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 شهادة التخصص المهني الدقيق              و -

2 

281B 6              شروط القيد والحصول على درجة الماجستيرثانيــــا 
282B9            شروط القيد والحصول على درجة الدكتوراه   ثالثــــا 

 11            شروط القيد والحصول علي دبلومات التخصص رابـــعا 
 13 وأحكام انتقالية             أحكــــــــــــــــــــــــام عامــــــة خامسا
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   أوال  
  

 ) 1المادة (
 

  # تمنح جامعة الزقازيق بناء علي طلب كلية الطب الدرجات العلمية اآلتية :- 
  
 درجة الماجستير في أحد فروع التخصص ا الكلينكية اآلتية :- –أ 
 

1 275Bاألمــــراض الباطنـــــــــــــــــــــــــــة  
االمـــراض العصبية والطب النفسي   2
طب القلب واألوعيــــة الدمويــــــــة   3
 األمــــــــــــــراض الصـــــــدريـــــة   4
االمـــــــــــــــراض المتوطنـــــــــــة   5
األمــــــراض الجلدية والتناسليـــــة   6
  الروماتزم و التأهيل والطب الطبيعى    7
طـــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــــال   8
الباثولوجـــــــــيا االكلينكيــــــــــــة   9

 الجـــــــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــة   10
 جراحة المسالك البولية والتناسلية   11
 جراحــــــــــــــة العظـــــــــــــــــام   12
   األذن ٍواألنف والحنجــــــــــــــرة  13
  أمراض النساء و التولـيـــــــــــد   14
  طــــب وجراحـــــــة العيـــــــــون  15
 التخـدير والعناية المركزة الجراحية   16
 األشـــــــعة التشخيصيـــــــــــــــــة   17
  عـــــــــــــــــــــــــــــــــالج األورام    18
الصحــــــة العامة وطـــب المجتمع   19
 طب الصناعـــات والصحة المهنية  20
 الوبائيـــــات االكلينيكــــــــــــــــية   21
  طــــــــب األســـــــــــــــــــــــــرة   22
 الطب الشــــــــــــرعي  والسموم   23
24 276B الســمــــــــوم االكلينكيـــــــــــــــــة 

 
 

  درجة ا لماجستير في العلوم الطبية األساسية فى أحد فروع التخصص اآلتية :- –ب 
 

التشــــــــــــــريــح االدمى وعلم األجــنـــــــــــــــــــة  1
الهستولوجيا (علم األنسجة وبيولوجيا الخـــــــــــلية)   2
 الفسيولوجيا الطبية (علم وظائف األعضــــــــــــاء)  3
الكــيميــــــاء الحــيـويـــــة الطـــبيـــــــــــــــــــــــــة  4
البـاثولوجيــــــــــــــــــــا (عــــــلم األمــــــــــراض)  5
6 277Bالميكـــــروبـيـولــوجــــيا والمناعة الطــــــــــــــبـيـة 
الطــفــيـــليــــــــــــــــــات الطبيــــــــــــــــــــــــــــــة   7
  الفارماكولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا االكلينيكية 8



    
 
 

ج ـ  درجة دكتور في الطب أو الجراحة في أحد فروع التخصص ا الكلينكيةاآلتية:-   
                  

1 278Bاألمــــــــــــراض البــــــــــــــــــــاطنة 
األمــــــــــــراض العصبيــــــــــــــــــة  2
األمــــــــــــراض الـنــفـــــــــــــــــسية  3
 طــــــب القلب واألوعية الدمـــويـــــة  4
األمــــــــــراض الصـــــــــــــــــدريــة  5
األمــــــــــــراض المتوطنــــــــــــــــة  6
األمراض الجلدية والتناسليـــــــــــــة  7
الرومـاتيزم والتـأهيل والطـب الطبيعى   8
طـــــــــــــــــــــــب األطـــفــــــــــــال  9

 البـــــاثولوجيــــــــــــا االكلينكــــية   10
 الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحــــة  11
 جـراحة المسـالك البــولية والتناسلية  12
 جـــــــــــــــراحـــة العــــــــــــــــــظام  13
  جـــــــراحة المــــخ واألعصـــــــاب  14
 جــــــــــراحـــة القـــــلب والصـــــدر  15
 األذن واألنـــــف والحــــنجـــــــــــرة  16
 أمراض النســـــــــــاء و التــــــوليــد  17
18 280Bطــــــب وجـــــــــــراحة العــــــــــيون 
 التـخـد يــر والعناية المركزة الجراحية   19
 األشــــــــــعــة التشخـيصـيــــــــــــــة  20
  عــــــــــــــــالج األورام    21
الصحــــــة العامة والطــــــــب المجتمع  22
 طــب الصنــــاعات والصحــة المهنــــــية  23
 الطـــب الشـــــــرعــي والســــــــــــــموم  24
 الســــــــــــــمــوم االكلــينـكـــــــــــــــــية  25

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

 التشــــــــــــــريــح االدمى وعلم األجــنـــــــــــــــــــة  1
  الهستولوجيا (علم األنسجة وبيولوجيا الخـــــــــــلية)  2
 الفسيولوجيا الطبية (علم وظائــــــــــــــف األعضاء)  3
 الكــيميــــــاء الحــيـــــــــــــــــــــويـــــــة الطـــبيــــــة  4
 البـاثولوجيــــــــــــــــــــــا (عــــــلم األمــــــــــراض)  5
6 279Bالميكـــــروبـيـولــوجــــيـــــا والمناعة الطـــــــــبـيـة 
الطــفــيـــليــــــــــــــــــات الطبيــــــــــــــــــــــــــــــة   7
  الفارماكولوجيـــــــــــــــا االكلينيكيــــــــــــــــــــــــــة 8

 
 
 
 
 
 



    
 
 
 

 
 دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات األتية :- –هـ 

 
1 2B األمراض الباطنة
 األمراض العصبية والطب النفسي  2
طب القلب واألوعية الدموية  3
  األمراض الصدرية  4
األمراض المتوطنة  5
  األمراض الجلدية والتناسلية    6
الروماتزم والتأهيل والطب الطبيعي   7
طب األطفـــــــــــــــــال  8
الجراحـــــــــــــــــــــــة  9

 جراحة المسالك البولية والتناسلية  10
 جراحة العظام  11
األذن واألنف والحنجرة  12
 أمراض النساء والتوليد  13
 طب وجراحة العيون  14
  التخدير والعناية المركزة الجراحية   15
 األشعة التشخيصية  16
  عــــــــــالج األورام    17
 الصحة العامة وطب المجتمع  18
 طب الصناعات والصحة المهنية  19
 الطب الشــــــــرعي والسموم  20
 السموم األكلينكيـــــــــــــــــــة     21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

 و- شهادة التخصص المهني الدقيق  
 
 
 

 0**  تمنح كلية الطب شهادة باسم ( شهادة التخصص المهنى الدقيق ) في أحد فروع الطب الدقيقة
   0      التى يقترحها مجلس القسم مجلس القسم المختص ويقرها مجلس الكلية 

 
 0**  يشترط للتقدم لهذه الشهادة التدريبية المهنية أن يكون المتقدم حاصال علي الدكتوراه أو الماجستير 

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

 
  
 

                               
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 



    
      

 الماجستير      ثانيا- 
 

 )2مادة  (
  

286B   مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير سنتان علي األقل وتكون علي جزئين كما يلي : ـ
أوأل   : ـ  التخصصات االكلينكية   
 
  :  ومدته ستة أشهر تبدأ اعتبارا من  شهر أكتوبر ( للدوراألول للتسجيل) الجزء األولـ 

  0                           ومن  شهر أبريل (الدورالثاني للتسجيل) 
 0 :  ومدته ثمانية عشر شهرا تبدأ أعتبارا من شهر مايو وشهرأكتوبر من كل عامالجزء الثانيـ 

    
  يةثانيا    : ـ  العلوم الطبيةاألساس  
 

ومدته سنة تبدأ اعتبارا من ( شهر أكتوبر للدوراألول للتسجيل)   :  ـ الجزء األول
                           3B(شهر أبريل الدور الثاني للتسجيل ) ويحدد القسم المانح للدرجة 0ومن
 0 المادة أو المواد التى تدرس                           

 :  ومدته سنة تبدأ اعتبارا من شهر أكتوبر وشهر مايومن كل عام  الجزء الثانيـ
 

:-    يشترط في قيد الطالب لدرجة الماجستيرا آلتي )3مادة (
 

 أن يكون الطالب حاصال علي درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بتقدير جيد علي االقل من -۱
            احدى جامعات جمهورية  مصر العربية أو علي درجة معادلة لها من معهدعلمي آخر معترف به من 

            الجامعة أو أن يكون حاصال علي درجة بكالوريوس في الطب والجراحة بتقدير مقبول بشرط  
            الحصول علي دبلوم الدراسات العليا بتقدير جيدعلي االقل في مجال التخصص الذى يرغب التسجيل 

 0             فيه 
 0أن يكون قد أنهى السنة التدريبية ( االمتياز)أو مايعادلها   -۲
 
 -        الطالب المتقدمين للتسجيل ( عدا االطباء المقيمين والمعيدين) يشترط قضاء فترة التدريب لمدة عام 3

             كامل بكفاءة في التخصص الذى يرغب التقدم للتسجيل فيه في أحد المستشفيات التعليمية أو  
 0            المستشفي التي يعمل بها علي أن تكون مؤهلة للتدريب وذلك قبل التقدم للتسجيل  

  
    : -يكون التسجيل لدرجة الماجستير مرتين في السنة علي دورين كما يلي  ـ   ) 4مادة (

 
     4Bـ  يكون في شهر أكتوبر ويخصص لجميع األطباء بما فيهــــــــــم المعيدين بالكلية الدور األول : 

    0واألطباء المقيمين بمستشفيات الجامعة                              
 : ـ  يكون في شهر أبريل ويخصص فقط للمعيدين بالكلية واألطـــــــــــباء المقيمين الدور الثاني     

                              5B 0بمستشفيات الجامعة      
   ـ  يتم االعالن عن قبول ملفات التسجيل بالدراسات العليا خالل النصف األول من شهر أغسطس بالنسبة   

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

 
) 5مادة ( 

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

  علي      الساعات محاضرات وندوات مشتركة ودروس عملــــــــــــــــــية وتدريب اكلينكي  وذلك للعرض
 0     مجلس الكلية للنظر في ا قرارها 

 
 
 
 
 



    
 

) 6 مادة ( 
  

ـ يشترط في الطالب للحصول على درجة ماجستير التخصص في أحد الفروع ا الكلينيكية       
 :- ألتي  ا
   

حضور المقررات الدراسية والتدريبات االكلينكية والعملية والمعمليةفي اطار برنامج تدريبي متكامل  -۱
شهر بالمستشفي الجامعي بناء علي خطة التدريب المقررة لكل قسم والتي يحكمها كتيب 24لمدة 

 0 خاص بذلك والذى يقرره مجلس القسم المختص ) LOG BOOKمتابعة (
أن يقوم بالعمل في االقسام المعنية كطبيب مقيم أصلي أو زائرأو حسب حالة الطالب لمدة عام علي  -۲

االقل في قســـم التخصص حيث تنظم لهم خالله برمامج ومحاضرات وندوات وتدريبات أكلينكية طبقا 
  0لماجاء بكتيبات المتابعة مع ضرورة أستيفاء برنامج التدريب 

   في موضوع يقترحه مجلس  (ESSAY )أن يقوم الطالب باعداد رسالة على شكل بحث مرجعي   -۳
القسم ويعتبر تدريبا في وسائل البحث واستقراء النتائج يوافق عليه مجلس الكلية ومجلس الجامعة 
لمدة ستة أشهر علي االقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية علي تسجيل البحث بعدها يسمح للطالب 

   0تقديم البحث للجنة المناقشة 
أن ينجح في أمتحان الجزئين االول والثاني واليشترط النجاح في جزء معين من الدراسة لالنتقال  -٤

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

 0       وال يجوزتكرار المحاولة في أى من المكونات ألكثر من اربع مرات
          

 
) 7مادة (

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

 
ـ   حضور المقررات الدراسية والتدريبات االكلينكية والعملية والمعمليةفي أطار برنامج تدريبي 1        

شهر  بناء علي خطة التدريب المقررة لكــل قسم والتي يحكمها كتيب متـابعة  24               متكامل لمدة 
)               LOG BOOK   0خاص بذلك والذى يقرره مجلس القسم المختص 

   في موضوع يقترحــــــــــه  (ESSAY ) ـ   أن يقوم الطالب باعداد رسالة على شكل بحث مرجعي  2        
                مجلس القسم ويعتبر تدريبا في وسائل البحث واستقراء النتائج يوافق عليه مجلس الكلية ومجلس 
               الجامعة لمدة ستة أشهرعلي االقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية علي تسجيل البحث بعدها يسمح 

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

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

 0          وال يجوزتكرار المحاولة في أى من المكونات ألكثر من اربع مرات
 

 
) 8مادة (

 
 ** يحسب التقدير النهائي لدرجة الماجستير كاآلتي :ـ

             تقبل الرســـــــــــــــــالة بدون تقديـــــــــر            
%       المتحان الجــــــــــــــزء االول  25            
 %      المتحان الجـــــــــــــزء الثاني 75            

 
 
) 9مادة (

  :ـ   االمتحانات
:ـ               أوال   : ـ التخصصات االكلينيكية  

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

  0                   ومايو من كل عام 

 ومن يرسب في مــــــادة من مواد الجــــــزء األول أو الثاني عليه أن يؤدى االمتحان  **         
 0أوالمجموعات التي رسب فيها فقط                     في المـواد

 



    
  

 : ـ   ثانيا    :  العلوم الطبية األساسية    
  

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

 
  10مادة 

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

  0       تسجيله نهائيا 
ب ـ   يجب علي الطالب الحصول علي درجةا لماجستير خالل ست سنوات من تاريخ التسجيل ويجوز لمجلس 
       الكلية الموافقة علي مــد فترةالتسجيل لمدة عام سابع كفرصةأخيرة و يلغي تسجيله نهائيا في حالة عدم  

    0 حصوله علي الدرجة       
 

 
 11مادة 

 
الطالب الذي حصل على درجةا لماجستير ويرغب في الحصول على درجة الماجستير في أحد الفروع األخرى 

  0يعفى من دراسة وامتحان المواد التي سبق اجتيازها 
 

 
 12مادة 

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

 
%         فـأكــــــــــــــــــــــــــــثر  85      ممتــــــــــــــــــــــــاز            من   
%  85%         الى أقــــــل من  75      جيد جــــــــــــــــــــدا             من  
%  75%         الى أقــــــل من  65      جيـــــــــــــــــــــــــــد             من  
% 65%         الى أقـــــــل من  60      مقبـــــــــــــــــــــــول             من  
%  60%         الى أقـــــــل من  30      ضعيــــــــــــــــــــــف             من  
%  30      ضعيف جـــــــــــــــدا         أقل من 

  
      0% من درجات التحريرى40  يعتبر الطالب راسبا في المادة اذا لم يحصل علي **  

 
 13مادة 

 
 تبين جداول الدراسة واالختبارات الواردة بالالئحة اآلتي:ـ    

 
 مقرارات الدراسة التي تدرس لنيل درجة الماجستير في أحد فرع التخصص االكلينيكية ويحدد مجلس       **

       0         الكلية بعد أخذ رأى مجالس األقسام المختصة الموضوعات التي تدرس في كل مقرر علـي حــــدة 
 عدد االختبارات التحريرية واالكلينكية والشفويةوالعملية لدرجة الماجستير في أحـــــــــد فروع    **

    0         التخصص الكلينيكية 
 
 14مادة 

 
يشمل المقرر الدراسي لدرجة الماجستير في العلوم الطبية األساسية دروسا ومحاضرات في مادة التخصص 

 0التي يتقدم  اليها الطالب للحصول علي درجة الماجستير فيها وذلك طبقا لما يقره مجلس القسم المختص 
علي أن تعقد االختبارات كمايلي :- 

  
 0 :-   اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات + اختبار عملي + اختبار شفوىالجـزء األول **

 0 :-   اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات + اختبار عملي + اختبار شفوى** الجزء الثاني
 
 
 

                          
 
 



    
 

ا  ث ل ا ث
 

  الدكتوراه
 

 
 

 15مادة 
      

       يشترط في قيد الطالب لدرجة دكتور في الطب أو الجراحــــــــة أو درجة دكتـــــــور في العـــــــــلوم  
       الطبيةاألساسية أن يكون حاصال علي  بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير( جيد) على األقل ، وعلى    
       ماجستير في  مادة التخصص أو أحد المــــــواد المتصلة بها بتقديــــــر(  جيد ) علي األقل من احدى    

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

 
 

 
 16مادة 

     
)  يعد كل قسم كتيبا يوضح برنامج التدريب والمشاركة في األنشطة  CREDIT HOURSيتبع نظام (       

        العلمية المختلفة وحضور المؤتمرات العلمية ومناقشة الرسائل الجامعية ، ويحدد عدد الساعات المعتمدة 
  0         لكل من هذه األنشطة 

         ويتعين على الطالب استيفاء هذا البرنامج خالل فترة تسجيله للحصول على درجة الدكتوراه ، كمــا يلتزم 
         القسم بتنظيم اآللية الآلزمة الستيفاء الطـــــالب لهذا البرنامـــــج عن طريق تنظيم محاضــــرات  وندوات  

         وورش ولقاءات علمية واكلينيكية حسب نوع التخصص. 
 

