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 تقديــــــــــم

أف أتقػػػدـ ادسػػػضدة أيئػػػضت ريسػػػال ااتػػػدريس لطػػػ ب اادراسػػػضت اايديػػػض   ػػػذ  اا س ػػػال  يسػػػيد  
 ااجديدة اددراسضت اايديض ااقضسمال يدى أسضس ااسضيضت ااميتمدة ل ظضـ اافصلؿ اادراسيال . 

ت  ضا سػ ال اددراسػضت إف رذ  اا س ال ااجديدة تقدـ صلرة مفصدال ا ظػضـ اادراسػال لاتمت ض ػض 
اايديض لاألقسضـ لااش ضدات لاادرجضت اايمديال ااصضدرة مف كديػال ااطػب لشػرلط اتات ػضؽ لاا صػلؿ 
يدى اادرجال اايمديال لقلايد ااقيد لااتسجيؿ لكؿ مض ي ظـ اايمديال ااتيديميال  تى تكػلف ىػى مت ػضلؿ 

يم ػض إاػى أف ةرجػت رػذ  اا س ػال أيديكـ لقػد تلااػت اادػلاسل ااداةديػال اددراسػضت اايديػض ىػى شػ ف ت ظ
  ذ  ااصلرة اامشرىال  تى تلاكب كديت ػض ااتطػلرات اايضاميػال ىػى مجػضؿ اايدػـل ااط يػال لاتكتشػضىضت 

 اايمديال ىى مراكز اايدـ اامتقدمال.  

 

 عميد الكلية    وكيل الكلية                                           

 لشئون الدراسات العميا والبحوث 
 العالقات لثقافية والمكتبات و 
 د/ محسن خيرى 0أ.د/ محمد أسامة حجازى                                أ  
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 مقدمــــــــــــــــة

ىى يصر تتصضيد ىيػ  سػريال اتكتشػضىضت اايمديػال لتتئػضيؼ ىيػ  ااميػضرؼ ا  سػض يال كمػض 
األلاليػال اامد ػال أمػضـ ااجضميػضت  تتصؿ ىي  مراكز اايدـ ىى إرجضت اايػضاـ  سػ لاال لسػريال أصػ  ت

اامصريال تطلير  ظضـ اادراسضت اايديض لاا  ث اايدمى يتلاكب مع ااتطلر ااجذرى ىى مراكز اايدػـ 
 ىى اادلاال اامتقدمال . 

تشػػػكؿ تس ػػػال اادراسػػػضت اايديػػػض اا يكػػػؿ لاا  يػػػال األسضسػػػيال ااػػػى ي ػػػدأ م  ػػػض رػػػذا ااتطػػػلر لااتػػػى 
 ديال ااتيديميال ىى اادراسضت اايديض . ست كـ ي ضصررض األسضسيال ت ظيـ اايم

اا س ال ااجديدة ارتكزت يدى  ظػضـ اافصػلؿ اادراسػيال لااسػضيضت ااميتمػدة لااتػدريب اايدمػى 
 -يف طريؽ كراسال األ شطال لقد رايي ض ىى إراسضت قلايد اا س ال ااجديدة األتى : 

 صػػػص ااػػػدقيؽ لئػػػع مػػػلاد أسضسػػػيض لأةتيضريػػػال ادرجػػػال ااػػػدكتلرا   تػػػى يمكػػػف ااسػػػمضح  ضاتة
 داةؿ اافرع. 

  . اتسترشضد  تلصيضت اج ال ااقطضع ااط ى اتطلير ااتيديـ لااتدريب  كديضت ااطب 

  مسضيرة الاسل اادراسضت اايديض اكديضت ااطب اامةتدفال  صفال ةضصػال تس ػال اادراسػضت اايديػض
 اا ديثال اطب ااقصر اايي ى  جضميال ااقضررة. 

 ضدا إاى تس ال اادراسضت اايديض ااقضسمال . ااسضيضت ااميتمد ت دد اكؿ ش ضدة است  
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 ** وتكون طريقة حساب الساعات المعتمدة كما يمي: 

 51أس لع( أي  51سضيال لا دة ميتمدة = سضيال لا دة  ظري أس لييًض امدة ىصؿ دراس  )
 سضيال م ضئرات  ظريال ى  اافصؿ اادراس . 

كدي يكػ  لميمدػ  لجرا ػ  أل  أسػ لع أي  51سػريري امػدة = ث ث سضيضت تدريب يمدػ  لاك
سػػػػضيال ىػػػػ  اافصػػػػؿ اادراسػػػػ  ىػػػػ  اامقػػػػررات  يػػػػر مػػػػضدة ااتةصػػػػص ىػػػػ  ااجػػػػزت األلؿ  51

ادمضجسػػػتير لااػػػد دـل تقػػػرر أف يكػػػلف إ تسػػػضب  صػػػؼ سػػػضيال ميتمػػػدة تسػػػضلي سػػػضيال  ظػػػري 
 أس لييًض امدة ىصؿ دراس . 

 54إاػػػ   03سػػػضيال لاامضجسػػػتير  03يػػػدد ااسػػػضيضت ااميتمػػػدة ادػػػد دـل ت تقػػػؿ يػػػف  
 سضيال.  33سضيال لاادكتلرا  ت تقؿ يف 

 أواًل: درجة الماجستير والدبموم: 

يكلف ااتقدـ ادتسػجيؿ مػرة لا ػدة ىػ  ااسػ ال ةػ ؿ شػ ر يلايػل يدػ  أف ت ػدأ اادراسػال  
 ى  ش ر أكتل ر. 

يجب اا صلؿ يد  اا كضالريلس  تقدير جيد يد  األقػؿ ادرجػال اامضجسػتير ليسػمل  
تقػػدير مق ػػلؿ أف يسػػجؿ ادرجػػال اامضجسػػتير ىػػ   ضاػػال  صػػلا  اد ضصػػؿ يدػػ  اا كػػضالريلس  

يد  تقدير جيد يد  األقؿ ى  ااد دـل ليمكف اد ضصؿ يد  ااد دـل لاام ط ػؽ يديػ  شػرلط 
ا ات ػػضؽ  ضامضجسػػتير تسػػجيؿ رسػػضاال ىػػ  ةػػ ؿ ثػػ ث سػػ لات اد صػػلؿ يدػػ  اادرجػػال ىػػ  

 ااملاييد اام ددة ادتسجيؿ. 

يكػلف امتطد ػػضت ااجضميػال ثػػ ث سػضيضت لمتطد ػػضت تػلزع ااسػػضيضت ااميتمػدة   يػػث  
 ااكديال ى  إ صضت ط   لمراجيال األدات ااط   لااطرؽ اا  ثيال ث ث سضيضت. 

ليةصػػص ادجػػزت األلؿ ىصػػؿ دراسػػ  لا ػػد  متلسػػط سػػت سػػضيضت ميتمػػدة ييق ػػ  إمت ػػضف 
 شضمؿ لى   ضاال رسلب ااطضاب ى  مقرر أل مضدة يقـل  إيضدة ا مت ضف ىي ض ىقط. 

يةصص ادجزت ااثض   ىصديف دراسييف )س ال(  متلسط ثمض يال يشر سضيال ميتمػدة ل  
كدي يك  ى   ضاال  جضح ااطضاب  ضاجزت األلؿ.   ييق  ض إمت ضف ت ريري لشف   لاك
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ليةصص مف تدؾ ااسضيال ةمسال اكراسال األ شطال اات  يسجؿ   ض  ئلر اا دلات  
جػػػػرات ااجرا  ػػػػضت لاام ػػػػضظير ل يررػػػػض مػػػػف أ شػػػػطال اايدميػػػػال لااػػػػدلرات اايدميػػػػال لاامػػػػؤتمرات لاك

ااطػ ب لتكػلف ر ػضؾ رسػضاال مرجييػال ي ػدأ تسػجيد ض ىػ  اافصػؿ اادراسػ  اارا ػع امػدة ت تقػؿ 
 يف ىصؿ دراس  )ستال ش لر( لتقدر  ست سضيضت ميتمدة لذاؾ ادرجال اامضجستير. 

 ثانيًا: درجة الدكتوراه في الطب: 

جيػػد ليكػلف مػػدة اادراسػػال ةمسػػال يشػترط ادتسػػجيؿ اا صػػلؿ يدػ  اامضجسػػتير  تقػػدير  
ىصػػػلؿ دراسػػػيال )سػػػ تضف ل صػػػؼ( مقسػػػمال يدػػػ  سػػػتال لسػػػتيف سػػػضيال ميتمػػػدة ت ػػػدأ ي ػػػد  ػػػدت 
ااتسػػػجيؿ اددرجػػػال يكػػػلف ادجػػػزتاأللؿ اام تػػػلي يدػػػ  اايدػػػـل األسضسػػػيال سػػػت سػػػضيضت لادجػػػزت 
ااثض   ةمسال لأر يلف سضيال م  ض ث ثلف سضيال تدريب يمد  ل ظري لةمسال يشر اكراسال 

 ليكلف ر ضؾ مقررات أسضسيال لأةري إةت ضريال. األ شطال 

لتسػػجؿ رسػػضاال ااػػدكتلرا  اامقػػدر ا ػػض ةمسػػال يشػػر سػػضيال ميتمػػدة إ تػػدات مػػف اافصػػؿ  
اادراسػػػ  ااثػػػض   امػػػدة أر يػػػال ىصػػػلؿ دراسػػػيال) سػػػ تضف( لت ػػػضقش ي ػػػد ا  ت ػػػضت م  ػػػض أي  يػػػد 

را  اافدسػفال  يػد يضميف مف ااتسجيؿ  شرط  جضح ااطضاب ى  ااجزت ااثض   لتم ل درجال دكتػل 
جتيضز ا مت ضف ااشضمؿ ليكلف ااتقدـ ادتسجيؿ مرتيف سػ ليًض ةػ ؿ شػ ري  م ضقشال اارسضاال لاك

 مضرس لأكتل ر مف كؿ يضـ. 

 ثالثًا: العموم األكاديمية واألساسية: 
يكىٌ انًقابم نهجزء األول نهًاجتسير يادة )أو يىاد( إضافية يًكٍ يضاعفة انساعات 

في حانتي انًاجستير واندكتىراِ يع اإلنتزاو بانًتىسط انكهي نهساعات انًعتًدة نهرسانة 

 انًعتًدة نكم درجة. 

 رابعًا: شيادة التخصص الدقيق: 

تمػػ ل ااكديػػال شػػ ضدة  سػػـ )شػػ ضدة ااتةصػػص اام  ػػ  ااػػدقيؽ( ىػػ  أ ػػد ىػػرلع ااطػػب  
دكتلرا  افتػرة اادقيؽ لتيت ر ش ضدة م  يال تدري يال يتقػدـ ا ػض اا ضصػديف يدػ  اامضجسػتير أل ااػ

 تدريب ي ددرض ااقسـ اامةتص. 
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 خامسًا: كود المقررات: 

تكلد اامقررات اادراسيال  لئع اارمز ااكلدي ادقسـ ااقضسـ  ضاتدريس كمض رل ملئل  
 333ادػػػػد دـل كػػػػلد  133 ضاجػػػػدلؿ األلؿ يديػػػػ  ااػػػػرقـ ااػػػػداؿ يدػػػػ  اامسػػػػتلي اامقػػػػرر )كػػػػلد 

ضت  ػػػرقـ اامقػػػرر ئػػػمف اامقػػػررات ااتػػػ  يقػػػـل اػػػدكتلرا  اافدسػػػفال إ ت ػػػ 033ادمضجسػػػتير لكػػػلد 
  تدريس ض ى  ةض ت  اآل ضد لاايشرات. 

 

 وىـــــــــالمحت            

 اا ضب ااملئلع ااصف ال   

 األول  األقسضـ اايدميال  لاادرجضت اايدميال ااصضدرة يف ااكديال  

 الثانى  شرلط ا ات ضؽ لاا صلؿ يدى اادرجال اايديمال  

 الثالث  ااتسجيؿ قلايد ااقيد  

 الرابع  ااسضيضت ااميتمدة ادد دـل لاادرجال اامضجستير  

 الخامس  ااسضيضت ااميتمدة ادرجال اادكتلرا  ل ظضـ ا مت ض ضت  
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 قسام العممية بالكمية ) مسميات لجنة القطاع الطبى (: ( : األ1مادة )
CODE DEPARTMENT  م  القسم 

ANAT ANATOMY  5 ااتشريل األدمى ليدـ األج ال 

HIST HISTOLOGY  اا ستلالجيض ) يدـ األ سجال
 ل يلالجيض ااةديال (

2 

  BIOCHEMISTRY  0 ااكيميضت اا يليال 

PARA PARASITOLOGY 5 ط يال يدـ ااطفيديضت اا 

PATH PATHOLOGY  ) 1 اا ضثلالجيض ) يدـ ألمراض 

MICE MICROBILOGY & 

IMMUNOLOGY 

ااميكرل يلالجيض لاام ضيال 
 ااط يال 

3 

PHAR PHARMACOLOGY  0 اافضرمضكلالجيض ا كدي يكيال 

PHYS PHYSIOLOGY                اافسيلالجيض ااط يال
 ) يدـ لظضسؼ األيئضت( 

4 

INTM INTERNAL MEDICINE  9 األمراض اا ضط يال 

CHES CHEST MEDICINE  53 األمراض ااصدريال 

DERM DERMATOLOGY & 

ANOROLOGY 

األمراض ااجدديال لاات ضسديال 
 لااذكلرة 

55 

NEUR NEUROLOGY  51 األمراض اايص يال 

PSYC PSYCHIATRY  50 األمراض اا فسيال 

CARD CARDIOLOY 55 طب ااقدب لاأللييال اادمليال 

PEDI PEDIATRICS 51 طب األطفضؿ 

OCCL OCCUPATIONAL HEAL 

TH & OCCUPATIONAL 

DISEASES 

طب ااص ضيضت لاألمراض 
 اام ي ال

53 

FORE & 

TOXI 

FORENSIC MEDICINE & 

TOXICOLOGY 

ااطب ااشريى لااسملـ 
 ا كدي يكيال 

50 

COMM COMMUNITY 

MEDICINE 

 54 ااص ال اايضمال لطب اامجتمع 
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CODE DEPARTMENT م القسم 

