصف

  ) شفـهيــــــه-عمليــــــه ( 

 
200 

اختبار تحريرى            60 60 الطفيليـات
 مدتة ساعاتين ونصف 

  ) شفـهيــــــه-عمليــــــه ( 

 
150 

 ألآلينيكيهضوابط الدراسه واألمتحان بالمرحله ما قبل ا -
 اسبوعا تبدأ من األسبوع الثالث من سبتمبر وتبدأ األمتحانات 30مدة الدراسه بكل فرقة من هذه الفرق 

 .للدور االول فى النصف الثانى من مايو  والدور الثانى فى أول سبتمبر 
 وبالتالى مع مراعاة انه يجوز لمجلس الجامعه بناء على توصيات مجلس الكليه تعديل مواعيد االمتحانات

 . عدد االسبايع الدراسيه   
يتم االلتزام فى تدريس المواد وفقا للمقرر الدراسى المرسل من لجنة المناهج المعتمدة من المجلس االعلى 

 للجامعات
 -:توزع درجات المادة آاألتى 

ألمتحان اعمال  % 20 لألمتحان العملى والشفهى % 30, لآلمتحان التحريرى   % 50يخصص
 من الدرجه الكليه للماده فيما عدا اللغه االنجليزيه والحاسب اآللى والعلوم السلوآيه فال تعقد لها  السنه

 .امتحانات اعمال سنه
 

تتمثل درجات امتحانات أعمال السنه فى مجموع الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى االمتحانات الدوريه 
وآذلك درجة تقويم المواظبه ويتم احتسابها بمعرفة )  الخ ....شفوى ــ عملى ــ (ووسائل التقويم األخرى  

القسم المختص ويتحتم ان تكون هذه االمتحانات متكرره على مدار العام الدراسى وفقا للنظام الذى يقرره 
 .مجلس الكليه 

 
 



 12
 

 
 
 

 )د  (  
 
 
 
 
 

 )هـ  (  
 
 
 
 

 )و  (  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                      
اليعوق الرسوب أوالتخلف فيما اليزيد عن مادتين من المواد الطبيه من انتقال طالب الفرقة  االولى الى 
 الفرقه الثانيه وال ينتقل طالب الفرقه الثانيه الى الفرقه الثالثه اال اذا آان ناجحا فى جميع المواد الطبية

ية الطبية اال اذا آان ناجحا في جميع المواد التي تمت أما طالب الفرقة الثالثة فال ينقل الى المرحلة االآلينيك
  .دراستها فى المرحلة ماقبل األآلينيكية 

 
لكال منهما وال تضم الدرجات التى يحصل عليه % 50درجة النجاح فى مادة اللغة االنجليزية والحاسب األلى 

يعوق رسوب الطالب فى  اى الطالب فيهما الى مجموع الدرجات سواء للفرقة او المجموع التراآمىوال 
منهما وآذلك بالنسبة للعلوم السلوآيه واألنسانية من االنتقال الى الفرق األعلى داخل المرحلة ما قبل 

 االآلينيكية ويقوم بتدريس مادتى اللغة األنجليزية والحاسب اآللى أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب آلما 
 .أمكن ذلك 

 
 والينتقل الى المرحلة االآلينيكية اال أذا آان.رين  االول والثانى حتى ينجح ويتقدم الطالب المتحان الدو

 .ناجحا فى آل مادرس بالمرحلة ما قبل االآلينيكية 
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  ثالثا
 
 

 9مــــــادة  
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)   والسادسة الرابعة والخامسة( آلينيكية ثانيا المرحلة الثانية األآلينيكية وتشمل العلوم الطبية األ
 

 -: الفـــــرقة الــــــرابعة  وتدرس بها المٍواد األتيـــة  - 
 

   طب وجراحة العيون- 1
  االنف واالذن والحنجرة- 2
   الطب الشرعى والسموم االآلينيكية- 3
  طب المجتمـــــــــــــــع- 4
 ضاف الى المجموع الكلىمادة رسوب وال ت.  حقوق األنسان – 5
 

وتتم الدراسة النظرية واألآلينيكية وآذلك األمتحانات النظرية والشفهية واألآلينيكية وفق 
   -:الجدول اآلتى 
                  

  
المقرر  )اسبـــوع  32(مدة الدراسه 

 عملى   نظرى   الدراسى
الدرجه  االختبارات

النهائيه
طب وجراحة 

 العيـــــون
80  

 ساعة
8  

 اسبابيع
تحريرى مدته ساعتين 

 ونصف الساعه
  وشفــهيــــه-اآلينيكيــة

 
 
 
250 

األذن واألنف 
 والحنجره

64 
 ساعة

4 
 اسابيع

 تحريرى مدته ساعتان
 

 وشفــهيــــة-اآلينيكيـــة

 
 
 
200 

 الطب الشرعى
 والسمـــــوم

 االآلينيكيـــــــه

80 
 ساعة

64  
 ساعه 

 ) آلينكىا+عملى(
  لمدة اسبوعين

 ساعات 3تحريرى مدته 
 

 وشفـــهيــــة-اآلينيكيـة

 
 
 
200 

 الصحة العامة
 وطب  المجتمع

128 
 ساعة

64 
 )عملى(ساعه 

اسبوعين (+
 )تدريب ميدانى

 ساعات 3تحريرى مدته 
تطبيقات ميدانيـة    

 عمـليةــ   شفـــــــــهية
 

 
 
 
300 

 30 حقوق األنسان
 ساعة

حريرى مدتة   امتحـان ت --------
 ساعة

50 
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مـــادة  

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 -:  الفرقـــة الخــامســـــة وتدرس بها المواد األتيـة –
                         

 . االمــراض الباطنيه وفروعــها - 1 
 .  طـــب االطفــــــال - 2 

 ــ:وتتم الدراسه النظريه واألآلينيكية وآذلـك األمتحانات النظريه والشفهية واألآلينيكية بهذه الفرقه وفقا للجدولين االتيين 
 

المقرر  اسبوعــا36مدة الدراسة 
 عملى نظرى  الدراسى

الدرجه  اراتاالختب
 النهائيه

 
األمراض 
الباطنيه 
 وفروعها

 
 

216 

 
 

  اسبوعا24

ثالث اختبارات تحريريه آل 
يكون احداها (ساعات 3منها 

 )اختبار موضوعى
  وشفهية-اختبارات اآلينيكيه 

 

 
 
 

900 

 
 

طب 
 االطفـــال

 
 

108 

 
 

  اسبوع12

اختباران تحريريان مدة االول 
عات والثانى اختبار سا3منهما 

 موضوعىمدته ساعتان
  وشفهية-اختبارات اآلينيكيه

 

 
 
 

500 

 

 
 توزيع الساعات والدرجات على مقرر الباطنه العامه وفروعها

 
  توزيع الدرجات -1 مدة الدراسة

 النظري المقـــــرر
 ساعة

االآلينيكي
 أسبوع 

أعمال
السنة 

 االآلينيكي االمتحان التحريري
 والشفهية

 
 
 

 الباطنه العامه

110 12 90 400  
ثالث اختبارات تحريرية أحداها اخنبار 

 موضوعي 
 

يوضع األمتحان بمعرفة قسم الباطنة 
العامة 

 
 
 
 

250 

 فروع الباطنه العامة
أمراض القلب     -1

 واالوعيه الدموية
 االمراض الصدريه-2
االمراض العصبيه  -3

 والنفسيه
االمراض المتوطنه  -4
الروماتزم امراض -5

 والتأهيل 
 اشعــــة-6
 

66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 
 

15 
15 
10 
10 
 

10 
5 
 
 

 
 

تتم المشارآه مع  
قسم الباطنه 

 العامه 

 10      30               10  24 األمراض الجلدية

 10      20               ---- 16الباثولوجيا االآلينيكيه 

 270      450             180 24  216 المجموع

 
                                       

 



 15
 

 11مادة   
      

 - الفرقــة السـادسـة وتدرس بها المواد األتيــة :-
 

.                                           وفروعها     الجراحه- 1    
.  أمراض  النساء والتوليد - 2     
 

وتتم الدراسة النظرية واألآلينيكية وآذلك األمتحانات النظرية واألآلينيكية والشفهية بهذه 
-:الفرقه وفقا للجدولين االتيين   

                              
الختباراتا الدرجه )اسبوع36(مدة الدراسه  

عملى  النهائيه نظرى
 المقرر الدراسى

 
 
 

900 

ثالث اختبارات تحريريه مدة 
ساعات3آل منها   

يكون احداها اختبار (
)موضوعى   

  وشفهية-اختبارات اآلينيكيه

216 اسبوع24

 
 

الجراحه 
 وفــــــروعهـا

 
 
 

900 
 

 اختباران تحريريان مدة
  ساعات3ااالول منهم

والثانى اختبار موضوعىمدة 
 ساعتان

  وشفهية-اختباات اآلينيكيه

108 اسبوع12

 
 

امراض النساء 
 والتوليد

 
 توزيع الساعات والدرجات على مقرر الجراحة وفروعه

 
 المقرر الزمن توزيع الدرجات

 شفهى
 واآلينيكى

ثالث اختبارات تحريريه زمن آل 
داها منها ثالثة ساعات ويكون اح

  اختبار موضوعى
 يوضع االمتحان بمعرفة قسم 

.الجراحة العامة   

اعمال 
السنه

االآلينيكى
)اسبوع(

النظرى 
)ساعه(

 

270 450  90 12 144  الجراحة العامة
والجراحات (

العامه والخاصه 
 داخل منهج

الجراحة العامة  
تتم 

 المشارآه
مع قسم 
الجراحه 
 العامه

 25
25
15
15
15
15

3
3
2
2
1
1

72  جراحة العظام 
 جراحة المسالك

 قلب وصدر
 مخ واعصاب

 تخـــــديــــــــــر
 اشعـــــــــــــــة

 
270 450 180 32 216  المجموع
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 12مـــــادة 
 

 )أ  (  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )ب  ( 
 
 

 )ج (  
 
 
 
 
 
 

 )د (  
 
 
 
 

 )هـ (  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ن فى المرحلة االآلينيكيةضوابط الدراسة واالمتحا
 

  اسبوعا 32مدة الدراسة بالفرقة الرابعة 
 . اسبوعا36مدة الدراسة بكل من الفرقتين الخامسة والسادسة 

مدة  الفرقة
الدراسة 
باالسبوع

موعد امتحان الدور  بداية الدراسة
 االول

موعد امتحان الدور 
 الثانى

الــرابعة
الخامسة
السادسة

32 
36 
36 

 ثالث من سبتمبرالسبت ال
    "       "         "    
 النصف الثانى من نوفمبر

 يونية
 يولية
 نوفمبر

 سبتمبر
 سبتمبر
 يونيٍة

 مع مراعاة انه يجوز لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكليه تعديل مواعيد االمتحانات 
 .الدراسيهومواعيد بداية الدراسه بالمرحله االآلينيكيه وبالتالى عدد االسابيع 

 
 .يلتزم القسم بالمناهج المرسلة من قبل لجنة المناهج المعتمدة بالمجلس االعلى للجامعات  

 
 من الدرجه الكليه للماده) عشرون بالمائه % 20(   يخصص ال متحانات اعمال السنه 

ا لل            الب وفق ى للط دريس االآلينيك ى الت ارآه ف ه المش ام العلمي ع االقس ا جمي ئول عنه ون مس درجات ويك
) الباطنه او الجراحه( المخصصه لكل قسم على ان يسلم آشف الدرجات من االقسام الفرعيه الى القسم االم 

رول المختص  ى الكنت ليمها ال ه وتس ه المجمع داد الكشوف النهائي ام الدراسى الع ة الع ى نهاي وتحتسب . ف
ى نهاية الدوره األآلينيكيه آل فى موعده   درجة اعمال السنه للطالب بناء على ما يتم لهم من تقييم أثناء وف         

 .   حسب توزيع جدول الدراسه 
 

ان                    ى السادسة اال اذا آ الينقل الطالب من الفرقة الرابعة الى الفرقة الخامسة وال من الفرقة الخامسة ال
ة     دا بالفرق د ج ازاو جي دير ممت ى تق ب الحاصل عل ان والطال ى دورىاالمتح واد ف ع الم ى جمي ا ف ناجح

 .عةأو الخامسة يحصل على منحة تفوق فى الفرقة األعلــى الراب
 
 

ة    راض الباطن ل أم ة مث ات تخصصات فرعي ة واالمتحان ة التعليمي ى العملي ا ف ارك معه ى تش واد الت الم
 -:والجراحة فتراعى فيها الضوابط اآلتية

ى -1 م فرع ل قس ون آ ى ضوء ال   ) خاص( أن يك ه ف ة ب رة الدراس الب فت يم الط ن تقي ئوال ع زمن مس
ة    درجات النهائي ليم آشوف ال تم تس نة المخصصة وي ال الس ة أعم دول الدراسى ودرج المخصص للج

 .مجمعة الى القسم األم 
 
 الباطنة العامة( التخصصات  وفى القسم األم  "   يقوم أعضاء هيئة التدريس فى االقسام الفرعية -2

ة ة العام ي )  و الجراح ليم رئ رى بتس دريس النظ اموا بالت ن ق ا  مم ة فيم ئلة المقترح م األم األس س القس
رية           ع وس ن وض ئول ع و المس م االم ه يس القس ون رئ ه ويك ة المطلوب ر األجاب ع عناص ة م قاموبتدريس
ة      ارآة حسب نوٍعي تم المش ى ت ان االآلينيك ى االمتح ات وف ال االمتحان ير اعم ى س راف عل ان واالش االمتح

  .  الحاالت المتوفرة فى التخصص 
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 13مــادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )أ (  
 
 
 )ب ( 
 
 
 
 )ج ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14مـادة 

 
 احكـــــــام عـــــــامــــــة                                

 
 
 

 توزيع درجـات مرحــلة البـكالـوريـوس
 

الدراسيهالمرحلة  درجات الفرقة الدراسية  مجموع الدرجات 
  االولى الثانية الثالثة

2600 950 850 800  ماقبل االآلينيكية
 السادسة 3750

1400 
الخامسة
1400

الرابعة
950

 االآلينيكـــــــــية

6350 ----- ----- ------  المجموع التراآمى
 
 .من االمتحانات النظرية% 30يعتبر الطالب راسبا اذا حصل على أقل من  -
 
 نجاح يكون وفقا لما يقررة مجلس الكلية بناء على توصية لجنة الممتحنين وتكونالتعويض لل -