 
 17مادة 

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

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

               0أال يزيد العدد االجمالي للمشرفين عن اربعة وثالثة من نفس التخصص          عـــلي
 

  18مادة 
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الطب أ والجراحة  أو درجة دكتور في       
             :-مايلي  العلوم الطبية األساسية       

 نجاحه في ثالث أجزاء متتابعة         
 ـ   الجزء األول:     ** 

 
 أشهر من تاريخ القيد  ويضم العلوم األساسية المرتبطة بفرع التخصص على أن تدرس    6       ومدته 

       بمفهوم تطبيقي ، كما تشمل دراسات متقدمة في مجال االحصاء ، وتخطيط الدراسات االكلينيكية ، 
270B   واستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية ( كتابة البحوث ، عمل الشرائح ، االحصاء  ، البحث

 ومن يرسب يعيد االمتحان في مادة  0  الخ )  يؤدى بعدها الطالب امتحانات تحريرية 000       المرجعي 
       الرسوب فقط ،  وبحد أقصى أربع أدوار خالل سنتين من تاريخ القيد . 

 
ـ  الجزء الثاني :      **

        ومدته سنتان بعد النجاح فى الجزء األول ويضم العلوم االكلينيكية أو األكاديمية حسب نوع التخصص 
)  ثم  16        يستوفى  خاللها  الطالب الساعات المعتمدة طبقا لبرنامج التدريب المشار اليه فى المادة  (

 0        يسمح له بالتقدم لالمتحانات المعنية 
 

 ومن ينجح فٮاالمتحـــان النظـرى النهائي  يصرح له  بدخـــول االمتحانات األكلينكية والشفوية       
       ومن يرسب في تلك االمتحانات ويكون ناجحا في االمتحان النظري  يعيد  االمتحانات االكلينيكية 

       والشفوية فقط  وبحد أقصى أربعة أدوار  وذلك خالل  ثالث سنوات من تاريخ نجاحه فى االمتحان 
 0االمتحانات  عليه اعادة االمتحان النظري  من جديد         واذا لم ينجح في هذه

 



    
  

   
 ): ـ الجزء الثالث ( الرســــــــــــالة**

 
271B يسمح بتسجيلها بعد عام ونصف من تاريخ القيد للدرجة وتكون بمثابة بحث مبتكر فى موضوع يقره
272B مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية ولمدة سنتين على األقل من تاريخ موافقة مجلس الكليةعلى

تسجيل  الموضوع ، يتقدم بعدها الطالب بنتائج بحوثه فى رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشته فيها 
من المجلس األعلى  مجلة علمية معتمدة وبشرط قبول ما اليقل عن بحث واحد مشــــتق منها فى

273B0، وال يسمح للطالب بمناقشة الرسالة اال بعد النجاح في الجزء الثاني  للجامعات 
           

أدوار االمتحانات :-  19مادة 
274B0 من كل عام -  يعقد امتحان الجزء األول لدرجة الدكتوراه فى شهرى  أبريل و سبتمبر 

 0االمتحان النظرى النهائي  فى شهرى مايو ونوفمبر من كل عام                 -  يعقد
  0       -  تعقد االمتحانات الشفوية واالكلينيكية فى الكلية بمعرفة األقسام المختصة

               
 

6B 20مادة 
   

  تضاف درجات أوراق التحريرى ووصف الحالة لبعضها ويعتبر النجاح والرسوب في المجموع الكلي ،  
    وتشمل امتحانات الدكتوراه في التخصصات الفرعية امتحانا تحريريا وأكلينيكيا في  المادة األساسية 

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

          
 

 
 21مادة 

   
 0  يــذ كــــــــر مـوضـــــــــــــوع الـرســـــــــــالـة فــي شـــــــــــــهادة الــد كــــــــــــــــــــــــــتوراه **

 
 

 22مادة 
  

 تبين الجداول الواردة بالالئحة عدد االختبارات التحريرية واالكلينيكية والشفوية والعملية المقررة ** 
      0       لدرجــــــــة  دكتور في الطب والجراحة في أحد فروع التخصص االكلينيكية

 يعــــقد اختبــاران تحــــــــــريريان مدة كل منهما ثالث ساعات + اختبار عملي + اختبار شفوي  ** 
 0       لـدرجـــة دكـــتورفــي العـــــلوم الطبـــية األســـــــاسية 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



    
 
 

  رابعا :- دبلومات الدراسات العليا
 

 
 25مادة 

يشترط في قيد الطالب للدراسة الخاصة بأحد دبلومات التخصص   
 :ـ ما يلي 
 

۱- 7B أن يكون حاصال علي درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من أحدى جامعات  جمهورية
مصر العربية أو درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به 

 0من الجامعة 
 أ ن يكون قد أمضي السنة التدريبية أو مايعادلها بالنسبة للحاصلين علي درجة  -۲

  0البكالوريوس من جامعات جمهورية مصر العربية 
أ ن يكون قد أمضي فترة التدريب لمدة سنة كاملة في الفرع الذى يرغب في  -۳

                0الحصول علي الدبلوم فيه وذلك في أحد المستشفيات العامةأوالمراكز العالجية
             

  
 26  مادة 

 
    **  يكون التسجيل لدبلوم الدراسات العليا مرة واحدة في السنة ويتم األعالن عن 

             قبول ملفات التسجيل بالدراسات العليا خالل النصف األول من شهر أغسطس علي 
 0أكتوبر15             أن تبدأ الدراسات أعتبارا من 

 
   

 27  مادة 
 

   **   مدة الدراسة لنيل أى من دبلومات التخصص سنة واحدة مع أطالق فرص التقدم  
          لآلمتحان للحصول علي أى من هذة الدبلومات لمدة أربع سنوات من تاريخ 

          التسجيل ويجوز لمجلس الكلية الموافقة علي مد فترة التسجيل لمدة عام خامس  
 0           كفرصة أخيرة يلغي بعدهاالتسجيل أذا لم يحصل الطالب علي الدبلوم 

 
   

 28  مادة 
 

   **  يجوز أعفاء الطالب من أداء األمتحان أذ كان حاصال علي دبلوم في أحدى مواد  
 0         االمتحان الفرعية ويكون األعفاء قاصرا علي هذة المادة 

 
  

 29  مادة 
  :ـأدوار األمتحانات                     

   **   تعقد أمتحات الجزء األول للد بلومات ذات الجزئين في النصف الثاني من  
 0           شهرابريل والنصف الثاني من شهر سبتمبر

 
   **  وتعقد أمتحانات الجزء الثاني للد بلومات ذات الجزئين والدبلومــــــات ذات 

 0          الجزءالواحد في دور نوفمبر ومايو من كل عام 
 

   **  وال يجوز للطالب أن يتقدم المتحان الجزء الثاني اال بعد نجاحه في أمتحان الجزء 
         األول وعلي الطالب الذى يرغب في دخول األمتحان أن يقيد أسمه قبل دخول 

  0         األمتحان شهر علي األقل
 
 



    
 

 30مادة 
        

 يشتر ط لتقدم الطالب لدخول األمتحان في أحد دبلومات التخصص مايلي     
 

حضور المقررات الدراسية والتدريبات األكلينكية والعملية بصفة مرضية ، ويعفي الطالب من  -۱
حضور المقررات الدراسية التي ثبت حضورها من قبل في معهد علمي آخر معترف به من 

   0الجامعة 
            

 0أن يستمر في التدريب في فرع تخصصه في أحدى المستشفيات العامة أو المراكز العالجية -۲
 
أن يجتاز بنجاح األمتحانات التحريرية والشفوية والمعملية واألكلينكية طبقا لما  -۳

 0تحدده الآلئحة 

 
 31 مادة 

 
     **       أذا رسب الطالب في أى مقرر من مقررات األمتحان أ عاد األمتحــان في المادة 

 0                التي رســب فيها فقط
  

 
 32مادة

 
 :- تبين جداول الدراسة واالختبارات  الواردة بالآلئحة اآلتي          

 
    **  مقررات الدراســـة التي تدرس لنيل أى من دبلومات التخصص ويحدد مجلس الكليـــة 

           بعدأخذ  رأى مجالس األقسام المختصة في الموضوعات التي تدرس في كل مقرر على 
  0           حدة

 
     **  عدد األختبارات التحريرية واألكلينكية والشفوية والعملية التي يؤديها الطالب لنيل أى من  

 0           دبلومات التخصص 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 
 

خامسا 
 
 

احكام عامة 
 

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

 ـ أن يكون حاصال علي دورات ثالث في الحاسب اآللي  كما يلي :ـ 1                   
    أـ دورة في مقدمة الحاسب          

       ب ـ دورة تدريبية ( متوسطة ) 
      جـ ـ دورة في تطبيقات الحاسب 

 
ة   ) وحد400ـ  ان يجتاز اختبار اللغة االنجليزية (التيوفل المؤسسي ) بمستوى اليقل عن (2                      

 0 ) وحدة بالنسبة للدكتوراة 500                        بالنسبة للماجستير و (
 

              % من درجة التحريرى على األقل في الجزء الثاني من20ثانيـــا    :  يخصص   
 M .C.Q.( 0الماجستير لعمل امتحان متعدد الخيارات (                   

 
        ثالثـــا    :  يقوم القسم المانح بوضع المنهج العلمي للمواد األكاديمية واالكلينيكية

 0                 وتطويره دوريا لمواكبة التطور العلمي ا لسريع 
 

  رابعــا   :  يكون التدريس واالمتحان بمشاركة األقسام األكاديمية مع األقسام  
   0                االكلينيكية( بنسبة التدريس)

            
  خامسا   :  تعرض المناهج المقترحة من األقسام المختلفة على لجنة تطــــوير 
 0                التعليم الطبى بالكلية القرارها وتحديد من يقوم بالتدريس واالمتحان

 
 

 احكــــــام انتقالــــية
 

ا -  تطبق احكام هذه الالئحة الجديدة اعتبارا من العام الجامعي التالي لتاريخ صدور القرار الوزاري  
  0     الخاص بها 

 يستمر العمل بالالئحة المعمول بها حاليا بعد تطبيق احكام الآلئحة الجديدة للمدد التالية للطالب –ب 
      المسجلين بعدها يلغى التسجيل كما هو موضح بعد   :  

    
  الدكتوراه خمس سنوات من تاريخ تطبيق هذه الالئحة –اوال 

ثانيا -  الماجستير اربع سنوات من تاريخ تطبيق هذه الالئحة 
ثالثا-  الدبلومات ثالث سنوات من تاريخ تطبيق هذه الالئحة 

 
 



    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ا س د ا  س
 
 
 
 
 
 
 

                             درجة الماجستير  
جداول  الدراســـــــة                                   

                       واالختبــــــــارات 
                          التحريرية واالكلينكية والشفويـــــــة 
                           والعمليـــــةالتي يؤديهـاالطالب لنيل  
                           درجــــــــــة الماجستير فـي أحـــــد  

                            فـــــــروع ا لتخصص االكلينيكيـــة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 
 

- ماجستيراألمراض الباطنة 1
 

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

عدد الساعات في األسبوع                                                                                  

عملي نظرى المقــــــــررات م 
1 8B 3 مقرر علمي في كل من الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية - 
2 9B     1مقرر علمي في التشريح والهستولوجيا  -
3 10B 2مقرر علمي في الفارماكولوجيا  -
4 11B 2 2مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا 
5 12B 1 1مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا االكلينكية والبكتريولوجيا والمناعة 

           
            الجزء الثاني  :- (مدته ثمانية عشر شهرا)  

         
عملي نظرى  المقرراتم 
 - 6 مقرر علمي في األمراض الباطنة وفروعها  1
2 13B  14 -تدريب اكلينكي وعملي في األمراض الباطنة وفروعها والوسائل التشخيصيةB6يوميا  

                  
نظام األمتحان 

            الجزء األول:-   
 

م 
15B األختبارات

1 16B اختبار تحريرى مدته  ساعتان في التشريح والهستولوجيا  + اختبار شفوى
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية + اختبار شفوى  2
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفارماكولوجيا + اختبار شفوى  3
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا + الباثولوجيا االكلينكية والبكتريولوجيا والمناعة +  4

اختبار عملي + اختبار شفوى 

 
          الجزء الثاني :-  

 
االختبارات م 
اختباران تحريران مدة كل منهما ثالث ساعات في األمراض الباطنة وفروعها + اختبار اكلينكي +  1

 0اختبار شفوى
 0 اختبار شفوى في الوسائل التشخيصية ( مضاف الي شفوى األمراض الباطنة )  2

                     



    
 

          
      

 -  ماجستيراألمراض العصبية والطب النفسي 2
نظام الدراسة 

 عدد الساعات في األسبوع        ا لجزء األول :- ( مدته ستة أ شهر)                 
عملي نظرى  المقررات 1
1 17B مقرر علمي في كل من الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية والفارماكولوجيا االكلينكية

 0للجهاز العصبي والغدد الصماء 
4  -

2 18B 2 مقرر علمي في التشريح والنمو الجنيني والهستولوجيا للجهاز العصبي  -

مقرر علمي وعملي  في الوراثة للجهاز العصبي والنفسى وعلم النفس الخاص  3
 1 3 والقياسات النفسية

        الجزء الثاني  :- (مدته ثمانية عشر شهرا)          
عملي نظرى  المقرراتم 
 تدريب اكلينكي ثالث 3 2  األمراض الباطنة مقرر علمي واكلينكي في 1

 مرات أسبوعيا
ثالث مرات أسبوعيا ثالث مرات أسبوعيا    2األمراض العصبية  مقرر علمي واكلينكي في  2

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

 
مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا التطبيقية  للجهاز  4

العصبي والنفسي     
 مرة أسبوعيا 2  ساعة اسبوعيا2

مقرر علمي وعملي في الفسيولوجيا االكلينكية  5
للجهازالعصبي والنفسي  

 مرة أسبوعيا 3  ساعة اسبوعيا2

نظام االمتحان 
        الجزء األول:-   

م 
19B االختبارات

1 20B اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية والفاركولوجيا االكلينكيةوالغدد
الصماء + اختبار شفوى 

2 21B اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح والنمو الجنيني والهستولوجيا للجهاز العصبي+ اختبار
 شفوى

3 22B اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الوراثة للجهاز العصبي والنفسى وعلم النفس الخاص والقياسات
 النفسية + اختبار شفوى

              الجزء الثاني :-  
االختبارات م 
 اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في األمراض الباطنة العامة + اختبار أكلينكي + اختبار شفوى 1
2 23Bاختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات  في األمراض العصبية + اختبار اكلينكي + اختبار شفوى 
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا التطبيقية لألمراض العصبية وعلم النفس المرضي +  3

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

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

شفوى 

 
 



    
 
 

 - ماجستير طب القلب واألوعية الدموية 3
 

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

 
عملي نظرى المقــــــــــــــررات م 
1 24B 2 مقررعلمي في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية - 
2 25B  2مقرر علمي في الفارماكولوجيا  -
3 26B 2 2مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا 
4 27B 1 2مقرر علمي وعملى في التشريح 

 
 ) ثمانية عشر شهراالجزء الثاني :- ( ومدته  

 
عملي نظرى المقــــــــــــــررات م 
ـ  1مقرر علمي في أسس أمراض القلب  1
 أيام 3 تدريب لمدة3 2مقرر علمي واكلينكي في األمراض الباطنة العامة  2

3 28B يوميـــــــــــا 3 يوميا2مقرر علمي واكلينكي في أمراض القلب واألوعية الدموية 
4 29B رسم –مقرر علمي وعملي في طرق التشخيص ( الموجات فوق الصوتية 

 – رسم القلب المتنقل –القلب بالمجهود- رسم القلب بالثاليوم المشع 
 قسطرة القلب ) الكهربائية والديناميكية  –مهارات حاالت العناية المركزة 

 0واألشعاعية للقلب 

  أسبوعيا 2 1

            
نظام االمتحان 

الجزء األول :- 
 

األختبارات م 
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية + اختيار شفوى  1
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفارماكولوجيا + اختبار شفوى  2
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا + اختبار عملي + اختبار شفوى  3
اختبار تحريرى مدته ساعتان في التشريح + اختبار عملي + اختبار شفوى  4
  