HEGAID HEPATOLOGY, 

GASRTOENTEROLOGY & 

INFECTIOUS DISEASES 

ااك د لااج ضز اا ئمى 

 لاألمراض ااميديال

19 

CPATH CLINICAL & CHEMICAL 

PATHOLOGY 

 20 اا ضثلالجيض ا كدي يكيال

SURG GENERAL SURGERY 21 ااجرا ال اايضمال 

OPTH OPHTHALMOLOGY 22 ااييلف طب لجرا ال 

ENT OTORHINOLARYNGOLOGY 23 األذف لاأل ؼ لاا  جرة 

UROL UROLOGY 24 جرا ال اامسضاؾ اا لايال لاات ضسديال 

ORTH ORTHOPEDIC SURGERY 25 جرا ال اايظضـ 

OPGN OBSTETRIC & GYNECOLOGY 26 أمراض اا سضت لااتلايد 

ANET ANAESTHESIA 27 ااتةدير لااي ضيال اامركزة 

RAD RADIOLOGY 28 األشيال ااتشةيصيال لااتداةديال 

CHES CARDIOTHORACIC  

SURGERY 

 29 جرا ال ااقدب لااصدر

NEUS NEUROSURGERY 30 جرا ال اامخ لاأليصضب 

RHUM PHSICAL MEDICINE & 

RHEUMATIOLOGY 

 اارلمضتيـز لاات ريؿ

 لااطب ااط يي 

31 
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 الطبالدرجة العممية والدبمومات الصادرة عن كمية 
 تم ل جضميال    ض   ضت يدى طدب كديال ااطب اادرجضت  ( : 2مادة ) 

 -اايدميال " دكتلرا  لمضجستير " لااد دلمضت ىى ااتةصصضت اآلتيال :              

 أوال : ) أ ( درجة الماجستير فى أحد فروع التخصص اإلكمينيكية اآلتية :

 األمراض اا ضط ال جرا ال اايظضـ 

 األمراض ااصدريال لااتدرف  يال اامركزة ااجرا يال ااتةدير لااي ض
 األمراض ااجدديال لاات ضسديال لااذكلرة  أمراض اا سضت لااتلايد 

 األمراض اايص يال لااطب اا فسى  األشيال ااتشةيصيال لااتداةديال 
 أمراض ااقدب لاأللييال اادمليال  طب األطفضؿ 

 ايضمال ااجرا ال ا اارلمضتيـز  لاات ريؿ لااطب ااط ييى 
 جرا ال اامسضاؾ اا لايال لاات ضسديال  اا ضثلالجيض ا كدي يكيال لااكيميضسيال 

 طب ااييف لجرا ت ض  ااك د لااج ضز اا ئمى لاألمراض ااميديال 
 طب لجرا ال األذف لاأل ؼ لاا  جرة  ااص ال اايضمال لااطب االقضسى لاتجتمضي  

 لاألمراض اام  يال  طب ااص ضيضت ااطب ااشريى لااسمـل اتكدي يكيال 
 ) ب ( درجة الماجستير فى العموم الطبية األساسية فى أحد الفروع 

 ااتشريل اتدمى ليدـ األج ال  اافضرمضكلالجيض اتكدي يكيال 

 اا ستلالجيض ااط يال  ااميكرل يلالجيض لاام ضيال ااط يال 
 اافسيلالجيض ااط يال  اا ضثلالجيض 

 ا يليال ااط يال ااكيميضت ا ااطفيديضت ااط يال 
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أوال : ) أ ( درجةةة دكتةةوراه فةةى الطةةب أو الجراحةةة فةةى أحةةد التخصصةةات التةةى تمةةن  
 -فييا درجة الماجستير واآلتية :

 األمراض اا ضط ال طب لجرا ال األذف لاأل ؼ لاا  جرة

 األمراض ااصدريال لااتدرف  جرا ال اايظضـ
 ضسديال لااذكلرة األمراض ااجدديال لاات  جرا ال اامخ لاأليصضب 

 األمراض اايص يال  ااتةدير لااي ضيال اامركزة ااجرا يال 
 ااطب اا فسى  أمراض اا سضت لااتلايد 

 أمراض ااقدب لاتلييال اادمليال  األشيال ااتشةيصيال لااتداةديال 
 ااجرا ال اايضمال  طب األطفضؿ

  ضسديال جرا ال اامسضاؾ اا لايال لاات اارلمضتيـز لاات ريؿ لااطب ااط ييى 
 طب ااييف لجرا ت ض  اا ضثلالجيض اتكدي يكيال لااكيميضسيال 

 طب ااص ضيضت لاألمراض اام  يال  ااك د لااج ضز اا ئمى لاتمراض ااميديال 
 ااص ال اايضمال لااطب االقضسى لاتجتمضي   ااطب ااشريى لااسمـل ا كدي يكيال 

 جرا ال ااقدب لااصدر 
لعمةةوم الطبيةة األساسةية باحةةد التخصصةات التةى تمةةن  ب ( درجةة الةدكتوراه  فةى ا) 

   -فييا درجة الماجستير اآلتية :

 ااتشريل اآلدم  ليدـ األج ال  اافضرمضكلالجيض ا كدي يكيال 

 اا ستلالجيض ااط يال  ااميكرل يلالجيض لاام ضيال ااط يال 
 اافسيلالجيض ااط يال  اا ضثلالجيض 

 ال ااط يال ااكيميضت اا يلي ااطفيديضت ااط يال 
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 -ثالثا : دبمومات التخصص فى أحد الفروع األتية :

 األمراض اا ضط ال ااجرا ال اايضمال

 األمراض ااصدريال لااتدرف طب ااييف لجرا ت ض
 األمراض اايص يال لااطب اا فسى طب لجرا ال األذف لاأل ؼ لاا  جرة

 يالأمراض ااقدب لاأللييال اادمل  أمراض اا سضت لااتلايد
 ااك د لااج ضز اا ئمى لاألمراض ااميديال جرا ال اايظضـ

 اارلمضتيـز لاات ريؿ لااطب ااط ييى جرا ال اامسضاؾ اا لايال لاات ضسديال
 األمراض ااجدديال لاات ضسديال لااذكلرة الااطب ااشريى لااسمـل ا كدي يكي
 األشيال ااتشةيصيال لااتداةديال طب ااص ضيضت لاألمراض اام  يال

 طب األطفضؿ اايضمال لااطب االقضسى لاتجتمضيى ااص ال
 ااتةدير لااي ضيال اامركزة ااجرا يال 
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 الباب الثانى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شروط االلتحاق

 والحصول على الدرجة العلمية
 دكتوراه -دبلوم  –ماجستير 
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  درجة الماجستير

 
 فصول دراسية ) سنتان (  4يل درجة الماجستير ( : مدة الدراسة لن 3مادة ) 

 ** وتكون عمى قسمين  :              
 :  ىصؿ دراسى   )  ستال أش ر  ( الجزء األول
 : ىصديف دراسييف  ) س ال ( الجزء الثانى

 :     ىصؿ دراسى را ع ) ستال ش لر (   الرسالة
يػضـ يدػى تسػجيؿ اادرجػال  ليجلز تسجيؿ ملئػلع اارسػضاال ) مقضاػال أل   ثيػال (  يػد مػرلر

ل شػػرط اجتيػػضز ااطضاػػب ااجػػزت األلؿ   جػػضح لت ت ػػضقش اارسػػضاال ات  يػػد  جػػضح ااطضاػػب ىػػى ااجػػزت 
 3ااثض ى  ستال ش لر 

 شروط االلتحاق لدرجة الماجستير 
 ( : ** يشترط فى قيد الطالب لدرجة الماجستير  4مادة ) 
ااطب لااجرا ال مف إ دى جضميضت ) أ (  أف يكلف  ضص  يدى درجال اا كضالريلس ىى   -5

ع أل يدى درجال ميضداال ا ض مف مي د يدمى ميترؼ    مػف ااجضميػال  تقػدير 3ـ3ج
 3جيد يدى األقؿ 

) ب ( يسػػمل اد ضصػػؿ يدػػى ااػػد دـل لىقػػض ا ظػػضـ رػػذ  اا س ػػال ل تقػػدير جيػػد يدػػى األقػػؿ      
مػف ثػ ث  تسجيؿ رسضاال تستكمضؿ درجػال اامضجسػتير  شػرط أت يكػلف قػد مػر أكثػر 

س لات يدى تضريخ  صلا  يدى درجال ااد دـل ل غض اا ظر يدى تقدير  ىػى درجػال 
 3اا كضالريلس 

)ج( يسػػػمل اد ضصػػػؿ يدػػػى ااػػػد دـل ليدػػػى ةػػػ ؼ ا ظػػػضـ رػػػذ  اا س ػػػال أف يسػػػجؿ ادرجػػػال      
اامضجسػػتير  شػػرط أف يكػػلف تقػػدير  ىػػى ااػػد دلـ ت يقػػؿ يػػف جيػػد ل غػػض اا ظػػر يػػف 

 3 تقدير  ىى اا كضالريلس
 أف يكلف قد أمئى ااس ال ااتدري يال أل مض ييضدا ض ) س ال اتمتيضز (  -1
 أف يتفرغ اددراسال امدة س ال يدى األقؿ ىى ااجزت ااثض ى ) ىصديف دراسييف (  -0

( : يكةةون التقةةدم لمقيةةد لدرجةةة الماجسةةتير مةةرة واحةةدة فةةى السةةنة خةةالل شةةيرى يوليةةو   5مةةادة )
 3 وأغسطس من كل عام

 3ال اامضجستير ىى ش ر أكتل ر مف كؿ يضـ ت دأ اادراسال ادرج 
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تتلاى اج ال اادراسضت اايديض  ضاكديال يف طريؽ اج ال تشكؿ اكؿ تةصص مف  ( : 6مادة ) 
أيئضت مجدس ااقسـ ااتض ع ا  اامضدة لااقسـ اامض ل اددرجال  لئع اا ر ضمج ااتفصيدى ادمقررات 

ت ؼ يتـ اتسترشضد  مقررات جضميال ىى  دلد ااسضيضت ااميتمدة االاردة  ضا س ال لي د اتة
ااقضررة لمقررات ااش ضدات اايضاميال األلر يال لاألمريكيال ييتمدرض مجضاس األقسضـ ثـ يقررض مجدس 
ااكديال لتشمؿ رذ  ااسضيضت م ضئرات  ظريال لدرلس يمديال لتدري ى إكدي يكى لم ضئرات 

 3ل دلات مشتركال 

ضجسػػتير ااتةصػػص ىػػى أ ػػد اافػػرلع ا كدي يكيػػال يشػػترط ىػػى ااطضاػػب ا يػػؿ درجػػال م ( : 7مةةادة ) 
  3لاايدـل ااط يال األسضسيال 

 ئػػلر اامقػػررات اادراسػػيال لااتػػدري ضت ا كدي يكيػػػال لاايمديػػال لااميمديػػال  صػػفال مرئػػػيال  –أ        
 3ط قض ادسضيضت ااميتمدة 

ةصص   أف يقلـ  ضايمؿ كط يب مقيـ أصدى أل زاسر امدة س ال يدى األقؿ ىى قسـ اات -ب       
 3 ضا س ال اديدـل ا كدي يكيال 

 3أف ي جل ىى امت ضف ااقسميف األلؿ لااثض ى  -جػ      
دلرة   –اجتيػػػضز ااطضاػػػب اػػػث ث دلرات ىػػػى اا ضسػػػب اآلاػػػ  ) دلرة ىػػػى مقدمػػػال اا ضسػػػب  -د       

 دلرة ىى تط يقضت اا ضسب اآلا  ( لذاؾ ق ؿ م ضقشال اارسضاال  –تدري يال متلسطال 
 3ل دة لذاؾ ق ؿ م ضقشال اارسضاال  533يضز اةت ضر ااتليفؿ  مستلى ت يقؿ يف اجت -رػ      
أف يقػػـل  إيػػداد   ػػث ىػػى ملئػػلع تقػػر  ااجػػضميى  يػػد ملاىقػػال مجدػػس ااقسػػـ لمجدػػس  -ل       

 3ااكديال ي ت ى  إيداد رسضاال تق د ض اج ال اات كيـ 

 يدى االج  ااتضاىي سب ااتقدير اا  ضسى ادد دلـ لدرجال اامضجسيتر  ( : 8مادة ) 
 % تمت ضف ااقسـ األلؿ  03 -
 % تمت ضف ااقسـ ااثض ى  03 -

 ** الرسالة بدون تقدير بالنسبة لمماجستير :

% مػػػف اادرجػػػال اا  ضسيػػػال ادمػػػضدة لذاػػػؾ 13 سػػػ ال  جػػػضح اات ريػػػرى آلى مػػػضدة ت تقػػػؿ يػػػف 
 3 ضا س ال اجزسى اامضجستير األلؿ لااثض ى 
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 :  : نظام االمتحان ( 9مادة ) 

تيقػد امت ض ػػضت ااقسػػـ األلؿ ادرجػال اامضجسػػتير ىػػى شػ ر إ ريػػؿ لمػػف يرسػب يييػػد اتمت ػػضف ىػػى  -
 3أكتل ر 

تعقد ايتحاَات انقسى انثاًَ خالل شهري يايى وَوىفًرر يوٍ كوم عواو ود ترودأ اندراسوة فوً انقسوى انثواًَ  اد بعود  -

 0انُجاح فً انقسى األول 

 مػػػف اتمت ػػػضف 13يدػػػى أقػػػؿ مػػػف  ييت ػػػر ااطضاػػػب راسػػػ ض ىػػػى اامػػػضدة إذا  صػػػؿ %
 3اات ريرى ا ذ  اامضدة 

  ىػػػى اامجمليػػػال ااتػػػى   ػػػض أكثػػػر مػػػف مػػػضدة يشػػػترط  جػػػضح ااطضاػػػب ىػػػى اتمت ػػػضف
 3اات ريرى اكؿ مضدة يدى  دة ىى رذ  اامجمليال 