 
 .    الدرجات المضافة للوصول الى درجة النهاية الصغرى للمادة اضافة حقيقية وليست اعتبارية 

 
 -: يقدرنجاح الطالب بأحد التقديرات اآلتية -
 

 ن مجموع الدرجاتفأآثرم% 85ممتــــــــــــــــــاز                  
 من مجموع الدرجات% 85الى أقل من % 75جيــــــد جــــــدا               من 
 من مجموع الدرجات% 75الى أقل من  % 65جيـــــــــــــــــــد               من
 من مجموع الدرجات% 65الى أقل من % 60مقبــــــــــــــــول              من 

 
  -:فيقدر بأحد التقديرين اآلتيين أما رسوب الطالب 

 
 من مجموع الدرجات % 60الى أقل من % 30ضعــيــــــــف     من 

 ٍٍٍٍ.من مجموع الدرجات لالمتحانات النظرية  % 30ضعــيف جدا      أقل من 
 
 

                        األحــــكام األنتقالية
  األعلى للجامعات وأعتمادها من يعمل بهذه الالئحة بعد التصديق عليها من المجلس

ة   دد بالمرحل ى الج ى طالب السنة األول ق عل ى ان تطب الى عل يم الع ر التعل دآتور وزي تاذ ال السيد األس
ى   ة وعل ام الدراسى األآاديمي ى الع ة ف ى طالب السنة الرابع ة عل ة األآلينيكي ى المرحل واد ف ع الم توزي

 .التالى لألعتماد 
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 الباب الثالث
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الآلئحة الداخليــة
   لمرحلة  

                  الدراسات العليا
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  أوال 

 
  )1(المادة 

 
 -:تمنح جامعة الزقازيق بناء علي طلب آلية الطب الدرجات العلمية اآلتية   # 

  
 -: درجة الماجستير في أحد فروع التخصص ا الآلينكية اآلتية –أ 
 

  . الباطنـــــــــــــــــــــــــــةاألمــــراض -1
 .االمـــراض العصبية والطب النفسي  -2
 .طب القلب واألوعيــــة الدمويــــــــة  -3
 . األمــــــــــــــراض الصـــــــدريـــــة  -4
 .االمـــــــــــــــراض المتوطنـــــــــــة  -5
 .األمــــــراض الجلدية والتناسليـــــة  -6
 .التأهيل والطب الطبيعى    الروماتزم و  -7
 .طـــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــال  -8
 .الباثولوجـــــــــيا االآلينكيــــــــــــة  -9

 . الجـــــــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــة  -10
 . جراحة المسالك البولية والتناسلية  -11
 . جراحــــــــــــــة العظـــــــــــــــــام  -12
 .ألذنٍ واألنف والحنجــــــــــــــرة   ا -13
 .  أمراض النساء و التولـيـــــــــــد  -14
 . طــــب وجراحـــــــة العيـــــــــون  -15
 .  التخـدير والعناية المرآزة الجراحية  -16
 . األشـــــــعة التشخيصيــــــــــــــة  -17
 . عـــــــــالج األورام والطب النووى  -18
 .ـــب المجتمع الصحــــــة العامة وط -19
 . طب الصناعات والصحة المهنية -20
 . الوبائيـــــات االآلينيكــــــــــــــية  -21
  .  طــــــــب األســـــــــــــــــــــــرة  -22
 . الطب الشــــــــــــرعي  والسموم  -23

 . الســمــــــــوم االآلينكيــــــــــــة -24  
 

 -:ساسية فى أحد فروع التخصص اآلتية  درجة ماجستير في العلوم الطبية األ–ب 
 

 .التشــــــــــــــريــح االدمى وعلم األجــنـــــــــــــــــــة -1
  .)علم األنسجة وبيولوجيا الخـــــــــــلية(الهستولوجيا  -2
 .)علم وظائف األعضــــــــــــاء( الفسيولوجيا الطبية  -3
 .ــــــــــــــــــــةالكــيميــــــاء الحــيـويـــــة الطـــبيـــــ -4
 .)عــــــلم األمــــــــــراض(البـاثولوجيــــــــــــــــــــا  -5
 .الميكـــــروبـيـولــوجــــيا والمناعة الطـــــــــبـيـة -6
 الطــفــيـــليــــــــــــــــــات الطبيـــــــــــــــــــــــــة  -7
  .الفارماآولوجيا االآلينيكية -8
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   -:أحد فروع التخصص ا الآلينكيةاآلتيةور في الطب أو الجراحة في     ج ـ  درجة دآت 

                  
 األمــــــــــــراض البــــــــــــــــــــاطنة -1

 األمــــــــــــراض العصبيــــــــــــــــــة-2
 األمــــــــــــراض الـنــفـــــــــــــــــسية -3
 ويـــــةطــــــب القلب واألوعية الدمـــ -4
 األمــــــــــراض الصـــــــــــــــــدريــة -5
 األمــــــــــــراض المتوطنــــــــــــــــة -6
 األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــة -7
 الرومـاتيزم والتـأهيل والطـب الطبيعى  -8
 طـــــــــــــــــــــــب األطـــفــــــــــــال -9

 االآلينكــــية  البـــــاثولوجيــــــــــــا  -10
  الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحــــة -11
  جـراحة المسـالك البــولية والتناسلية -12
  جـــــــــــــــراحـــة العــــــــــــــــــظام -13
  جـــــــراحة المــــخ واألعصـــــــاب  -14
  جــــــــــراحـــة القـــــلب والصـــــدر -15
 الحــــنجـــــــــــرة األذن واألنـــــف و -16
  أمراض النســـــــــــاء و التــــــوليــد -17
  طــــــب وجـــــــــــراحة العــــــــــيون -18
  التـخـد يــر والعناية المرآزة الجراحية  -19
  األشــــــــــعــة التشخـيصـيــــــــــــــة -20
  عــــــــــــــــالج األورام والطب النووى  -21
 عامة والطــــــــب المجتمعالصحــــــة ال -22
  طــب الصنــــاعات والصحــة المهنــــــية -23
  الطـــب الشـــــــرعــي والســــــــــــــموم -24
  الســــــــــــــمــوم االآلــينـكـــــــــــــــــية -25

      
 
 
 
 
 
 -: درجة دآتور في العلوم الطبية األساسية في أحد فروع التخصص اآلتية -د 

 
 .التشــــــــــــــريــح االدمى وعلم األجــنـــــــــــــــــــة -1
  .)علم األنسجة وبيولوجيا الخـــــــــــلية( الهستولوجيا -2
 .)علم وظائــــــــــــــف األعضاء( الفسيولوجيا الطبية -3
 .الكــيميــــــاء الحــيـــــــــــــــــــــويـــــــة الطـــبيــــــة-4
 .)عــــــلم األمــــــــــراض( البـاثولوجيــــــــــــــــــــــا -5
 . الميكـــــروبـيـولــوجــــيـــــا والمناعة الطـــــــــبـيـة-6
 . الطــفــيـــليــــــــــــــــــات الطبيــــــــــــــــــــــــــــــة -7
  .ــــــــــــــــــــــةالفارماآولوجيـــــــــــــــا االآلينيكيــــ-8
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شهادة التخصص المهني الدقيق  # 

 
 
 
 

 علي سبيل  ( في أحد فروع الطب الدقيقة ) شهادة التخصص المهنى الدقيق ( تمنح آلية الطب شهادة باسم **  
  وتعتبر شهادة .)   الخ .... قسطرة القلب – المناظير -  ECHO CARDIOGRAPHY:        المثال 

 .      مهنية تدريبية 
 

 .يشترط للتقدم لهذه الشهادة التدريبية المهنية أن يكون المتقدم حاصال علي الدآتوراه أو الماجستير **  
 

 .مدة التدريب يحددها القسم المختص طبقا لمتطلبات الدراسة والتدريب **  
 

 لموافقة على انشاء الشهادة موثقة تتقدم الكلية من خالل مجلس الجامعة للجنة القطاع الطبي لطلب ا**  
  .      بما يفيد أهلية القسم المختص العطاء هذه الشهادة من آوادر وخبرة وامكانيات تقنية 
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 ثانيا                        
       

  الماجستير                    
 

 
 )2(مادة  

  
 ـ  : لنيل درجة الماجستير سنتان علي األقل وتكون علي جزئين آما يلي مدة الدراسة 

 ـ  التخصصات االآلينكية : أوأل    
 )للدوراألول للتسجيل(ومدته ستة أشهر تبدأ اعتبارا من النصف الثانى من أآتوبر   :  الجزء األولـ 

  .) ي للتسجيلالدور الثان(                            والنصف الثانى من أبريل 
 .ومدته ثمانية عشر شهرا تبدأ أعتبارا من شهر مايو وشهرأآتوبر من آل عام :  الجزء الثانيـ 

  ـ  العلوم الطبيةاألساسية: ثانيا    
 
 )للدور األول من التسجيل(ومدته سنة تبدأ اعتبارا من النصف الثانى من أآتوبر   :  الجزء األولـ 

 ويحدد القسم المانح للدرجة.)للدور الثاني من التسجيل(  والنصف الثانى من أبريل                          
 . المادة أو المواد التى تدرس                           

 ومدته سنة تبدأ اعتبارا من شهر أآتوبر وشهر مايومن آل عام :   الجزء الثانيـ
 

 
 )3(مادة 

 
 -: را آلتي  يشترط في قيد الطالب لدرجة الماجستي

 
 أن يكون الطالب حاصال علي درجة البكالوريوس في الطب والجراحة  من احدى جامعات جمهورية -1

 .             مصر العربية أو علي درجة معادلة لها من معهدعلمي آخر معترف به من الجامعة 
 .أو مايعادلها  )االمتياز( أن يكون قد أنهى السنة التدريبية  -2

دة عام     ) عدا االطباء المقيمين والمعيدين(  للتسجيل  الطالب المتقدمين  -3 دريب لم رة الت يشترط قضاء فت
ة أو            فيات التعليمي د المستش ي أح ه ف جيل في دم للتس ب التق ذى يرغ ي التخصص ال اءة ف ل بكف آام

  .المستشفي التي يعمل بها علي أن تكون مؤهلة للتدريب وذلك قبل التقدم للتسجيل 
 

   - : التسجيل لدرجة الماجستير مرتين في السنة علي دورين آما يلييكون   ـ    )4(مادة 
 

 ـ  يكون في شهر أآتوبر ويخصص لجميع األطباء بما فيهــــــــــم المعيدين بالكلية : الدور األول     
 .واألطباء المقيمين بمستشفيات الجامعة                              

    
  في شهر أبريل ويخصص فقط للمعيدين بالكلية واألطـــــــــــباء المقيمينـ  يكون : الدور الثاني  

      .                              بمستشفيات الجامعة 
    ـ  يتم االعالن عن قبول ملفات التسجيل بالدراسات العليا خالل النصف األول من شهر أغسطس بالنسبة  

 . من شهر فبراير بالنسبة للدور الثاني      للدور األول وخالل النصف األول
 

 )5( مادة 
 

   ـ   تتولي لجنة الدراسات العليا بالكلية عن طريق لجنة تشـــــــــــكل لكل تخصص وضــــــــــــــع البرنامج
 ـــل هذه      التفصيلي للمقررات في حدود الســــــــــــــــــاعات الواردة في هذة الالئحــــــة علي أن تشمــــ

  علي      الساعات محاضرات وندوات مشترآة ودروس عملــــــــــــــــــية وتدريب اآلينكي  وذلك للعرض
 .     مجلس الكلية للنظر في ا قرارها 
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 )6(  مادة 
  

 ـ يشترط في الطالب للحصول على درجة ماجستير التخصص في أحد الفروع ا الآلينيكية      
 - :األتي

   
دريبي متكامل               -1 امج ت حضور المقررات الدراسية والتدريبات االآلينكية والعملية والمعمليةفي اطار برن

ا آتيب                        24لمدة   ل قسم والتي يحكمه ررة لك دريب المق ي خطة الت اء عل شهر بالمستشفي الجامعي بن
 . خاص بذلك والذى يقرره مجلس القسم المختص ) LOG BOOK(متابعة 

ي         أن يقوم بالعمل    -2 دة عام عل ة الطالب لم رأو حسب حال في االقسام المعنية آطبيب مقيم أصلي أو زائ
ا                االقل في قســـم التخصص حيث تنظم لهم خالله برمامج ومحاضرات وندوات وتدريبات أآلينكية طبق

  .لماجاء بكتيبات المتابعة مع ضرورة أستيفاء برنامج التدريب 
   في موضوع يقترحه مجلس      (ESSAY ) بحث مرجعي  أن يقوم الطالب باعداد رسالة على شكل -3

ة                    ة ومجلس الجامع ه مجلس الكلي القسم ويعتبر تدريبا في وسائل البحث واستقراء النتائج يوافق علي
دها يسمح للطالب                       ي تسجيل البحث بع لمدة ستة أشهر علي االقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية عل

   .تقديم البحث للجنة المناقشة 
 جح في أمتحان الجزئين االول والثاني واليشترط النجاح في جزء معين من الدراسة لالنتقالأن ين -4

  البحث- الجزء الثاني-الجزء األول ( اال انه يشترط النجاح في  المكونات الثالثة ,        للجزء الثاني 
 – مرة أخرى للحصول علي الدرجة وفي حالة الرسوب  في احداها يجوز التقدم)        المرجعي 

 .       وال يجوزتكرار المحاولة في أى من المكونات ألآثر من اربع مرات
          

 
 )7(مادة 

 
 -: يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير العلوم الطبية األساسية اآلتي   ـ 

 
 ر برنامج تدريبيـ   حضور المقررات الدراسية والتدريبات االآلينكية والعملية والمعمليةفي أطا1        

 .              متكامل 
شهر  بناء علي خطة التدريب المقررة لكــــل قسم والتي يحكمـــها آتيب متـــــــــــــــــابعة 24              لمدة 

)             LOG BOOK   خاص بذلك والذى يقرره مجلس القسم المختص. 
    في موضوع يقترحــــــــــه (ESSAY )لة على شكل بحث مرجعي   ـ   أن يقوم الطالب باعداد رسا2        

                مجلس القسم ويعتبر تدريبا في وسائل البحث واستقراء النتائج يوافق عليه مجلس الكلية ومجلس
ا يسمح               الجامعة لمدة ستة أشهرعلي االقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية علي تسجيل البحث بعده