الجزء الثاني :- 
 
 0اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في أسس أمراض القلب  1
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في األمراض الباطنة العامة + اختبار اكلينكي + اختبار شفوى  2
اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في أمراض القلب والدورة الدموية وطرق التشخيص  3

 0الكهربائية والديناميكية واالشعاعية للقلب + اختبار اكلينكي + اختبار شفوى 

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

 0واالشعاعية للقلب ( يضاف الي اكلينكي أمراض القلب )
 

 



    
 
 
 

- ماجستيراألمراض الصدرية 4
نظام الدراسة 

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

عملي نظرى المقـــــــــــــــررات م 
 - 2 مقرر علمي في التشريح والنمو الجنيني والهستولوجيا 1
 - 3مقرر علمي في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية  2

30B3  1مقرر علمي في الفارماكولوجيا - 
 - 1مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا  4
5  31B 1مقرر علمي وعملي في البكتريولوجيا - 
 - 32B2    مقرر علمي وعملي في الصحة العامة والوبائيات 6 

 
 ) ثمانية عشر شهراالجزء الثاني :- ( ومدته  

 
عملي نظرى  المقــــــــــــــرراتم 
تدريب لمدة يومين 33B 2مقرر علمي  واكلينكي في األمراض الباطنة العامة  1

اسبوعيا ولمدة  ساعتين 
 يوميا لمدة ستة أيام  في 4 4مقرر علمي واكلينكي في األمراض الصدرية والتدرن  2

األسبوع 
3  34B 35- الرعاية المركزة للجهاز التنفسيB3 ساعات أسبوعيا 
ساعة أسبوعيا 2-  الوسائل التشخيصية المختلفة  4

 
                                                      نظام االمتحان 

الجزءاألول:- 
 

                                        األختبارات م 
 اختبار تحريرى مدته ساعاتان في التشريح والهستولوجيا + اختبار شفوى 1 
اختبار تحريرى مدته ساعتان في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية + اختبار شفوى  2 
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفارماكولوجيا والباثولوجيا والبكتريولوجيا + اختبار شفوى  3 
اختبار تحريرى مدته ساعتان في الصحة العامة والوبائيات + اختبار شفوى   4 

 
الجزء الثاني :- 

 
                                          االختبارات  م 
 اختبار تحريرٮمدته ثالث ساعات في األمراض الباطنة العامة + اختبار أكلينكي + اختبار شفوى 1 
اختباران تحريان مدة كل منهما ثالث ساعات في األمراض الصدرية والتدرن والرعاية المركزة   + اختبار  2 

 أكلينكي + اختبار شفوى
36B3   اختبار عملي وشفوى في وسائل التشخيص والرعاية المركزة

 
 
 
 



    
 

                        
-   ماجستير األمراض المتوطنة 5

 
نظام الدراسة 

 
الجزء األول :- (  ومدته ستة أشهر) 

   عددالساعات في األسبوع                                                             
عملي نظرى المقـــــــــــــــررات م 
-  3 مقرر علمي في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية والفاماكولوجيا  1
 2 3مقرر علمي وعملي في البكتريولوجيا والطفيليات البشرية والتشريح  2
 2 2مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا التطبيقية  3
يوميا 2 2مقرر علمي وعملي في الصحة العامة  4

 
) ثمانية عشر شهراالجزء الثاني :- ( ومدته 

 
عملي نظرى  المقــــــــــــــرراتم 
1 37B تدريب لمدة يومين 2 2مقرر علمي واكلينكي في األمراض الباطنة العامة
يوم2مقرر علمي واكلينكي في االمراض المتوطنة  2

يا 
يوميا 4

 
نظام االمتحان 

الجزء األول:- 
 

                                        االختبارات م 
 اختبار تحرير مدته ثالث ساعات في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية  والفارماكولوجيا+ اختبار شفوى 1
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في البكتريولوجيا والطفيليات البشرية والتشريح+ اختبار عملي + اختبار  2

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

 
الجزء الثانى:- 

 
                                        االختبارات م 
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في األمراض الباطنة العامة + اختبار اكلينكي + اختبار شفوى  1
اختبار ان تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في االمراض المتوطتة + اختبار اكلينكي+ اختبار شفوى  2

 
 
 
 
 
 
 

                             
                         

 



    
 

- ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية 6
 

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

   
عملي نظرى المقـــــــــــــــررات م 
 5 5مقرر علمي في أسس عالج األمراض الجلدية باألشعة والكهرباء الطبية والليزر    1
 1 2مقرر علمي وعملي في الفطريات والبكتريولوجيا    2
-  2مقرر علمي في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية     3
 2 2مقرر علمي وعملي في الهستوباثولوجيا    4
-  2مقرر علمي في الفارماكولوجيا الجلدية   5
 1 1مقرر علمي وأكلينكي في الطب النفسي فيما يتعلق باألمراض الجلدية والتناسلية   6

 
     الجزء الثاني :- ( ومدته ثمانية عشر شهرا ) 

 
عملي نظرى  المقــــــــــــــرراتم 
 10 10مقرر علمي واكلينكي في األمراض الجلدية  1
 10 10مقرر علمي واكلينكي في األمراض التناسلية وأمراض الذكورة  2
 2 2مقرر علمي واكلينكي في األمراض الباطنة وعالقتها باألمراض الجلدية  3
  مقرر علمي واكلينكي في الجراحة العامة  4

                                      
نظام االمتحان 

     الجزء األول:- 
 

االختبارات م 
1 38Bفي أسس العالج باألشعة والكهرباء الطبية والليزر +اختبار شفوى  اختبار تحريرى مدته ساعة
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية + اختبار شفوى   2
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفطريات والبكتريولوجيا + ختبار شفوى وعملي  3
اختبار تحريرى مدته ساعتان في الهستوباثولوجيا + اختبار شفوى وعملي  4
اختبار تحريرى مدته ساعتان في الفارماكولوجيا الجلدية + اختبار شفوى  5
اختبار تحريرى مدته ساعة في الطب النفسي فيما يتعلق باألمراض الجلدية والتناسلية والذكورة  6

+اختبارشفوى 
                   

     الجزء الثانى:- 
 

                                        االختبارات م 
 ساعات في الباطنة العامة والجراحة العامة + اختبار اكلينكي + اختبار شفوى ثالثاختبار تحريرى مدته  1
 ساعات في األمراض الجلدية + اختبار اكلينكي + اختبار شفوى ثالثاختباران تحريريان مدة كل منهما  2
 ساعات في األمراض التناسلية والذكورة  + اختباراكلينكي + اختبار شفوى ثالثاختباران تحريريان مدة كل منهما  3

                   
                     

 
   
 



    
 

                  
- ماجستيرالروماتيزم والتأهيل و الطب الطبيعي 7

 
         نظام الدراسة

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

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

2 2 

مقرر علمي وعملي في الفسيولوجيا التطبيقية فيما يختص بالجهاز الحركي والعصبي  2
  والتنفسي والدورٮوالغدد الصماء

2 2 

3 39B 2 2 مقرر علمي وعملي في أساسيات الكهرباء الطبية العالجية 

-  2 مقرر علمي   في أساسيات المناعة  4

-  2مقرر علمي في الفارماكولجيا  5

          
              الجزء الثاني :- ( ومدته ثمانية عشر شهرا ) 

عملي نظرى  المقــــــــــــــرراتم 
 4 3مقرر علمي وعملي في األمراض الر وماتزمية والمناعة  1
 4 3مقرر علمي وعملي في أمراض الجهاز الحركي    2
 3 2مقرر علمي وعملي في التاهيل الطبي والطب الطبيعي  3
4 40B 3 2مقرر علمي وعملي في األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية 
 3 2مقرر علمي وعملي في االستعماالت االكلينكية للكهرباءالطبية العالجية   5
 2 2 مقرر طبي واكلينكي في األمراض الباطنة العامة 6
7 
 

 2 2 مقرر طبي واكلينكي في الجراحة العامة وتخصصاتها

                              
نظام االمتحان 

        الجزء األول:- 
األختبارات م 
1 41B اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح التطبيقي والفسيولوجيا + اختبار شفوى

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

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

       
 لجزء الثاني : ـ  ا       

                                        االختبارات م 
1 42B اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في األمراض الروماتزمية وأمراض المناعة + اختبار اكلينكي + اختبار

شفوى 
2 43B اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التأهيل و الطب الطبيعي + اختبار اكلينكي + اختبار شفوى

اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في األجهزة التعويضية واالطراف الصناعية والكهرباء الطبية العالجية  3
+اختبار عملي + اختبار شفوى 

اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في أمراض الباطنة العامة وتخصصاتها والجراحة العامة وتخصصاتها +  4
كلينكي + اختبار شفوى  ااختبار

             
    



    
                                                      

-   ماجستير طب األطفال 8
 

نظام الدراسة 
الجزء األول :- (  ومدته ستة أشهر)                      

 عددالساعات في األسبوع                                                                            
عملي نظرى                               المقررات م 
1 44B 2مقرر علمي في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية - 
2 45B  1 1مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا االكلينكية والبكتريولوجيا 
3 46B 1مقرر علمي في الفارماكولوجيا التطبيقية  -
4 47B  1 1مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا 
5 48B 1 2مقرر علمي وعملي في الصحة العامة والتغدية واالحصاء 
6 49B  1مقرر علمي في النمو الجنيني  -
 

الجزء الثاني :- ( ومدته ثمانية عشر شهرا ) 
 

عملي نظرى  المقــــــــــــــرراتم 
1 50B  2مقرر علمي في كل من الوراثة والنمو العقلي  للطفل الطبيعي  -
2 51B 2 1مقرر علمي واكلينكي لحديثي الوالدة والمبتسرين 
3 52B 8 6مقرر علمي واكلينكي في أمراض األطفال والوبائيات 
4 53B 1 1مقرر علمي وعملي في طرق تغذية األطفال 

 
نظام االمتحان 

الجزء األول:- 
 

                                        االختبارات م 
 اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية والفارماكولوجيا + اختبار شفوى  1
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا والبكتريولوجيا والباثولوجيا االكلينكية + اختبار شفوى  2
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الصحة العامة والتغذية واالحصاء + اختبار شفوى  3
اختبار تحريرى مدته ساعتان في النمو الجنيني + اختبار شفوى  4
  

 الجزء  الثاني:- 
 

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

اختبار شفوى 
اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في أمراض األطفال ( وتشمل الحميات ) + اختبارا اكلينكي  3

+اختبار شفوى 
 
 
 
 
 
 



    
 

                                   
- ماجستيرالباثولوجيااالكلينكية  9 

         
نظام الدراسة 

 عددالساعات في األسبوعالجزء األول :- (  ومدته ستة أشهر)                       
عملي نظرى المقـــــــــــــــررات م 

1 54B 4 2مقرر علمي وعملي في البكتريولوجيا 

2 55B 2 1مقرر علمي وعملي في الطفيليات 

3 56B 3 2مقرر علمي وعملي في الوراثة 

 
الجزء الثاني :- ( ومدته ثمانية عشر شهرا ) 

 
عملي نظرى  المقــــــــــــــرراتم 
1 57B 4 3مقرر علمي وعملي في البكتريولوجيا االكلينكية 
2 58B 8 4مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا الكميائية 
3 59B 8 4مقرر علمي وعملي في أمراض الدم 
4 60B 3 2مقرر علمي وعملي في المناعة االكلينكية 

 
نظام االمتحان 

الجزء األول:- 
 

                                        االختبارات م 
1 61B اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في البكتريولوجيا + اختبار عملي + اختبار شفوى

2 62B اختبارا تحريرى مدته ساعتان في الطفيليات + اختبار عملي + اختبار شفوى

3 63B اختبار تحريرى مدته ساعتان في الوراثة + اختبار عملي + اختبار شفوى

 
الجزء  الثاني:- 

 
                                        االختبارات م 
 اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في البكتريولوجيا االكلينكية+ اختبار عملي + اختبار شفوى 1
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا الكيميائية + اختبار عملي + اختبار شفوى  2

اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في أمراض الدم+ اختبار عملي + اختبار شفوى  3

 اختبار تحريرى مدته ساعتان في المناعة االكلينكية+ اختبار عملي + اختبار شفوى 4

 
 
 
 

                 
            

 



    
 
 

 ماجستير الجراحة – 10
 

نظام الدراسة 
الجزء األول :- ( مدته ستة أشهر ) 

 عدد الساعات في األسبوع                                                                                                                          
عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 

 1  مقرر علمي وعملي في التشريح الجراحي والنمو الجنيني والهستولوجيا   3 2

 - مقرر علمي وعملي في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية  3 2 

مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا النسيجية   2 2 3 

مقرر علمي وعملي في البكتريولوجيا  2 1 4 

 - مقرر علمي وعملي في الفارماكولوجيا  2 5 

 
الجزء الثاني :- ( ومدته ثمانية عشر شهرا ) 

 
عملي  نظرى  م  المقــــــــــــــررات

  4 يوميا18
أسبوعاٍٍ◌ 

 1 مقرر علمي وعملي واكلينكي في الجراحة العامة وفروعها

 
نظام االمتحان 

الجزء األول:-  
 

م                                         االختبارات 
64B اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح الجراحى  والنموالجنينى والهستولوجيا +اختبار شفوى

+اختبار عملي 
1 

65B     اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية والفارماكولوجيا  +اختبار شفوى 2 
66B اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا الجراحية العامة والبكتريولوجيا  +اختبار شفوى +اختبار

عملي 
3 

 
الجزء  الثاني:- 

 
م                                         االختبارات 

 أختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في الجراحة العامة وفروعها + اختبار أكلينكي + اختبار 
شفوى+اختبارفي العمليات 

1 

 
 
 
 
 
 

          



    
                  

                     
 

 - ماجستيرجراحة المسالك البولية والتناسلية 11                         
 

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

 عدد الساعات في األسبوع                                                                          
عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 

4 2 67B  مقرر علمي وعملي في التشريح الجراحي والنمو الجيني والهستولوجيا 1 

 - 3 68Bوالكيمياء الحيوية  مقرر علمي في الفسيولوجيا 2 

2 2 69B مقرر علمي وعملي في باثولوجيا الجهار البولي والتناسلي 3 

1 2 70B مقرر علمي وعملي في البكتريولوجيا 4 

 - 2 71B مقرر علمي في الفارماكولوجيا 5 

 
الجزء الثاني :- ( ومدته ثمانية عشر شهرا ) 

 
عملي  نظرى  م  المقــــــــــــــررات

مرات 3
أسبوعيا 

3  72B   مقرر علمي واكلينكي في الجراحة العامة 1 

مقرر علمي واكلينكي في جراحة المسالك البولية  73B 9      يوميا 3 2 
 

                                        نظام االمتحان 
الجزء األول :- 

 
م                                         االختبارات 

 1 اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح الجراحي والنمو الجنيني والهستولوجيا + اختبار شفوى
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية والفارماكولوجيا + اختبار شفوى  2 

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

الجزء الثاني :  - 
 

م                                         االختبارات 
 1 اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الجراحة العامة   + اختبار أكلينكي + اختبار شفوى

اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في جراحة المسالك البولية + اختبار أكلينكي + اختبار 
شفوى+ اختبار في العمليات 

2 

 
 
 
 
 



    
 
 
 

     - ماجستيرجراحة العظام 12
 

نظام الدراسة 
     الجزء األول :- ( مدته ستة أشهر ) 

                                                                                                          عدد الساعات في األسبوع 
عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 

مقرر علمي وعملي في التشريح الجراحي والنمو الجنيني والهستولوجيا   2 2 1 
 - مقرر علمي   في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية  3 2 
 - مقرر علمي   في الفارماكولوحيا  3 3 
مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا النسيجية  3 2 4 
مقرر علمي وعملي في البكتريولوجيا   2 1 5 

 
       الجزء الثاني :- ( ومدته ثمانية عشر شهرا ) 

 
عملي  نظرى  م  المقــــــــــــــررات

مرات أسبوعيا 3  1 مقرر علمي واكلينكي في الجراحة العامة وفروعها 4
مرات أسبوعيا 3 مقرر علمي واكلينكي في أمراض جراحة العظام  2 2 
يومين أسبوعيا 2 مقرر علمي في األصابات   2 3 

 
نظام االمتحان 

         الجزء األول :- 
 

م                                         االختبارات 
74B اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح والنمو الجنيني والهستولوجيا  + اختبار شفوى 1 
75B اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية والفارماكولوجيا + اختبار شفوى 2 

اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا الجراحية والبكتريولوجيا + اختبار عملي  
ختبار شفوى  ا+