  مف اادرجال اا  ضسيػال ادمجمليػال سػلات 33يشترط ا جضح ااطضاب اا صلؿ يدى %
  3 دة أل أكثر مف مضدة كض ت اامجمليال تشمؿ يدى مضدة لا

  مف يرسػب ىػى مػضدة مػف مػلاد اادراسػال أل مجمليػال  ضاقسػـ األلؿ أل ااثػض ى يػؤدى
 3اتمت ضف ىى اامضدة أل اامجمليال ااتى رسب ىي ض ىقط 

ذا اػػػػـ يػػػػ جل  0دلرات )  3ت ػػػػدد يػػػػدد مػػػػرات ااتقػػػػدـ تمت ػػػػضف ااقسػػػػـ األلؿ  - سػػػػ لات ( لاك
 3 ااطضاب ىى رذ  اامدة يدغى تسجيد    ضسيض

تطدػػؽ ىرصػػال ااتقػػدـ ا مت ػػضف  ضا سػػ ال ادقسػػـ ااثػػض ى ةػػ ؿ اافتػػرة  ااقض ل يػػال اامسػػملح  ػػ   -
ادتسجيؿ لمف يرسب ىى امت ضف ااجػزت ااثػض ى مػف اامضجسػتير يييػد اتمت ض ػضت  يػد سػتال 

 3أش ر 
يسػػػجؿ ااطضاػػػب أسػػػم  ا مت ػػػضف اقسػػػـ اادراسػػػضت اايديػػػض ىػػػى مليػػػد اتمت ػػػضف  شػػػ ر يدػػػى  -

 3ااتقدـ ق ؿ  دت اتمت ضف   س لع  األقؿ ليغدؽ  ضب
امجدػػس ااجضميػػال ااملاىقػػال يدػػى إجػػرات أى تيػػديؿ ىػػى  ظػػضـ اتمت ػػضف  يػػد ملاىقػػال مجدػػس  -

 3ااكديال لأةذ رأى مجدس ااقسـ اامةتص 

سػ لات  5ت يجلز ادطضاب أف ي قى مقيدا اددراسال ادرجال اامضجستير أكثػر مػف  ( : 10مادة ) 
 3  ايضـ ةضمس ليضـ سضدس ليجلز امجدس ااكديال أف يرةص ا

 3ت يجلز أف ي قى مقيدا اددراسال ىى  ضاال ث لت يدـ جديتال ىى اادراسال  -         
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 ت تسب تقديرات اا جضح لاارسلب ىى امت ض ضت اامضجستير يدى االجال ااتضاى: ( :  11مادة ) 
 % ى كثر  41ممتضز مف  -
 %41% ااى أقؿ مف 01جيد جدا مف  -
 %01ف % ااى أقؿ م31جيد مف  -
 % 31% ااى أقؿ مف 33مق لؿ مف  -

 %33% ااى أقؿ مف 03ئييؼ مف  -
 %03ئييؼ جدا اقؿ مف  -

يت ػػػضلؿ اامقػػػرر اادراسػػػى ادرجػػػال اامضجسػػػتير ىػػػى اايدػػػـل ااط يػػػال األسضسػػػيال درلسػػػض ( : 12مةةةادة ) 
لم ضئػػرات ىػػى اامػػضدة األسضسػػيال ااتػػى يتقػػدـ ااطضاػػب اد صػػلؿ يدػػى درجػػال اامضجسػػتير 

إئضىيال ييي  ض  أستضذ اامضدة األسضسيال مف  يف اامػلاد ااتػى يقرررػض ىي ض لىى مضدة أةرى 
 3مجدس ااكديال   ضت يدى اقتراح مجدس ااقسـ 

ت يف ااجدالؿ ىى اا ضب اارا ع مقررات اادراسال لااسضيضت ااميتمدة ااتػى تػدرس ا يػؿ  ( :13مادة )
تصػػػػػال درجػػػػػال اامضجسػػػػػتير لي ػػػػػدد مػػػػػداس ااكديػػػػػال  يػػػػػد أةػػػػػذ رأى مجػػػػػضاس األقسػػػػػضـ اامة

ااملئػػػليضت ااتػػػى تػػػدرس ىػػػى كػػػؿ مقػػػرر كمػػػض ت ػػػيف أيئػػػض يػػػدد اتةت ػػػضرات اات ريريػػػال 
 3لا كدي يكيال لااشفليال لاايمديال ادرجال اامضجستير 

 

 دبلومـات التخصص 

مدة اادراسال ا يؿ د دـل ااتةصص سػ ال ل صػؼ ) ثػ ث ىصػلؿ دراسػيال ( لتكػلف  ( : 14مادة ) 
 يدى قسميف :

 ى لا د ) ستال أش ر ( :  ىصؿ دراس القسم األول
 :  ىصديف دراسييف ) س ال (  القسم الثانى

 شرلط ااقيد  إ دى د دلمضت ااتةصص ( :  15مادة ) 
يشػػػػترط ىػػػػى قيػػػػد ااطضاػػػػب اددراسػػػػال ااةضصػػػػال  إ ػػػػدى د دلمػػػػضت ااتةصػػػػص أف يكػػػػلف  -5

 3ـ  3 ضصػ  يدػػى درجػػال اا كػػضالريلس ىػػى ااطػػب لااجرا ػػال مػػف إ ػػدى جضميػػضت ج 
 3اال ا ض مف مي د يدمى ميرلؼ  ع مف ااجضميال ع أل يدى درجال ميضد

 3أف يكلف قد أمئى ااس ال ااتدري يال أل مض ييضدا ض  -1
 3أف يتفرغ اددراسال امدة س ال يدى األقؿ ىى ااجزت ااثض ى ) ىصديف دراسييف ( -0
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 : يشترط ىى ااطضاب ا يؿ د دـل ااتةصص :  ( 16مادة ) 
ي يكيػػػػػال لاايمديػػػػػال  صػػػػػفال مرئػػػػػيال ط قػػػػػض  ئػػػػػلر اامقػػػػػررات اادراسػػػػػيال لااتػػػػػدري ضت ا كد  –أ 

 ادسضيضت ااميتمدة 
أف يقـل  ضايمؿ كط يب مقيـ أصدى أل زاسر امدة س ال يدى األقؿ ىى قسـ ااتةصص   -ب

3 
 3أف ي جل ىى امت ضف ااقسميف األلؿ لااثض ى  -جػ

 ي سب ااتقدير اا  ضسى ادد دـل يدى االج  ااتضاى : ( : 17مادة ) 
 لؿ % تمت ضف ااقسـ األ03 -
 % تمت ضف ااقسـ ااثض ى 03 -

 : ت تسب تقديرات اا جضح لاارسلب ىى امت ض ضت ااد دـل   فس  طضـ اامضجستير ( 18مادة ) 
 3(  55) مضدة           

: ااطضاػػػب اامقيػػػد ادرجػػػال اامضجسػػػتير ل جػػػل ىػػػى امت ػػػضف ااقسػػػـ األلؿ لااثػػػض ى لاػػػـ  ( 19مةةةادة ) 
دة  ضا س ػػال يمك ػػ  أف ي صػػؿ يدػػى شػػ ضدة د دػػـل يسػػتكمؿ اارسػػضاال ةػػ ؿ مػػدة ااقيػػد اام ػػد

 3ااتةصص 

: يكلف ااتقدـ ادقيد اد دلمضت ااتةصص مرة لا دة ىى ااس ال   فس  ظػضـ اامضجسػتير     (20مادة ) 
 3(  1) مضدة 

 3(  9 ظضـ اتمت ضف ادد دلمضت  فس  ظضـ امت ضف اامضجستير ) مضدة  ( : 21مادة ) 

( مقػررات اادراسػػال لااسػػضيضت ااميتمػػدة 50ىػػى اا ػضب اارا ػػع ) مػػضدة  ت ػيف ااجػػدالؿ ( : 22مةةادة ) 
ااتى تدرس ا يؿ د دلمضت ااتةصػص لي ػدد مجدػس ااكديػال  يػد أةػذ رأى مجػضاس األقسػضـ 

 3اامةتصال ااملئليضت ااتى تدرس ىى كؿ مقرر 

ـ ) اامقػػررات كمػػض ت ػػيف ادػػد دـل أيئػػض اتةت ػػضرات اات ريريػػال لا كدي يكيػػال لااشػػفليال لاايمديػػال ادػػد دل 
 3اادراسيال ل ظضـ اتمت ضف ادد دـل لاامضجستير لا دة مض يدا اارسضاال ادمضجستير ىقط (
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 -درجة الدكتوراه فى الطب أو الجراحة أو العموم الطبية األساسية :

يشػػػترط اقيػػػد ااطضاػػػب ادرجػػػال ااػػػدكتلرا  ىػػػى ااطػػػب أل ااجرا ػػػال أل اايدػػػـل ااط يػػػال   ( : 23مةةةادة ) 
يكلف  ضص  يدػى درجػال اامضجسػتير ىػى مػضدة ااتةصػص  تقػدير جيػد يدػى  األسضسيال أف

ع أل يدػى درجػػال ميضداػال ا ػض مػػف مي ػد يدمػى أةػػر  3ـ  3األقػؿ مػف إ ػػدى جضميػضت ج 
 3ميترؼ    مف ااجضميال 

 : 0مدة الدراسة لنيل الدكتوراه سنتان ونصف موزعة كا التى 
o : سػضيضت ميتمػدة ( لمػف  3)  ىصؿ دراسى امدة ستال ش لر 3يدلـ أسضسيال  جزء أول

 3يرسب يييد مضدة اارسلب ىقط 

o ( سػضيال ميتمػدة يسػتلىى  09: ث ث ىصلؿ دراسػيال امػدة سػ ال ل صػؼ )  الجزء الثانى
ذا اجتػػػضز  ة ا ػػػض ااطضاػػػب ااسػػػضيضت ااميتمػػػدة ثػػػـ يسػػػمل اػػػ   ضاتقػػػدـ تمت ػػػضف اات ريػػػرى لاك

ف ى لاايمدى لا كدي يك  ة ؿ اتمت ضف اات ريرى   جضح ي ؽ ا  ااتقدـ ااى اتمت ضف ااش
  3ش ر مف تضريخ اتمت ضف اات ريرى 

o  ( 15رسالة  ) ساعة معتمدة 

  ت ػػدأ اادراسػػال ي ػػد  دايػػال ااتسػػجيؿ ت ت ػػى  ضمت ػػضف شػػضمؿ ىػػى   ضيػػال كػػؿ أر ػػع ىصػػلؿ
دراسػػيال  يػػد اجتيػػضز ااطضاػػب امت ض ػػضت ااجػػزت األلؿ   جػػضح يسػػمل اػػ   تسػػجيؿ رسػػضاال 

ت ػدأ ي ػػد  دايػال اافصػػؿ اادراسػى ااثػض ى لت ػػضقش  يػد مػػرلر  امػدة أر يػال ىصػػلؿ دراسػيال
يضميف يدى األقؿ مف تضريخ تسجيؿ اارسضاال يدػى أف تكػلف اام ضقشػال  يػد سػتال اشػ ر 

 (  يكيال لااشف ى ) اتمت ضف ااشضمؿيدى األقؿ  مع اجتيضز اتمت ضف اات ريرى لا كدي

o 3مت ضف ااشضمؿ يم ل ااطضاب اادرجال  يد م ضقشال اارسضاال  لاجتيضز ات 
o  يكػلف ااتقػدـ ادقيػد ادرجػال ااػدكتلرا  مػر تػػيف ىػى ااسػ ال ةػ ؿ شػ رى مػضرس لأكتػل ر مػػف

  3كؿ يضـ 
: يشػػترط ىػػى ااطضاػػب ا يػػؿ درجػػال ااػػدكتلرا  ىػػى ااطػػب أل ااجرا ػػال أل اايدػػـل ااط يػػال  ( 24مةةادة ) 

 األسضسيال مض يدى : 
 3يتمدة  ئلر اامقررات اادراسيال  صفال مرئيال ط قض ادسضيضت اام 
  أف يقػػـل    ػػث ىػػى ملئػػلع تقػػر  ااجضميػػال  يػػد ملاىقػػال مجدػػس ااكديػػال لااقسػػـ

 3امدة س تضف يدى األقؿ 
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  أف يتقػػػدـ   تػػػضسج اا  ػػػث ىػػػى رسػػػضاال تق د ػػػض اج ػػػال اا كػػػـ  يػػػد م ضقشػػػال يد يػػػال
 3ادرسضاال 

  اجتيػػضز ااطضاػػب ثػػ ث دلرات ىػػى اا ضسػػب اآلاػػى ) دلرة ىػػى مقدمػػال اا ضسػػب
 3دلرة ىػػى تط يقػػضت اا ضسػػب األاػػى (  –" متلسػػطال "  دلرة تدري يػػال –األاػػى 

 3لذاؾ ق ؿ م ضقشال اارسضاال 
  ل ػػدة لذاػػؾ ق ػػؿ  133اجتيػػضز ااطضاػػب اةت ػػضر ااتليفػػؿ  مسػػتلى ت يقػػؿ يػػف

 3م ضقشال اارسضاال 
  أف يجتضز   جضح اتةت ضرات اات ريريال لا كدي يكيال لااشف يال اامقررة لىقض امض رل م يف

 3 ضا س ال 
 3يدى ااطضاب أف يقيد اسم  ا مت ضف ق ؿ مليد   ش ر يدى األقؿ  ( : 25مادة ) 
يشػػترط ا جػػضح ااطضاػػب ىػػى امت ػػضف ااػػدكتلرا  اا صػػلؿ يدػػى اا ػػد األد ػػى اد جػػضح  ( : 26مةةادة ) 

لىػػى كػػؿ جػػزت مػػف أجزاترػػض يدػػى  ػػدة ذاػػؾ   ةػػذ اامتلسػػط  اامقػػررةىػػى جميػػع اتةت ػػضرات 
ضاػب ىػى أى مقػرر مػف اامقػررات  يػد اتمت ػضف ىػى اتقديرات أيئضت اادج ػال اذا رسػب ااط

 3جميع اامقررات 
 –: ييقد اتمت ضف اات ريرى ادرجال اادكتلرا  ىى ش رى  لىم ر لمضيل مػف كػؿ يػضـ  ( 27مادة ) 