   .               للطالب تقديم البحث للجنة المناقشة 
   أن ينجح في أمتحان الجزئين االول والثاني واليشترط النجاح في جزء معين من الدراسة لالنتقال-3   

  البحث- الجزء الثاني-الجزء األول ( اال انه يشترط النجاح في  المكونات الثالثة ,          للجزء الثاني 
 –للحصول علي الدرجة وفي حالة الرسوب  في احداها يجوز التقدم مرة أخرى )           المرجعي 

 .          وال يجوزتكرار المحاولة في أى من المكونات ألآثر من اربع مرات
 

 
 )8(مادة 

 
 ـ:يحسب التقدير النهائي لدرجة الماجستير آاآلتي ** 

 ــــــالة بدون تقديـــــــــر                        تقبل الرســـــــــــ
 المتحان الجــــــــــــــزء االول %       25            
 المتحان الجـــــــــــــزء الثاني %      75            

 
 
 )9(مادة 

 ـ :   االمتحانات
 ـ             : ـ التخصصات االآلينيكية: أوال     

 نات الجزء األول في النصف الثاني من شهر ابريل ومن يرسب يعيد االمتحــــان     تعقد أمتحا**       
                   في النصف الثاني من شهر سبتمبر وتعقد أمتحانات الجزء الثاني في شهرى نوفمبر 

  .                   ومايو من آل عام 

 ء األول أو الثاني عليه أن يؤدى االمتحان  ومن يرسب في مــــــادة من مواد الجــــــز**         
 .أوالمجموعات التي رسب فيها فقط                     في المـواد
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 ـ   : العلوم الطبية األساسية:  ثانيا        
  

   تعقدامتحانات الجزء األول في النصف الثاني من شهر سبتمبروالنصف الثاني من شـــهر**          
 .     ابريل وتعقد أمتحانات الجزء الثاني في شهرى نوفمبر ومايو من آل عام          

 
  .1مادة 

      
 أ ـ   اذا لم ينجح الطالب في الجزء األول من ا لماجستير خالل ثالث سنوات من تـــــاريخ تسجيله يلغ   

  .       تسجيله نهائيا 
  خالل ست سنوات من تاريخ التسجيل ويجوز لمجلسب ـ   يجب علي الطالب الحصول علي درجةا لماجستير

        الكلية الموافقة علي مــد فترةالتسجيل لمدة عام سابع آفرصةأخيرة و يلغي تسجيله نهائيا في حالة عدم 
    . حصوله علي الدرجة       

 
 
 11مادة 

 
روع األخرى     الطالب الذي حصل على درجةا لماجستير ويرغب في الحصول على درجة الماجستي            ر في أحد الف

  .يعفى من دراسة وامتحان المواد التي سبق اجتيازها 
 

 
 12مادة 

 
  ـ :التالي      تحسب تقديرات النجاح والرسوب في امتحانات درجة الماجستير على النحو

 
 ـــــــثر فـأآـــــــــــــــــــــ%         85      ممتــــــــــــــــــــــــاز            من   
 % 85الى أقــــــل من  %         75      جيد جــــــــــــــــــــدا             من  
 % 75الى أقــــــل من  %         65      جيـــــــــــــــــــــــــــد             من  
 %65ــــل من  الى أقـــ%         60      مقبـــــــــــــــــــــــول             من  
 % 60الى أقـــــــل من  %         30      ضعيــــــــــــــــــــــف             من  
 % .3      ضعيف جـــــــــــــــدا         أقل من 

  
      .من درجات التحريرى% 40  يعتبر الطالب راسبا في المادة اذا لم يحصل علي **  

 
 13مادة 

 
 ـ:الدراسة واالختبارات الواردة بالالئحة اآلتيتبين جداول     
 

 مقرارات الدراسة التي تدرس لنيل درجة الماجستير في أحد فرع التخصص االآلينيكية ويحدد مجلس      **
       .         الكلية بعد أخذ رأى مجالس األقسام المختصة الموضوعات التي تدرس في آل مقرر علـي حــــدة 

 ختبارات التحريرية واالآلينكية والشفوية لدرجة الماجستير في أحـــــــــد فروع التخصص عدد اال   **
    .         االآلينيكية 

 
 14مادة 

 
ادة التخصص              ا ومحاضرات في م ة األساسية دروس وم الطبي يشمل المقرر الدراسي لدرجة الماجستير في العل

 .ماجستير فيها وذلك طبقا لما يقره مجلس القسم المختص التي يتقدم  اليها الطالب للحصول علي درجة ال
 -:علي أن تعقد االختبارات آمايلي 

  
 .اختبار شفوى+ اختبار عملي +    اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات - :الجـزء األول **
 .ىاختبار شفو+ اختبار عملي +    اختباران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات - :الجزء الثاني** 
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 ثالثا 
 

 الدآتوراه
 

 
 15مادة 

      
        يشترط في قيد الطالب لدرجة دآتور في الطب أو الجراحــــــــة أو درجة دآتـــــــور في العـــــــــلوم 

 على األقل ، وعلى   ) جيد(        الطبيةاألساسية أن يكون حاصال علي  بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير
 علي األقل من احدى   ) جيد (         ماجستير في  مادة التخصص أو أحد المــــــواد المتصلة بها بتقديــــــر

        جامعات جمهورية مصر العربية أو علي درجة معادلـــــة لهـــــــا من معهدعلمي آخر معترف به من    
 .       الجامعة   

 
 

 
 16مادة 

     
 )CREDIT HOURS( يتبع نظام       

  يعد آل قسم آتيبا يوضح برنامج التدريب والمشارآة في األنشطة العلمية المختلفة وحضور المؤتمرات      
  .ويحدد عدد الساعات المعتمدة لكل من هذه األنشطة ,   العلمية ومناقشة الرسائل الجامعية 

  .تيفاء هذا البرنامج خالل فترة تسجيله للحصول على درجة الدآتوراه         ويتعين على الطالب اس
          آما   يلتزم القسم بتنظيم اآللية الآلزمة الستيفاء الطالب لهذا البرنامج عن طريق تنظيم محاضرات

 .         وندوات وورش ولقاءات علمية واآلينيكية حسب نوع التخصص
 

 
 17مادة 

   
 الكلية بناء علي اقتراح مجلس القسم مشرفا أو أآثر علي الرسالة العداد مشــــــــروع يعين مجلس **  

         البحث  المقترح من بين األساتذة أواألساتذة المساعدين ويجوز اشتراك المدرسين في األشــــــراف 
 عـــــلي )  بوظيفةمدرس بشرط مرور عامين علي األقل من تاريخ تعيينه(          في  حالة تعدد المشرفين 

               .         أال يزيد عدد المشرفين عن أربعة وثالثة من نفس التخصص 
 

  18مادة 
 يشترط في الطالب لنيل درجة دآتور في الطب أ والجراحة  أو درجة دآتور في      

             -:مايلي  العلوم الطبية األساسية       
 الث أجزاء متتابعة نجاحه في ث        

  ـ  :الجزء األول     ** 
 

  أشهر من تاريخ القيد  ويضم العلوم األساسية المرتبطة بفرع التخصص على أن تدرس   6       ومدته 
 آما تشمل دراسات متقدمة في مجال االحصاء ، وتخطيط الدراسات االآلينيكية ،,        بمفهوم تطبيقي 

 آتابة البحوث ، عمل الشرائح ، االحصاء  ، البحث  ( في العلوم الطبية واستخدامات الحاسب اآللي 
  ومن يرسب يعيد االمتحان في مادة .يؤدى بعدها الطالب امتحانات تحريرية )    الخ ...       المرجعي 

 .       الرسوب فقط ،  وبحد أقصى أربع أدوار خالل سنتين من تاريخ القيد 
 

 ـ :الجزء الثاني       **
         ومدته سنتان بعد النجاح فى الجزء األول ويضم العلوم االآلينيكية أو األآاديمية حسب نوع التخصص

 ثم )  16(        يستوفي  خاللها  الطالب الساعات المعتمدة طبقا لبرنامج التدريب المشار اليه فى المادة  
 .        يسمح له بالتقدم لالمتحانات المعنية 

 يصرح له) (NATIONAL BOARD ومن ينجح فىاالمتحـــان النظـرى النهائي الموحـد        
         بدخـــول االمتحانات األآلينكية والشفوية ومن يرسب في تلك االمتحانات ويكون ناجحا في االمتحان

 ار  وذلك خالل         النظري الموحد يعيد  االمتحانات االآلينيكية والشفوية فقط  وبحد أقصى أربعة أدو
 االمتحانات  عليه اعادة  واذا لم ينجح في هذه,          ثالث سنوات من تاريخ نجاحه فى االمتحان الموحد

 .        االمتحان النظري الموحد من جديد 
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 ـ ): الرســــــــــــالة( الجزء الثالث **
 

 كون بمثابة بحث مبتكر فى موضوع يقرهيسمح بتسجيلها بعد عام ونصف من تاريخ القيد للدرجة وت
مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية ولمدة سنتين على األقل من تاريخ موافقة مجلس الكليةعلى   
ا        تسجيل  الموضوع ، يتقدم بعدها الطالب بنتائج بحوثه فى رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشته فيه

 من المجلس األعلى مجلة علمية معتمدة ق منها فىوبشرط قبول ما اليقل عن بحث واحد مشــــت
 .، وال يسمح للطالب بمناقشة الرسالة اال بعد النجاح في الجزء الثاني  للجامعات

           
 -:أدوار االمتحانات  19مادة 

 . من آل عام   يعقد امتحان الجزء األول لدرجة الدآتوراه فى شهرى  أبريل و سبتمبر-
 فى شهرى مايو ونوفمبر)  )NATIONAL BOARDاالمتحان النظرى النهائي الموحد    يعقد-               

 .          من آل عام 
  على أن يشارك في هذه.  تعقد االمتحانات الشفوية واالآلينيكية فى الكلية بمعرفة األقسام المختصة-      

 .)  (NATIONAL BOARD                االمتحانات أساتذة من 
 

 
 .2مادة 

   
 ,   تضاف درجات أوراق التحريرى ووصف الحالة لبعضها ويعتبر النجاح والرسوب في المجموع الكلي 
     وتشمل امتحانات الدآتوراه في التخصصات الفرعية امتحانا تحريريا وأآلينيكيا في  المادة األساسية

 التخصصات المتعلقة بالمادة األم والتنسيق    ويجوز تحديد الورقة األولي في االمتحان التحريرى لكافة 
                       .    فيما يتعلق باالمتحان االآلينيكي 

          
 

 
 21مادة 

   
 .  يــذ آــــــــر مـوضـــــــــــــوع الـرســـــــــــالـة فــي شـــــــــــــهادة الــد آــــــــــــــــــــــــــتوراه **

 
 
 22ة ماد

  
  تبين الجداول الواردة بالالئحة عدد االختبارات التحريرية واالآلينيكية والشفوية المقررة لدرجــــــــة** 

      .        دآتور في الطب والجراحة في أحد فروع التخصص االآلينيكية
 اختبار شفوي + لي اختبار عم+  يعــــقد اختبــاران تحــــــــــريريان مدة آل منهما ثالث ساعات ** 

 .       لـدرجـــة دآـــتورفــي العـــــلوم الطبـــية األســـــــاسية 
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                       رابعا 
 
 
 
 

أحكام عامة       
 

 ـ:يشترط قبل تقدم الطالب لمناقشة رسالة الماجستيروالدآتوراه اآلتي: أ وال      
 

 ـ: ـ أن يكون حاصال علي دورات ثالث في الحاسب اآللي  آما يلي 1                   
 

     أـ دورة في مقدمة الحاسب         
 )متوسطة (     ب ـ دورة تدريبية    

     جـ ـ دورة في تطبيقات الحاسب  
 

 ة وحد ) 400(بمستوى اليقل عن ) فل المؤسسي التيو(ـ  ان يجتاز اختبار اللغة االنجليزية 2                      
 .وحدة بالنسبة للدآتوراة  ) 500(                         بالنسبة للماجستير و 

 
              من درجة التحريرى على األقل في الجزء الثاني من% 20يخصص :  ثانيـــا      

 . ).M .C.Q( رات الماجستير لعمل امتحان متعدد الخيا                  
 

      يقوم القسم المانح بوضع المنهج العلمي للمواد األآاديمية واالآلينيكية:    ثالثـــا    
   .                 وتطويره دوريا لمواآبة التطور العلمي ا لسريع 

 
 يكون التدريس واالمتحان بمشارآة األقسام األآاديمية مع األقسام :    رابعــا   

 .)بنسبة التدريس(            االآلينيكية     
              
 تعرض المناهج المقترحة من األقسام المختلفة على لجنة تطــــوير:    خامسا   

 .                التعليم الطبى بالكلية القرارها وتحديد من يقوم بالتدريس واالمتحان
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 ا خامس
 
 
 
 
 
 
 

               درجة الماجستير               
 جداول  الدراســـــــة                                  

                       واالختبــــــــارات
                           التحريرية واالآلينكية والشفويـــــــة 
                           التي يؤديهـاالطالب لنيل درجــــــــــة
                            الماجستير فـي أحـــــد فـــــــــــروع 

                                  ا لتخصص االآلينيكيــة
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  ماجستيراألمراض الباطنة-1

 
 نظام الدراسة

             )مدته ستة أ شهر  ( -:             الجزء األول 
 عدد الساعات في األسبوع                                                                                 

 عملينظرى المقــــــــرراتم
 - 3 مقرر علمي في آل من الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية  1
 - 1 مقرر علمي في التشريح والهستولوجيا     2
 - 2 مقرر علمي في الفارماآولوجيا 3
 2 2 مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا 4
 1 1 مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا االآلينكية والبكتريولوجيا والمناعة 5

           
 ) مدته ثمانية عشر شهرا (-:            الجزء الثاني  

         
 عملي نظرى المقرراتم
 - 6 مقرر علمي في األمراض الباطنة وفروعها 1
  يوميا6 -ب اآلينكي وعملي في األمراض الباطنة وفروعها والوسائل التشخيصية تدري2

                  
 نظام األمتحان

   -:            الجزء األول
 

 األختبارات م
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته  ساعتان في التشريح والهستولوجيا  1
 اختبار شفوى+ سيولوجيا والكيمياء الحيوية اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الف2
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفارماآولوجيا 3
+ الباثولوجيا االآلينكية والبكتريولوجيا والمناعة + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا 4