3 

 
       الجزء الثاني:- 

 
االختبارات  م 

76B اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الجراحة العامة + اختبار أكلينكي + اختبار شفوى 1 
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في جراحة العظام + اختبار أكلينكي + اختبار شفوى+ اختبار في 

العمليات 
2 

اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في االصابات + اختبار شفوى  3 

 
 
 
 



    
 

    
 - ماجستير األذن واألنف والحنجرة 13            

 
نظام الدراسة 

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

عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 
مقرر علمي وعملي في التشريح الجراحي والنمو الجنيني الخاص بالرأس والرقبة  2 1

 والصدر
1 

 - مقرر علمي في الفسيولوجيا التطبيقية العامة  2 2 
مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا  2 1 3 
مقرر علمي وعملي في البكتريولوجيا والفطريات والباثولوجيا االكلينكية  2 2 4 
 - مقرر علمي في مبادئ علم الوارثة واالحصاء الطبي  2 5 

 
     الجزء الثاني :- ( ومدته ثمانية عشر شهرا ) 

 
عملي  نظرى  م  المقــــــــــــــررات

 مرتين 2 
أسبوعيا 

2 77B  مقرر علمي واكلينكي في الجراحة العامة 1 

2 2 78B مقرر علمي واكلينكي في األمراض الباطنة العامة 2 
4 4 79B مقرر علمي وعملي واكلينكي في أمراض االذن واألنف والحنجرة 3 
 - 1 80B مقرر علمي في أساسيات علم الصوت والسمعيات 4 

 
نظام االمتحان 

     الجزء األول :- 
 

االختبارات  م 
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح الجراحي والنمو الجنيني + اختبار شفوى  1 

اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفسيولوجيا وعلم الوراثة واالحصاء الطبي + اختبار شفوى  2 
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا و الباثولوجيا االكلينكية والبكتريولوجيا+ اختبارعملي+ 

اختبار شفوى  
3 

 
     الجزء الثاني:- 

 
االختبارات  م 

اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الجراحة العامة + اختبار أكلينكي + اختبار شفوى  1 
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في األمراض الباطنة العامة + اختبار أكلينكي + اختبار شفوى   2 

اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في أمراض األذن واألنف والحنجرة + اختبار اكلينكي + 
اختبار شفوى + اختبار في العمليات  

3 

اختبار تحريرى مدته ساعتان في أساسيات علم الصوت والسمعيات   4 
 

 
 
 



    
 
 
 

  
 - ماجستيرأمراض النساء والتوليد 14

 
نظام الدراسة 

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

عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 
81B2 أسبوعيا 2 82B1 مقرر علمي وعملي في التشريح التطبيقي ألعضاء الجهاز التناسلي للمرأة والنمو الجنيني 

83B - 2 84B  مقرر علمي في فسيولوجيا التناسل والتكاثر والغدد الصماء 2 
85B2 2 86B مقرر علمي وعملي في باثولوجيا الجهاز التناسلي للمرأة 3 
87B1 1 88B مقرر علمي وعملي في البكتريولوجيا 4 

89B - 1 90B ( فيما يتعلق باألمومة ) مقرر علمي في الصحة العامة 5 
 

الجزء الثاني :- ( ومدته ثمانية عشر شهرا ) 
 

عملي  نظرى  م  المقــــــــــــــررات
مقرر علمي واكلينكي في التوليد شامال وسائل التشخيص الحديث  6 6 1 
مقرر علمي واكلينكي في  أمراض النساء وسائل التشخيص الحديث  6 6 2 
مقرر علمي واكلينكي في  تنظيم األسرة وصحة المرأة  2 2 3 
مقرر علمي واكلينكي في  أمراض الباطنة فيما يختص باألمومة  2 2 4 
مقرر علمي واكلينكي في الجراحة العامة المتعلقة بتجويف البطن والحوض  2 2 5 

 
نظام االمتحان 

الجزء األول :- 
 

االختبارات  م 
 1 اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح التطبيقي والنمو الجنيني + اختبار شفوى

اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في فسيولوجيا التناسل والتكاثر والغدد الصماء + اختبار شفوى  2 
اختبار تحريرى مدنه ثالث ساعات في باثولوجيا الجهاز التناسلي للمرأة +اختبار شفوى +اختبار عملي  3 

اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في البكتريولوجيا والصحة العامة + اختبار شفوى  4 
 

الجزء الثاني  :- 
 

االختبارات  م 
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التوليد + اختبار أكلينكي + اختبار شفوى  1 

اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في أمراض النساء + اختبار اكلينكي + اختبار شفوى  2 
اختبار تحريرى مدته ساعتان في التعليق علي حالة أمراض نساء وأمراض والدة  3 

اختبار تحريرى مدته ساعتان في تنظيم األسرة وصحة المرأة  4 
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في جراحة تجويف البطن والحوض + اختبار اكلينكي لنفس مجال الدراسة  5 

اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في األمراض الباطنة المتعلقة بالحوامل + اختبار اكلينكي لنفس مجال الدراسة  6 
 

 



    
 
 
 
 - ماجستيرطب وجراحة ا لعيون 15  
 

نظام الدراسة 
الجزء األول :- ( مدته ستة أشهر ) 

 عدد الساعات في األسبوع                                                                                 
عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 

2 1 91B مقرر علمي وعملي في التشريح الجراحي والنمو الجنيني 1 
 - 2 92B مقرر علمي في الفسيولوجيا 2 
1 2 93B مقرر علمي وعملي في مبادئ البصريات 3 
1 3 94B مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا 4 
1 1 95B مقرر علمي وعملي في البكتريولوجيا 5 

 
الجزء الثاني :- ( ومدته ثمانية عشر شهرا ) 

 
عملي  نظرى  م  المقــــــــــــــررات

2 2 96B مقرر علمي واكلينكي في الجراحة العامة 97B1 
1 1 98B2 مقرر علمي واكلينكي في األمراض الباطنة والعصبية 

مقرر علمي وعملي واكلينكي في طب العين 99B 4 مرتان أسبوعيا 4 3 
مقرر علمي وعملي واكلينكي في جراحة العين 100B 4 مرتان أسبوعيا 4 4 

1 2 101B مقررعلمى وعملى فى الباثولوجيا التطبيقية 5 
 

نظام االمتحان 
الجزء األول :- 

 
االختبارات  م 

 1 اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح الجراحي والنمو الجنيني+ اختبار شفوى
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفسيولوجيا + اختبار شفوى  2 
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في البصريــــات + اختبار شفوى  3 

اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات  في الباثولوجيا والبكتريولوجيا + اختبار عملي + اختبار شفوى  4 
 

 الجزء الثاني:- 
 

االختبارات  م 
102B اختبار تحريرى مدته ساعتان في الجراحة العامة + اختبار أكلينيكي+ اختبار شفوى 1 

اختبار تحريرى مدته ساعتان في األمراض الباطنة والعصبية + اختبار أكلينيكي + اختبار شفوى  2 
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في طب العين + اختبار كلينيكي + اختبار شفوى  3 

اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في جراحةالعين + اختبار اكلينيكي + اختبار شفوى  4 
اختبار تحريرى مدته ساعتان فى الباثولوجيا التطبيقية  5 

 



    
 
 
 
 

- ماجستير التخدير والعناية المركزة الجراحية 16
 

 نظام الدراسة
الجزء األول :- ( مدته ستة أشهر )  

                                                                                                                       عدد الساعات في األسبوع
عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 

 - 1 103B  مقرر علمي في التشريح 1 
 - 2 104B مقرر علمي في الفسيولوجيا 2 
 - 2 105B مقرر علمي  في الفارماكولوجيا 3 
 - 1 106B مقرر علمي في مبادئ الفيزياء وطرق القياسات االكلينيكية 4 

 
الجزء الثاني :- ( ومدته ثمانية عشر شهرا ) 

 
عملي  نظرى  م  المقــــــــــــــررات

1 1 107B مقرر علمي واكلينيكي في األمراض الباطنة 1 
طوال العام   2 مقرر علمي في تاريخ التخدير 10

ساعات أسبوعبا 4 مقرر علمي وعملي في التخدير  3 3 
مرة أسبوعيا  مقرر علمي وعملي في عالقة التخدير باألمراض      1 4 

مقرر علمي وعملي في عالقة التخدير باألمراض وطرق االنعاش والعناية المركزة  1 مرات أسبوعيا3 5 
 

نظام االمتحان 
الجزء األول :- 

 
االختبارات  م 

 1 اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح والفسيولوجيا + اختبار شفوى
اختبار تحريرى مدته ساعتان في الفارماكولوجيا + اختبار شفوى  2 

اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في مبادئ الفيزياء وطرق القياسات االكلينيكية + اختبار شفوى  3 
 

                                          
الجزء الثاني:- 

 
ات االختبار م 

 1 اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في األمراض الباطنة + اختبار اكلينيكي + اختبار شفوى
اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في التخدير + اختبار كلينيكي + اختبار شفوى  2 

 
 
 
 
 
 



    
 
 

                                     
 
 
 
 
 

 - ماجستيراألشعة التشخيصية 17                               
 

نظام الدراسة 
 

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

عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 
2 3 108B مقرر علمي وعملي في الفيزياء االشعاعية 1 
1 1 109B مقرر علمي وعملي في التأثيرات البيولوجية لالشعاع وطرق الوقاية 2 
3 2 110B مقرر علمي وعملي في تكنولوجيا الفحص باأل شعة والتشريح الراديولوجي 3 
1 1 111B مقرر علمي وعملي في استخدامات النظائر المشعة للتشخيص وتنظيم خدمات األشعة

التشخيصية واالحصاءالبيولوجي  
4 

 
الجزء الثاني :- ( ومدته ثمانية عشر شهرا ) 

 
عملي  نظرى  م  المقــــــــــــــررات

 1   مقرر علمي وعملي واكلينيكي في التشخيص باألشعة 6 18
 2  مقرر علمي واكلينيكي في األسس االكلينكية في الجراحة واألمراض الباطنة 2 4
 3 مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا 1 1

 
نظام االمتحان 

الجزء األول :- 
 

االختبارات  م 
 1 اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفيزياء االلشعاعية + اختبار عملي +اختبار شفوى

اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في تكنولوجيا الفحص باأل شعة والتشريح الراديولوجي +ا ختبار شفوى + 
  اختبار عملي

2 

اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في استخدامات النظائر المشعة للتشخيص والبيولوجيا االشعاعية وتنظيم 
    0خدمات األشعة التشخيصية واالحصاء البيولوجي + اختبار عملي + اختبار شفوى

3 

 
الجزء الثاني:- 

 
م  االختبارات

 1 اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في التشخيص باألشعة + اختبار عملي +اختبار شفوى
 اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في األسس االكلينيكية في الجراحة واألمراض الباطنة والباثولوجيا +

 0اختبار اكلينيكي + اختبار شفوى 
2 

 
 
 



    
 
 
 

 - ماجستير عالج األورام 18
 

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

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

واستعماالت النظائر المشعة  
2 

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

 
الجزء الثاني :- ( ومدته ثمانية عشر شهرا ) 

عملي  نظرى  م  المقــــــــــــــررات
 1 مقرر علمي وعملي في باثولوجيا األورام 1 1
مقرر علمي وعملي في عالج األورام باالشعاع والعقاقير   6 6 2 
مقرر علمي وعملي في عالج األورام باستعمال النظائر المشعة  2 2 3 
مقرر علمي وعملي في أسس الجراحة وأمراض الباطنة فيما له عالقة بعالج  2 4

األورام 
3 

 
نظام االمتحان 

الجزء األول :- 
االختبارات  م 

 1 اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الفيزياء االشعاعية الطبية + امتحان عملي + امتحان شفوى
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في بيولوجيا األورام والتأثيرات البيولوجية لالشعاع والوقاية واستعماالت 

النظائر المشعة واالحصاء البيولوجي + امتحان عملي + امتحان شفوى 
2 

اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في  فارماكولوجيا األدوية المضادة للسرطان + امتحان عملي + امتحان 
 شفوى

3 

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

 الجزء الثانى:- 
االختبارات  م 

اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في باثولوجيا األورام + امتحان عملي + امتحان شفوى  1 
اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في عالج األورام باالشعاع والعقاقير+ اختبار أكلينكي + 

اختبار شفوى 
2 

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

+ اختبار اكلينكي  

3 

اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في أسس الجراحة وأمراض الباطنة فيما له عالقة بعالج األورام 
 0+اختباراكلينيكي+ اختبار شفوى 

4 

                   
  



    
 

 ماجستير الصحة العامة وطب المجتمع –19
 

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

 عدد الساعات في األسبوع                                                                                  
عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 

4 4 112B مقرر علمي وعملي في دراسة البيئة وعالقتها بالصحة العامة 1 
 - 2 113B مقرر علمي في أسس التغذية والتعقيم الغذائي 2 
2 2 114B مقرر علمي وعملي في البكتريولوجيا 3 
2 2 115B مقرر علمي وعملي في الطفيليات 4 
 - 2 116B  مقرر علمي في العلوم السلوكية واالجتماعية وعالقتها بالصحة العامة 5 

 
الجزء الثاني :- ( ومدته ثمانية عشر شهرا ) 

عملي  نظرى  م  المقــــــــــــــررات
2 2 117B1 مقرر علمي وعملي واكلينكي في خدمة الدراسات الوبائية واالحصاء الطبي 
 - 2 118B مقرر علمي في الدراسات السكانية 2 
2 4 119B مقرر علمي وعملي في وبائيات األمراض الوقائية والمكافحة 3 
2 4 120B مقرر علمي وعملي في دراسة المشكالت الصحية وأنواع الخدمات للفئات المختلفة وتشمل رعاية

األمومة والطفولة / الصحة المدرسية / الصحة الريفية / صحة المسنين / الصحةالعمالية وغيرها  
4 

2 2 121B  مقرر علمي وعملي في المشكالت الغذائية وأسلوب الوقاية منها 5 
2 2 122B مقرر علمي وعملي في ادارة الخدمات الصحية 6 
 - 2 123B مقرر علمي في فروع الصحة العامة األخرى 7 

 
نظام االمتحان 

 
الجزء األول :- 

االختبارات  م 
124B + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في دراسة البيئة وعالقتها بالصحة العامة وأسس التغذية +  اختبار شفوى

اختبار عملي 
125B1 

126B اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في العلوم السلوكية واالجتماعية وعالقتها بالصحة العامة + اختبار شفوى 127B2 
128B اختبار تحريرى مدته ساعتان في البكتريولوجيا + اختبار شفوى + اختبار عملي 129B3 
130B اختبار تحريرى مدته ساعتان في الطفيليات + اختبار شفوى + اختبار عملي 131B4 

 
الجزء الثانى:- 

 
االختبارات  م 

132B اكلينيكي اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في طرق الدراسات الوبائية واالحصاء الطبي والدراسات السكانية +اختبار
133B اختبار شفوى +

134B1 

135B اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الوبائيات + ادارة الخدمات الصحية + اختبار شفوى 136B2 
137B اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في دراسة المشكالت الصحية والخدمات والتغذية + اختبار شفوى 138B3 

 
 
 
 
 



    
 
 

  ماجستيرطب الصناعات والصحة المهنية – 20
 

 نظام الدراسة
الجزء األول :- ( مدته ستة أشهر) 

 عدد الساعات في األسبوع                                                                                 
عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 

 - مقرر علمي في أسس طب الصناعات والصحة المهنية  4  1 
مقرر علمي وعملي في الفسيولوجيا مع التركيز علي فسيولوجيا البيئة وفسيولوجيا العمل  4 2

وفسيولوجيا التنفس 
2 

 - مبادئ علم السموم الصناعية واالكلينكية  2 3 
المؤثرات البيئية الفيزيائية  4 2 4 
 - مقرر علمي في العلوم السلوكية واالجتماعية وا لنفسية من حيث عالقتها بالصناعة   2 5 
 - مقرر علمي في االحصاء الطبي  2 6 
 - مقرر علمي في أسس الوبائيات وصحة البيئة وعالقتها بالصحة المهنية  2 7 

 
الجزء الثاني :- ( ومدته ثمانية عشر شهرا ) 

 
عملي  نظرى  م  المقــــــــــــــررات

8 10 139B 1 مقرر علمي وعملي واكلينيكي في طب الصناعات 
2 4 140B مقرر علمي وعملي  في علم األمراض المهنية 2 
4 6 141B مقرر علمي وعملي  في السموم الصناعية 3 
4 6 142B مقرر علمي وعملي  في الصحة الصناعية 4 
2 2 143B  مقرر علمي وعملي  في الكيمياء الصناعية وطرق العمليات الصناعية وأخطارها علي الصحة 5 