امػػػػف يجتػػػػضز اتمت ػػػػضف اات ريػػػػرى ىػػػػى  فػػػػس ااػػػػدلر يتقػػػػدـ اتمت ػػػػضف ااشػػػػف ى لاتكدي كػػػػى 
 لاايمدى 

أف ي قػػى مقيػػدا ادرجػػال ااػػدكتلرا  ألكثػػر مػػف أريػػع سػػ لات دلف أف يتقػػدـ  ت يجػػلز ادطضاػػب :(  28مةةادة ) 
 ام ضقشال اارسضاال ليجلز امجدس ااكديال أف ييطى ااطضاب م دال امدة س تيف ىى  ضاال ق لؿ اايذر 

: تئضؼ درجضت اات ريرى للصؼ اا ضاال ا يئ ض لييت ػر اا جػضح لاارسػلب ىػى اامجمػلع  ( 29مادة ) 
يدػػى اتقػػؿ مػػف اادرجػػال اا  ضسيػػال ادت ريػػرى ( لمػػف يػػ جل ىػػى اتمت ػػضف  %33ااكدػػى ادت ريػػرى ) 

ا كدي يكيػػال لااشػػفليال لاايمديػػال ليػػدد اارسػػلب اات ريػػرى يصػػرح اػػ   ػػدةلؿ  ػػضقى اتمت ض ػػضت 
 3يييد ااطضاب اتمت ضف ااشفلى لاتكدي يكى 

  3ت ي ؽ ادطضاب ااتقدـ ا مت ضف اات ريرى أكثر مف أر ع مرات 

 3: ت يف ىى ش ضدة اادكتلراة ملئلع اارسضاال لاامضدة أل ااملاد اتةتيضريال  ( 3 0مادة )

: ت ػػػيف ااجػػػدالؿ ىػػػى اا ػػػضب ااةػػػضمس اامقػػػررات اادراسػػػيال ااتػػػى تػػػدرس ا يػػػؿ درجػػػال (  31مةةةادة ) 
 3اادكتلرا  ط قض ادسضيضت ااميتمدة اتةت ضرات اات ريريال لا كدي يكيال لااشفليال 
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 –مضجسػػتير  –: األلراؽ لاامسػػت دات اامطدل ػػال ادتسػػجيؿ  ضادراسػػضت اايديػػض ) د دػػـل  ( 32مةةادة ) 
 دكتلرا  ( 

 يقدم كل طالب دوسيو يحتوى عمى المستندات اآلتية :
 طدب اات ضؽ  -5
 3ش ضدة اا كضالريلس ملئل   ض ااتقدير اايضـ لش ضدة تقديرات  -1
 ضز ش ضدة اتمتي -0

 3ش ضدة اامي د أل مستةرج رسمى م  ض  -5
 ملاىقال ج ال اايمؿ يدى ااتسجيؿ  -1

 ااملقؼ مف ااتج يد  -3

 3صلر ىلتل راىيال  ديثال  3يدد  -0
 ضا سػػػػ ال ادلاىػػػػديف ي ئػػػػر ااطضاػػػػب مػػػػف ااسػػػػفضرة ااتػػػػض ع ا ػػػػض يتئػػػػمف ااملاىقػػػػال يدػػػػى اات ضقػػػػ   -4

دـ شػػ ضدة صػػ يال مػػف لزارة  ضادراسػػضت اايديػػض لي ػػدد ااج ػػال ااتػػى تت مػػؿ  فقػػضت اادراسػػال كمػػض يقػػ
 3ااص ال تفيد ةدل  مف األمراض 

ادمتقػػدميف ادرجػػال ااػػدكتلرا  يقػػدـ ااطضاػػب  ةػػ ؼ ذاػػؾ شػػ ضدة اامضجسػػتير كمػػض يقػػدـ  رلتلكػػلؿ  -9
اارسػػػػضاال ا تػػػػدات مػػػػف اافصػػػػؿ اادراسػػػػى ااثػػػػض ى ل يػػػػد ا ت ػػػػضت ااسػػػػضيضت ااميتمػػػػدة  ػػػػضاجزت األلؿ 

 3ل  جض ال ىي  
 

ااطضاػػػب مػػػف  ئػػػلر امت ػػػضف  يػػػض اامقػػػررات اادراسػػػيال لمػػػف  : يجػػػلز أف ييفػػػى ( 33مةةةادة ) 
امت ض ضت ػػض إذا ث ػػت أ ػػ   ئػػر مقػػررات ممضثدػػال لأدى   جػػضح اتمت ض ػػضت اامقػػررة ىػػى كديػػال 
جضمييال أل مي د يدمػى ميتػرؼ   مػض مػف ااجضميػال ل شػرط أف تكػلف مػدة اادراسػال اا زمػال 

سػػ لات مػػف تػػضريخ أدات اد صػػلؿ يدػػى اادرجػػال اايدميػػال أكثػػر مػػف سػػ ال لذاػػؾ ةػػ ؿ ةمػػس 
 3اتمت ضف أل  صلا  يدى ااش ضدة أل اادرجال اايدميال 

: ت يجػػلز إشػػراؼ يئػػل ريسػػال ااتػػدريس يدػػى اارسػػضسؿ اايدميػػال اامقدمػػال مػػف أ ػػد  ( 34مةةادة ) 
أقضر    تػى تػضريخ اادرجػال اارا يػال  سػ ض أل صػ را مػع تط يػؽ ذاػؾ يدػى اتمت ػضف ااشػفلى 

 3شتراؾ ىى اج ال اا كـ لاايمدى كمض ت يجلز أيئض ات

ت يجػػػلز إشػػػراؼ يئػػػل ريسػػػال ااتػػػدريس لزلجتػػػ  لاألب لأ تػػػ  لاألخ لأةيػػػ  ىػػػى ( :  35مةةةادة ) 
 3ا شراؼ يدى ذات اارسضاال 
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: ت يقؿ يدد اامشرىيف يدى رسضاال اامضجستير أل ااػدكتلرا  يػف اث ػيف لت يزيػد يػف  ( 36مادة ) 
 3أر يال 

ددرجػػال مػع األقسػػضـ  األةػرى اافرييػال ىػػى أيمػضؿ اتمت ض ػػضت يشػػترؾ ااقسػـ اامػض ل ا( : 37مةادة ) 
ااةضصػػال  ػػضاجزت األلؿ لذاػػؾ  ضات سػػيؽ  يػػ  ـ مػػف ةػػ ؿ اام ػػضرج اامقتر ػػال اكػػؿ تةصػػص 

 ط قض ا س ال 

: يمكف دمج ااتةصص ا كدي يك  اافريى ىى مقررات اامضجستير األسضسػى اديدػـل  ( 38مادة ) 
ا صػػلؿ يدػػى د دػػـل أل مضجسػػتير مسػػتقؿ ىػػى رػػذا ااط يػػال األسضسػػيال  ػػدلف اا ضجػػال إاػػى ا

ااتةصػػػص ا كدي يكػػػ  ا ئػػػضى  لىػػػى  ضاػػػال اا ضجػػػال إاػػػى أف يكػػػلف ا ئػػػضى  مػػػف درجػػػال 
يدميال مضجستير ى   ػد مػف اا صػلؿ يدػى ااػد دـل أل اامضجسػتير ا كدي يكػ  ألت ق ػؿ قيػد 

 3ادرجال اامضجستير األسضسى 

 مت ض ضت اادراسضت اايديض يدى رسيس مجدس ااقسـ.: تكلف اامسسلايال اارسيسيال ت ( 39مادة ) 

يكلف لقؼ ااقيد ق ؿ ا ت ضت اامدة األصديال ادقيد امدة س تيف متتضايتيف أل متفرقتيف  ( : 40مادة ) 
مراىقػال االااػديف اديػ ج  ضاةػضرج  –مراىقػال ااػزلج أل اازلجػال ادةػضرج  –لذاؾ اريضيال ااطفػؿ 

ل ض ت ػػضت مػػدة ا يقػػضؼ  –اامػػرض   --3ت اارسػػميال اامػػ ل ااتدري يػػال لاام مػػض –ااتج يػػد  –
يدى ااطضاب أف يقدـ طدب ارىع إيقضؼ ااقيد لامجدس ااجضميػال إيطػضت ااطضاػب يػضـ ثضاػث 

 3كفرصال أةيرة القؼ ااقيد 
 

   -إجراءات شطب القيد لألسباب التالية :
 3استفضت يدد مرات ااتقدـ تمت ضف ااقسـ األلؿ مف ااد دـل لاامضجستير  -5
 3ضت اامدة ااقض ل يال لاتستث ضسيال اام صلص يدي ض  ضا س ال ا ت  -1

 3تقرير اامشرىيف يدى اارسضاال  يدـ اا ظضـ لااجديال  -0
 يدـ سداد اارسـل اادراسيال  -5

 ت ييت ر ااطضاب مقيدا  ضادراسضت اايديض ات  يد سداد اارسـل اادراسيال  ( :  41مادة )   
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اامسػػػػضيديف مػػػػف اارسػػػػـل اادراسػػػػيال لرسػػػػـل ت سػػػػيف  : ييفػػػػى اامييػػػػديف لاامدرسػػػػيف ( 42مةةةةادة ) 
ااةػدمضت ااط  يػػال لي صػػؿ مػ  ـ ىقػػط رسػػـ شػ ضدة اا ػػراتة ااجضمييػػال لةمسػلف ج ي ػػض ىػػى 

 3 ضاال مد ااقيد 
 

ييفػػى طػػ ب اا  ػػث لمدرسػػى اادغػػضت لاا ػػلاب األط ػػضت اايػػضمدلف  كديػػضت ااطػػب  ( : 43مةةادة ) 
 ضاجضميػػضت لمسػػضيدى األ  ػػضث لا  ػػضث  لاامستشػػفيضت ااجضمييػػال لطػػ ب اامػػ ل اادراسػػيال

اامسػػػضيديف  مراكػػػز لميضرػػػد اا  ػػػلث لكػػػذاؾ اامييػػػديف اامدرسػػػيف اامسػػػضيديف    كديػػػضت 
جضميال اتزرر لاامدرسيف اامسضيديف لمدرسى اادغػضت امر دػال اادراسػضت اايديػض مػف مقض ػؿ 

 3ااةدمضت اامقررة يدى ط ب اادراسضت اايديض  ضاجضميضت 
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 درجة الماجستير في: التشري  األدمي وعمم األجنة:  -1

 البند المقررات الكود الساعات المعتمدة

 متطد ضت  ادجضميال لااكديال   UNIV 601 سضيضت  3

 ااجزت األلؿ  : يشتمؿ يد   سضيضت  3
 ANAT 601   مػػػػػضدة أسضسػػػػػيال: مػػػػػضدة األج ػػػػػال *

 % مف اادرجال 01ليةصص ا ض 
 

 ANAT 602 -  اا ستلالجيض 
HISTOLOGY  

 

 ANAT 603 - اا يلالجيض ااجزيسيال 
Molecular Biology 

 

 ANAT 604 - األ ثرل لالجيض اا يلالجيال 
Bio anthropology  

 

 ANAT 605 -  مستلي متقدـااتشريل اآلشي(  
 )   radiological Anatomy  

 

 ANAT 606 -  ااتشريل اامقضرف 
Comparative Anatomy  

 

 ANAT 607  - ااتشريل اايص   )مستلي 
 Advancedمتقػػػػػػػػػػػدـ(  

Neuroanatomy  

 

 ANAT 608  -  االراثػػػػػال األسضسػػػػػيالBasic 
Genetics  

 

يسػػجؿ ىي ػػض األ شػػطال اايدميػػال مػػف   سضيضت  1
مرات يدميػػػال لدلرات  ئػػػلر مػػػؤت

تدري يػػػػال لاامسػػػػضرمال ىػػػػ  ت ئػػػػير 
يي ضت تشري يال ادمت ؼ لتج يػز 
يي ػػػػػػػػػػػػػضت تشػػػػػػػػػػػػػري يال ادتػػػػػػػػػػػػػدريس 
لااتػػػػدريب يدػػػػ  أسػػػػضايب اات  ػػػػيط 

 اا ديثال 

 كراسال األ شطال 

رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضاال    سضيضت  3
 اامضجستير

مػػػػػػػػضدة ااتشػػػػػػػػريل اا شػػػػػػػػري لمػػػػػػػػضدة  ANAT 609 سضيال  50  ااثض    ااجزت
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% م ػػض 01أسضسػػيال يةصػػص ا ػػض 
 ادرجال 

 ا جمضا     سضيال  03

 نظةةام اإلمتحةةان: 

 الجزء األول: 

سػػضيضت يشػػمؿ اامقػػرر اارسيسػػ  )سػػضيتضف( لاامقػػرر ا ئػػضى  )سػػضيال  0إةت ػػضر ت ريػػري مدتػػ   -5
لا ػػدة( ليمكػػف أف يكػػلف إةت ػػضر اامقػػرر ا ئػػضى  م فصػػً  ىػػ  كراسػػال مسػػتقدال يشػػرؼ 

 تدريس ذاؾ اامقرر. يد  لئع األسسدال ااةضصال    ااقسـ اام لط  

ةت ضر شفلي ى  اامقرر اارسيس  لا ئضى .  -1  إةت ضر يمد  لاك

 الجةةةزء الثانةةي: 

 سضيضت + إةت ضر يمد  + إةت ضر شفلي  0إةت ضراف ت ريضف مدة كؿ م  مض  
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 درجة الماجستير في العلوم الطبية األساسية )الهستولوجيا( -2

 البند راتالمقر  الكود الساعات المعتمدة

 متطد ضت ادجضميال لااكديال   UNIV601 سضيضت  3

 دراسال  ظريال ليمديال ى  أ د ااملاد اآلتيال:  سضيضت  3

 

لؿ
 األ
جزت
اا

 

 HIST 601    اا ضثلالج 

 HIST 602   كيميضت األ سجال 

 HIST 603  يدـ األج ال 

 يدـ لراثال ااةديال   HIST 604 سضيال  50

 HIST 605  ظػػػػػػػري ليشػػػػػػػمؿ: مقدمػػػػػػػال يػػػػػػػف تركيػػػػػػػب ااجػػػػػػػزت اا
 ااميكرلسكلب ادة يض 

   
   
   
   
   
   
   
   

  
ااثض
زت 
ااج

 

 HIST 606  طػػػرؽ ت ئػػػير اايي ػػػضت اف صػػػ ض  ضاميكرلسػػػكلب
 اائلس  

 HIST 607  يلالجيػػػػػض ااةديػػػػػال ليشػػػػػمؿ:              ااتركيػػػػػب 
اامج ػػري اد ػػلاة لااسػػيتل  ـز طػػرؽ إ قسػػضـ ااة يػػض 

 ألمراض االراثيالمع   ذة يف ا

 HIST 608  دراسػػػال األ سػػػجال اامةتدفػػػال:                اا سػػػيج
 - ةػػضع اايظػػضـ -ااػػدـ -اا سػػيج اائػػضـ -ااط سػػ 

ج ػػضز  -ااغئػضريؼ لاايظػضـ -اايئػ ت اامةتدفػال
  اا سيج اايص   –اام ضيال لااج ضز ااديمفضلي 

 HIST 609                  :دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال أج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة ااجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اامةتدفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  
ااج ػضز اا ئػم  لااغػدد اامد قػال  -ااج ضز ااػدلري

ااغػػػػدد  -ااج ػػػػضز اا ػػػػلا  -ااج ػػػػضز اات فسػػػػ  - ػػػػ 
ااج ػػػػػػضز  -ااج ػػػػػػضز اات ضسػػػػػػد  ا  ثػػػػػػ  -ااصػػػػػػمضت

 –األذف  –اايػػػػػػػػيف  –ااجدػػػػػػػػد  -اات ضسػػػػػػػػد  ادػػػػػػػػذكر
 ااج ضز اايص  . 