 اختبار شفوى+ اختبار عملي 

 
  -:          الجزء الثاني 

 
 االختبارات م
+ اختبار اآلينكي + اختباران تحريران مدة آل منهما ثالث ساعات في األمراض الباطنة وفروعها 1

 .اختبار شفوى
 .) مضاف الي شفوى األمراض الباطنة (  اختبار شفوى في الوسائل التشخيصية 2
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 راألمراض العصبية والطب النفسي  ماجستي- 2

 نظام الدراسة
 عدد الساعات في األسبوع             )    مدته ستة أ شهر ( -:        ا لجزء األول 

عملينظرى المقررات1
مقرر علمي في آل من الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية والفارماآولوجيا االآلينكية 1

 .للجهاز العصبي والغدد الصماء 
4 - 

 - 2 مقرر علمي في التشريح والنمو الجنيني والهستولوجيا للجهاز العصبي 2

مقرر علمي وعملي  في الوراثة للجهاز العصبي والنفسى وعلم النفس الخاص 3
 والقياسات النفسية

3 1 

     )     مدته ثمانية عشر شهرا (-:        الجزء الثاني  
 عملي نظرى المقرراتم
 تدريب اآلينكي ثالث 3 2  األمراض الباطنة  واآلينكي فيمقرر علمي 1

 مرات أسبوعيا
 ثالث مرات أسبوعياثالث مرات أسبوعيا   2 مقرر علمي واآلينكي في أمراض المخ واألعصاب  2

 
 ثالث مرات أسبوعياثالث مرات أسبوعيا   2 مقرر علمي واآلينكي في الطب النفسي  للبالغين واألطفال  3

 
رر علمي وعملي في الباثولوجيا التطبيقية  للجهاز مق 4

 العصبي والنفسي    
  مرة أسبوعيا2  ساعة اسبوعيا2

مقرر علمي وعملي في الفسيولوجيا االآلينكية  5
 للجهازالعصبي والنفسي 

  مرة أسبوعيا3  ساعة اسبوعيا2

 نظام االمتحان
   -:        الجزء األول

 االختبارات م
يرى مدته ثالث ساعات في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية والفارآولوجيا االآلينكيةوالغدد اختبار تحر1

 اختبار شفوى+ الصماء 
اختبار + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح والنمو الجنيني والهستولوجيا للجهاز العصبي2

 شفوى
لعصبي والنفسى وعلم النفس الخاص والقياسات اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الوراثة للجهاز ا3

 اختبار شفوى+ النفسية 
  -:              الجزء الثاني 

 االختبارات م
 اختبار شفوى+ اختبار أآلينكي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في األمراض الباطنة العامة 1
اختبار + اختبار اآلينكي +  واألعصاباختباران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في أمراض المخ2

 شفوى
+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا االآلينكية لألمراض العصبية وعلم النفس المرضي 3

 اختبار شفوى+ اختبار عملي
 +اختبار اآلينكي + اختباران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في الطب النفسي للبالغين واألطفال 4

 اختبار شفوى
اختبار + اختبار عملي+ اختبار تحريرى مدته ساعتان في الفسيولوجيا االآلينكية للجهاز العصبي والنفسي 5

 شفوى
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  ماجستير طب القلب واألوعية الدموية- 3
 

 نظام الدراسة
 عددالساعات في األسبوع               )ومدته ستة أشهر (  -:الجزء األول 

 
 عملينظرى ـــــــــرراتالمقـــــ م
 - 2 مقررعلمي في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية  1
 - 2 مقرر علمي في الفارماآولوجيا  2
 2 2 مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا 3
 1 2 مقرر علمي وعملى في التشريح 4
 

  )ثمانية عشر شهراومدته   ( -:الجزء الثاني 
 
 عمليىنظر المقــــــــــــــررات م
 ـ 1 مقرر علمي في أسس أمراض القلب 1
  أيام3 تدريب لمدة3 2 مقرر علمي واآلينكي في األمراض الباطنة العامة 2

 يوميـــــــــــا 3 يوميا2 مقرر علمي واآلينكي في أمراض القلب واألوعية الدموية 3
  رسم–الموجات فوق الصوتية ( مقرر علمي وعملي في طرق التشخيص  4

 مهارات – رسم القلب المتنقل – رسم القلب بالثاليوم المشع -قلب بالمجهودال
 الكهربائية والديناميكية  )  قسطرة القلب–حاالت العناية المرآزة 

 .واألشعة القلب 

  أسبوعيا 2 1

            
 نظام االمتحان

 -:الجزء األول 
 
 األختبارات م
 اختيار شفوى+ سيولوجيا والكيمياء الحيوية اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الف 1
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفارماآولوجيا  2
 اختبار شفوى+ اختبار عملي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا  3
 اختبار شفوى+ اختبار عملي + اختبار تحريرى مدته ساعتان في التشريح  4
  

 -:زء الثاني الج
 
 .اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في أسس أمراض القلب  1
 اختبار شفوى+ اختبار اآلينكي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في األمراض الباطنة العامة  2
اختباران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في أمراض القلب والدورة الدموية وطرق التشخيص  3

 .اختبار شفوى + اختبار اآلينكي +  والديناميكية واالشعاعية للقلب الكهربائية

 رسم القلب بالثاليوم - رسم القلب بالمجهود–الموجات فوق الصوتية (  اختبار عملي في طرق  التشخيص  4
كية الكهربائية والدينامي)  قسطرة القلب –    مهارات حاالت العناية المرآزة – رسم القلب المتنقل –المشع 

 .)يضاف الي اآلينكي أمراض القلب ( واالشعاعية للقلب 
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  ماجستيراألمراض الصدرية-4

 نظام الدراسة
             )ومدته ستة أشهر (  -:الجزء األول 

      عددالساعات في األسبوع                                                                            
عملي نظرى ــــــــــــــرراتالمقـ م
 - 2 مقرر علمي في التشريح والنمو الجنيني والهستولوجيا 1
 - 3 مقرر علمي في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية 2
 - 1 مقرر علمي في الفارماآولوجيا 3
 - 1 مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا 4
 - 1  مقرر علمي وعملي في البكتريولوجيا 5
 - 2    ر علمي وعملي في الصحة العامة والوبابائياتمقر 6 

 
  )ثمانية عشر شهراومدته   ( -:الجزء الثاني 

 
 عملينظرى المقــــــــــــــررات م
 تدريب لمدة يومين 2 مقرر علمي  واآلينكي في األمراض الباطنة العامة 1

 اسبوعيا ولمدة  ساعتين
 يوميا لمدة ستة أيام  في 4 4 درية والتدرنمقرر علمي واآلينكي في األمراض الص 2

 األسبوع
  ساعات أسبوعيا3 -  الرعاية المرآزة للجهاز التنفسي 3
 ساعة أسبوعيا2 - الوسائل التشخيصية المختلفة  4
 

                                         نظام االمتحان
 -:الجزءاألول

 
      األختبارات                                    م

 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ساعاتان في التشريح والهستولوجيا  1 
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ساعتان في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية  2 
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفارماآولوجيا الباثولوجيا والبكتريولوجيا  3 
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ساعتان في الصحة العامة والوبائيات  4 

 
 -:الجزء الثاني 

 
                                          االختبارات   م
 اختبار شفوى+ اختبار أآلينكي + اختبار تحريرىمدته ثالث ساعات في األمراض الباطنة العامة  1 
اختبار + اختبار أآلينكي + مدة آل منهما ثالث ساعات في األمراض الصدرية والتدرن اختباران تحريان  2 

 شفوى
 اختبار عملي وشفوى في وسائل التشخيص والرعاية المرآزة  3
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    ماجستير األمراض المتوطنة-5
 

 نظام الدراسة
 

 )ومدته ستة أشهر (  -:الجزء األول 
   عددالساعات في األسبوع                                                             

 عملي نظرى المقـــــــــــــــررات م
 - 3 مقرر علمي في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية والفاماآولوجيا  1
 2 3 مقرر علمي وعملي في البكتريولوجيا والطفيليات البشرية والتشريح 2
 2 2 مي وعملي في الباثولوجيا التطبيقيةمقرر عل 3
 يوميا2 2 مقرر علمي وعملي في الصحة العامة 4
 

 )ثمانية عشر شهراومدته  ( -:الجزء الثاني 
 
 عملي نظرى المقــــــــــــــررات م
 تدريب لمدة يومين2 2 مقرر علمي واآلينكي في األمراض الباطنة العامة 1
يوم2  المناطق الحارة واألمراض المعديةمقرر علمي واآلينكي في طب 2

 يا
 يوميا4

 
 نظام االمتحان

 -:الجزء األول
 
                                         االختبارات م
 اختبار شفوى+ اختبار تحرير مدته ثالث ساعات في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية  والفارماآولوجيا 1
اختبار + اختبار عملي + ات في البكتريولوجيا والطفيليات البشرية والتشريحاختبار تحريرى مدته ثالث ساع 2

 شفوى
 اختبار شفوى+ اختبار عملي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا التطبيقية 3
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الصحة العامة  4
 

 -:الجزء الثانى
 
                            االختبارات              م
 اختبار شفوى+ اختبار اآلينكي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في األمراض الباطنة العامة  1
اختبار اآلينكي+ اختبار ان تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في طب المناطق الحارة واألمراض المعدية  2

 اختبار شفوى+ 
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  ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية-6

 
 نظام الدراسة

 عددالساعات في األسبوع                 )ومدته ستة أشهر (  -:   الجزء األول 
   
 عملي نظرى المقـــــــــــــــررات م
 5 5ة باألشعة والكهرباء الطبية والليزر مقرر علمي في أسس عالج األمراض الجلدي  1
 1 2 مقرر علمي وعملي في الفطريات والبكتريولوجيا   2
 - 2 مقرر علمي في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية    3
 2 2 مقرر علمي وعملي في الهستوباثولوجيا   4
 - 2 مقرر علمي في الفارماآولوجيا الجلدية  5
 1 1 في الطب النفسي فيما يتعلق باألمراض الجلدية والتناسليةمقرر علمي وأآلينكي   6

 
 )ومدته ثمانية عشر شهرا  ( -:     الجزء الثاني 

 
 عملي نظرى المقــــــــــــــررات م
 10 10 مقرر علمي واآلينكي في األمراض الجلدية 1
 10 10 مقرر علمي واآلينكي في األمراض التناسلية وأمراض الذآورة 2
 2 2 مقرر علمي واآلينكي في األمراض الباطنة وعالقتها باألمراض الجلدية 3
   مقرر علمي واآلينكي في الجراحة العامة 4

                                      
 نظام االمتحان

 -:     الجزء األول
 

 االختبارات م
 اختبار شفوى+الطبية والليزر في أسس العالج باألشعة والكهرباء  اختبار تحريرى مدته ساعة 1
 اختبار شفوى + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية  2
 ختبار شفوى وعملي+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفطريات والبكتريولوجيا  3
 اختبار شفوى وعملي+ اختبار تحريرى مدته ساعتان في الهستوباثولوجيا  4
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ساعتان في الفارماآولوجيا الجلدية  5
اختبار تحريرى مدته ساعة في الطب النفسي فيما يتعلق باألمراض الجلدية والتناسلية والذآورة  6

 اختبارشفوى+
                   

 -:     الجزء الثانى
 

 ختبارات                                        اال م
 اختبار شفوى+ اختبار اآلينكي +  ساعات في الباطنة العامة والجراحة العامة ثالثاختبار تحريرى مدته  1
 اختبار شفوى+ اختبار اآلينكي +  ساعات في األمراض الجلدية ثالثاختباران تحريريان مدة آل منهما  2
 اختبار شفوى+ اختباراآلينكي + ض التناسلية والذآورة   ساعات في األمراثالثاختباران تحريريان مدة آل منهما  3
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  ماجستيرالروماتيزم والتأهيل و الطب الطبيعي-7
 

         نظام الدراسة
 لساعات في األسبوععددا                    )ومدته ستة أشهر (  -:               الجزء األول 

 عملي نظرى المقـــــــــــــــررات م

مقرر علمي وعملي في التشريح التطبيقي فيما يختص بالجهاز الحرآي والعصبي 1
 والتنفسي والدورى

2 2 

 مقرر علمي وعملي في الفسيولوجيا التطبيقية فيما يختص بالجهاز الحرآي والعصبي2
  والتنفسي والدورىوالغدد الصماء

2 2 

 2 2 مقرر علمي وعملي في أساسيات الكهرباء الطبية والعالجية 3

 - 2 مقرر علمي   في أساسيات المناعة 4

 - 2 مقرر علمي في الفارماآولجيا5

          
 )ومدته ثمانية عشر شهرا  ( -:              الجزء الثاني 

 عملي نظرى المقــــــــــــــررات م
 4 3 ي في األمراض الر وماتزمية والمناعةمقرر علمي وعمل 1
 4 3 مقرر علمي وعملي في أمراض الجهاز الحرآي   2
 3 2 مقرر علمي وعملي في التاهيل الطبي 3
 3 2 مقرر علمي وعملي في األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية 4
 3 2 ة مقرر علمي وعملي في االستعماالت االآلينكية للكهرباءالطبية العالجي 5
 2 2 مقرر طبي واآلينكي في األمراض الباطنة العامة 6
7 

 
 2 2 مقرر طبي واآلينكي في الجراحات العامة وتخصصاتها

                              
 نظام االمتحان

 -:        الجزء األول
 األختبارات م
 اختبار شفوى+ يا اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح التطبيقي والفسيولوج1

  اختبار شفوى+اختبار تحريرى مدته ساعتان في أساسيات الكهرباء الطبية والعالجية 2

  ختبار شفوى+اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في أساسيات المناعة والفارماآولوجيا 3

       
 ـ :  لجزء الثاني ا       

 ختبارات                                        اال م
اختبار + اختبار اآلينكي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في األمراض الروماتزمية وأمراض المناعة 1

 شفوى
 اختبار شفوى+ اختبار اآلينكي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التأهيل 2

ة والكهرباء الطبية العالجية اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في األجهزة التعويضية واالطراف الصناعي3
 اختبار شفوى+ اختبار عملي +

+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في أمراض الباطنة العامة وتخصصاتها والجراحة العامة وتخصصاتها 4
 اختبار شفوى+ آلينكي  ااختبار
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 ماجستير طب األطفال   -8