 
نظام االمتحان 

الجزء األول :- 
 

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

 اختبار شفوى
1 

اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في مبادئ علم السموم الصناعية واالكلينيكية والعلوم السلوكية واالحصاء الطبي 
+ اختبار شفوى 

2 

 
الجزء الثانى:- 

 
االختبارات  م 

اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في طب الصناعات + اختبار أكلينكي + اختبار شفوى  1 
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في األمراض المهنية وعلم السموم + اختبار شفوى + اختبار عملي   2 

اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الصحة الصناعية والكيمياء الصناعية وطرق العمليات الصناعية  + 
 اختبار عملي + اختبار شفوى  

3 

 
 
 
 



    
 
 
 

                        
- ماجستيرالوبائيات االكلينيكية 21

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

عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 
مقرر علمي وعملي في أنواع البيانات   2 2 1 
 2 مقرر علمي وعملي في استخدامات الحاسب اآللي  4 6
 6 مقرر علمي وعملي في طرق عرض البيانات وقياستها  4 4
 4 مقرر علمي وعملي في خصائص المنحنى الطبيعي للبيانات  2 2
 5 مقرر علمي وعملي في قانون االحتماالت  4 2

 
الجزء الثاني :- ( ومدته ثمانية عشر شهرا ) 

عملي  نظرى  م  المقــــــــــــــررات
2 2 144B  1 مقرر علمي وعملي في المقاييس االحصائية الحيوية 
 2 مقرر علمي وعملي في تسجيل البيانات الطبية باستخدام الحاسب اآللي  4 4
 3 مقرر علمي وعملي في مقاييس درجة خطورة التعرض للمرض  2 2
 4 مقرر علمي وعملي في أنواع الدراسات الوبائية واالكلينيكية  4 4
 5 مقرر علمي وعملي في أسس علم االحصاء  4 4
 6 مقرر علمي وعملي في تطبيقات علم االحصاء في الدراسات الوبائية واالكلينيكية  4 4

 
نظام االمتحان 

الجزء األول :- 
 

االختبارات  م 
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات فى أنواع البيانات وطرق عرضها وقياساتها+ اختبار شفوى + اختبار عملي   1 

145B + اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في خصائص المنحنى الطبيعي للبيانات وقانون االحتماالت  + اختبار شفوى
 اختبار عملي  

2 

146B  3 اختبار شفوي + اختبارعملي   في استخدامات الحاسب اآللي 

                      
نظام االمتحان 

الجزء الثانى:- 
 

االختبارات  م 
+ اختبار شفوى +  اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في المقاييس االحصائية الحيوية في تسجيل البيانات الطبية 

 اختبار عملي 
1 

اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في  أنواع الدراسات الوبائية واالكلينكيــة و مقاييس درجة خطورة التعرض 
 للمرض + اختبار شفوى + اختبار عملي

2 

 3 اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في  أسس علم االحصاء وتطبيقاته+ اختبار شفوى + اختبار عملي 
اختبار شفوى + اختبار عملي  في استخدامات الحاسب اآللي   4 

 



    
 
 

- ماجستير طب األســـــــــــــرة 22
                  

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

عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 
 - مقرر علمي في دراسة العلوم السلوكية والجتماعية  2 1 
 - مقرر علمي في أسس دراسة التغذية  2 2 
مقرر علمي في أسس الدراسات الوبائية وادارة الخدمات الصحية  4 2 3 
مقرر علمي في االحصاء الحيوى وأستخدامات الحاسب اآللي في تسجيل وتحليل البيانات االحصائية  2 4 4 

 
الجزء الثاني :- ( ومدته ثمانية عشر شهرا ) 

عملي  نظرى  م  المقــــــــــــــررات
2 2 147B مقرر علمي وعملي في الخدمات الصحية األوليةوفي التثقيف الصحي 1 
 2 مقرر علمي واكلينكي في أمراض األنف واألذن والحنجرة والرمد األكثر أنتشارا 2 4
 3 مقرر علمي واكلينكي في أمراض األطفال األكثر شيوعا في المجتمع 2 4
 4 مقرر علمي واكلينكي في األمراض الباطنية األكثر أنتشارا 2 4
 5 مقرر علمي واكلينكي في حاالت الطوارئ واالسعافات والجراحات األولية 2 4
 6 مقرر علمي واكلينكي في أمراض كبار السن  2 2
 7 مقرر علمي واكلينكي في وسائل تنظيم األسرة وأمراض النساء األكثر انتشارا 2 4

                                          
نظام االمتحان 

الجزء األول :- 
االختبارات  م 

148B اختبار تحريرى  مدته ثالث ساعات في دراسة العلوم السلوكية واالجتماعية في أسس دراسة التغذية + اختبار
شفوى 

1 

اختبار تحريرى  مدته ثالث ساعات في أسس الدراسات الوبائية وادارة الخدمات الصحية واالحصاء الحيوى 
 واسخدامات الحاسب اآللي + اختبار شفوى + اختبار عملي

2 

 
الجزء الثاني:- 

االختبارات  م 
اختبار تحريرى مدته ساعتان في الخدمات الصحية األولية والتثقيف الصحي + اختبار شفوى + اختبار عملي  1 

 2 اختبار تحريرى مدته ساعتان في أمراض األطفال + اختبار شفوى + اختبار اكلينيكي
 3 اختبار تحريرى مدته ساعتان في األمراض الباطنة  + اختبار شفوى + اختبار اكلينيكي

 4 اختبار تحريرى مدته ساعتان في وسائل تنظيم األ سرة وأمراض النساء  + اختبار شفوى + اكلينكي
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في أمراض كبار السن وحاالت الطوارئ واالسعافات والجراحات األولية + اختبار 

 شفوى + اختبار اكلينيكي
5 

 6 اختبار تحريرى مدته ساعتان في األنف واألذن والحنجرة والرمد  + اختبار شفوى + اختبار اكلينيكي

 
 
 
 



    
 

  - ماجستير الطب الشرعي والسموم 23                              
 

نظام الدراسة 
 

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

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

 
الجزء الثاني :- ( ومدته ثمانية عشر شهرا ) 

 
عملي  نظرى  م  المقــــــــــــــررات

6 6 149B مقرر علمي وعملي في الطب الشرعي 1 
2 2 150B مقرر علمي واكلينكي في االصابات والعاهات وتعويضها 2 

 3 تدريب عملي بأقسام مصلحة الطب الشرعي151B يومان اسبوعيا
                                      

نظام االمتحان 
الجزء األول :- 

 
االختبارات  م 

 1 اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في السموم + اختبار عملي + اختبار شفوى
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الكيمياء الطبية الشرعية + اختبار عملي  2 

اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا الطبية الشرعية+ اختبار عملي + اختبار شفوى   3 
 

الجزء الثاني:- 
 

االختبارات  م 
 1 اختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في الطب الشرعي+ اختبار شفوى

اختبار اكلينيكي وشفوى في االصابات والعاهات   2 
اجراء الصفة التشريحية وكتابة تقرير عنها   3 

  
 
 
 

                        
                       

 
 
 

                   
 

                                             



    
 

                           
- ماجستيرالسموم االكلينكية 24                                                      

 
 نظام الدراسة

  
الجزء األول :- ( مدته ستة أشهر ) 

عدد الساعات في األسبوع                                                                            
عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 

 - 2 152B مقرر علمي في علم الفارماكولوجيا 1 
2 3 153B مقرر علمي وعملي في  علم السموم وقوانين السموم 2 

ساعات تدريب 4
بالمستشفي 

3 154B مقرر علمي واكلينكي في األمراض الباطنة العامة 3 
 

الجزء الثاني :- ( ومدته ثمانية عشر شهرا ) 
 

عملي  نظرى  م  المقــــــــــــــررات
2 4 155B1 مقرر علمي وعملي في  علم السموم العامة 

ساعات تدريب 
بالمستشفي 

 2 مقرر علمي واكلينكي في  علم السموم االكلينكية الخاصة 2

 
نظام االمتحان 

الجزء األول :- 
 

االختبارات  م 
156B اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في علم الفارماكولوجيا وعلم السموم وقوانين السموم 1 

اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في األمراض الباطنة العامة  2 
 3  2 ،1اختبار شفوى واكلينيكي ومعملي في بند 

 
الجزء الثاني:- 

 
االختبارات  م 

157B اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في علم السموم العامة 1 
اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في علم السموم االكلينكية  2 

اختبار شفوى واكلينكي ومعملي في علم السموم االكلينكية   3 
 
 

       
                            

 
                         

 
 



    

 
 
 
 
 
 

سابعا                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

                          جداول اختبارات  
                          درجة الدكتواره  

جداول االختبارات التحريريــــــة                               
                         واالكلينكية والشفويةوالعمليــــــــة 
                         التي يؤديهـا الطالب لنيل درجــــــة 
                         دكتور فـي الطب والجراحــــــة في  
                         أحـــــد فروع التخصص االكلينيكية 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- درجة دكتور في األمراض الباطنة 1
نظام االمتحان  

الجزء االول :- 
االختبارات  م 

أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال احصاء  وتخطيط الدراسات االكلينيكية  1 
اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية   2 

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

 
الجزء الثاني :- 

256B االختبارات 257B م
االختبارات التحريرية 

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

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

- أختبار  أكلينيكي في األمراض الباطنة 1
 ب  

  
-  أختبار  شفوي  في األمراض الباطنة 2  

 
  
- درجة دكتور في األمراض العصبية 2

نظام االمتحان 
الجزء األول:- 

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

اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية   2 
 3 أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا وفسيولوجيا الجهاز العصبي

أختبارشفوى فى الباثولوجيا وفسيولوجيا الجهاز العصبى   4 
 

الجزء الثاني:-  
االختبارات  م 

  االختبارات التحريرية
 -أختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في األمراض العصبية  1

  ا
 

 -أختبار  تحريرى مدته ساعة ونصف لحالة يتولي الطالب شرحها وتشخيصها  ووصف عالجها2



    
االختبارات االكلينيكية والشفوية  

- اختبارشفوى فى األمراض العصبية  1 
ب 

 - اختباراكلينيكى فى األمراض العصبية  2 
 
 
 
 

 
           

 - درجة دكتور في االمراض النفسية 3                               
       نظام االمتحان 

الجزء االول:- 
االختبارات  م 

أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االكلينيكية 
258B1 

اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية   2 
 3 أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في علم  النفس والفسيولوجيا التطبيقية والباثولوجيا التطبيقية 

أختبار شفوى في علم  النفس والفسيولوجيا التطبيقية والباثولوجيا التطبيقية  4 
 

 الجزء الثاني:- 
االختبارات  م 

158Bاالختبارات التحريرية  
 159B1 أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الطب النفسي العام -

 ا
  
   160B2أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الطب النفسي الخاص- 

 -أختبار تحريرى مدته ساعة ونصف في حالة يتولي الطالب شرحهاوتشخيصها ووصف عالجها3 
االختبارات االكلينيكية والشفوية  

- أختبار  شفوي  في الطب النفسي  العام والطب النفسي الخاص  1 
 ب

  
 - اختبار اكلينكي في الطب النفسي  العام والطب النفسي الخاص2 

 
- درجة دكتور في طب القلب واألوعية الدموية 4       

 
    نظام األمتحان 

الجزء األول:- 
االختبارات  م 

أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االكلينيكية 
259B1 

اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية   2 
 3 أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في علم الفسيولوجيا التطبيقي والتشريح التطبيقي 

أختبار شفوى في علم الفسيولوجيا التطبيقي والتشريح التطبيقي  4 
 

الجزء الثاني :- 
االختبارات  م 

  االختبارات التحريرية
 - أختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في أمراض القلب واألوعية الدموية1

  ا
  

 - أختبار تحريرى مدته ساعة ونصف في حالة يتولي الطالب شرحها وتشخيصها ووصف عالجها2



    
االختبارات االكلينيكية والشفوية  

- أختبار أكلينكي في أمراض القلب واألوعية الدموية 1 
ب  

 - أختبار شفوى في أمراض القلب واألوعية الدموية2 
 
 

             
- درجة دكتور في األمراض الصدرية 5                 

 نظام األمتحان 
الجزء األول:- 

األختبارات  260B م 
أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االكلينيكية  1 

اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية   2 
أختبارتحريرى مدته ثالث ساعات في علم الفسيولوجيا التطبيقي والباثولوجيا التطبيقية   3 

أختبارشفوى في علم الفسيولوجيا التطبيقي والباثولوجيا التطبيقية  4 
 

الجزء الثاني:- 
األختبارات  م 

  االختبارات التحريرية
- أختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في األمراض الصدرية 1

 ا
  

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

 - أختبار أكلينكي في األمراض الصدرية1
ب 

 -أختبار شفوى في األمراض الصدرية2
 

- درجة دكتور في األمراض المتوطنة 6                           
 

نظام األمتحان 
الجزء األول:- 

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

اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية   2 
أختبارتحريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا و الفسيولوجيا التطبيقية فيما له عالقة باالمراض المتوطنة   3 

أختبارشفوى  في الباثولوجيا و الفسيولوجيا التطبيقية فيما له عالقة باالمراض المتوطنة  4 
 

الجزء الثاني:- 
االختبارات  م 

  االختبارات التحريرية
-  أختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في االمراض المتوطنة 1

 ا
  

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

 أختبار اكلينكي في االمراض المتوطنة- 1
ب 

 - اختبار شفوى في االمراض المتوطنة2
              



    
              

 
 
 

      
                       

- درجة دكتور في  األمراض الجلدية والتناسلية   7                            
نظام األمتحان 

الجزء األول:- 
األختبارات  م 

أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االكلينيكية  1 
اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية   2 

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

3 
أختبار شفوى في الفطريات والهستوباثولوجيا وخالفه من المواد األساسية المتعلقة باألمراض الجلدية والتناسلية   4 

 
الجزء الثاني :- 

األختبارات  م 
  االختبارات التحريرية

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

 - أختباران تحريران مدة كل منهما ثالث ساعات في األمراض التناسلية 3
 االختبارات االكلينيكية والشفوية

 - أختبار أكلينكي واختبار شفوى في األمراض الجلدية1 
ب 
  
  -أختبار أكلينكي واختبار شفوى في األمراض التناسلية 2   

 
 - درجة دكتور في الروماتيزم والتأهيل و الطب الطبيعي   8

نظام األمتحان 
الجزء األول:- 

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

اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية   2 
أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح التطبيقي والفسيولوجيا التطبيقية   3 

أختبار شفوى في التشريح التطبيقي والفسيولوجيا التطبيقية  4 
الجزء الثاني:- 

األختبارات  م 
 االختبارات التحريرية

 0 - أختبار تحريري مدته ثالث ساعات في األمراض  الروماتيزمية وأمراض المناعة 1
ا 

 - أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في أمراض الجهاز الحركي   والطب الطبيعي والتأهيل 2
      واالطراف الصناعية واألجهزة التعويضية 

  

161B3 أختبار تحريرى مدته ساعة ونصف يشتمل علي عرض ومناقشة حالة -  
 االختبارات االكلينيكية والشفوية و العملية

 - أختبار أكلينكي وشفوى في األمراض الروماتيزمية 1
ب 



    
  - أختبار أكلينكي وشفوى في أمراض الجهاز الحركي    2
 - أختبار عملي في األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية  3
 اختبار شفوي في الطب الطبيعي والتاهيل – 4

 

 
 
 

 -  درجة دكتور في  طب األطفال 9
                                            

نظام األمتحان 
الجزء األول:- 

 
األختبارات  م 

أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االكلينيكية  1 
اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية   2 

162B  أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الباثولوجيا والفسيولوجيا التطبيقية 3 
163B أختبار شفوى في الباثولوجيا والفسيولوجيا التطبيقية 4 

 
الجزء الثاني:- 

 
األختبارات  م 

164Bاالختبارات التحريرية 
165B1 أختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في طب األطفال - 

أ 

166B2 أختبار تحريرى مدته ساعة ونصف لحالة يتولي الطالب شرحها وتشخيصها ووصف عالجها -  
167Bاالختبارات االكلينيكية والشفوية 
168B1 أختبار أكلينكي يتكون من فحص ومناقشة حالة طويلة وثالث حاالت علي األقل قصيرة أحداهما رضيع - 

ب 

169B2  أختبار شفوى في طب األطفال -  
 

 -  درجة دكتور في الباثولوجيا االكلينيكية   10                
نظام األمتحان 

الجزء األول:- 
األختبارات  م 

أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االكلينيكية  1 
اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية   2 

اختبار تحريري مدته ساعتين  في البيولوجيا الجزئية + اختبار عملي واختبارشفوي   3 
الجزء الثاني:- 