 HIST 610   ااجػػزت اايمدػػ  : ت ئػػير اايي ػػضت  ااميكرلسػػكلب
ت ااميكرلسػػػػػػػػػكلب ت ئػػػػػػػػػير يي ػػػػػػػػػض –اائػػػػػػػػػلس  
ااتػػػػػػدريب يدػػػػػػ  أ ػػػػػػلاع ااصػػػػػػ غضت  –ا اكترل ػػػػػػ  
 اامةتدفال 

(11) 
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 البند المقررات الكود الساعات المعتمدة

 ئػػلر اامػػؤتمرات لةضصػػال مػػؤتمر  -  UNIV601 سضيضت  1
ااكديػػػػػػػػػػال لمػػػػػػػػػػؤتمر اا سػػػػػػػػػػتلالج  

 لاايدـل األسضسيال. 
 ئػػػلر م ضقشػػػال رسػػػضسؿ اامضجسػػػتير  -

 لاادكتلرا  )ةمسال يد  األقؿ(. 

تقػػػػػػػػػػػديـ   ػػػػػػػػػػػث  ػػػػػػػػػػػديث م شػػػػػػػػػػػلر  -
  ضامج ت اامتةصصال. 

  Journal club لم ضقشت  ى   -

ىػػ    Review articleتقػػديـ  -
 ملئلع  ديث. 

 ئلر لرش يمػؿ يدميػال لتدري يػال  -
 داةؿ لةضرج ااقسـ

كراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال 
 األ شطال 

تشمؿ جزت   ث  قراتات لمرجيػضت يدميػال   سضيضت  3
 لجزت يمد  يةص ملئلع اارسضاال 

 اارسضاال 

 إجمضا     يال سض 03

 نظةةةام اإلمتحةةان: 

 الجزء األول: 

 سضيضت + إةت ضر يمد  + إةت ضر شفلي  0إةت ضر ت ريري مدت   

 الجزء الثاني: 

 سضيضت + إةت ضر يمد  + إةت ضر شفلي  0إةت ضراف ت ريريضف مدة كؿ م  مض  
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 درجة الماجستير في: الكيمياء الحيوية الطبية -3
  

ااسضيضت 
 يتمدةاام

 اا  د اامقررات  ااكلد

3 
 سضيضت

UNIV   متطد ضت   ادجضميال لااكديال 

51 
 سضيال 

 ااجزت األلؿ   

55 
 سضيال 

 مقررات  ظريال  -أ تشمؿ:   

5  BIO 601  Carbohydrate chemistry   كيميضت ااكر لريدرات  

5  BIO 603  Lipid & protein chemistry  كيميضت اادرلف لاا رلتي يضت  

5  BIO 603  Vitamins   اافيتضمي ضت  

5 BIO 604 Enzymes   األ زيمضت  

5  BIO 605  Digestion, biochem. Changes 

in large intestine xenobiotics 

& biotransformations  

اا ئػػػـ لااتغيػػػرات اا يليػػػال ىػػػ  
 األميضت ااغديظال 

 

5  BIO 606  Carbohydrate metabolism   ـ ااكر لريدرات ميتض لاز  

5 BIO 608 Lipid metabolism   ميتض لايـز اادرلف  

5  BIO  

608  

Protein metabolism & Haem   ميتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض لاـز اا رلتي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضت
 لاا يملجدل يف 

 

5  BIO 609  Metabolism of purines. 

Pyrimidines & protein 

synthesis  

ميتػػػػػض لاـز ااقلايػػػػػد اا ترلجي يػػػػػال 
 يف لتص يع اا رلت

 

5  BIO 610  Mineral metabolism, body 

fluids & tissue chemistry  
ميتػػػػػػػض لاـز ااميػػػػػػػضدف لااسػػػػػػػلاسؿ 

 لاأل سجال  ضاجسـ 
 

5 BIO 611  Hormones   اا رمل ضت  

مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررات  -ب تشمؿ ت ضايؿ:   :Determination of  سضيضت 
 يمديال  

 BIO 612  Plasma glucose, urea, creatine, 

creatinine and uric acid  
  زمػػػػػػػػػػػػػػػض جدلكػػػػػػػػػػػػػػػلز  لاي ػػػػػػػػػػػػػػػض 

 لكريضتي يف ل مض اا لايؾ 
 



30 

 

 BIO 613  Plasma cholesterol, 

triglycerides, total & 

phospholipids  

كلاسػػػػػػػػػػترلؿ لدرػػػػػػػػػػلف ث ثيػػػػػػػػػػال 
 لدرلف ىلسفضتيال 

 

 BIO 614  Plasma calcium, urine 

calcium, plasma iron & total 

iron binding capacity  

كضاسػػػػػػػػػػيـل  ضا  زمػػػػػػػػػػػض لاا ػػػػػػػػػػػلؿ 
 لقيضسضت اا ديد 

 

 BIO 615  Urine exam & stone analysis   ت ديؿ  لؿ ل راز  

13 
 سضيال 

 ااجزت ااثض      

55 
 سضيال 

 مقررات  ظريال  -أ تشمؿ:   

5 BIO 616  Bioenergetics, biological 

oxidation & respiratory chain  
لااطضقػػػػػػػال  األكسػػػػػػػدة اا يلالجيػػػػػػػال

 اا يليال 
 

5  BIO 618  Carbohydrates & lipid of 

physiological significance  
ااكر لريػػػػػػػػػدرات لااػػػػػػػػػػدرلف ذات 

 اادتاال اافسيلالجيال 
 

5  BIO 618 Intermediary metabolism  ااميتض لاـز االسيط  

5  BIO 619  Citric acid cycle, glycolysis & 

oxidation of pyruvate, metab. 

Of glycogen. 

Gluconeogenesis, pentose 

phosphate & Hexose 

metabolism pathways  

  ميتض لاـز ااكر لريدرات 

5  BIO 620  Metabolism of fatty acids, and 

lipid metabolism  
ميتػػػػػػض لاـز األ مػػػػػػضض اادر يػػػػػػال 

 لاادرلف 
 

5  BIO 612  Metabolism of amino acids, 

porphyrins & bile pigments  
ميتػػػػػض لاـز األ مػػػػػضض األمي يػػػػػال 

 لاايصضرات ااصفراليال 
 

5  BIO 622  Nucleotides, metabolism of 

purines. Pyrimidnes, nucleic 

acid structure & function  

  ميتض لاـز األ مضض اا لليال 

5 BIO 623 DNA  

Organization- replication and 

repair  

    DNAكيميضت 

5 BIO 624 RNA synthesis, processing & 

modification  
    RNAكيميضت 

5 BIO 626 Protein Synthesis and the 

genetic code  
  تركيب ااكلد ااج ي   

5 BIO 626 Regulation of gene expression  ت ظيـ ظ لر ااجي ضت  
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5  BIO 627  Recombinant DNA 

technology  
  اا  دسال االراثيال ااجي ضت ل 

5  BIO 628  Cancer genes and growth 

factors  
  األلراـ ليلامؿ اا مل 

5 BIO  629 Biochemical and genetic basis 

of disease  
األسػػػػػػػػس ااكيميضسيػػػػػػػػال لااجي يػػػػػػػػال 

 ا مراض 
 

3 
 سضيضت 

مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررات  -ب تشمؿ   
 يمديال 

5 BIO 630 Spectrophotometry    

5  BIO 631 Flame photometry    

5 BIO 632 Chromatography    

5  BIO 633  Electrophoresis    

5  BIO 634  Colorimetric assays    

5 BIO  

635 

Competitive binding 

assays (RIA, ELISA)  
  

 كراسال أ شطال   يسجؿ   ض  ئلر اامقررات اايمديال   

3 
 سضيضت 

 رسضاال مضجستير    

50 
 يال سض

 ا جمضا     

 نظام اإلمتحان: 
 الجزء األول: 

سضيضت + إةت ضر شفلي + إةت ضر يمدػ  ىػ  كػؿ مقػرر مػف مػضدة  0إةت ضر ت ريري مدت    -
 ااتةصص. 

 الجزء الثاني: 
 سضيضت + إةت ضر شفلي + إةت ضر يمد .  0إةت ضراف ت ريريضف مدة كؿ م  مض  -
 
 



32 

 

 يةدرجة الماجستير في : الطفيميات الطب -4

 البند المقررات الكود  الساعات المعتمدة 

 متطد ضت ادجضميال لااكديال  UNIV  UNIV 601 سضيضت 3

  سضيضت  3

0              
0             
0             
0             
0 

 

PARA 601        

PARA 602 

PARA 603 

PARA 604  

PARA 605  

PARA 606  

 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ إةتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضر مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرريف ىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط       
ميكرل يلالجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضثلالج                              
 ضثلالجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض إكدي يكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال                       

كيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضت  يليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال                             
طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع                              

 طب اام ضطؽ اا ضرة 

ااجػػػػػػػزت األلؿ: 
ىصػػػؿ دراسػػػػ  

 لا د

  سضيال  50

3                
0              
3               
1 

 

PARA 607       

PARA 608 

PARA 609 

PARA 610  

 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلاد ااتةصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص:                         
ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداف ط يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال                           
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات ط يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال                        

ااطفيديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضت ل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة ااةديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال                
                 اام ضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال لاألمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراض   
 ااطفيديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال 

 

ااجػػػزت ااثػػػض  : 
يدػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػدي 
ىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف 

 دراسيف 

 ئػػلر اا ػػدلات اايدميػػال لااػػدلرات ااتدري يػػال    سضيضت  3
لاامؤتمرات لم ضقشال اارسضسؿ اايدميػال  ضاقسػـ 

 لكراسال اايمد  ليد ال ااشراسل 

كراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال 
 األ شطال 

رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضاال  اافصؿ اادراس  اارا ع    سضيضت  3
 اامضجستير 

 ا جمضا      سضيال  55

 الجزء األول: نظام اإلمتحان: 

 سضيضت + إةت ضر يمد  + إةت ضر شفلي  0إةت ضر شضمؿ يشمؿ إةت ضر ت ريري مدت   

 الجزء الثاني: 

 سضيضت + إةت ضر يمد  + إةت ضر شفلي.  0إةت ضر شضمؿ يشمؿ إةت ضراف ت ريراف مدة كؿ م  مض  
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 الجيض درجال اامضجستير ى  : اا ضثل  -1

الساعات 
 المعتمدة

 البند المقرر الكود

 ادجضميال لااكديال   UNIV 601 سضيضت  3
 متطد ضت 

ااجزت األلؿ: ىصؿ  ملاد إج ضريال:  ضثلالجيض يضمال  PATH 601 سضيضت  3
 دراسال لا د 

ملاد إج ضريال:  ضثلالجيض ةضصال   PATH 602 سضيال  55
لتتئمف دراسال أمراض لألراـ جميع 

دراسال  –سـ اامةتدفال أج زة ااج
دراسال ااطرؽ  - ضثلالجيض ااةديال

اامةتدفال ادتشةيص لاا  ث اايدم  ى  
 مجضؿ اا ضثلالج  

ااجزت ااثض  : 
 ىص ف دراسيضف 

  ئلر اا دلات لاامؤتمرات   سضيضت  5
 اايدميال لم ضقشضت اارسضسؿ 
 اايدميال  ضاقسـ لاادلرات 
 ااتدري يال ل ئلر  ضتت 

 ا ضثلالج  ااتشريل اامرئ  ا
 لااقيضـ    لى ص اايي ضت 
 ااجرا يال  ضاييف اامجردة 

لااميكرلسكلب لااتدريب يد  دتتت 
 األلراـ 

 كراسال األ شطال 

 رسضاال اامضجستير  ىصؿ دراس  لا د   سضيضت  3
 ا جمضا     سضيال  03

 نظةةةام اإلمتحةةان: 
 يمد  + إةت ضر شفلي سضيضت + إةت ضر  0إةت ضر ت ريري مدت   الجزء األول: 
 سضيضت + إةت ضر يمد  + إةت ضر شفلي  0إةت ضر ت ريراف مدة كؿ م  مض الجزء الثاني: 

(19) 
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 ةـــــــــدرجة الماجستير في : الميكروبيولوجيا والمناعة الطبي -6

 البند المقررات الكود الساعات المعتمدة

 متطد ضت  ادجضميال لااكديال  UNIV 601  سضيضت  3

رل ااجزت اافري  ليكلف  سب إ تيضجضت ااقسـ ليد     ضيضت س 3
 مدي ىصؿ دراس  لا د 

ااجزت األلؿ 
  ظري ليمد  

  سضيال  10
0 
1 
0 
1 
5 
1 
1 
1 

 