 
 نظام الدراسة

                      )ومدته ستة أشهر (  -:الجزء األول 
 عددالساعات في األسبوع                                                                            

عملي نظرى                               المقرراتم
 - 2 سيولوجيا والكيمياء الحيويةمقرر علمي في الف1
 1 1 مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا االآلينكية والبكتريولوجيا 2
 - 1 مقرر علمي في الفارماآولوجيا التطبيقية3
 1 1 مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا 4
 1 2 مقرر علمي وعملي في الصحة العامة والتغدية واالحصاء5
 - 1 مو الجنيني مقرر علمي في الن6
 

 )ومدته ثمانية عشر شهرا  ( -:الجزء الثاني 
 
عملي نظرى المقــــــــــــــررات م
 - 2 مقرر علمي في آل من الوراثة والنمو العقلي  للطفل الطبيعي  1
 2 1 مقرر علمي واآلينكي لحديثي الوالدة والمبتسرين 2
 8 6 ائياتمقرر علمي واآلينكي في أمراض األطفال والوب 3
 1 1 مقرر علمي وعملي في طرق تغذية األطفال 4

 
 نظام االمتحان

 -:الجزء األول
 
                                         االختبارات م
 اختبار شفوى + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية والفارماآولوجيا  1
 اختبار شفوى+  ثالث ساعات في الباثولوجيا والبكتريولوجيا والباثولوجيا االآلينكية اختبار تحريرى مدته 2
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الصحة العامة والتغذية واالحصاء  3
 اختبار تحريرى مدته ساعتان في النمو الجنيني  4
  

 -: الجزء  الثاني
 
                االختبارات                          م
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ساعتان في الوراثة والنمو العقلي للطفل الطبيعي  1
+ اختبار اآلينكي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في رعاية الطفل بما فيها حديثي الوالدة والمبتسرين  2

 اختبار شفوى
اختبارا اآلينكي ) + وتشمل الحميات ( الث ساعات في أمراض األطفال اختباران تحريريان مدة آل منهما ث 3

 اختبار شفوى+
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  ماجستيرالباثولوجيااالآلينكية -9 
         
 نظام الدراسة

 عددالساعات في األسبوع                       )ومدته ستة أشهر (  -:الجزء األول 
 عملي نظرى لمقـــــــــــــــرراتا م

 4 2 مقرر علمي وعملي في البكتريولوجيا1

 2 1 مقرر علمي وعملي في الطفيليات2

 3 2 مقرر علمي وعملي في الوراثة3

 
 )ومدته ثمانية عشر شهرا  ( -:الجزء الثاني 

 
 عملي نظرى المقــــــــــــــررات م
 4 3 يا االآلينكيةمقرر علمي وعملي في البكتريولوج 1
 8 4 مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا الكميائية 2
 8 4 مقرر علمي وعملي في أمراض الدم 3
 3 2 مقرر علمي وعملي في المناعة االآلينكية 4
 

 نظام االمتحان
 -:الجزء األول

 
                                         االختبارات م
 اختبار شفوى+ اختبار عملي + ث ساعات في البكتريولوجيا اختبار تحريرى مدته ثال1

 اختبار شفوى+ اختبار عملي + اختبارا تحريرى مدته ساعتان في الطفيليات 2

 اختبار شفوى+ اختبار عملي + اختبارا تحريرى مدته ساعتان في الوراثة 3

 
 -:الجزء  الثاني

 
 الختبارات                                        ا م
 اختبار شفوى+ اختبار عملي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في البكتريولوجيا االآلينكية1
 اختبار شفوى+ اختبار عملي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا الكيميائية 2

 وىاختبار شف+ اختبار عملي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في أمراض الدم3

 اختبار شفوى+ اختبار عملي + اختبار تحريرى مدته ساعتين في المناعة االآلينكية4
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  ماجستير الجراحة– 10

 
 نظام الدراسة

 )مدته ستة أشهر  ( -:الجزء األول 
 عدد الساعات في األسبوع                                                                                                                          

 عملي نظرى المقــــــــرراتم
 2 3   مقرر علمي وعملي في التشريح الجراحي والهستولوجيا والنمو الجنيني 1
 - 3 مقرر علمي وعملي في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية 2
 2 2 اثولوجيا النسيجية مقرر علمي وعملي في الب 3
 1 2 مقرر علمي وعملي في البكتريولوجيا 4
 - 2 مقرر علمي وعملي في الفارماآولوجيا 5
 

 )ومدته ثمانية عشر شهرا  ( -:الجزء الثاني 
 
 عملي نظرى المقــــــــــــــررات م
  4 مقرر علمي وعملي واآلينكي في الجراحة العامة وفروعها 1

 أسبوعاٍٍ
 ايومي18

 
 نظام االمتحان

  -:الجزء األول
 
                                         االختبارات م
اختبار شفوى +اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح الجراحى والهستولوجيا والنموالجنينى1

 اختبار عملي+
 اختبار شفوى    + والفارماآولوجيا  اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية2

اختبار +اختبار شفوى +اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا الجراحية العامة والبكتريولوجيا  3
 عملي

 
 -:الجزء  الثاني

 
                                         االختباراتم
اختبار + اختبار أآلينكي + ت في الجراحة العامة وفروعها  ختباران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعا1

 اختبارفي العمليات+شفوى
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  ماجستيرجراحة المسالك البولية والتناسلية- 11                         
 

 نظام الدراسة
 )مدته ستة أ شهر  ( -:الجزء األول 

 عدد الساعات في األسبوع                                                                          
 عملي نظرى المقــــــــرراتم
 4 2 مقرر علمي وعملي في التشريح الجراحي والهستولوجيا والنمو الجيني 1
 - 3 والكيمياء الحيوية مقرر علمي في الفسيولوجيا 2
 2 2 ملي في باثولوجيا الجهار البولي والتناسليمقرر علمي وع 3
 1 2 مقرر علمي وعملي في البكتريولوجيا 4
 - 2 مقرر علمي في الفارماآولوجيا 5
 

 )ومدته ثمانية عشر شهرا  ( -:الجزء الثاني 
 
 عملي نظرى المقــــــــــــــررات م
مرات 3  3 مقرر علمي واآلينكي في الجراحة العامة   1

 ياأسبوع
  يوميا3 9      مقرر علمي واآلينكي في جراحة المسالك البولية  2
 

                                         نظام االمتحان
 -:الجزء األول 

 
                                         االختبارات م
 اختبار شفوى+ والنمو الجنيني اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح الجراحي والهستولوجيا  1
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية والفارماآولوجيا  2
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا الجراحية والميكروبيولوجيا  3

                                         
 -:  لجزء الثاني ا

 
                                         االختبارات م
 اختبار شفوى+ اختبار أآلينكي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الجراحة العامة وفروعها  1
 اختبار+ اختبار أآلينكي + اختباران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في جراحة المسالك البولية  2

 اختبار في العمليات+ شفوى
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  ماجستيرجراحة العظام- 12
 

 نظام الدراسة
 )مدته ستة أشهر  ( -:     الجزء األول 

                                                                                                          عدد الساعات في األسبوع 
 عملي نظرى راتالمقــــــــرم
 2 2 مقرر علمي وعملي في التشريح الجراحي والهستولوجيا والنمو الجنيني 1
 - 3 مقرر علمي   في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية 2
 - 3 مقرر علمي   في الفارماآولوحيا 3
 2 3 مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا النسيجية 4
 1 2 مقرر علمي وعملي في البكتريولوجيا  5

 
 )ومدته ثمانية عشر شهرا  ( -:       الجزء الثاني 

 
 عملينظرى المقــــــــــــــررات م

 مرات أسبوعيا3 4 مقرر علمي واآلينكي في الجراحة العامة وفروعها 1

 مرات أسبوعيا3 2 مقرر علمي واآلينكي في أمراض جراحة العظام 2

 يايومين أسبوع2 2 مقرر علمي في األصابات  3

 
 نظام االمتحان

 -:         الجزء األول 
 

                                         االختباراتم
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح والهستولوجيا  والنمو الجنيني  1
 اختبار شفوى+ ماآولوجيا اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية والفار 2
 +اختبار عملي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا الجراحية والعظام والبكتريولوجيا  3

 ختبار شفوىا
 

 -:       الجزء الثاني
 

 االختباراتم
 فوىاختبار ش+ اختبار أآلينكي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الجراحة العامة وفروعها  1
اختبار في + اختبار شفوى+ اختبار أآلينكي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في جراحة العظام  2

 العمليات
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في االصابات  3
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 واألنف والحنجرة  ماجستير األذن- 13

 
 نظام الدراسة

 )هرمدته ستة أش ( -:      الجزء األول 
 عدد الساعات في األسبوع                                                                                 

 عملينظرى المقــــــــرراتم

مقرر علمي وعملي في التشريح الجراحي والنمو الجنيني الخاص بالرأس والرقبة  1
 والصدر

2 1 

 - 2 قية العامةمقرر علمي في الفسيولوجيا التطبي 2
 1 2 مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا 3
 2 2 مقرر علمي وعملي في البكتريولوجيا والفطريات والباثولوجيا االآلينكية 4
 - 2 مقرر علمي في مبادئ علم الوارثة واالحصاء الطبي 5

 
 )ومدته ثمانية عشر شهرا  ( -:     الجزء الثاني 

 
 عمليظرىن المقــــــــــــــررات م

رتين 2  2 مقرر علمي واآلينكي في الجراحة العامة  1  م
 أسبوعيا

 2 2 مقرر علمي واآلينكي في األمراض الباطنة العامة 2
 4 4 مقرر علمي وعملي واآلينكي في أمراض االذن واألنف والحنجرة 3
 - 1 مقرر علمي في أساسيات علم الصوت والسمعيات 4

 
 نظام االمتحان

 -:زء األول      الج
 

 االختبارات م
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح الجراحي والنمو الجنيني  1
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفسيولوجيا وعلم الوراثة الطبي  2
 اختبار شفوى+اختبارعملي+لوجيااختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا االآلينكية والبكتريو 3

 
 -:     الجزء الثاني

 
 االختبارات م
 اختبار شفوى+ اختبار أآلينكي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الجراحة العامة  1
 اختبار شفوى + اختبار أآلينكي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في األمراض الباطنة العامة  2
+ اختبار اآلينكي + ان مدة آل منهما ثالث ساعات في أمراض األذن واألنف والحنجرة اختباران تحريري 3

 اختبار في العمليات + اختبار شفوى 
 اختبار تحريرى مدته ساعتان في أساسيات علم الصوت والسمعيات  4
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  ماجستيرأمراض النساء والتوليد- 14

 
 نظام الدراسة

 )أشهر مدته ستة  ( -:الجزء األول 
 عدد الساعات في األسبوع                                                                                       

 عملي نظرى المقــــــــررات م

 أسبوعيا2 2 مقرر علمي وعملي في التشريح التطبيقي ألعضاء الجهاز التناسلي للمرأة والنمو الجنيني 1
 - 2  فسيولوجيا التناسل والتكاثر والغدد الصماء مقرر علمي في 2
 2 2 مقرر علمي وعملي في باثولوجيا الجهاز التناسلي للمرأة 3
 1 1 مقرر علمي وعملي في البكتريولوجيا 4
 - 1 )فيما يتعلق باألمومة ( مقرر علمي في الصحة العامة  5
 

 )ومدته ثمانية عشر شهرا  ( -:الجزء الثاني 
 
 عملي نظرى ــــــــــــرراتالمقــ م
 6 6 مقرر علمي واآلينكي في التوليد شامال وسائل التشخيص الحديث 1
 6 6 مقرر علمي واآلينكي في  أمراض النساء وسائل التشخيص الحديث 2
 2 2 مقرر علمي واآلينكي في  تنظيم األسرة وصحة المرأة 3
 2 2 ختص باألمومةمقرر علمي واآلينكي في  أمراض الباطنة فيما ي 4
 2 2 مقرر علمي واآلينكي في الجراحة العامة المتعلقة بتجويف البطن والحوض 5
 

 نظام االمتحان
 -:الجزء األول 

 
 االختبارات م
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح التطبيقي والنمو الجنيني  1
 اختبار شفوى+ ولوجيا التناسل والتكاثر والغدد الصماء اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في فسي 2
 اختبار عملي+اختبار شفوى +اختبار تحريرى مدنه ثالث ساعات في باثولوجيا الجهاز التناسلي للمرأة  3
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في البكتريولوجيا والصحة العامة  4
 

 -:الجزء الثاني  
 
 تاالختبارا م
 اختبار شفوى+ اختبار أآلينكي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التوليد  1
 اختبار شفوى+ اختبار اآلينكي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في أمراض النساء  2
 اختبار تحريرى مدته ساعتان في التعليق علي حالة أمراض نساء وأمراض والدة 3
 ان في تنظيم األسرة وصحة المرأةاختبار تحريرى مدته ساعت 4
 اختبار اآلينكي لنفس مجال الدراسة+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في جراحة تجويف البطن والحوض  5
 اختبار اآلينكي لنفس مجال الدراسة+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في األمراض الباطنة المتعلقة بالحوامل  6
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 جراحة ا لعيونو ماجستيرطب - 15  
 

 نظام الدراسة
 )مدته ستة أشهر  ( -:الجزء األول 

 عدد الساعات في األسبوع                                                                                 
 عملي نظرى المقــــــــررات م

 2 1 مقرر علمي وعملي في التشريح الجراحي والنمو الجنيني 1
 - 2 رر علمي في الفسيولوجيامق 2
 1 2 مقرر علمي وعملي في مبادئ البصريات 3
 1 3 مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا 4
 1 1 مقرر علمي وعملي في البكتريولوجيا 5
 

 )ومدته ثمانية عشر شهرا  ( -:الجزء الثاني 
 
 عملي نظرى المقــــــــــــــررات م
 2 2 حة العامةمقرر علمي واآلينكي في الجرا 1
 1 1 مقرر علمي واآلينكي في األمراض الباطنة والعصبية 2
  مرتان أسبوعيا4 4 مقرر علمي وعملي واآلينكي في طب العين 3
  مرتان أسبوعيا4 4 مقرر علمي وعملي واآلينكي في جراحة العين 4
 1 2 مقررعلمى وعملى فى الباثولوجيا التطبيقية 5
 

 نظام االمتحان
 -:األول الجزء 

 
 االختبارات م
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح  1
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفسيولوجيا  2
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في البصريــــات  3
 اختبار شفوى+ اختبار عملي + البكتريولوجيا اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات  في الباثولوجيا و 4
 

 -: الجزء الثاني
 
 االختبارات م
 اختبار شفوى+ اختبار أآلينيكي+ اختبار تحريرى مدته ساعتان في الجراحة العامة 1