 
االختبارات  م 

170B االختبارات التحريرية
 - أختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في الباثولوجيا األكلينكية

ا 

171Bاالختبارات العملية والشفوية 
 - اختبار عملي في الباثولوجيا األكلينكية 1

ب  

 - اختبار شفوى في الباثولوجيا األكلينكية 2
 اختبار عملي في المناعة االكلينيكية  – 3



    
 اختبار شفوى في المناعة االكلينيكية  – 4

 
 
 
 
 

 -  درجة دكتور في الجراحــــــــــــــــــة 11
 

نظام األمتحان 
الجزء األول:- 

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

اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية   2 
172B 3 اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح الجراحي والباثولوجيا الجراحية الخاصة 
173B 4 اختبار شفوى في التشريح الجراحي والباثولوجيا الجراحية الخاصة 

 
الجزء الثاني :- 

األختبارات  م 
 الختبارات التحريريةا

  - أختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في الجراحة العامة وفروعها1
أ 

174B2أختبار تحريرى مدته ساعة ونصف يتضمن حالة يتولي الطالب شرحها وتشخيصها ووصف عالجها -  
175Bاالختبارات االكلينيكية والشفوية 

 - اختبار في أجراء العمليات  1
ب  

 - اختبار شفوى في الجراحة العامة 2
 - اختبار اكلينكي في الجراحة العامة 3

 
 

 - درجة دكتور في جراحة المسالك البولية والتناسلية 12
نظام االمتحان 

الجزء األول:- 
 

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

اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية   2 
 3 أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح الجراحي والباثولوجيا الجراحية الخاصة  

 4 أختبار شفوى في التشريح الجراحي والباثولوجيا الجراحية الخاصة  
 

الجزء الثاني:- 
االختبارات   م 

 الختبارات التحريريةا
  - أختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في جراحة المسالك البولية والتناسلية  1

أ 

  - أختبار تحريرى مدته ساعة ونصف يتضمن حالة يتولي الطالب شرحها وتشخيصها  ووصف عالجها2
 االختبارات االكلينيكية والشفوية

 - أختبار في أجراء العمليات  1
 ب 
 

 - أختبار شفوى في جراحة المسالك البولية والتناسلية   2



    
 - أختبار أكلينكي في جراحة المسالك البولية والتناسلية   3

                             
 
 

                                      
 -  درجة دكتورفي جراحة العظام 13

 
نظام األمتحان 

الجزء األول:- 
األختبارات  م 

أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االكلينيكية  1 
اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية   2 

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

 
 الجزء الثانى:-

األختبارات  م 
 الختبارات التحريريةا

  - أختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في جراحة العظا م1
أ  

  - أختبارتحريرى مدته ساعة ونصف يتضمن حالة يتولي الطالب شرحها وتشخيصها وصف عالجها2
 االختبارات االكلينيكية والشفوية

 - أختبار في أجراء العمليات  1
ب  

 - أختبار شفوى في جراحة العظا م 2
 - أختبار أكلينكي في جراحة العظا م 3

 
 - درجة دكتور في جراحة المخ واألعصاب  14

 
نظام األمتحان 

الجزء األول:- 
 

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

اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية   2 
أختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في التشريح الجراحي وباثولوجيا جراحة المخ واألعصاب والعمود 

 3 الفقرى 
 4 أختبار شفوي فى التشريح الجراحي وباثولوجيا جراحة المخ واألعصاب والعمود الفقرى 

 
الجزء الثاني:- 

األختبارات  م 



    
176Bاالختبارات التحريرية 
177B1 أختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في جراحة المخ واألعصا ب - 

أ  

178B2  أختبارتحريرى مدته ساعة ونصف يتضمن حالة يتولي الطالب شرحها وتشخيصها ووصف عالجها - 
179Bاالختبارات االكلينيكية والشفوية 
180B1  أختبار في اجراء العمليات - 

261B  ب

181B2 أختبار اكلينيكي  واختبار شفوي في جراحة المخ و األ عصاب والعمود الفقرى - 
 

  
 
 

  - درجة دكتور في جراحة القلب والصدر 15
نظام األمتحان 

الجزء األول:- 
 

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

262B1 
اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية   2 

 3 أختبار تحريري مد ته ثالث ساعات في التشريح الجراحي والباثولوجيا لجراحة القلب والصدر 
182B أختبار شفوى في التشريح والباثولوجيا لجراحة القلب والصدر 4 

 
الجزء الثاني:- 

 
األختبارات  م 

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

 أ
  

183B2  أختبارتحريرى مدته ساعة ونصف يتضمن حالة يتولي الطالب شرحها وتشخيصها ووصف عالجها - 
184Bاالختبارات االكلينيكية والشفوية 
185B1  أختبار في اجراء العمليات - 

 ب
  

186B2 أختبار اكلينيكي  واختبار شفوي في  جراحة القلب والصدر - 
 

- درجة دكتور في األذن واألنف والحنجرة 16
نظام األمتحان 

الجزء األول:- 
 

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

263B1 
اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية   2 

 3 أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح الجراحي والباثولوجيا الجراحية الخاصة
187B  أختبار شفوى في التشريح الجراحي الخاص 4 
188B أختبار شفوى في الباثولوجيا الجراحية الخاصة 5 

  الجزء الثاني : -



    
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
  

 ـ درجة دكتور في التوليد وأمراض النساء 17
نظام األمتحان 

الجزء األول:- 
األختبارات  م 

أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االكلينيكية 
264B1 

اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية   2 
أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التشريح الجراحي والباثولوجيا والبكتريولوجيا فيما يختص بأمراض النساء 

والوالدة + أختبار شفوى  
3 

 
الجزء الثاني:- 

األختبارات  م 
189Bاالختبارات التحريرية 
190B1 أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التوليد - 

أ 

 - أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في أمراض النساء 2
 - أختبارتحريرى مدته ساعة ونصف يتضمن حالة يتولي الطالب شرحها وتشخيصها  ووصف عالجها 3
 االختبارات االكلينيكية والشفوية : -  

  - أختبار شفوى في التوليد وامراض النساء1
ب 

 - أختبار في العمليات  2
 - أختبار أكلينكي فى التوليد وأمراض النساء 3

 
- درجة دكتور في طب وجراحة العيون 18

نظام األمتحان 
الجزء األول:- 

 
األختبارات  م 

أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االكلينيكية 
265B1 

اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية   2 
191B3 أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في تشريح وفسيولوجيا وباثولوجيا وبكتريولوجيا العين والبصريات 

 4 أختبار شفوى في تشريح وفسيولوجيا وباثولوجيا وبكتريولوجيا العين والبصريات
الجزء الثاني:- 

 

األختبارات  م 
 االختبارات التحريرية

  - أختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في أمراض األذن واألنف  و الحنجرة1
أ 

  - أختبار تحريرى مدته ساعة ونصف يتضمن حالة يتولى الطالب شرحها وتشخيصها ووصف عالجها   2
ب   االختبارات االكلينيكية والشفوية 

 - أختبار في العمليات  1
 - أختبار أكلينكي 2
 - أختبار شفوى 3



    
األختبارات  م 

192Bاالختبارات التحريرية 
193B1 أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في طب العين - 
أ  

194B2 أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في جراحة العين - 
  - أختبارتحريرى مدته ساعة ونصف يتضمن حالة يتولي الطالب شرحها وتشخيصها ووصف عالجها3

  االختبارات االكلينيكية والشفوية : - 
  - أختبار في العمليات1

ب  

 - أختبار شفوى  2
 - أختبار أكلينكى 3

 
 
 
 
 

- درجة دكتور في التخديروالعناية المركزة الجراحية 19
 

نظام األمتحان 
الجزء األول:- 

 
األختبارات  م 

أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االكلينيكية 
266B1 

اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية   2 
أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في التطبيقات األكلينيكية للعلوم األساسية التي لهاعالقة بالتخدير   3 

أختبار شفوى في التطبيقات األكلينيكية للعلوم األساسية التي لهاعالقة بالتخدير   4 
 

الجزء الثاني:- 
 

األختبارات  م 
195Bاالختبارات التحريرية 
196B1 اختباران تحريريان في التخدير ونظريات القياسات االكلينيكية -
أ  

 االختبارات الشفوية : -
 -  اختبار شفوى في التخدير ونظريات القياسات االكلينيكية  1

ب 

 
 

- درجة دكتور في األشعة التشخيصية 20
نظام األمتحان 

الجزء األول:- 
 

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

267B1 
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 
197B- :االختبارات التحريرية 

198B1 أختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في األشعة التشخيصية-
 -أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في األمراض الباطنة والجراحة فيما له عالقة باألشعة التشخيصية2

أ 

 االختبارات االكلينيكية والشفوية : -
- اختبار أكلينيكي في األشعة التشخيصية  1       

ب  

 - أختبار شفوى في األشعة التشخيصية  2       
 - أختبار أكلينيكي وشفوى في األمراض الباطنة والجراحة فيما له عالقة باألشعة 3       

 
 
 
 

                     
 - درجة دكتور في عالج األورام 21

 
نظام األمتحان 

الجزء األول:- 
 

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

اختبار تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية   2 
199B  أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في باثولوجيا األورام 3 
200B  أختبار عملى وشفوى في باثولوجيا األورام 4 

 
الجزء الثاني:- 

 
األختبارات  م 

201B- :االختبارات التحريرية 
202B1     أختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في عالج االورام باالشعاع  والنظائر المشعة - 
أ  

 - أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الجراحة وأمراض الباطنة فيما له عالقة باألورام  2
203B- : االختبارات االكلينيكية والشفوية 
204B1 أمتحان أكلينيكي + أمتحان شفوى في عالج االورام باالشعاع  والنظائر المشعة   - 
ب  

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

- درجة دكتور في الصحة العامة وطب المجتمع 22
 

نظام األمتحان 
الجزء األول:- 

 
األختبارات  م 

أختبار تحريرى مدته  ساعتين في مجال األحصاء  وتخطيط الدراسات االكلينيكية 
268B1 

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



    
الجزء الثاني:- 

 
األختبارات  م 

205B- :االختبارات التحريرية 
206B أختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في فروع الصحة العامة والطب الوقائي واألجتماعي

أ  

 االختبارات الشفوية : -
أختبار شفوى في فروع الصحة العامة والطب الوقائي واألجتماعي 

ب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- درجة دكتور في طب الصناعا ت والصحة المهنية 23
نظام األمتحان 

الجزء األول:- 
 

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

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 

وأخطارها علي الصحة  
3 

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

4 

 
الجزء الثانى:- 

 
األختبارات  م 

207B- :االختبارات التحريرية  
208B1أختبار  تحريرى مدته ثالث ساعات في طب الصناعات -  

أ 

209B2  أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الصحة المهنية - 
 االختبارات االكلينيكية والشفوية : -

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

ب  

 - أختبار شفوى في طب الصناعات 2
 - أختبار شفوى وعملي  في الصحة المهنية 3

                         
- درجة دكتور في الطب الشرعي والسموم   24

نظام األمتحان 
الجزء األول:- 

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



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

الجزء الثاني:- 
األختبارات  م 

210B- :االختبارات التحريرية 
211B1 أختبار  تحريرى مدته ثالث ساعات في الطب الشرعي -  
أ  

212B2 أختبار  تحريرى مدته ثالث ساعات في علم السموم -  
 االختبارات العملية والشفوية : -

 - أختبار عملي وشفوى في الطب الشرعي 1
ب  

 - أختبار عملي وشفوى في السموم 2
 - أجراء الصفة التشريحية وكتابة تقرير عنها  3

 
 
 

                         
 - درجة دكتور في السموم األكلينيكية 25

 
نظام األمتحان 

الجزء األول:- 
 

األختبارات  م 
 1 االكلينيكية الدراسات وتخطيط األحصاء  مجال في ساعتين تحريرى مدته  أختبار
 2 تحريرى مدته ساعتين في أستخدامات الحاسب اآللي في العلوم الطبية  اختبار

 
الجزء الثانى:- 

 
األختبارات  م 

213B- :االختبارات التحريرية 
214B أختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في علم السموم األكلينيكية -
أ  

 االختبارات االكلينيكية والشفوية : -
 - أختبار أكلينيكي في علم السموم 1

ب  

  - أختبار شفوى في علم السموم 2
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 
 
 
 

                                 
                             

 
 

    
                                                                   

                                      
 
 
 
 
 
 

 ثامنـا                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دبلومات التخصص  
جداول الدراسة  

 واالختبـــــارا ت
التحريرية واالكلينكية والشفوية و العملية 
التي يؤديها الطلبة لنيل دبلوم التخصص 

في احدالفروع االكلينكية 
 
 
 
 
 

             
 
 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
 
 
 

                           
 - دبلوم  األمراض ا لبا طنة 1                                 

 
                                          نظام الدراسة 

 عدد الساعات في األسبوع                                                                                 
عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 

- 6  215B 1 مقررعلمي في األمراض الباطنة 
-   يوميا  5 216B  تدريب أكلينكي في األمراض الباطنة وفروعها 2 

1 1  217B مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا األكلينكية 3 
 
 
 
 
 

  نظام األمتحان         
 

األختبــــــارات  م 
 1 ساعات في األمراض الباطنة 3أختباران تحريران مدة كل منهما 

أختبار شفوى في األمراض الباطنة العامة  2 
287B -:أختبار أكلينكي ويشمل

فحص مريض وكتابة نقرير وافي عنه ومدته ساعة  -أ
 فحص حاالت  -ب

3 

أختبار شفوى في الباثولوجيا األكلينكية    4 
 
 
 
 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
  

 - دبلوم  األمراض العصبية  والطب النفسي 2                       
                                         نظام الدراسة 

 
 عدد الساعات في األسبوع                                                                             

 
عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 

ثالث مرات في 2
 االسبوع

مقرر علمي وأكلينكي في األمراض الباطنة العامة  1 1 

مقرر علمي في تشريح الجهاز العصبي  1  2 
مقرر علمي في فسيولوجيا الجهاز العصبي والغدد الصماء  2  3 
مقرر علمي في علم النفس وعلم النفس المرضي  1  4 

ثالث مرات في 2
 االسبوع

ثالث مرات 2
 في االسبوع

مقرر علمي وأكلينكي  في أمراض الجهاز العصبي  5 

ثالث مرات في 2
 االسبوع

ثالث مرات 2
 في االسبوع

مقررعلمي وأكلينكي  في األمراض العقلية والنفسية والعالج النفسي  6 

مقررعلمي وعملي في الباثولوجيا التطبيقية  1 1 7 
2  - تمرينات أكلينكية في كل من قسم األمراض النفسية وقسم األمراض العصبية 

وزيارات للمستشفيات والمعاهد المرتبطة بالخدمات النفسية والعقلية 
8 

مقررعلمى في األحصاء الطبي وعلم الوارثة  1          -  9 
    

 
  نظام األمتحان                                                          

الجزء األول:- 
 

األختبــــــارات  م 
ساعات وأختبار شفوى في التشريح والفسيولوجيا فيما يتعلق بالجهاز العصبي والغدد 3أختبار تحريرى مدته 

الصماء 
1 

ساعات وأختبار شفوى في علم النفس وعلم النفس المرضي 3أختبار تحريرى مدته  2 
أختبار تحريرى مدته ساعة في األحصاء الطبي والوراثة  3 



    
الجزء الثاني :- 

 

األختبــــــارات  م 
ساعات في األمراض الباطنة العامة وأختبارا أكلينكيا وشفهيا   3أختبار تحريرى مدته  1 
ساعات وأختبار شفوى وأكلينكي في االمراض العقلية و النفسية والعالج النفسي 3أختبار تحريرى مدته  2 

 3 ساعات وأختبار شفوى وأكلينكي في أمراض الجهاز العصبي   3أختبار تحريرى 
 
 
 
 

                                     
          

 - دبلوم طب القلب واألوعية الدموية 3                          
                                          نظام الدراسة 

 عدد الساعات في األسبوع                                                                         
عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 

ثالث مرات في 2
االسبوع 

مقرر علمي وأكلينكي في األمراض الباطنة العامة  1 1 

مقرر علمي وأكلينكي في أمراض القلب واألوعية الدموية  2 يوميا 3 2 
مقرر علمي في الفسيولوجيا الخاصة بالقلب والدورة الدموية  1  3 
مقرر علمي في الفارماكولوجيا التطبيقية  1  4 
مقرر علمي في الباثولوجيا  1  5 

مقرر علمي في علم الفيزياء التطبيقي فيما يختص بالصوت والكهرباء  1  6 
مقرر علمي وعملي في االشعة فيما يتعلق بالقلب واألوعية الدموية وطرق الوقاية  1 2