MICR 601  

MICR 602  

MICR 603  

MICR 604  

MICR 605  

MICR 606  

MICR 607  

MICR 608 

 رل ااجزت األسضس  ليشمؿ: 
 ميكرل يلالجيض يضمال  -
 الجيض ط يال  كتريل  -

 ىيرلسضت ط يال  -

 ىطريضت ط يال  -

 م ضيال ط يال  -

 ميكرل يلالجيض تط يقيال  -

 اام ضيال ااتط يقيال لاامصديال -

 ر دسال لراثيال ل يلالجيض جزيسيال  -

ااجزت ااثض   
  ظري ليمد  

 ئلر اا دلات اايدميال لاادلرات ااتدري يال لاامؤتمرات    سضيضت  5
 لم ضقشضت اارسضسؿ اايدميال  ضاقسـ 

 سال األ شطال كرا

 رسضاال اامضجستير     سضيضت  3
 ا جمضا      سضيال  51

 

 نظام اإلمتحان: 
 الجزء األول: 

 سضيضت + إةت ضر يمد  + إةت ضر شفلي  0إةت ضر ت ريري مدت  

 الجزء الثاني: 

  ساعات + إختبار عممي + إختبار شفوي 3إختباران تحريريان مدة كل منيما 
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 تير في: الف ارماكولوجيا اإلكلينيكية  درجة الماجس -7
 البند المقرر الكود الساعات المعتمدة

 سضيضت  3
 سضيضت ميتمدة  3
سضيضت  0 -أ

  ظري ى  األس لع 
سضيضت  9 -ب

 يمد  ى  األس لع 

UNIV 601  

PHAR 601  
 متطد ضت ااجضميال لكديال ااطب.  -5
دراسال  ظريال ليمديال ى   -1

 اافضرمضكلالج  لتشمؿ دراسال: 

  ركال اادلات. -أ
 اافضرمضكلالجيض تجزيسيال -ب
 ااملص ت لاام لرات ااكيميضسيال -ج
ااج ضز اايص   ااإلرادي لااغدد  -د

 اايص يال. 
 ىضرمضكلالجيض ااييف  -رػ
 ىضرمضكلالجيض اايئ ت ا راديال -ل
 األل ضكليدات لمئضدات ض  -ر

 ااجزت األلؿ 

 سضيضت ميتمدة  9
اافصػػػؿ اادراسػػػ   -أ

ضيضت سػػ 1األلؿ 
 0ميتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة )

سضيضت  ظري ل 
سضيضت يمد   9

 أس لييًض(

اافصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  -ب 
اادراسػػػػػػ  ااثػػػػػػض   

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضيضت  5
ميتمػػػدة سػػػػضيتيف 
 3 ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ل
 سضيضت أس لييًض 

PHAR 602 5-   دراسضت  ظريال ليمديال ى
 اافضرمضكلالجيض لتشمؿ دراسال: 

ااج ضز اايص   اامركزي لااتةدير  -أ
 لاا مل اادلاس  

 ااج ضز اا لا   -ب
 قدب لاأللييال اادمليال اا -ج
 اادـ لمكل ضت ض  -د
 ااج ضز اات فس   -رػ
 ااج ضز اا ئم  لااك د  -ل
 ااغدد ااصمضت لاا رمل ضت  -ر
 مئضدات اايدلي لي ج األلراـ  -ح
 اافيتضمي ضت لمئضدات األكسدة  -ط
 ىضرمضكلالجيض اام ضيال  -ي
 ااي ج  ضاجي ضت  -ؾ
 ااتدةؿ اادلاس   -ؿ
 ض ااطفلاال لااشيةلةال ىضرمضكلالجي -ل
 اافضرمضكلالجيض ا كدي يكيال   -ف

 ااجزت ااثض   
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 سضيضت ميتمدة  5
كػػؿ دراسػػال إةتيضريػػال 
تسػػػػػػػػػػػضلي سػػػػػػػػػػػضيتيف 

 ميتمدتيف 

PHAR 603  1-  :دراسضت إةتيضريال لتشمؿ 

دراسضت متقدمال ى  ىضرمضكلالجيض ااسدلؾ  -أ
 لاا فس 

 سميال اادلات  -ب
دراسضت متقدمال ى  مئضدات  -ج

 اايدلي
 إقتصضديضت اادلات  -رػ
 ااي ج اا ديؿ  -ل

 

سضيضت  1 
 ميتمدة 

 一-  تقديـ سمي ضر )سضيال لا دة
 ميتمدة( 

二-  تقديـJournal club   سضيال(
 لا دة ميتمدة( 

تقديـ  رلتلكلؿ   ث ا ؿ مشكدال  -ج
 ىضرمضكلالجيال )سضيال لا دة ميتمدة( 

 ئلر أر يال أ شطال يدميال مةتدفال  -د
 )سضيتضف ميتمدتضف( 

اسال كر 
 األ شطال 

   سضيضت ميتمدة 3
 اارسضاال اايدميال 

   سضيال ميتمدة  03
 اإلجمالي 

 
 نظام اإلمتحان :

 الجزء األول:
 سضيضت + إةت ضر يمد  + إةت ضر شفلي  0إةت ضر ت ريري مدت  

 الجزء الثاني:
 سضيضت + إةت ضر يمد  + إةت ضر شفلي  0إةت ضراف ت ريراف مدة كؿ م  مض 
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  الماجستير فى العموم الطبية األساسية ) الفسيولوجيا ( درجة  -4
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 متطد ضت  ادجضميال لااكديال   UNIV 601 سضيضت  3
رل ااجزت اافريى ليتـ اةتضر أ د ااملاد    PHYS 601 سضيضت  3

األسضس  مثؿ ااكيميضت اا يليال  
ل اا ضثلالجيض   اافضرمضكلالجى ا

 ىسيلالجيض يضمال. 

 ااجزت األلؿ 

تسجؿ   ض  ئلر اجتمضع ااقسـ   سضيضت  1
اايدمى مع تقديـ يدة ملائيع ىى 
اا دلات اايدميال لاجتمضع اادلريضت 

 اايدميال . 
 ئلر اامؤتمر ااس لى ادقسـ لاديدلـ 
 األسضسيال لكذاؾ مؤتمر ااكيدال ااس لى 

 كراسال األ شطال 

ليشمؿ : جزت رل ااجز األسضس    سضيال  51
  ظرى 

 ااجزت ااثض ى 

ىسيلالجيض ااقدب لااصدر لااج ضز  PHYS 602 سضيال  5
 اادلرى 

 

ىسيلالجيض سلاسؿ ااجسـ لااكدى لااج ضز   PHYS 603 سضيال  5
 اا لاى 

 

  ىسيلالجيض ااج ضز اايص ى  PHYS 604 سضيال  5
ىسيلالجيض ااغدد ااصمضت لااج ضز  PHYS 605 سضيال  5

  اات ضسدى
 

ىسيل الجيض ااج ضز اا ئمى لااتمثيؿ  PHYS 606 سضيال  5
 ااغذاسى 

 

 مقرر اةتيضرى مف اتتى :   PHYS 607 سضيال  2
اا يلالجيض ااجزيسيال ااجي ضت لااي ج   ض 

ىسيلالجيض ااطب  – قؿ  األيئضت  –
 ااريضئى 

 

 لااجز اايدمى  ليشمؿ  PHYS 608 سضيضت 1
لاتاكترل يال أج زة ااقيضسضت ااك ر ضسيال 

 لطرؽ استةدام ض 

 

 PHYS 609   : تجضرب يدميال متقدمال تشمؿ  
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  Isolated perfused Heart 

(rabbit & frog) 

 

  Recording 

Cardiovascular 

Parameters in animals 

Under various conditions 

 

  Pulmonary function tests 

assessment 
 

  Skeletal muscle 

Contraction assessm. 
 

  Smooth musele 

Contraction 
 

  Neuromuscular 

Transmission assessm. 
 

  Autonomic functions in 

humans 
 

  EMG and nerve 

Conduction velocity 
 

  Study of platelet 

Aggregation 
 

رسضاال    سضيال  51
 اامضجستير 

 اإلجمالي    سضيال  55
 

 متحان : نظام اال
 سضيضت  + إةت ضر يمدى + إةت ضرشفلى . 0: أةت ضر ت ريرى مدت   الجزء األول
 سضيضت + إةت ضر يمدى + إةت ضرشفلى. 0: إةت ضرا ت ريريضف مدة كؿ م  ض  الجزء الثانى

 
 
 
 
 

(01) 
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 درجة الماجستير في: األمراض الباطنة  -9

الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 متطد ضت  ادجضميال لااكديال   UNIV 601  سضيضت 3
 ااجزت األلؿ  يشمؿ األتى :   سضيضت  4

مقرر يدمى ىى كؿ مف اافسيلالجيض   INTM 601 سضيال  5.1
 لااكيميضت اا يليال 

 

مقرر يمدى ىى  ااتشريل    INTM 602 سضيال  3.1
 لاا ستلالجيض

 

  مقرر يدمى ىى اافضرمضكلالجيض  INTM 603 سضيال  1
  مقرر يدمى ليمدى ىى اا ضثلالجيض   INTM 604 سضيال  1
  مقرر يمدى ليمدى ىى اا كتريلالجيض   INTM 605 سضيال  5
مقرر يمدى ليمدى ىى  اا ضثلالجيض   INTM 606 سضيال  5

 ا كدي يكيال لااكيميضسيال 
 

تسجؿ   ض  األ شطال اامةتدفال مثؿ   سضيضت  1
  ئلر اا دلات اايدميال 

جرات لاامؤتمرات  لاادلرات ااتدري يال لاك
 أ  ضث إئضىيال 

 كراسال األ شطال 

 ااجزت ااثض ى  يشمؿ األتى :   سضيال  51
مقرر يدمى ىى األمراض اا ضط ال   INTM 607 سضيضت  9

 لىرلي ض 
 

تدريب أكدي كى ليمدى ىى األمراض   INTM 608 سضيضت  3
 اا ضط ال لىرلي ض لاالسضسؿ ااتشةيصيال 

 

 اال مضجستير رسض   سضيضت  3
 االجمالى    سضيال  53

 
 نظام االمتحان:

 الجزء األول : 
 سضيضت ىى ااتشريل لاا ستلالجيض + امت ضف شفلى .  0إةت ضر ت رير ى مدت   -
 سضيضت ىى اافسيلالجيض لااكميضت اا يليال + امت ضف شفلى .  0إةت ضر ت ريرى مدت   -

 + امت ضف شفلى.  سضيضت ىى اافضرمضكلالجيض 0إةت ضر  ت ريرى مدت   -

سػضيضت ىػى اا ضثلالجيػض لاا كتريلالجيػض لاا ضثلجيػض. األكدي يكيػال +  0إةت ضر ت ريػرى مدتػ    -
 امت ضف يمدى + أةت ضر شفى . 
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 الجزء الثانى : 
سػػضيضت ىػػى األمػػراض اا ضط ػػال لىرلي ػػض + امت ػػضف  0اةت ػػضراف ت ريريػػضف مػػدة كػػؿ م  مػػض  -

 اكدي يكى + امت ضف شفلى . 
 ى ىى االسضسؿ ااتشةيصيال ) مئضؼ إاى شفلى اا ضط ال ( إةت ضر شفل  -
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 ماجستير األمراض الصدرية والتدرن -53
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 متطد ضت  ادجضميال لااكديال   UNIV 601 سضيضت 3
 ااجزت األلؿ  يشمؿ األتى :   سضيضت  0

اافسيلالجيض لااكيميضت  مقرر يدمى ىى CHES 601 سضيال  5.1
 اا يليال 

 

مقرر يدمى ىى ااتشريل لاا مل ااج ي ى   CHES 602 سضيال  5
 لاا ستلالجيض 

 

  مقرر يدمى ىى اافضرمضكلالجيض  CHES 603 سضيال  5
  مقرر  يدمى ليمدى ىى اا ضثلالجيض  CHES 604 سضيال  5.1
  مقرر يدمى ليمدى ىى اا كتريلالجيض  CHES 605 سضيال  5
مقرر يدمى ىى ااص ال اايضمال  CHES 606 سضيال  5

 لاال ضسيضت 
 

تسجؿ   ض األ شطال اامةتدفال مثؿ   سضيضت  1
  ئلر اا دلات اايدميال 

 كراسال األ شطال 

 ااجزت ااثض ى    سضيال  53
  مقرر يدمى لاكدي يكى   CHES 607 سضيضت  0
مقرر يمدى لاكدي يكى ىى اتمراض   CHES 608 سضيضت 53

 ااصدريال  ااتدرف 
 

تدريب  قدى يدى مكضى ال اادرف   سضيضت 0
 لاألمراض ااصدريال 

 

   سضيال 3
 رسضاال مضجستير 

 االجمالى   ساعة  40
 

 نظام االختبار : 
 الجزء األول : 

 إةت ضر ت ريرى مدت  سضيتضف ىى ااتشريل لاا ستلالجيض+ إةت ضر شفلى  -
 جيض  لااكيميضت اا يليال + إةت ضر شفلى . إةت ضر ت ريرى مدت  سضيتضف ىى اافسيلال  -

سضيضت ىى اافضرمضكلالجيض لاا ضثلالجيض لاا كتريلالجيض + إةت ضر  0اةت ضر تض ريرى مدت   -
 شفلى . 