 اختبار شفوى+ اختبار أآلينيكي + اختبار تحريرى مدته ساعتان في األمراض الباطنة والعصبية 2

 اختبار شفوى+ اختبار آلينيكي + ى مدته ثالث ساعات في طب العين اختبار تحرير3

 اختبار شفوى+ اختبار اآلينيكي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في جراحةالعين 4

 اختبار تحريرى مدته ساعتان فى الباثولوجيا التطبيقية5
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  ماجستير التخدير والعناية المرآزة الجراحية-16
 

 اسةنظام الدر
  )مدته ستة أشهر  ( -:الجزء األول 

                                                                                                                       عدد الساعات في األسبوع
 عملي نظرى المقــــــــرراتم

 - 1 مقرر علمي في التشريح  1
 - 2 سيولوجيامقرر علمي في الف 2
 - 2 مقرر علمي  في الفارماآولوجيا 3
 - 1 مقرر علمي في مبادئ الفيزياء وطرق القياسات االآلينيكية 4

 
 )ومدته ثمانية عشر شهرا  ( -:الجزء الثاني 

 
 عملي نظرى المقــــــــــــــررات م
 1 1 مقرر علمي واآلينيكي في األمراض الباطنة 1
 طوال العام 10 خ التخديرمقرر علمي في تاري 2
 ساعات أسبوعبا4 3 مقرر علمي وعملي في التخدير 3
 مرة أسبوعيا 1 مقرر علمي وعملي في عالقة التخدير باألمراض     4
 مرات أسبوعيا3 1 مقرر علمي وعملي في عالقة التخدير باألمراض وطرق االنعاش والعناية المرآزة 5
 

 نظام االمتحان
 -:الجزء األول 

 
 االختبارات م
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح والفسيولوجيا  1
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ساعتان في الفارماآولوجيا  2
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في مبادئ الفيزياء وطرق القياسات االآلينيكية  3
 

                                          
 -:الجزء الثاني

 
 االختبارات م
 اختبار شفوى+ اختبار اآلينيكي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في األمراض الباطنة  1
 اختبار شفوى+ اختبار آلينيكي + اختباران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في التخدير  2
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  ماجستيراألشعة التشخيصية- 17                            
 

 نظام الدراسة
 

 )مدته ستة أشهر  ( -:الجزء األول 
 عدد الساعات في األسبوع                                                                     

 عملي نظرى المقــــــــررات م

 2 3 ي وعملي في الفيزياء االشعاعيةمقرر علم 1
 1 1 مقرر علمي وعملي في التأثيرات البيولوجية لالشعاع وطرق الوقاية 2
مقرر علمي وعملي في استخدامات النظائر المشعة للتشخيص وتنظيم خدمات األشعة  3

 التشخيصية واالحصاءالبيولوجي
1 1 

 
 )ومدته ثمانية عشر شهرا  ( -:الجزء الثاني 

 
 عملي نظرى المقــــــــــــــررات م
 18 6  مقرر علمي وعملي واآلينيكي في التشخيص باألشعة 1
 4 2 مقرر علمي واآلينيكي في األسس االآلينكية في الجراحة واألمراض الباطنة 2
 1 1مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا 3
 

 نظام االمتحان
 -:الجزء األول 

 
 االختبارات م
اختبار شفوى+اختبار عملي +  تحريرى مدته ثالث ساعات في الفيزياء االلشعاعية اختبار1
+ ا ختبار شفوى +اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في تكنولوجيا الفحص باأل شعة والتشريح الراديولوجي 2

 اختبار عملي
لبيولوجيا االشعاعية وتنظيم اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في استخدامات النظائر المشعة للتشخيص وا3

   .اختبار شفوى+ اختبار عملي + خدمات األشعة التشخيصية واالحصاء البيولوجي 
 

 -:الجزء الثاني
 
 االختبارات م
 اختبار شفوى+اختبار عملي + اختباران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في التشخيص باألشعة  1
 +في األسس االآلينيكية في الجراحة واألمراض الباطنة والباثولوجيا اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات  2

 .اختبار شفوى + اختبار اآلينيكي 
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  ماجستير عالج األورام والطب النووى- 18
 

 نظام الدراسة
 عدد الساعات في األسبوع           )                      مدته ستة أشهر  ( -:الجزء األول 

عملي نظرى المقــــــــرراتم

 3 3 مقرر علمي وعملي في الفيزياء االشعاعية الطبية 1
مقرر علمي وعملي في بيولوجيا األورام والتأثيرات البيولوجية لالشعاع والوقاية منها  2

 واستعماالت النظائر المشعة 
2 2 

 1 1 آولوجيا األدوية المضادة للسرطان  مقرر علمي وعملي في فارما 3
 3 2 مقرر علمي وعملي في تكنولوجيا العالج باالشعاع 4
 - 1 مقرر علمي  في االحصاء الطبي البيولوجي 5

 
 )ومدته ثمانية عشر شهرا  ( -:الجزء الثاني 

 عملي نظرى المقــــــــــــــررات م
 1 1 مقرر علمي وعملي في باثولوجيا األورام 1
 6 6 مقرر علمي وعملي في عالج األورام باالشعاع والعقاقير  2
 2 2 مقرر علمي وعملي في عالج األورام باستعمال النظائر المشعة 3
الج     3 ة بع ه عالق ي مال ة ف راض الباطن ة وأم ي أسس الجراح ي ف ي وعمل رر علم مق

 األورام
2 4 

 
 نظام االمتحان

 -:الجزء األول 
 االختبارات م
 امتحان شفوى+ امتحان عملي + ار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفيزياء االشعاعية الطبية اختب 1
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في بيولوجيا األورام والتأثيرات البيولوجية لالشعاع والوقاية واستعماالت  2

 امتحان شفوى+ امتحان عملي + النظائر المشعة واالحصاء البيولوجي 
امتحان + امتحان عملي + ر تحريرى مدته ثالث ساعات في  فارماآولوجيا األدوية المضادة للسرطان اختبا 3

 شفوى
 امتحان شفوى+ امتحان عملي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في تكنولوجيا العالج  باالشعاع  4
 

 -: الجزء الثانى
 االختبارات م
 امتحان شفوى+ امتحان عملي + لوجيا األورام اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في باثو1

+ اختبار أآلينكي + اختباران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في عالج األورام باالشعاع والعقاقير2
 اختبار شفوى

اختبار + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في استعماالت النظائر المشعة فيما له عالقة بعالج األورام 3
 شفوى

  اختبار اآلينكي +
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في أسس الجراحة وأمراض الباطنة فيما له عالقة بعالج األورام 4

 .اختبار شفوى + اختباراآلينيكي+
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  ماجستير الصحة العامة وطب المجتمع–19
 

 نظام الدراسة
 )مدته ستة أ شهر  ( -:الجزء األول 

 عدد الساعات في األسبوع                                                                                  
 عملي نظرى المقــــــــررات م

 4 4 مقرر علمي وعملي في دراسة البيئة وعالقتها بالصحة العامة 1
 - 2 مقرر علمي في أسس التغذية والتعقيم الغذائي 2
 2 2 في البكتريولوجيامقرر علمي وعملي  3
 2 2 مقرر علمي وعملي في الطفيليات 4
 - 2 مقرر علمي في العلوم السلوآية واالجتماعية وعالقتها بالصحة العامة  5

 
 )ومدته ثمانية عشر شهرا  ( -:الجزء الثاني 

 عملي نظرى المقــــــــــــــررات م
 2 2 بائية واالحصاء الطبيمقرر علمي وعملي واآلينكي في خدمة الدراسات الو 1
 - 2 مقرر علمي في الدراسات السكانية 2
 2 4 مقرر علمي وعملي في وبائيات األمراض الوقائية والمكافحة 3
مقرر علمي وعملي في دراسة المشكالت الصحية وأنواع الخدمات للفئات المختلفة وتشمل رعاية  4

 الصحةالعمالية وغيرها / صحة المسنين / يفية الصحة الر/ الصحة المدرسية / األمومة والطفولة 
4 2 

 2 2 مقرر علمي وعملي في المشكالت الغذائية وأسلوب الوقاية منها  5
 2 2 مقرر علمي وعملي في ادارة الخدمات الصحية 6
 - 2 مقرر علمي في فروع الصحة العامة واألخرى 7
 

 نظام االمتحان
 

 -:الجزء األول 
 االختبارات م
+ اختبار شفوى +  بار تحريرى مدته ثالث ساعات في دراسة البيئة وعالقتها بالصحة العامة وأسس التغذية اخت 1

 اختبار عملي
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في العلوم السلوآية واالجتماعية وعالقتها بالصحة العامة  2
 اختبار عملي+  اختبار شفوى +اختبار تحريرى مدته ساعتان في البكتريولوجيا  3
 اختبار عملي+ اختبار شفوى + اختبار تحريرى مدته ساعتان في الطفيليات  4
 

 -:الجزء الثانى
 
 االختبارات م
اآلينيكياختبار +اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في طرق الدراسات الوبائية واالحصاء الطبي والدراسات السكانية  1
 اختبار شفوى+ ادارة الخدمات الصحية + ته ثالث ساعات في الوبائيات اختبار تحريرى مد 2
 اختبار شفوى+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في دراسة المشكالت الصحية والخدمات والتغذية  3
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   ماجستيرطب الصناعات والصحة المهنية– 20
 

 نظام الدراسة
 )مدته ستة أشهر ( -:الجزء األول 

 عدد الساعات في األسبوع                                                                                 
 عملي نظرى المقــــــــرراتم

 - 4 مقرر علمي في أسس طب الصناعات والصحة المهنية 1 
عمل مقرر علمي وعملي في الفسيولوجيا مع الترآيز علي فسيولوجيا البيئة وفسيولوجيا ال 2

 وفسيولوجيا التنفس
4 2 

 - 2 مبادئ علم السموم الصناعية واالآلينكية 3
 2 4 المؤثرات البيئية الفيزيائية 4
 - 2 مقرر علمي في العلوم السلوآية واالجتماعية وا لنفسية من حيث عالقتها بالصناعة  5
 - 2 مقرر علمي في االحصاء الطبي 6
 - 2 ة البيئة وعالقتها بالصحة المهنيةمقرر علمي في أسس الوبائيات وصح 7

 
 )ومدته ثمانية عشر شهرا  ( -:الجزء الثاني 

 
 عملي نظرى المقــــــــــــــررات م
 8 10 مقرر علمي وعملي واآلينيكي في طب الصناعات  1
 2 4 مقرر علمي وعملي  في علم األمراض المهنية 2
 4 6 مقرر علمي وعملي  في السموم الصناعية 3
 4 6 مقرر علمي وعملي  في الصحة الصناعية 4
 2 2 مقرر علمي وعملي  في الكيمياء الصناعية وطرق العمليات الصناعية وأخطارها علي الصحة  5
 

 نظام االمتحان
 -:الجزء األول 

 
 االختبارات م
+ بيئة والعمل التنفسي اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في أسس طب الصناعات والصحة المهنية وفسيولوجيا ال 1

 اختبار شفوى
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في مبادئ علم السموم الصناعية واالآلينيكية والعلوم السلوآية واالحصاء الطبي  2

 اختبار شفوى+ 
 

 -:الجزء الثانى
 
 االختبارات م
 بار شفوىاخت+ اختبار أآلينكي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في طب الصناعات  1
 اختبار عملي + اختبار شفوى + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في األمراض المهنية وعلم السموم  2
 +اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الصحة الصناعية والكيمياء الصناعية وطرق العمليات الصناعية   3

 اختبار شفوى +  اختبار عملي 
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  ماجستيرالوبائيات االآلينيكية-21                       
 

 نظام الدراسة
 عدد الساعات في األسبوع                                  )مدته ستة أشهر  ( -:الجزء األول 

 عملي نظرى المقــــــــرراتم

 2 2 مقرر علمي وعملي في أنواع البيانات  1
 6 4 مقرر علمي وعملي في استخدام الحاسب اآللي  2
 4 4 مقرر علمي وعملي في طرق عرض البيانات وقياستها  6
 2 2 مقرر علمي وعملي في خصائص المنحي الطبيعي للبيانات  4
 2 4 مقرر علمي وعملي في قانون االحتماالت  5

 
 )ومدته ثمانية عشر شهرا  ( -:الجزء الثاني 

 عملي نظرى المقــــــــــــــررات م
 2 2 لمقاييس االحصائية الحيوية  مقرر علمي وعملي في ا 1
 4 4 مقرر علمي وعملي في تسجيل البيانات الطبية باستخدام الحاسب اآللي  2
 2 2 مقرر علمي وعملي في مقاييس درجة خطورة التعرض للمرض  3
 4 4 مقرر علمي وعملي في أنواع الدراسات الوبائية واالآلينيكية  4
 4 4 الحصاء مقرر علمي وعملي في أسس علم ا 5
 4 4 مقرر علمي وعملي في تطبيقات علم االحصاء في الدراسات الوبائية واالآلينيكية  6

 
 نظام االمتحان

 -:الجزء األول 
 
 االختبارات م
 اختبار عملي + اختبار شفوى + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات فى أنواع البيانات وطرق عرضها وقياسها 1
 اختبار عملي  + اختبار شفوى + ه ثالث ساعات في خصائص المنحي الطبيعي للبيانات اختبار تحريرى مدت 2
 اختبار شفوى+ اختبار عملي مدته ثالث ساعات في استخدامات الحاسب اآللي  3

                      
 نظام االمتحان

 -:الجزء الثانى
 
 االختبارات م
 اختبار عملي + اختبار شفوى +  لمنحي الطبيعي للبياناتاختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في خصائص ا 1
اختبار تحريرى ومدته ثالث ساعات في  أنواع الدراسات الوبائية واالآلينكيــة و مقاييس درجة خطورة التعرض  2

 اختبار عملي+ اختبار شفوى + للمرض 
 اختبار عملي + بار شفوى اخت+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في  أسس علم االحصاء وتطبيقاته 3
 اختبار عملي ومدته ثالث ساعات في استخدامات الحاسب اآللي + اختبار شفوى  4
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  ماجستير طب األســـــــــــــرة-22
                  

                                                    نظام الدراسة 
 عدد الساعات في األسبوع                                    )مدته ستة أشهر  ( -:الجزء األول 