مع التطبيقات العملية 
7 

مقرر تطبيقي في طرق الفحص الكهربائية والتخطيطية المختلفة   2 8 
تمرينات أكلينكية وعملية بالمستشفي التعليمي   2 9 

    
 

  نظام األمتحان                                                          
الجزء األول:- 

 

األختبــــــارات  م 
ساعات في األمراض الباطنةوأختبار أكلينكي وشفوى 3أختبار تحريرى مدته  1 
ساعات في مقررى الفسيولوجيا والباثولوجيا وأختبار شفوى 3أختبار تحريرى مدته  2 
 3 ساعات في الفارماكولوجيا التطبيقي وأختبار شفوى 3أختبار تحريرى مدته 

 
الجزء الثاني :- 

 

األختبــــــارات  م 
ساعات في األمراض القلب واألوعية الدموية   3أختباران تحريريان مدته كل منهما 1 



    
أختبار أكلينكي في أمراض القلب ويشمل:- 

                أ-  فحص حالة وكتابة تقرير وافي عنها ومدته ساعة 
                ب- فحصا سريعا لثالث حاالت 

2 

أختبار شفوى في أمراض القلب واألوعية الدموية  3 
أختبار عملي في طرق الفحص التطبيقية المختلفة  4 

               
 
 

      
 
 

- - دبلوم  األمراض ا لصدرية 4                            
                                          نظام الدراسة 

 عدد الساعات في األسبوع                                                                         
 

عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 
ثالث مرات 2

في االسبوع 
مقرر علمي وأكلينكي في األمراض الباطنة العامة  1 1 

مقرر علمي في باثولوجيا األمراض الصدرية  1  2 
مقرر علمي في بكتريولوجيا الدرن واالمراض المشابه لها  1  3 

مقرر علمي  في علم الصحة العامة من حيث عالقة الدرن وأنتشاره والوقاية منه  2  4 
2 
 

مقرر علمي وأكلينكي في المعامل األكلينكية للدرن الرئوى وغير الرئوى وتميز الدرن  1
عن األمراض االخرى عامة وحضور العمليات والعيادات الخارجية والصفة التشريحية 

5 

مقرر علمي وأكلينكي في أعمال المستوصفات والمصحات والمعاهد الملحقة بها   2
كالمستعمرات الوقائية وغيرها  

6 

مقرر علمي وعملي في وسائل التشخيص المختلفة   1 2 7 
مقرر علمي وأكلينكي في األمراض الصدرية والتدرن  2 يوميا 3 8 

 
 

  نظام األمتحان                                                          
  
 

األختبــــــارات  م 
ساعات في األمراض الباطنة العامة 3أختبار تحريرى مدته  1 
  من 4 ، 3 ، 2 ساعات وأختبار شفوى وعملي في المقررات المذكورة في البنود 3أختبار تحريرى مدته 

المقررات الدراسية السابقة 
2 

 3 ساعات في باقي مواد المقرر الدراسي 3أختبار تحريرى مدته 
أختبار شفوى وأكلينكي وعملي فيما ذكر في البند السابق ويشمل ذلك فحص مرضي ال يقل عددهم عن 

ثالثةأحدهما حالة أمراض باطنة عامة  
4 

فحص حالة مريض وعمل األبحاث الآلزمة لتشخيص مرضه وكتابة تقرير وافي عن حالته  5 
 
  



    
 
 
 
 
 
 
 
 

   
               

        
 
 

- دبلوم األمراض المتوطنة 5                                 
                                           نظام الدراسة 

 عدد الساعات في األسبوع                                                                         
 

عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 
يومين في 

االسبوع 
مقرر علمي وأكلينكي في األمراض الباطنة العامة     1 1 

مقرر علمي في البكتريولوجيا من حيث عالقتها باالمراض المتوطنة   1  2 
مقرر علمي في الباثولوجيا والباثولوجيا األكلينكية من حيث عالقتها باالمراض المتوطنة     2  3 
مقرر علمي في الطفيليات البشرية ويشمل الديدان والحيوانات ذات الخلية الواحدة  2 

والحشرات الطبية 
4 

مقررعلمي وأكلينكي في االمراض المتوطنة  2 يوميا   3 5 
مقرر علمي في علم الصحة العامة وعالقته باالمراض المتوطنة  2  6 
مقرر علمي في الفسيولوجيا من حيث عالقتها باالمراض المتوطنة  1  7 

 
  نظام األمتحان                                                          

الجزء األول:- 
 

األختبــــــارات  م 
ساعات في البكتريولوجيا وأختبار عملي وشفوى 3أختبار تحريرى مدته  1 
 2 ساعات الباثولوجيا والباثولوجيا األكلينكية واختبار عملي وشفوى 3أختبار تحريرى مدته 

 
 الجزء الثاني :- 

 

األختبــــــارات  م 
 1 ساعات في األمراض الباطنة العامة 3أختبار تحريرى مدته 

 2 ساعات في الطفيليات البشرية وأختبار عملي وشفوى 3أختباران تحريريان مدة كل منهما 
 3 ساعات في االمراض المتوطنة 3أختباران تحريريان مدة كل منهما 

أختبار شفوى في االمراض المتوطنة ويشمل فحص عينات ميكروسكوبية  4 



    
أختبار أكلينكي في االمراض المتوطنة علي أن يكون بين الحاالت حالة أمراض باطنة عامة  5 

 6 ساعات في علم الصحة العامة وأختبار شفوى 3أختبارتحريرى مدته 
 7 ساعات في الفسيولوجيا واختبار شفوى 3أختبارتحريرى مدته 

     
 
 
 
 
 
 

- دبلوم   األمراض الجلدية والتناسلية   6          
 

                                          نظام الدراسة 
    

 عدد الساعات في األسبوع                                                                             
عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 

 - مقرر علمي في األمراض الجلدية والتناسلية     4 1 
مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا والفسيولوجيا   1 1 2 
مقرر علمي وعملي في الفطريات والبكتريولوجيا األكلينكية   1 1 3 
مقرر علمي في العالج باألشعة والكهرباء الطبية  1  4 

يوميا 3
 

حضور الدراسة األكلينكية في قسم امراض الجلد واألمراض التناسلية    5 

 
  نظام األمتحان                                                          

  
 

األختبــــــارات  م 
ساعات في األمراض الجلدية 3أختبار تحريرى مدته  1 
 2 ساعات في األمراض التناسلية والجنسية والعقم 3أختبار تحريرى مدته 

أختبار شفوى وأكلينكي في األمراض الجلدية  3 
أختبار شفوى وأكلينكي في األمراض التناسلية والجنسية والعقم  4 

ساعات في الباثولوجيا والفسيولوجيا وأختبار شفوى 3أختبار تحريرى مدته  5 
أختبار تحريرى مدته ساعتين في الفطريات والبكتريولوجيا األكلينكية + أختبار شفوى  6 

  
 

                    
 

                  



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- دبلوم الروماتزم والتأهيـــــل والطب الطبيعي 7                           
                                              نظام الدراسة 

 عدد الساعات في األسبوع                                                    الجزء األول :-              
عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 

مقرر علمي وعملي في التشريح التطبيقي فيما يختص بالجهاز الحركي والعصبي  2 2  
والتنفسي      

1 

مقرر علمي وعملي في  الفسيولوجيا التطبيقية فيما يختص بالجهاز الحركي والعصبي   2 2
والدورة الدموية والتنفس والغدد الصماء    

2 

مقرر طبي واكلينكي في الجراحة العامة وتخصصاتها   2 2 3 
مقرر طبي واكلينكي في األمراض الباطنة العامة وتخصصاتها  2 2 4 

12 
 

مقرر علمي وعملي في أساسيات الكهرباء الطبيةالعالجية   2 5 

       
عدد الساعات في األسبوع                                               :-                        الجزء الثاني

عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 
مقرر علمي وعملي في األمراض الروماتزمية  والمناعة     3 4 1 
مقرر علمي وعملي في أمراض الجهاز الحركي     3 4 2 
 3  0مقرر علمي وعملي في األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية  2 2
مقرر علمي وعملي في التاهيل الطبي والطب الطبيعي   2 2 4 
2 
 

مقرر علمي وعملي في االستعماالت االكلينيكية للكهرباء الطبية العالجية   2 5 

نظام األمتحان 
         الجزء األول:- 

 

األختبــــــارات  م 
218B ساعات في التشريح التطبيقي والفسيولوجيا التطبيقية + أختبار شفوى 3أختبار تحريرى مدته 1 

 ساعات في أمراض الباطنة العامة والجراحة وتخصصاتها +أختبار أكلينكي + اختبار 3أختبار تحريرى مدته 
شفوى 

2 
 3 0اختبار تحريري مدته ساعتان في أساسيات الكهرباء الطبية العالجية + اختبار شفوي 

       



    
          الجزء الثاني :-

األختبــــــارات  م 
 1 ساعات في األمراض الروماتزمية وأمراض المناعة + أختبارأكلينكي +أختبار شفوى  3أختبار تحريرى مدته 
 2 ساعات في التأهيل والطب الطبيعي   + أختبار أكلينكي + أختبار شفوى 3أختبار تحريرى مدته 
 ساعات في األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية والكهرباء الطبية العالجية + 3أختبار تحريرى مدته 

اختبار عملي + اختبار شفوي  
3 

 
 
 
 
 
 

- دبــــلوم طب األطفـــــــــا ل 8
 

                                              نظام الدراسة 
 

 عدد الساعات في األسبوع                                                                             
عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 

مقرر علمي في نمو األطفال وتربية الطفل السليم     1  1 
محاضرات في التغذية وحفظ صحة الطفل  1  2 

مقرر علمي وأكلينكي في أمراض حديثي الوالدة والعناية بالمواليد المسجلة  1 2 3 
مقر ر علمي وأكلينكي في أمراض األطفال بما في ذلك األمراض المعدية والمتوطنة  4 يوميا 3 4 
تمرينات علمية وأكلينكية لمدة شهرين في أحد مراكز رعاية الطفل ويتلقي الطالب في   

أثنائها محاضرات في القوانين واللوائح التي لها عالقة بصحة األطفال 
5 

مقرر علمي في األمراض الوراثية والتحليالت األحصائية الطبية   1  6 
 

نظام األمتحان 
  

األختبــــــارات  م 
219B أختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في أمراض األطفال والعناية بهم 1 

أختبار شفوى يشمل العينات الباثولوجية وصور األشعة والقوانين واللوائح التي لها مساس بصحة األطفال  2 
أختبار أكلينكي ويشمل :- 

          
                            أ- فحص حالة طفل وكتابة تقرير عنها  

                            ب - فحص حاالت أكلينكية لالطفال الرضع وغيرهم 

3 

أختبار تحريرٮمدته ساعة ونصف في أمراض الوارثة والتحليالت األحصائية الطبية  4 
  
 
 
 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

-  دبلوم ا لجراحــــــــــــــة 9                                
 

                                          نظام الدراسة 
 

 عدد الساعات في األسبوع                                                                               
عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 

مقرر علمي وعملي في التشريح والباثولوجيا الجراحية  2 1 1 
مقرر علمي في العمليات الجراحية   10 2 

مقرر علمي وأكلينكي في الجراحة وفروعها  4 يوميا 3 3 
 

 
 
 

نظام األمتحان 
  

األختبــــــارات  م 
220B أختباران تحريريان مدة كل منهما ثالث ساعات في الجراحة وفروعها+ أختبار شفوى 1 

 2 ساعات في التشريح الجراحيوالباثولوجيا الجراحية + أختبار شفوى 3أختبار تحريرى مدته 
أختبار أكلينكي ويشمل :- 

          
                                  أ- فحص مريض وكتابة تقريروافي عنه  

                                  ب - فحص حاالت   

3 

 
  
 
 
 
 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  دبلوم جراحة المسالك البولية والتناسلية 10
 

                                          نظام الدراسة 
 

 عدد الساعات في األسبوع                                                                             
عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 

مقرر علمي وأكلينكي في الجراحة العامة  1 4 1 
مقرر علمي وعملي في التشريح والباثولوجيا الجراحية  1 1 2 

مقرر علمي وأكلينكي في جراحة المسالك البولية  4 يوميا 2 3 
-  يوميا 4 مقرر عملي في الفحص بالمنظار  4 

8  - مقرر عملي في العمليات الجراحية  5 
حضور الدراسة األكلينكية في قسم جراحة المسالك البولية بمستشفيات الجامعة     6 

 
 
 

نظام األمتحان 
  

األختبــــــارات  م 
221B أختبار  تحريرى  مدته ثالث ساعات في الجراحة العامة + أختبار شفوى 1 
222B 2 ساعات في جراحة المسالك البولية 3أختبار تحريرى مدته 

 3 ساعات في التشريح والباثولوجيا الخاصة بجراحة المسالك البولية + أختبار شفوى 3أختبار تحريرى مدته 
أختبار شفوى في المسالك البولية ويشمل العينات الجراحية والباثولوجيا   4 

أختبار أكلينكي ويشمل :- 
          

                                  أ- فحص مريض وكتابة تقريروافي عنه  
                                  ب - فحص سريعا الربع حاالت  

5 

 



    
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

- دبلوم جراحـــــــــة العظام 11
 

                                              نظام الدراسة 
                                                          

 عدد الساعات في األسبوع                                                                                  
عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 

مقرر علمي وعملي في الجراحة العامة  1 4 1 
مقرر علمي وعملي في  والباثولوجيا الجراحية  1 1 2 

مقرر علمي وأكلينكي في جراحة العظام  4 يوميا 2 3 
 ثالث مرات 2

في االسبوع 
مقرر علمي وأكلينكي وعملي في األصابات وعالجها  2 4 

8  - مقرر عملي في العمليات الجراحية  5 
حضور الدراسة االكلينكية في قسم جراحة العظام    6 

 
نظام األمتحان 

  
األختبــــــارات  م 

223B أختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في الجراحةالعامة + أختبار شفوى 1 
224B 2 ساعات في جراحة العظام   3أختبار تحريرى مدته 

 3 ساعات في التشريح والباثولوجيا الخاصة بجراحة العظام + أختبار شفوى 3أختبار تحريرى مدته 
أختبار أكلينكي ويشمل :-  

          
                                  أ- فحص مريض وكتابة تقريروافي عنه  

                                  ب - فحص حاالت فيها حالة علي األقل في الجراحة العامة 

4 

 5  ساعات في األصابات وعالجها 3 أختبار تحريرى مدته  
 6 أختبار شفوى في جراحة العظام واألصابات

 
 



    
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- دبلوم األذن واألنف والحنجرة 12                            
 

                                          نظام الدراسة 
 

 عدد الساعات في األسبوع                                                                            
عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 

مقرر علمي وعملي في التشريح واألجنة فيما يخص باألذن واألنف والحنجرة والمرئ  1 1
والقصبة الهوائية والشعب      

1 

مقرر علمي وعملي في علم الفسيولوجيا الخاصة باألذن واألنف والحنجرة ومبادئ علم  1 1
الصوت    

2 

مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا والبكترويولوجيا األكلينكية فيما يختص باألذن واالنف  2 2
والحنجرة والمرئ والقصبة الهوائية والشعب  

3 

مقرر علمي وعملي في الفحص األكلينكي لآلعضاء المذكورة وتشمل االالت الخاصة  2 8 4 
مقرر علمي في األعضاء المذكورة وكذلك األمراض الباطنة العامة المتصلة بها   2  4 5 
تمرينات أكلينكية    3 6 

 
نظام األمتحان 

 
 الجزء األول:-

األختبــــــارات  م 
225B أختبار  تحريرى  مدة   ثالث ساعات في مادتي التشريح والفسيولوجيا + أختبار شفوى 1 

 2 ساعات في الباثولوجيا والبكتريولوجيا +أختبار شفوى   3أختبار تحريرى مدته 
  

 الجزء الثاني:-

األختبــــــارات  م 



    
226B أختباران  تحريريان   مدة كل منهما  ثالث ساعات في جراحة األنف واألذن والحنجرة 1 
227B أختبار عملي 2 
228B -: أختبار أكلينكي ويشمل

فحص مريض وكتابة تقرير وافي عنه  -أ
  فحص حاالت -ب

3 

 
                            

 
 
 
 
 
 

- دبلوم أمراض النساء والتوليد 13                             
 

                                          نظام الدراسة 
 

 عدد الساعات في األسبوع                                                                            
عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 

 - مقررعلمي  في تشريح الجنين وفسيولوجيا الجهاز التناسلي       2 1 
مقرر علمي وأكلينكي في التوليد والعناية بالحوامل قبل الوضع واالسعافات في التوليد  2 4

والوالدة العسرة    
2 

مقرر علمي وأكلينكي في أمراض النساء   2 يوميا 3 3 
مقرر علمي واكلينكي في أشعة أكس والريديوم والموجات فوق الصوتية والمناظير فيما  1 2