 إةت ضر ت ريرى مدت  سضيتضف ىى ااص ال اايضمال لاال ضسيضت + إةت ضر شفلى . -
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 الجزء الثانى : 
ا ضط ال اايضمال + إةت ضر إكدي يك  + سضيضت ىى األمراض ا 0أةت ضر ت ريرى مدت   -

 شفلى. 
سضيضت ىى األمراض ااصدريال لااتدرف + إةت ضر  0أةت ضر ت ريرى مد  كؿ م  مض  -

 إكدي كى + إةت ضر شفلى .
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 درجة الماجستير فى األمراض الجمدية والتناسمية والذكورة : -11
ااسضيضت 
 ااميتمدة

 ظرى  يمدى / اكدي يكى
 انكىد

 اا  د اامقرر

 متطضا ضت  ادجضميال لااكديال   Univ 601   سضيضت  3
 يشمؿ األتى :     سضيضت  4

 جزء أول 

3.1  5  Derm 601   ىسيلالجيض 
 

1  51 Derm 602  كيميضت  يليال ليدـ لراثال 
 

5.1 0.1 0.1 Derm 603  ميكر يلالجيض ليدـ م ضيال 
 

1 5.1 0.1 Derm 604 لالجيض رستل ضث 
 

   Derm 605  مقرر  ظرى ىى ي ج
األمراض ااجدديال 
لاات ضسديال  ضألشيال 

لااك ر ضت ااط يال لااديزر 
 لااملجضت ىلؽ ااصلتيال 

 

5  0.1 Derm 605   طب  فسى ) ىيمض يتيدؽ
اتمراض ااجدديال 

 لاات ضسديال 

 

 يشمؿ األتى     سضيال  10
 جزء ثانى 

 ضط ال يضمال    Derm 606 11.1 51 سضيال  1.1
 

131 
 سضيال 

51 1131 Derm 606   جرا ال يضمال 
 

 أمراض جدديال   Derm 609 33 111 سضيضت  9
 

 أمراض ت ضسديال لذكلرة    Derm 610 33 111 سضيضت  9
 

سضيضت  1
تقيـ 

 ئلر 
ستيفضت  لاك

% مف 01

تدريب م ضرات 
 لتشمؿ: 

Patch test 

wood’s Light 

use, surgical 

procedures, 

 ئلر 
ل دت  
ااي ج 
اائلس  
 لاادزر 

 ئلر يرض 
اا ضتت 
اامرئيال 
 ضاييضدات 
ااةضرجيال 

 ئلر م ضقشال رسضسؿ 
لمؤتمرات لاتجتمضع 
 اايدمى اادلري ادقسـ 

كراسة 
 األنشطة 
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كراسال 
 األ شطال 

etc.   ل ئلر
اامرلر يد  
 ضتت ااقسـ 

 ااداةد  
     سضيضت  3

رسالة 
 ماجستير 

     سضيال  54
 اإلجمالى

  ظضـ ا مت ضف
 الجزء األول: 

   سػػػضيضت ىػػػ  اافسػػػيلالجيض لااكيميػػػضت اا يليػػػال مػػػف جػػػزسيف متسػػػضلييف )أسػػػسدال  0إةت ػػػضر ت ريػػػري مدتػػػ
 طليدال لقصيرة لأسسدال متيددة ا ةت ضرات ( + إةت ضر شفلي.

   سػػضيضت ىػػ  ااميكرل يلالجيػػض لاام ضيػػال مػػف جػػزسيف متسػػضلييف )أسػػسدال طليدػػال  0إةت ػػضر ت ريػػري مدتػػ
 لقصيرة لأسسدال متيددة ا ةت ضرات( + إةت ضر يمد  + إةت ضر شفلي.

  إةت ضر ت ريري مدت  سضيتيف ى  اا ستل ضثلالجيض مف جزسيف متسػضلييف )أسػسدال طليدػال لقصػيرة لأسػسدال
 متيددة ا ةت ضرات( + إةت ضر يمد  + إةت ضر شفلي. 

  ضسػػػديال  ضألشػػػيال لااك ر ػػػضت ااط يػػػال إةت ػػػضر ت ريػػػري مدتػػػ  سػػػضيتيف ىػػػ  يػػػ ج األمػػػراض ااجدديػػػال لاات
 لااديزر لااملجضت ىلؽ ااصلتيال + إةت ضر شفلي. 

  إةت ػػضر ت ريػػري مدتػػ  سػػضيال ىػػ  ااطػػب اا فسػػ  ىيمػػض يتيدػػؽ  ػػضألمراض ااجدديػػال لاات ضسػػديال + إةت ػػضر
 شفلي.

 الجزء الثاني: 
   ةت ػضر إكدي يكػ  + سضيضت ى  األمػراض اا ضط ػال اايضمػال لااجرا ػال اايضمػال + إ 0إةت ضر ت ريري مدت

 إةت ضر شفلي.
  سػػضيضت ىػػ  األمػػراض ااجدديػػال )ا ةت ػػضر األلؿ أسػػسدال طليدػػال  0إةت ػػضراف ت ريريػػضف مػػدة كػػؿ م  مػػض

 لقصيرة + إةت ضر إكدي يك  + إةت ضر شفلي(. 

  سػػضيضت ىػػ  األمػػراض اات ضسػػديال + إةت ػػضر إكدي يكػػ  + إةت ػػضر  0إةت ػػضراف ت ريػػراف مػػدة كػػؿ م  مػػض
 شفلي. 
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 درجة الماجستير في: األمراض العصبية والطب النفسي  -21

 البند المقررات الكود الساعات المعتمدة

 متطد ضت ادجضميال لااكديال  UNIV 601 سضيضت  3
 ااجزت األلؿ يشمؿ اآلت :   سضيضت 9
 -ااكيميضتا ا يليال–اافسيلالجيض  NEUR 601 سضيضت  5

   اافضرمكلالجيض ا كد يكيال ادج ضز اايص
 لاا فس  لااغدد ااصمضت ) ظري( 

 

ااتشريل لاا مل ااج ي   لاا ستلالجيض   NEUR 602 سضيال  1
 ادج ضز اايص   ) ظري( 

 

يدـ اا فس اايضـ ليدـ اا فس ااةضص   NEUR 603 سضيضت  0
 لىرلي  ) ظري ليمد ( 

 

 ئلر اا دلات اايدميال لاامؤتمرات    سضيضت  1
 لاادلرات ااتدري يال 

  أ  ضث إئضىيال مثؿ  ت ع يشر إجرات
 ضتت كضمدال ااف ص ى  كؿ مف 
اايص يال لاا فسيال ل ضاتيف تت ع 

 أش ر يد  األقؿ  3اا فسيال امدة 

 كراسال األ شطال

 ااجزت ااثض   يشمؿ اآلت :   سضيال  13
كدي يك  ى  األمراض   NEUR 604 سضيضت  0 مقرر يدم  لاك

كدي يك  ى   اا ضط ال اايضمال مقرر يدم  لاك
 مراض اايص يال األ

 

كد يك  ى  األمراض   NEUR 605 سضيضت  4 مقرر يدم  لاك
 اايص يال 

 

ااطب اا فس  اد ضاغيف لاألطفضؿ مقرر   NEUR 606 سضيضت 3
كد يك    يدم  لاك

 

مقرر يدم   - ضثلالجيض ااج ضز اايص    NEUR 607 سضيال  5
 ليمد  

 

    ليمد  اا ضثلالجيض اا فسيال مقرر يدم  NEUR 608 سضيال   1

 ساعات6    رسالة الماجستير
  46   االجمالى
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 نظام اإلمتحان: 
 الجزء األول: 

سػػػضيضت ىػػػ  اافسػػػيلالجيض لااكيميػػػضت اا يليػػػال لاافضرمضكلالجيػػػض ا كدي يكيػػػال  0إةت ػػػضر ت ريػػػري مدتػػػ  
 إةت ضر شفلي 

ادج ػػػضز اايصػػػ    سػػػضيضت ىػػػ  ااتشػػػريل لاا مػػػل ااج ي ػػػ  لاا سػػػتلالجيض  0إةت ػػػضر ت ريػػػري مدتػػػ  
 إةت ضر شفلي.

سػػػضيضت ىػػػ  يدػػػـ ااػػػ فس اايػػػضـ لااةػػػضص لم ػػػضرج اا  ػػػث  مػػػض ىػػػ  ذاػػػؾ  0إةت ػػػضر ت ريػػػري مدتػػػ  
 ا  صضت + إةت ضر شفلي.

 الجزء الثاني: 
 سضيضت ى  األمراض اا ضط ال اايضمال + إةت ضر إكدي يك  + إةت ضر شفلي  0إةت ضر ت ريري مدت  

سضيضت ى  األمراض اايص يال + إةت ضر إكدي يكػ  + إةت ػضر  0 مض إةت ضراف ت ريريضف مدة كؿ م 
 شفلي. 

سػػػػضيضت ىػػػػ  اا ضثلالجيػػػػض اايصػػػػ يال لاا ضثلالجيػػػػض اا فسػػػػيال لاافسػػػػيلالجيض  0إةت ػػػػضر ت ريػػػػري مدتػػػػ  
 ا كد يكيال ادج ضز اايص   + إةت ضر يمد  + إةت ضر شفلي. 

  اد ػػػضاغيف لاألطفػػػضؿ + إةت ػػػضر سػػػضيضت ىػػػ  ااطػػػب اا فسػػػ 0إةت ػػػضراف ت ريريػػػضف مػػػدة كػػػؿ م  مػػػض 
 إكد يك  + إةت ضر شفلي. 
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 درجة الماجستير في: أمراض القمب واألوعية الدموية  -13
 البند المقررات الكود الساعات المعتمدة

 متطد ضت  ادجضميال لااكديال  UNIV 601 سضيضت  3
 ااجزت األلؿ  يشمؿ اآلت :   سضيضت 9
 يلالجيض لااكيميضت اا يليال ليشمؿ: اافس CARD 601 سضيال  1

ىسيلالجيض ااج ضز اادلري لاات فس   -
لااكدلي لىسيلالجيض اادـ لااج ضز 

 اايص   ااذات . 
م ضدئ ااكيميضت اا يليال اايضمال  -

شليضت لكيميضت لميتض لاـز اا 
لأم ح لاادر يضتف لاا ضمض اا للي 
 لدرجال  ملئال لقدليال اادـ. 

 

 CARD سضيضت 5

602 

 مضكلالج  ليشمؿ: اافضر 
 اام ضدئ اايضمال 

ادفضرمضكلالج  لىضرمضكلالج  ااج ضز 
اادلري لاات فس  لااكدلي لىضرمضكلالج  

 اادـ لاامئضدات اا يليال

 

 CARD سضيضت  0

603 

اا ضثلالجيض ليشمؿ: اا ضثلالجيض اايضمال  
  ضثلالجيض ااج ضز اادلري لاات فس  لااكدلي 

 

 كراسال األ شطال     سضيضت  4
 ااجزت ااثض      سضيضت  53
 CARD سضيال  1

604 
  م ضئرة أس لييال ى  أسس أمراض ااقدب 

  * مقررات إج ضريال ر :   سضيضت  5
 CARD 

605 

  أمراض ااقدب ) سب اام  ج اامرىؽ(  -ب

 CARD 

606  

  األمراض اا ضط ال اايضمال  -ج

 CARD 

607  

طرؽ ااتشةيص ااك ر ضسيال لاادي ضميكيال  -د
 األشيال ) سب اتدم  ج اامرىؽ( ل 

 

  * لمقررات إةتيضريال ر :   سضيضت  4
 
 
 

 CARD 

608  

رتفضع ئغط  يدـ ل ضسيضت أمراض ااقدب لاك
 اادـ 
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 CARD 

609  

يدـ جزيسضت ااةديال لاام ضيال اامتصدال  -
   مراض ااقدب لاأللييال اادمليال 

 

 CARD 

610  

يدـ ت ريؿ مرئ  ااقدب لاأللييال -
 ال اادملي

 

 CARD 

611  

يدـ أسضسيضت ااتصلير  ضألشيال  -
 اامقطييال لاا لليال لاار يف اامغ طيس  

 

 رسضاال اامضجستير   سضيضت  3
 إجمالي    سضيال  09

 
 نظام اإلمتحان: 

 الجزء األول: 
 سضيضت ى  اافسيلالجيض لااكيميضت اا يليال + إةت ضر شفلي  0إةت ضر ت ريري مدت  
 سضيضت ى  اافضرمضكلالجيض + إةت ضر شفلي  0  إةت ضر ت ريري مدت

 سضيضت ى  اا ضثلالجيض + إةت ضر يمد  + إةت ضر شفلي  0إةت ضر ت ريري مدت  

 الجزء الثاني: 
 سضيضت ى  أسس أمراض ااقدب  0إةت ضر ت ريري مدت  
 شفلي سضيضت ى  األمراض اا ضط ال اايضمال + إةت ضر إكدي يك  + إةت ضر  0إةت ضر ت ريري مدت  

سضيضت ىػ  أمػراض ااقدػب لااػدلرة اادمليػال لطػرؽ ااتشػةيص  0إةت ضراف ت ريريضف مدة كؿ م  مض 
 ااك ر ضسيال لاادي ضميكيال لا شيضييال ادقدب + إةت ضر إكدي يك  + إةت ضر شفلي. 

إةت ػػػػضر يمدػػػػ  ىػػػػ  طػػػػرؽ ااتشػػػػةيص ااك ر ضسيػػػػال لاادي ضميكيػػػػال لا شػػػػيضييال ادقدػػػػب )يئػػػػضؼ إاػػػػ  
 ااقدب(.  إكدي يك  أمراض
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 درجة الماجستير في : طب األطفال  -14
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 متطد ضت  ادجضميال لااكديال  UNIV 601 سضيضت  3
 ااجزت األلؿ  يشمؿ اآلت :   سضيضت 0

مقرر يدم  ى  كؿ مف اافسيلالجيض   PEDI 601 سضيال  5.1
 لجيض ) ظري( لااكيميضت اا يليال لاافضرمضكلا

 

مقرر يدم  ى  كؿ مف اا ضثلالجيض   PEDI 602 سضيضت  5.1
 لاا كتريلالجيض ليدـ األج ال 

 

تسجؿ   ض األ شطال اامةتدفال مثؿ  ئلر   سضيضت  1
اا دلات اايدميال لاامؤتمرات لاادلرات 

جرات أ  ضث إئضىيال   ااتدري يال لاك

 كراسال األ شطال 

 ثض   ااجزت اا يشمؿ اآلت :   سضيال  11
        سضيال 15
 55 ظري ل  0)

 يمد ( 

PEDI 604    مقرر يدم  لتدريب إكدي يك  ليمد  ى
أمراض األطفضؿ للسضسد ض ااتشةيصيال ل مض 

 ىي ض اا ضثلالجيض ا كدي يكيال 

 

  اا مل لااتطلر  –مقرر يدم  ى  االراثال   PEDI 605 سضيال  5.1
سضيال  1.1
 ظري ل  5.1)
 يمد (  5

PEDI 606   مقرر يدم  ى  ريضيال ااطفؿ  مض ىي ض
 ديث  االتدة لاام تسريف لااص ال اايضمال 

 لااتغذيال 

 

 رسضاال اامضجستير    سضيضت  3
 ا جمضا     سضيال  51

 نظام اإلمتحان: 
 الجزء األول:  -أ

سػػػضيضت ىػػػ  اافسػػػيلالجيض لااكيميػػػضت اا يليػػػال لاافضرمضكلالجيػػػض +  0إةت ػػػضر ت ريػػػري مدتػػػ   -
 فلي.إةت ضر ش

سػػضيضت ىػػ  اا ضثلالجيػػض لاا كتريلالجيػػض ليدػػـ األج ػػال + إةت ػػضر  0إةت ػػضر ت ريػػريف مدتػػ   -
 شفلي. 