 عملي نظرى المقــــــــرراتم

 - 2 مقرر علمي في دراسة العلوم السلوآية والجتماعية 1
 - 2 مقرر علمي في أسس دراسة التغذية 2
 2 4 مقرر علمي في أسس الدراسات الوبائية وادارة الخدمات الصحية 3
 4 2االحصاء الحيوى وأستخدامات الحاسب اآللي في تسجيل وتحليل البيانات االحصائيةمقرر علمي في  4

 
 )ومدته ثمانية عشر شهرا  ( -:الجزء الثاني 

 عملي نظرى المقــــــــــــــررات م
 2 2 مقرر علمي وعملي في الخدمات الصحية األوليةوفي التثقيف الصحي 1
 4 2 نف واألذن والحنجرة والرمد األآثر أنتشارامقرر علمي واآلينكي في أمراض األ 2
 4 2 مقرر علمي واآلينكي في أمراض األطفال األآثر شيوعا في المجتمع 3
 4 2 مقرر علمي واآلينكي في األمراض الباطنية األآثر أنتشارا 4
 4 2 مقرر علمي واآلينكي في حاالت الطوارئ واالسعافات والجراحات األولية 5
 2 2 مي واآلينكي في أمراض آبار السن مقرر عل 6
 4 2 مقرر علمي واآلينكي في وسائل تنظيم األسرة وأمراض النساء األآثر انتشارا 7
                                          

 نظام االمتحان
 -:الجزء األول 

 االختبارات م
اختبار +  واالجتماعية في أسس دراسة التغذية اختبار تحريرى  مدته ثالث ساعات في دراسة العلوم السلوآية 1

 شفوى
اختبار تحريرى  مدته ثالث ساعات في أسس الدراسات الوبائية وادارة الخدمات الصحية واالحصاء الحيوى  2

 اختبار عملي+ اختبار شفوى + واسخدامات الحاسب اآللي 
 

 -:الجزء الثاني
 االختبارات م
 اختبار عملي+ اختبار شفوى + ي الخدمات الصحية األولية والتثقيف الصحي اختبار تحريرى مدته ساعتان ف 1
 اختبار اآلينيكي+ اختبار شفوى + اختبار تحريرى مدته ساعتان في أمراض األطفال  2
 اختبار اآلينيكي+ اختبار شفوى + اختبار تحريرى مدته ساعتان في األمراض الباطنة   3
 اآلينكي+ اختبار شفوى + في وسائل تنظيم األ سرة وأمراض النساء  اختبار تحريرى مدته ساعتان  4
اختبار + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في أمراض آبار السن وحاالت الطوارئ واالسعافات والجراحات األولية  5

 اختبار اآلينيكي+ شفوى 
 اختبار اآلينيكي+ تبار شفوى اخ+ اختبار تحريرى مدته ساعتان في األنف واألذن والحنجرة والرمد   6
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 الشرعي والسموم ماجستير الطب - 23                      

 
 نظام الدراسة

 
 )مدته ستة أشهر  ( -:الجزء األول 

 عدد الساعات في األسبوع                                                                                  
 عملي نظرى  ــــــررات المقــــــــم

 4 2 مقرر علمي وعملي في علم السموم 1
 6 3 مقرر علمي وعملي في الكيمياء الطبية الشرعية ويشمل التزييف والتزوير 2
 3 2 مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا الطبية الشرعية 3

 
 )ومدته ثمانية عشر شهرا  ( -:الجزء الثاني 

 
 عملي نظرى المقــــــــــــــررات م
 6 6 مقرر علمي وعملي في الطب الشرعي 1
 2 2 مقرر علمي واآلينكي في االصابات والعاهات وتعويضها 2
 يومان اسبوعيا تدريب عملي بأقسام مصلحة الطب الشرعي 3

                                      
 نظام االمتحان

 -:الجزء األول 
 

 االختبارات م
 اختبار شفوى+ اختبار عملي + مدته ثالث ساعات في السموم اختبار تحريرى  1
 اختبار عملي+ اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الكيمياء الطبية الشرعية  2
 اختبار شفوى + اختبار عملي + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا الطبية الشرعية 3

 
 -:الجزء الثاني

 
 االختبارات م
 اختبار شفوى+ باران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في الطب الشرعياخت 1
 اختبار اآلينيكي وشفوى في االصابات والعاهات  2
 اجراء الصفة التشريحية وآتابة تقرير عنها  3
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 االآلينكيةماجستيرالسموم    -24                                           

 
 نظام الدراسة

  
 )مدته ستة أشهر  ( -:الجزء األول 

 اعات في األسبوععدد الس                                                                           

 عملي نظرى المقــــــــرراتم

 - 2 مقرر علمي في علم الفارماآولوجيا1

 2 3 مقرر علمي وعملي في  علم السموم وقوانين السموم2

ساعات تدريب 4 3 مقرر علمي واآلينكي في األمراض الباطنة العامة3
 بالمستشفي

 
 )ومدته ثمانية عشر شهرا  ( -:الجزء الثاني 

 
نظر المقــــــــــــــررات م

 ى
 عملي

 2 4 مقرر علمي وعملي في  علم السموم العامة 1
ساعات تدريب  2 مقرر علمي واآلينكي في  علم السموم االآلينكية الخاصة 2

 بالمستشفي
 

 نظام االمتحان
 -:الجزء األول 

 
 االختبارات م
 ا وعلم السموم وقوانين السموماختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في علم الفارماآولوجي1

 اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في األمراض الباطنة العامة2

 اختبار شفوى واآلينيكي ومعملي3
 

 -:الجزء الثاني
 
 االختبارات م
 اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في علم السموم العامة1

 لينكيةاختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في علم السموم االآ2

 اختبار شفوى واآلينكي ومعملي في علم السموم االآلينكية 3
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 سادسا                          
 
 
 
 
 
 

                  

                           جداول اختبارات
 درجة الدكتواره

 جداول االختبارات التحريريـــــة                              
                         واالآلينكية والشفوية التي يؤديهـا
                         الطالب لنيل درجــــــــة دآتور فـي
                         الطب والجراحة في أحـــــد فروع

     التخصص االآلينيكية                              
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  درجة دآتور في األمراض الباطنة-1

 نظام االمتحان 
 -:الجزء االول 

 االختبارات م
 أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال احصاء  وتخطيط الدراسات االآلينيكية 1

 ي العلوم الطبية اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي ف 2

 أختبارتحريرى مدته ثالث ساعات في علم الفسيولوجيا التطبيقي والباثولوجيا التطبيقية   3
 أختبارشفوى فى علم الفسيولوجيا التطبيقي والباثولوجيا التطبيقية   4

 
 -:الجزء الثاني 

 االختبارات م
 االختبارات التحريرية

 منهما ثالث ساعات في األمراض الباطنة  اختباران تحريريان مدة آل -1
ا 
  

  أختبار تحريرى مدته ساعة ونصف لحالة يتولي الطالب شرحها وتشخيصها  ووصف عالجها - 2
 االختبارات االآلينيكية والشفوية 

  أختبار  أآلينيكي -1
   أختبار  شفوي  في األمراض الباطنة-2

ب 
 
 

 باثولوجيا التطبيقيةأختبار  شفوى في الفسيولوجيا وال-3

 
  درجة دآتور في األمراض العصبية-2

 نظام االمتحان
 -:الجزء األول

 االختبارات م
 أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االآلينيكية 1

 اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية  2

 ريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا وفسيولوجيا الجهاز العصبيأختبار تح 3
 أختبارشفوى فى الباثولوجيا وفسيولوجيا الجهاز العصبى  4

 
  -:الجزء الثاني

 االختبارات م
  االختبارات التحريرية

 أختباران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في أمراض المخ واألعصاب -1
 ا

 
 ريرى مدته ساعة ونصف لحالة يتولي الطالب شرحها وتشخيصها  ووصف عالجهاأختبار  تح-2

 االختبارات االآلينيكية والشفوية 
  اختبارشفوى فى أمراض المخ واألعصاب-1 
ب

  اختباراآلينيكى فى أمراض المخ واألعصاب -2 
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  النفسي درجة دآتور في الطب- 3                               

        نظام االمتحان
 -:الجزء االول

 االختبارات م
 أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االآلينيكية 1

 اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية  2

 يولوجيا التطبيقية والباثولوجيا التطبيقية أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في علم  النفس والفس 3
 أختبار شفوى في علم  النفس والفسيولوجيا التطبيقية والباثولوجيا التطبيقية 4

 
 -: الجزء الثاني

 االختبارات م
  االختبارات التحريرية

  أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الطب النفسي العام-1 
 ثالث ساعات في الطب النفسي الخاصأختبار تحريرى مدته -2 

 ا
 
 أختبار تحريرى مدته ساعة ونصف في حالة يتولي الطالب شرحهاوتشخيصها ووصف عالجها-3  

 االختبارات االآلينيكية والشفوية 
  أختبار  شفوي  في الطب النفسي  العام والطب النفسي الخاص -1 
ب
 

 لطب النفسي الخاص اختبار اآلينكي في الطب النفسي  العام وا-2 
 

  درجة دآتور في طب القلب واألوعية الدموية-4       
 

     نظام األمتحان
 -:الجزء األول

 االختبارات م
 أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االآلينيكية 1

 لطبية اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم ا 2

 أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في علم الفسيولوجيا التطبيقي والتشريح التطبيقي  3
 أختبار شفوى في علم الفسيولوجيا التطبيقي والتشريح التطبيقي 4

 
 -:الجزء الثاني 

 االختبارات م
  االختبارات التحريرية

 مراض القلب واألوعية الدموية أختباران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في أ-1
 ا
 

  أختبار تحريرى مدته ساعة ونصف في حالة يتولي الطالب شرحها وتشخيصها ووصف عالجها-2
 االختبارات االآلينيكية والشفوية 

  أختبار أآلينكي في أمراض القلب واألوعية الدموية-1 
ب 

  أختبار شفوى في أمراض القلب واألوعية الدموية-2 
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  درجة دآتور في األمراض الصدرية-5                 
  نظام األمتحان

 -:الجزء األول
 األختباراتم 
 أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االآلينيكية 1

 اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية  2

 ارتحريرى مدته ثالث ساعات في علم الفسيولوجيا التطبيقي والباثولوجيا التطبيقية أختب3

 أختبارشفوى في علم الفسيولوجيا التطبيقي والباثولوجيا التطبيقية4

 
 -:الجزء الثاني

 األختبارات م
  االختبارات التحريرية

 لصدرية أختباران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في األمراض ا-1
 ا
 

  أختبار تحريرى مدته ساعة ونصف لحالة يتولي الطالب شرحهاوتشخيصها  ووصف عالجها -2
 االختبارات االآلينيكية والشفوية 

  أختبار أآلينكي في األمراض الصدرية-1
ب

 أختبار شفوى في األمراض الصدرية-2
 

  درجة دآتور في األمراض المتوطنة-6                     
 

 ام األمتحاننظ
 -:الجزء األول

 االختبارات م
 أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االآلينيكية1

 اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية 2

 ة فيما له عالقة بطب المناطق الحارة أختبارتحريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا و الفسيولوجيا التطبيقي3

 أختبارشفوى  في الباثولوجيا و الفسيولوجيا التطبيقية فيما له عالقة بطب المناطق الحارة4

 
 -:الجزء الثاني

 االختبارات م
  االختبارات التحريرية

   أختباران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في طب المناطق الحارة-1
 ا
 

 بار تحريرى مدته ساعة ونصف لحالة يتولي الطالب شرحها وتشخيصها  ووصف عالجها  أخت- 2
 االختبارات االآلينيكية والشفوية 

 أختبار اآلينكي في طب المناطق الحارة -1
ب

  اختبار شفوى في طب المناطق الحارة-2
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  درجة دآتور في  األمراض الجلدية والتناسلية  -7                        

 نظام األمتحان
 -:الجزء األول

 األختبارات م
 أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االآلينيكية 1

 اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية  2

ختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفطريات والهستوباثولوجيا وخالفه من المواد األساسية المتعلقة باألمراض أ3
 الجلدية والتناسلية 

 أختبار شفوى في الفطريات والهستوباثولوجيا وخالفه من المواد األساسية المتعلقة باألمراض الجلدية والتناسلية 4

 
 -:الجزء الثاني 

 اراتاألختب م
  االختبارات التحريرية

  أختباران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في األمراض الجلدية- 1
 أختبار تحريرى مدته ساعة ونصف لحالة يتولي الطالب شرحها وتشخيصها ووصف عالجها في األمراض الجلدية  - 2

 ا
 
 اض التناسلية أختباران تحريران مدة آل منهما ثالث ساعات في األمر- 3 

 االختبارات االآلينيكية والشفوية
  أختبار أآلينكي واختبار شفوى في األمراض الجلدية-1 
ب
 
 أختبار أآلينكي واختبار شفوى في األمراض التناسلية - 2  

 
  درجة دآتور في الروماتيزم والتأهيل و الطب الطبيعي  - 8

 نظام األمتحان
 -:الجزء األول

 األختبارات م
 أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االآلينيكية1

 اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية 2

 أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح التطبيقي والفسيولوجيا التطبيقية 3

 بيقي والفسيولوجيا التطبيقيةأختبار شفوى في التشريح التط4

 
 -:الجزء الثاني

 األختبارات م
 االختبارات التحريرية ا

 . أختبار تحريري مدته ثالث ساعات في األمراض  الروماتيزمية وأمراض المناعة - 1
  أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في أمراض الجهاز الحرآي اآلخرى والطب الطبيعي والتأهيل- 2  

 الطراف الصناعية واألجهزة التعويضية      وا
  أختبار تحريرى مدته ساعة ونصف يشتمل علي عرض ومناقشة حالة- 3 

 االختبارات االآلينيكية والشفويةب
  أختبار أآلينكي وشفوى في األمراض الروماتيزمية- 1

  أختبار أآلينكي وشفوى في أمراض الجهاز الحرآي  والطب الطبيعي والتأهيل- 2 
  أختبار عملي في األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية- 3 
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   درجة دآتور في  طب األطفال- 9
                                            

 نظام األمتحان
 -:الجزء األول

 
 األختبارات م
 أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االآلينيكية 1

 ختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية ا 2

 أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا والفسيولوجيا التطبيقية 3

 أختبار شفوى في الباثولوجيا والفسيولوجيا التطبيقية4

 
 -:الجزء الثاني

 
 األختبارات م
 االختبارات التحريرية أ

 باران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في طب األطفال أخت- 1
  أختبار تحريرى مدته ساعة ونصف لحالة يتولي الطالب شرحها وتشخيصها ووصف عالجها- 2 