يتعلق بالتوليد وأمراض النساء   
4 

 
 

متابعة الدورس والمشاهدات األكلينكية والتمرين العملي في أقسام التوليد وامراض  
النساء  

5 

مقرر علمي وعملي في تنظيم األسرة  1 1 6 

نظام األمتحان 
 

  
األختبــــــارات  م 

229B أختبار  تحريرى  مدة   ثالث ساعات في التوليد +أختبار أكلينكي + أختبار شفوى 1 
230B 2 ساعات في أمراض النساء+ أختبار أكلينكي + أختبار شفوى  3أختبار تحريرى مدته 

فحص حالة تتعلق بأمراض النساء والوالدة والتعليق عليها ومدته ساعة  3 
فحص المشاهدات التي كتبها الطالب في الحاالت التي كانت تحت أشرافه في أثناء تمرينه ومناقشتها  4 

أختبار تحريرى مدته ساعة في تنظيم االسرة  + أختبار شفوى  5 
    

 
 



    
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 

- دبلوم طب وجراحة العيون 14
 

                                          نظام الدراسة 
 

 عدد الساعات في األسبوع                                                                           
عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 

مقرر علمي  في تشريح العين بما في ذلك التكوين الجنيني للمقلة       2  1 
مبادئ البصريات والبصريات الفسيولوجية   2  2 
الفسيولوجيا الخاصة بالبصر   2  3 
مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا والبكتريولوجيا فيما يتعلق بالعين واألعضاء  2 1

األخرى المتصلة بها  
4 

2 
 

مقرر في فحص طرق العين  1 5 

مقرر في فحص وتصحيح عيوب انكسار الضوء في العين    1  6 
 7 مقرر علمي وعملي واكلينكي في طب العين وجراحتها  4 يوميا 3

نظام األمتحان 
 الجزء األول:-

األختبــــــارات  م 
231B -: أختبار  تحريرى مدة ثالث ساعات في كل من

تشريح العين  -أ
مبادئ البصريات والبصريات الفسيولوجيا  -ب
 الفسيولوجيا الخاصة بالبصر –ج 

1 

أختبار شفوى وعملي في المواد المذكورة     2 
  

 الجزء الثاني:-

األختبــــــارات  م 



    
232B أختباران  تحريريان في طب وجراحة العين مدة كل منهما ثالث ساعات + أختبار شفوى 1 
233B 2 ساعات + أختبار شفوى 3أختبار تحريرى في الباثولوجيا ويشمل البكتريولوجيا مدته 
234B أختبار عملي في عمليات الجراحة الرمدية 3 
235B  أختبار أكلينكي يتناول الحاالت 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
                                    

 
 

- دبلوم التخديروالعناية المركزة الجراحية  15
 

                                          نظام الدراسة 
 

 عدد الساعات في األسبوع                                                                            
عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 

مقرر علمي وعملي في مادة القياسات األكلينكية والفزياء الحيوية والفسيولوجية من حيث عالقتها  1 2
بالتخدير      

1 

مقرر علمي وعملي في الفارماكولوجيا من حيث عالقته بالتخدير أو في أثنائه  2 2 2 
مقرر علمي وعملي في علم التخدير ويشمل :-  4 يوميا 3

فحص المريض وتحضيره للتخدير  -أ
طرق أستعمال األجهزة المختلفة المستعملة في  -ب

التخدير 
 التخدير بالطرق المختلفة –ج 
 التخدير وعالقته باألمراض –د 
 األنعاش والعناية المركزة وعالج –ه

     االالم المزمنة 

3 

 
 
 
 

نظام األمتحان 
  

األختبــــــارات   
 1 ساعات في القياسات الكلينكية والفزياء الحيوية والفسيولوجا + أختبار شفوى 3أختبار تحريرى مدته 



    
 2 ساعات في علم الفارماكولوجيا + أختبار شفوى    3أختبار تحريرى مدته 

 3 ساعات في علم التخدير وملحقاته + أختبار عملي وشفوى 3أختباران تحريريان مدة كل منهما 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
                     

                          
 

-  دبلوم األشعة التشخيصية 16
 

                                            نظام الدراسة 
 

 عدد الساعات في األسبوع                                                                           
عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 

مقرر علمي في الطبيعةاألشعاعية من حيث عالقهاباالشعةالتشخيصية       1  1 
1 1 236B  مقرر علمي وعملي في التأثيرات البيولوجية لآلشعاع والوقاية من اخطار األشعة 2 
مقرر علمي وعملي في تكنولوجيا التصوير باالشعة التشخيصية   1 2 3 

مقرر علمي وعملي في التشخيص باالشعة ومظاهر االشعة الطبيعية والمرضية في  1 يوميا 3
الصور 

4 

1 
 

مقرر علمي وعملي في أستخدام النظائر المشعة في التشخيص  1 5 

تمرينات أكلينكية في أقسام االشعة    6 

 
نظام األمتحان 

الجزء األول:- 
 

األختبــــــارات  م 
ساعات في الطبيعة االشعاعية من حيث عالقتها باالشعة التشخيصية +أختبار عملي 3أختبار  تحريرى مدة 

+ أختبار شفوى  
1 

 2 ساعات في التأثيرات البيولوجية لالشعاع واستعماالت النظائر المشعة والتشخيص    3أختبار تحريرى مدته 



    
 3 ساعات في  تكنولوجيا التصوير باالشعة التشخيصية +أختبار عملي وشفوى 3أختبار تحريرى مدته 

  
الجزء الثاني:- 

 

األختبــــــارات  م 
237B 1 ساعات في التشخيص باالشعة 3أختباران  تحريريان مدة كل منها 
238B أختبار عملي وشفوى وأكلينكي في التشخيص باالشعة 2 
239B 3 ساعات في المظاهر االشعاعية + أختبار شفوى 3أختبار تحريرى مدته 

                           
          

 
       

 
                         

- دبلوم عالج األورام 17
  

                                        نظام الدراسة 
 عدد الساعات في األسبوع                                                                          

عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 
مقرر علمي وعملي في الفيزياء الطبية االشعاعية         2 2 1 
مقرر علمي وعملي في بيولوجيا االورام والتأثيرات البيولوجية لالشعاع واستخدام النظائر  2 2

المشعة 
2 

مقرر علمي وعملي في فارماكولوجيا األدوية المضادة للسرطان   1 1 3 
 - مقرر علمي في االحصاء الطبي البيولوجي  1 4 
مقرر علمي وعملي في باثولوجيا االورام   1 1 5 
مقرر علمي وعملي في تكنولوجيا العالج االشعاعي  2 2 6 
مقرر علمي وأكلينكي في عالج االورام باالشعة والعقاقير والنظائر المشعة   4 4 7 

  
نظام األمتحان 

الجزء األول:-  
 

األختبــــــارات  م 
240B 1 ساعات في الفيزياء الطبية االشعاعية +أختبار شفوى 3أختبار تحريرى مدته 

 ساعات في التاثيرات البيولوجية لآلشعاع وأستعمال النظائر المشعة واألحصاء الطبي 3أختبار تحريرى مدته 
+أختبارعملي +أختبارشفوى 

2 

 3 ساعات في تكنولوجيا العالج باالشعة والطب النووى 3أختبار تحريرى مدته 

 4 ساعات في فارماكولوجيا األدوية المضادة للسرطان +أختبارعملي +أختبارشفوى 3أختبار تحريرى مدته 

 
  



    
الجزء الثاني:- 

 

األختبــــــارات  م 
241B 1 ساعات في عالج االورام باألشعة  + أختبار أكلينكي+أختبارشفوى 3أختباران تحريريان مدة كل منهما 

242B 2 ساعات في الطب النووى فيما له عالقة بتشخيص وعالج االورام+أختبارشفوى+أختبار عملي 3أختبار تحريرى مدته 

243B  أختبار أكلينكي في العالج باألشعة والطب النووى + أختبار شفوى + أختبار عملي 3 

244B 4 ساعات في باثولوجيا االورام + أختبار شفوى + أختبار عملي 3أختبار تحريرى مدته 

 
 
 

          
   

             
-  دبلوم الصحة العامة وطب المجتمع 18

 
                                         نظام الدراسة 

 عدد الساعات في األسبوع                                                                      
عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 

مقرر علمي وعملي في البكتريولوجيا من حيث عالقتها بأمراض األنسان       2 2 1 
مقرر علمي وعملي في الطفيليات البشرية و عالقتها بأمراض األنسان ويشمل الديدان  2 2

والحيوانات ذات الخلية الواحدة والحشرات الطبية 
2 

    – مجاالته –مقرر علمي في :-  أ- علم الصحة العامة من حيث التعريف بأهدافه  2 2
                           و برامجه    

3 

2 2                           245B ب- االحصاءات الطبية والحيوية وطرق البحث واألستصفاء الوبائي
 البيئة وعالقتها بصحة األنسان –                         ج  2 2
  د -  القوانين واللوائح الصحية   2 2

األمراض المعدية واألمراض االخرى التي تصيب االنسان وكيفية الوقاية منها  2 2 4 
المشكالت والخدمات الصحية للفيئات المختلفة مثل رعاية األمومة والطفولة والصحة  2 2

الخ 000المدرسية والصحية العمالية والخدمات الصحية الريفية 
5 

ادارة وتنظيم العمل بالمستشفيات واالدارات الصحية   2 2 6 
نظم تقديم الخدمة الصحية   2 2 7 
التغذية وعالقتها بالصحة والمرض  2 2 8 
التربية الصحية   2 2 9 
4  - زيارات مبدئية للمنشأت الصحية وتشمل مراكز رعاية االمومة والطفولة- الصحة 

 محالت ومصانع االغذية – المنشأت الصناعية – مستشفيا ت الدرن –المدرسية 
10 

نظام األمتحان 
 الجزء األول:-

األختبــــــارات  م 
أختبار  تحريرى مدته ساعتين في البكتريولوجيا + اختبار عملي + أختبار شفوى   1 

أختبار تحريرى مدته ساعتين في الطفيليات + أختبار عملي + أختبار شفوى     2 



    
 ساعات في األحصاءات الطبية وطرق البحث واألستصفاء الوبائي + أختبار عملي + 3أختبار تحريرى مدته 

أختبار شفوى 
3 

الجزء الثاني:- 
 

األختبــــــارات  م 
246B 1 ساعات في علم الصحة العامة وفروعها 3أختباران  تحريريان مدة كل منها 
247B أختبار شفوى في علم الصحة العامة وفروعها 2 
248B اختبار عملي ويشمل زيارة أحد األماكن الصحية التي تعين للطالب لكتابة تقرير عنها 3 

 
 

                                                     
 
 

                 
 

-  دبلوم طب الصناعات والصحة المهنية 19                    
 

                                         نظام الدراسة 
 عدد الساعات في األسبوع                                                                      

عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 
مقرر علمي وعملي في طب الصناعات ويشمل األمراض المهنية       2 2 1 
دراسة أكلينكية في األمراض المهنية بالمستشفيات   2 2 2 
مقرر علمي في علم السموم  2 2 3 
مقرر علمي وعملي في تقدير العجز المتخلف عن أصابات واألمراض المهنية والتأهيل  2 2

والتعويض 
4 

 5 مقرر علمي في الفسيولوجيا البيئية  2 2
مقرر علمي وعملي في الصحة المهنية والتلوث الصناعي وتقييم بيئة العمل وجمع  2 2

العينات والطرق التحليلية 
6 

مقرر علمي في وبائيات الصحة المهنية واألحصاء الحيوى والتشريعات العما لية   2 2 7 
 8 مقرر علمي في الكيمياء الصناعية ويشمل العمليات الصناعية للصناعات الرئيسية  2 2
 9 مقرر علمي في علم النفس الصناعي  2 2
زيارات حقلية للصناعات المختلفة  2 2 10 

نظام األمتحان 
  

األختبــــــارات  م 
 1 ساعات في طب الصناعات واألمراض المهنية وعلم السموم  3أختبار  تحريرى مدته 
 2 ساعات في الصحة المهنية 3أختبار تحريرى مدته 

أختبار أكلينكي في األمراض المهنية وتقدير العجز   3 
أختبار شفوى في الكيمياء الصناعية  4 

اختبار شفوى في طب الصناعات والصحة المهنية وعلم السموم    5 
 



    
 
 
 

                             
      

 
                        

 
                             
                            

 
 
 

 
 

 - دبلوم الطب الشرعي والسموم 20
 

نظام الدراسة 
 
 

عدد الساعات في األسبوع                                                                       
 

عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 
مقرر علمي وعملي في الطب الشرعي  2 1 1 
مقرر علمي وعملي في السريولوجيا  1 1 2 
مقرر علمي وعملي في علم السموم  2 2 3 
مقرر علمي وأكلينكي في أصابات العمل والعاهات وتعوضيها  1 2 4 
مقرر علمي وعملي في الكيمياء الطبية الشرعية  1 1 5 
مقرر علمي وعملي في الباثولوجيا  2 2 6 

 
 

 
 
 

نظام األمتحان 
  

األختبــــــارا ت  م 



    
 1 ساعات في الطب الشرعي + اختبار عملي + أختبار شفوى 3أختبار تحريرى مدته 
 2 ساعات في علم السموم+ اختبار عملي + أختبار شفوى   3أختبار تحريرى مدته 
 3 + اختبار عملي + أختبار شفوى    ساعات في الباثولوجيا3أختبار تحريرى مدته 

249B        4 أختبار عملي في السريولوجيا 
250B اجراء الصفة التشريحية 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 

- دبلوم السموم األكلينكية 21                               
 

                                         نظام الدراسة 
عدد الساعات في األسبوع                                                                           

عملي  نظرى  المقــــــــررات  م 
4 3 251B مقرر علمي وعملي في السموم االكلينيكية 1 
مقرر علمي وعملي  فى علم الباطنة الخاصة   2 4 2 
 - مقرر علمي وعملي في الفارماكولوجيا االكلينيكية  2 3 
مقرر عملي في الباثولوجيا االكلينيكية  1 1 4 

 
 

 
 
 

نظام األمتحان 
  



    
األختبــــــارات  م 

252B اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات فى علم  السموم + أختبار عملي+ أختبار شفوى 1 
253B2 + أختبار اكلينيكى+ أختبار شفوى علم الباطنة الخاصة اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في 
254B اختبار تحريرى مدته ثالث ساعات في علم الفارماكولوجيا االكلينيكية+ أختبار عملي+ أختبار شفوى 3 
255B اختبار عملي وشفوى في الباثولوجيا االكلينيكية 4 

 
 
 

                                                                       
 

تم والحمد ل  
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	الاختبارات الاكلينيكية والشفوية
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	 1- أختبار تحريرى مدته ثلاث ساعات في الطب النفسي العام
	الاختبارات التحريرية 
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	اختبار تحريرى مدته ثلاث ساعات في خصائص المنحنى الطبيعي للبيانات وقانون الاحتمالات  + اختبار شفوى + اختبار عملي  
	مقرر علمي وعملي في المقاييس الاحصائية الحيوية  
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	مقرر علمي وعملي  في السموم الصناعية
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	   الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات التي تمنحها الكلية :-
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	1- أن يكون حاصلا علي درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من أحدى جامعات  جمهورية مصر العربية أو درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به
	مادة 20
	                              بمستشفيات الجامعة 0     
	  ـ   تتولي لجنة الدراسات العليا بالكلية عن طريق لجنة تشـــــــــــكل لكل تخصص وضــــــــــــــع البرنامج
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	مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية ولمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكليةعلى تسجيل  الموضوع ، يتقدم بعدها الطالب بنتائج بحوثه فى رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشته فيها وبشرط قبول ما لايقل عن بحث واحد مشــــتق منها فى مجلة علمية معتمدة من المجلس الأعلى
	للجامعات ، ولا يسمح للطالب بمناقشة الرسالة الا بعد النجاح في الجزء الثاني 0
	-  يعقد امتحان الجزء الأول لدرجة الدكتوراه فى شهرى  أبريل و سبتمبر من كل عام 0


	     الدور الأول : ـ  يكون في شهر أكتوبر ويخصص لجميع الأطباء بما فيهــــــــــم المعيدين بالكلية
	                           ومن ( شهر أبريل الدور الثاني للتسجيل)0ويحدد القسم المانح للدرجة
	الأمراض الباطنة
	مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير سنتان علي الأقل وتكون علي جزئين كما يلي : ـ  

	أ ولا    : يشترط قبل تقدم الطالب لمناقشة رسالة الماجستيروالدكتوراه الآتي:ـ
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	ثالثـــا    :  يقوم القسم المانح بوضع المنهج العلمي للمواد الأكاديمية والاكلينيكية
	وتطويره دوريا لمواكبة التطور العلمي ا لسريع 0
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	الاكلينيكية( بنسبة التدريس)0
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