 االختبارات االآلينيكية والشفويةب
 رضيع أختبار أآلينكي يتكون من فحص ومناقشة حالة طويلة وثالث حاالت علي األقل قصيرة أحداهما - 1

  أختبار شفوى في طب األطفال - 2 

 
 

   درجة دآتور في الباثولوجيا االآلينيكية  - 10                
 

 نظام األمتحان
 -:الجزء األول

 األختبارات م
 أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االآلينيكية1

 دامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخ2

 اختبار عملي واختبارشفوي + اختبار تحريري مدته ساعتين  في البيولوجيا الجزئية 3

 
 -:الجزء الثاني

 
 االختبارات م
 االختبارات التحريرية ا

  أختباران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في الباثولوجيا األآلينكية-
 االآلينيكية والشفويةاالختبارات 

  اختبار عملي في الباثولوجيا األآلينكية- 1
ب 

  اختبار شفوى في الباثولوجيا األآلينكية- 2
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   درجة دآتور في الجراحــــــــــــــــــة- 11
 

 نظام األمتحان
 -:الجزء األول

 األختبارات م
 الدراسات االآلينيكيةأختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط  1

 اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية  2

 اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح الجراحي والباثولوجيا الجراحية الخاصة 3
 اختبار شفوى في التشريح الجراحي والباثولوجيا الجراحية الخاصة 4
 

 -:الجزء الثاني 
 األختبارات م

 الختبارات التحريريةا
  أختباران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في الجراحة العامة وفروعها- 1

 أ

  أختبار تحريرى مدته ساعة ونصف يتضمن حالة يتولي الطالب شرحها وتشخيصها ووصف عالجها- 2
 االختبارات االآلينيكية والشفوية

 مليات  اختبار في أجراء الع- 1
  اختبار شفوى في الجراحة العامة- 2

ب 

  اختبار اآلينكي في الجراحة العامة- 3
 
 

  درجة دآتور في جراحة المسالك البولية والتناسلية- 12
 نظام االمتحان

 -:الجزء األول
 
 األختبارات م
 أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االآلينيكية1

 اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية 2

 أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح الجراحي والباثولوجيا الجراحية الخاصة  3
 أختبار شفوى في التشريح الجراحي والباثولوجيا الجراحية الخاصة  4
 

 -:الجزء الثاني
 االختبارات  م

 ختبارات التحريريةالا
  أختباران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في جراحة المسالك البولية والتناسلية  - 1

 أ

  أختبار تحريرى مدته ساعة ونصف يتضمن حالة يتولي الطالب شرحها وتشخيصها  ووصف عالجها- 2
 االختبارات االآلينيكية والشفوية

  أختبار في أجراء العمليات - 1
  أختبار شفوى في جراحة المسالك البولية والتناسلية  - 2

ب 
 

  أختبار أآلينكي في جراحة المسالك البولية والتناسلية  - 3
                             



 60
 
 

   درجة دآتورفي جراحة العظام- 13                                      
 

 نظام األمتحان
 -:الجزء األول

 اتاألختبار م
 أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االآلينيكية 1

 اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية  2

 أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح الجراحي والباثولوجيا الجراحية الخاصة  3
 ريح الجراحي والباثولوجيا الجراحية الخاصة  أختبار شفوى في التش4
 

 -:الجزء الثانى
 األختبارات م

 الختبارات التحريريةا
  أختباران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في جراحة العظا م- 1

أ 

  أختبارتحريرى مدته ساعة ونصف يتضمن حالة يتولي الطالب شرحها وتشخيصها وصف عالجها- 2
 رات االآلينيكية والشفويةاالختبا

  أختبار في أجراء العمليات - 1
  أختبار شفوى في جراحة العظا م- 2

ب 

  أختبار أآلينكي في جراحة العظا م- 3
 

  درجة دآتور في جراحة المخ واألعصاب - 14
 

 نظام األمتحان
 -:الجزء األول

 
 األختبارات م
 اء  وتخطيط الدراسات االآلينيكيةأختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحص 1

 اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية  2

أختباران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في التشريح الجراحي وباثولوجيا جراحة المخ واألعصاب والعمود 3
 الفقرى 

 وجيا جراحة المخ واألعصاب والعمود الفقرى أختبار شفوي فى التشريح الجراحي وباثول4
 

 -:الجزء الثاني
 األختبارات م

 االختبارات التحريرية
  أختباران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في جراحة المخ واألعصا ب- 1

 أ 

  أختبارتحريرى مدته ساعة ونصف يتضمن حالة يتولي الطالب شرحها وتشخيصها - 2
 الآلينيكية والشفويةاالختبارات ا

  أختبار في اجراء العمليات - 1
ب 

  أختبار اآلينيكي  واختبار شفوي في جراحة المخ و األ عصاب والعمود الفقرى- 2
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  درجة دآتور في جراحة القلب والصدر-  15

 نظام األمتحان
 -:الجزء األول

 
 األختبارات م
 اء  وتخطيط الدراسات االآلينيكيةأختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحص 1

 اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية  2

 أختبار تحريري مد ته ثالث ساعات في التشريح الجراحي والباثولوجياالجراحية العامة والخاصة 3
 أختبار شفوى في التشريح والباثولوجيا الجراحية العامة والخاصة 4

 
 -:الجزء الثاني

 
 األختبارات م

 االختبارات التحريرية
  أختباران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في جراحة القلب وجراحةالصدر- 1

 أ
  

  أختبارتحريرى مدته ساعة ونصف يتضمن حالة يتولي الطالب شرحها وتشخيصها - 2
 االختبارات االآلينيكية والشفوية

 اجراء العمليات  أختبار في - 1
ب
  

  أختبار اآلينيكي  واختبار شفوي في الجراحة العامة وجراحة القلب والصدر- 2
 

  درجة دآتور في األذن واألنف والحنجرة-16
 نظام األمتحان

 -:الجزء األول
 
 األختبارات م
 أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االآلينيكية 1

 ار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية اختب 2

 أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح الجراحي والباثولوجيا الجراحية الخاصة 3
 أختبار شفوى في التشريح الجراحي الخاص 4

 
 -: الجزء الثاني 

   
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 األختبارات م
 االختبارات التحريرية

 ران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في أمراض األذن واألنف  و الحنجرة أختبا- 1
 أ

  أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح الجراحي والباثولوجيا الجراحية الخاصة- 2
 االختبارات االآلينيكية والشفوية

  أختبار شفوى في الباثولوجيا الجراحية الخاصة- 1
 مليات  أختبار في الع- 2
  أختبار أآلينكي- 3

ب 

  أختبار شفوى- 4
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  ـ درجة دآتور في التوليد وأمراض النساء17
 نظام األمتحان

 -:الجزء األول
 األختبارات م
 أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االآلينيكية 1

 مات الحاسب اآللي في العلوم الطبية اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدا 2

أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح الجراحي والباثولوجيا والبكتريولوجيا فيما يختص بأمراض النساء  3
 والوالدة

 
 -:الجزء الثاني

 األختبارات م
 االختبارات التحريرية

  أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التوليد- 1
 بار تحريرى مدته ثالث ساعات في أمراض النساء أخت- 2

 أ

  أختبارتحريرى مدته ساعة ونصف يتضمن حالة يتولي الطالب شرحها وتشخيصها  ووصف عالجها- 3
  -: االختبارات االآلينيكية والشفوية  
  أختبار شفوى في التوليد وامراض النساء- 1
  أختبار في العمليات - 2

ب

 ي فى التوليد وأمراض النساء أختبار أآلينك- 3
 

  درجة دآتور في طب وجراحة العيون-18
 نظام األمتحان

 -:الجزء األول
 
 األختبارات م
 أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االآلينيكية 1

 اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية  2

 أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في تشريح وفسيولوجيا وباثولوجيا وبكتريولوجيا العين والبصريات 3
 أختبار شفوى في تشريح وفسيولوجيا وباثولوجيا وبكتريولوجيا العين والبصريات 4

 -:الجزء الثاني
 
 األختبارات م

 االختبارات التحريرية
 ي طب العين أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات ف- 1
  أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في جراحة العين- 2

أ 

  أختبارتحريرى مدته ساعة ونصف يتضمن حالة يتولي الطالب شرحها وتشخيصها ووصف عالجها- 3
   -: االختبارات االآلينيكية والشفوية 

  أختبار في العمليات- 1
  أختبار شفوى - 2

ب 

  أختبار أآلينكى- 3



 63
 

 
  درجة دآتور في التخديروالعناية المرآزة الجراحية-19

 
 نظام األمتحان

 -:الجزء األول
 
 األختبارات م
 أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االآلينيكية 1

 اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية  2

 ى مدته ثالث ساعات في التطبيقات األآلينيكية للعلوم األساسية التي لهاعالقة بالتخدير أختبار تحرير 3

 أختبار شفوى في التطبيقات األآلينيكية للعلوم األساسية التي لهاعالقة بالتخدير  4

 
 -:الجزء الثاني

 
 األختبارات م
 االختبارات التحريريةأ 

 ات القياسات االآلينيكية اختباران تحريريان في التخدير ونظري-1
 -: االختبارات الشفوية ب

   اختبار شفوى في التخدير ونظريات القياسات االآلينيكية - 1
 
 

  درجة دآتور في األشعة التشخيصية-20
 نظام األمتحان

 -:الجزء األول
 
 األختبارات م
 ينيكيةأختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االآل 1

 اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية  2

 أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا فيما له عالقة باألشعة التشخيصية 3

 أختبار شفوى في الباثولوجيا 4

 
 -:الجزء الثاني 

 األختبارات م
 -: االختبارات التحريرية أ

 ان تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في األشعة التشخيصيةأختبار-1
 أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في األمراض الباطنة والجراحة فيما له عالقة باألشعة التشخيصية-2

 -: االختبارات االآلينيكية والشفوية 
  اختبار أآلينيكي في األشعة التشخيصية -1       
 فوى في األشعة التشخيصية  أختبار ش- 2       

ب 

  أختبار أآلينيكي وشفوى في األمراض الباطنة والجراحة فيما له عالقة باألشعة- 3       
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  درجة دآتور في عالج األورام والطب النووى- 21                          
 

 نظام األمتحان
 -:الجزء األول

 
 األختباراتم
 بار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االآلينيكيةأخت1

 اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية 2

 أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في باثولوجيا األورام 3

 أختبار عملى وشفوى في باثولوجيا األورام 4

 
 -:الجزء الثاني

 
 األختبارات م

 -: االختبارات التحريرية
  أختباران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في عالج االورام باالشعاع  والنظائر المشعة    - 1

أ 

  أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الجراحة وأمراض الباطنة فيما له عالقة باألورام - 2
 - : االختبارات االآلينيكية والشفوية

 أمتحان شفوى في عالج االورام باالشعاع  والنظائر المشعة+    أمتحان أآلينيكي - 1
ب 

 أمتحان شفوى في الجراحة وأمراض الباطنة فيما له عالقة باألورام+     امتحان أآلينيكي - 2
 

  درجة دآتور في الصحة العامة وطب المجتمع-22
 

 نظام األمتحان
 -:الجزء األول

 
 اتاألختبارم
 أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االآلينيكية1

 اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية 2

 
 -:الجزء الثاني

 
 األختبارات م
 -: االختبارات التحريريةأ 

 روع الصحة العامة والطب الوقائي واألجتماعيأختباران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في ف
 -: االختبارات االآلينيكية والشفوية ب

 أختبار شفوى في فروع الصحة العامة والطب الوقائي واألجتماعي
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  درجة دآتور في طب الصناعا ت والصحة المهنية-23
 نظام األمتحان

 -:الجزء األول
 
 األختباراتم
 ته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االآلينيكيةأختبار تحريرى مد1

 اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية 2

أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الكيمياء الصناعية والفسيولوجيا البيئية والمواد المستخدمة في الصناعة 3
 وأخطارها علي الصحة 

 أختبار شفوى وعملي  في الكيمياء الصناعية والفسيولوجيا البيئية والمواد المستخدمة في الصناعة وأخطارها 4
 علي الصحة

 
 -:الجزء الثانى

 
 األختبارات م

  -: االختبارات التحريرية
  أختبار  تحريرى مدته ثالث ساعات في طب الصناعات- 1

 أ

 ي الصحة المهنية  أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات ف- 2
 -: االختبارات االآلينيكية والشفوية 

  أختبار أآلينيكي في طب الصناعات ويشمل أختبارا في المتحف و تقدير العجز الناتج عن الصناعة  واألشعة - 1
       وأختبار في طرق التحليل والتشخيص لألمراض المهنية

  أختبار شفوى في طب الصناعات- 2

ب 

 ر شفوى وعملي  في الصحة المهنية أختبا- 3
                         

  درجة دآتور في الطب الشرعي والسموم  -24
 نظام األمتحان

 -:الجزء األول
 األختبارات م
 أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االآلينيكية 1

 لحاسب اآللي في العلوم الطبية اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات ا 2

 -:الجزء الثاني
 األختبارات م

 -: االختبارات التحريرية
  أختبار  تحريرى مدته ثالث ساعات في الطب الشرعي - 1

أ 

  أختبار  تحريرى مدته ثالث ساعات في علم السموم - 2
 -: االختبارات االآلينيكية والشفوية 

 لطب الشرعي أختبار عملي وشفوى في ا- 1
  أختبار عملي وشفوى في السموم- 2

ب 

  أجراء الصفة التشريحية وآتابة تقرير عنها - 3
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  درجة دآتور في السموم األآلينيكية- 25

 
 نظام األمتحان

 -:الجزء األول
 
 األختبارات م
 االآلينيكية الدراسات وتخطيط األحصاء  مجال في ساعتين تحريرى مدته  أختبار 1

  تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية اختبار 2

 
 -:الجزء الثانى

 
 األختبارات م
 -: االختبارات التحريريةأ 

  أختباران تحريريان مدة آل منهما ثالث ساعات في علم السموم األآلينيكية-
 -: االختبارات االآلينيكية والشفوية ب 

 يكي في علم السموم أختبار أآلين- 1
  أختبار شفوى في علم السموم- 2 

 
 

 تم بحمد اهللا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
                             

 
 
    

                                                                   
                                      

                                       