 الجزء الثاني:  -ب 
 سضيضت ى  االراثال لاا مل لااتطلر + إةت ضر شفلي. 0إةت ضر ت ريري مدت   -
سػػػضيضت ىػػػ  ريضيػػػال ااطفػػػؿ  مػػػض ىي ػػػض  ػػػديث  ااػػػلتدة لاام تسػػػريف  0إةت ػػػضر ت ريػػػري مدتػػػ   -

 اتغذيال لااص ال اايضمال + إةت ضر إكدي يك  + إةت ضر شفلي. لا

سػػػضيضت ىػػػ  أمػػػراض األطفػػػضؿ )لتشػػػمؿ اا ميػػػضت  0إةت ػػػضراف ت ريريػػػضف مػػػدة كػػػؿ م  مػػػض  -
ةت ضر شفلي.   لاا ضثلالجيض ا كدي يكيال( + إةت ضر إكدي يك  لاك
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 درجة الماجستير في : طب الصناعات واألمراض المينية: -15

الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 متطد ضت  ادجضميال لااكديال  UNIV 601 سضيضت  3
 ااجزت األلؿ  يشمؿ اآلت :   سضيال  9.1
مقرر يدم  ى  طب ااص ضيضت   OCCU 601 سضيال  1

 لاألمراض اام  يال 
 

 OCCU سضيال  0
602  

  مقرر يدم  ى  ااسمـل ا كدي يكيال )يضـ(

 OCCU سضيال  3.1
603  

  ى  اا ضثلالجيض  مقرر  ظري

 OCCU سضيال  5
604  

مقرر يدم  ى  اافسيلالجيض ةضصال 
 ادج ضز اا فس  لاادلري لااكد  

 

3.1  OCCU 
605  

مقرر يدم  ى  األمراض اا فسيال 
لي قت ض   يض ااتيرئضت ااص ضييال 

 لطرؽ االقضيال لااي ج 

 

 OCCU سضيال  3.1
606  

مقرر يدم  ى  ا  صضت لتط يقضت 
 ااط يال 

 

 OCCU سضيال  1
607  

مقرر يمد  يتكلف مف دراسال ا يض 
ااطرؽ ااتص يييال  ض ئضىال إا  يمؿ 
 اازيضرات ااميدا يال ادمصض ع ااك ري 

 

  ئلر اارسضسؿ اايدميال   سضيال  1
 ييضدات ةضرجيال 

مؤتمرات يدميال   دلرات تدري يال   مرلر 
 إكدي يك  

 كراسال األ شطال 

 جزت ااثض   اا يشمؿ اآلت :  سضيال  55.1
 OCCU سضيضت  5

608  
مقرر يدم  ى  طب ااص ضيضت 

 لاألمراض اام  يال 
 

 OCCU سضيضت  5
609  

  مقرر يدم  ى  ااسمـل ا كدي يكيال 

 OCCU سضيال  5
610  

  مقرر يدم  ى  األمراض اا ضط ال 

 OCCU سضيال  1.1
611  

  مقرر يمد  يتكلف مف : 

  لظضسؼ اات فس  -  سضيال  3.1
  إةت ضر ااسمع لقيضسضت   -  سضيال  3.1
  صلر األشيال  -  سضيال  3.1
  رسـ قدب  -  سضيال  3.1
  شراسل  ضثلالج    سضيال  3.1
 OCCU سضيضت  0

612  

زيضرات ميدا يال ا يض اامصض ع ااط ري 
 لا شتراؾ ى  ااكشؼ اادلري ىي ض 
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ىصؿ دراس  لا د يد  األقؿ لمطدلب   سضيضت  3
  ضقشال اايد يال   جضح إجتيضز اام

 رسضاال مضجستير 

 اإلجمالي    سضيال  55
 

 نظام اإلمتحان: 
 الجزء األول:  -أ

 سضيضت ى  طب ااص ضيضت لاألمراض اام  يال + ىسيلالجيض  0إةت ضر ت ريري مدت   -
سضيضت ى  ااسمـل ا كدي يك  + إ صضت ط   + أمراض  فسػيال  0إةت ضر ت ريري مدت   -

 +  ضثلالجيض. 

  ضر شفلي ى  طب ص ضيضت لأمراض م  يال لسملـ إكدي يكيال لىسيلالجيض لاك صضت. إةت -

 الجزء الثاني:  -ب
 سضيضت ى  طب ااص ضيضت لاألمراض اام  يال + اا ضط ال.  0إةت ضر ت ريري مدت   -
 سضيضت ى  ااسمـل ا كدي يكيال.  1إةت ضر ت ريري مدت   -

 ااسمـل ا كدي يكيال. إةت ضر شف   ى  طب ااص ضيضت لاألمراض اام  يال ل  -

 إةت ضر يمد .  -

 إةت ضر إكدي يك .  -
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 درجة الماجستير في: الطب الشرعي والسموم اإلكمينيكية  -16

الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 متطد ضت  ادجضميال لااكديال   UNIV 601 سضيضت  3
 ااجزت األلؿ  يشمؿ اآلت :   سضيضت  0
ااسمـل لااكيميضت ااشرييال )مقرر يدم    FORE 601 سضيال  1 

كدي يك (   لاك
يدـ األقر ضزيف لااكيميضت اا يليال للظضسؼ   FORE 602 سضيال  0

 األيئضت )مقرر يدم  ليمد ( 
ااطب االقضس  لاا ضثلالجيض ا كد يكيال )مرر   FORE 603 سضيال  5

 يدم  ليمد ( 
كدي يك ( طب األطفضؿ )مقرر يدم   FORE 604 سضيال  5  لاك
تسجؿ   ض األ شطال اامةتدفال مثؿ  ئلر   سضيضت  5

اا دلات اايدميال لاامؤتمرات لاادلرات 
جرات أ  ضث إئضىيال   ااتدري يال لاك

 كراسال األ شطال 

 ااجزت ااثض    يشمؿ اآلت :   سضيال  51
ااطب ااشري  )مقرر يدم  ليمد    FORE 605 سضيضت  4

كدي يك (   لاك
 

ااسمـل لاألمراض اا ضط ال )مقرر يدم    FORE 606 سضيضت  0
كدي يك (   ليمد  لاك

 

 رسضاال مضجستير    سضيضت 5
 ا جمضا     سضيال  03

 
 نظام اإلمتحان: 

 الجزء األول:  48
ةت ػػػضر يمدػػػ   0إةت ػػضر ت ريػػػري مدتػػ   - سػػػضيضت ىػػ  ااسػػػملـ لااكيميػػضت ااط يػػػال ااشػػرييال لاك

كدي يك .  لشف   لاك
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ىػػ  يدػػـ األمػػراض للظػػضسؼ األيئػػضت مػػع إةت ػػضر يمدػػ   إةت ػػضر ت ريػػري مدتػػ  سػػضيتيف -
 لشف  .

إةت ػػضر ت ريػػري مدتػػ  سػػضيتيف ىػػ  يدػػـ األقر ػػضزيف لااكيميػػضت اا يليػػال مػػع إةت ػػضر يمدػػ   -
 لشف  . 

إةت ػػػضر ت ريػػػر مدتػػػ  سػػػضيتيف ىػػػ  ااطػػػب االقػػػضس  لاا ضثلالجيػػػض ا كد يكيػػػال لاألطفػػػضؿ مػػػع  -
 إةت ضر يمد  لشف  . 

 القسم الثاني:  -ب
ةت ضر شف   ليمد .  0 ضر ت ريري مدت  إةت -  سضيضت ى  ااطب ااشري  لاك
ةت ػػػضر شػػػف    0إةت ػػػضر ت ريػػػري مدتػػػ   - سػػػضيضت ىػػػ  يدػػػـ ااسػػػملـ لاألمػػػراض لاا ضط ػػػال لاك

 ليمد .  

جرات ااصفال ااتشري يال.  -  إةت ضر إكدي يك  ى  ااطب ااشري  لاك
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 وقائي اإلجتماعيدرجة الماجستير في : الصحة العامة والطب ال -17
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 متطد ضت  ادجضميال لااكديال   UNIV 601 سضيضت  3
 ااجزت األلؿ  يشمؿ اآلت :   سضيضت  0
 دراسال اا يسال لي قت ض  ضاص ال اايضمال   COMM 601 سضيال  1 

 )مقرر يدم  ليمد (
 ذاس  )مقرر يدم ( أسس ااتغذيال لااتقييـ ااغ  COMM 602 سضيال  5

 اا كترليلالجيض )مقرر يدم  ليمد (   COMM 603 سضيال  5.1
 ااطفيديضت )مقرر يدم  ليمد (   COMM 604 سضيال  5.1
تسجؿ   ض أ شطال مثؿ  ئلر اا دلات   سضيضت  1

جرات أ  ضث  لاامؤتمرات لاادلرات ااتدري يال لاك
 إئضىيال 

 كراسال األ شطال 

 ااجزت ااثض    : يشمؿ اآلت   سضيال  50
ةدمال اادراسضت اال ضسيال لا  صضت ااط   )مقرر  COMM 606 سضيال  1

 يدم  ليمد ( 
 

  اادراسضت ااسكض يال )مقرر يدم (   COMM 607 سضيال  5
ل ضسيضت األمراض لاالقضيال لاامكضى ال )مقرر يدم    COMM 608 سضيضت 5

 ليمد (
 

ال لأ لاع ااةدمضت ادفسضت دراسال اامشك ت ااص ي COMM 609 سضيضت  1
 اامةتدفال لتشمؿ ريضيال األملمال لااطفلاال

ااص ال اامدرسيال  ااص ال ااريفيال   ص ال 
 اامس يف 

 ااص ال اايمضايال ل يررض )مقرر يدم  ليمد ( 

 

 سضيال  5  
 سضيال  5.1  
 

COMM 610  

 

COMM 611 

 إقتصضديضت ااص ال 
 

اامشك ت ااغذاسيال لأسدلب االقضيال م  ض )مقرر 
 دم  ليمد (ي

 

  إدارة ااةدمضت ااص يال )مقرر يدم  ليمد ( COMM 612 سضيال  5.1
مقرر يدم  ى  ىرلع ااص ال اايضمال األةري   COMM 613 سضيال  5

 )دراسال تةصصيال( 
 

 رسضاال مضجستير    سضيال  51
 ا جمضا     سضيال  54

 
 نظام اإلمتحان: 

 الجزء األول:  -أ
ىػػػ  دراسػػػضت اا يسػػػال لي قت ػػػض  ضاصػػػ ال اايضمػػػال لأسػػػس  سػػػضيضت 0إةت ػػػضر ت ريػػػري مدتػػػ   -

 ااتغذيال + إةت ضر شفلي + إةت ضر يمد . 
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سضيضت ى  اايدـل ااسدلكيال ا جتمضييال لي قت ض  ضاص ال اايضمال  0إةت ضر ت ريري مدت   -
 + إةت ضر شفلي. 

 إةت ضر ت ريري مدت  سضيضتضف ى  اا كتريلالجيض + إةت ضر شفلي + إةت ضر يمد . -

  ضر ت ريري مدت  سضيتضف ى  ااطفيديضت +إةت ضر شفلي + إةت ضر يمد . إةت -

 

 الجزء الثاني: 
سضيضت ىػ  طػرؽ اادراسػضت اال ضسيػال لا  صػضت ااط ػ  لاادراسػت  0إةت ضر ت ريري مدت   -

 ااسكض يال + إةت ضر شفلي + إةت ضر يمد . 
يال + إةت ػػػػضر سػػػػضيضت ىػػػػ  اال ضسيػػػػضت + إدارة ااةػػػػدمضت ااصػػػػ  0إةت ػػػػضر ت ريػػػػري مدتػػػػ   -

 شفلي. 

سػػػضيضت ىػػػ  دراسػػػال اامشػػػك ت ااصػػػ يال لااةػػػدمضت لااتغذيػػػال +  0إةت ػػػضر ت ريػػػري مدتػػػ   -
 إةت ضر شفلي + إةت ضر يمد . 
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 درجة الماجستير في : الكبد والجياز اليضمي واألمراض المعدية -18
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 متطد ضت  جضميال لااكديال اد  UNIV 601 سضيضت  3
 ااجزت األلؿ  يشمؿ اآلت :   سضيضت  0
 اافسيلالجيض لااكيميضت اا يليال ) ظري(  TROP 601 سضيال  5
 ضكترليلالجيض لطفيديضت  شريال ) ظري   TROP 602 سضيال  1

 ليمد ( 
 اا ضثلالجيض ااتط يقيال ) ظري ليمد (   TROP 603 سضيال  5.1
 ااص ال اايضمال ) ظري ليمد (   TROP 604 سضيال  1.1
تسجؿ   ض األ شطال اامةتدفال مثؿ  ئلر   سضيضت  1

اا دلات اايدميال لاامؤتمرات لاادلرات 
جرات أ  ضث إئضىيال   ااتدري يال لاك

 كراسال األ شطال 

 ااجزت ااثض  :  يشمؿ اآلت :   سضيال  51
أمراض اا ضط ال اايضمال )مقرر يدم    TROP 605 سضيال  1

كدي   يك ( لاك
 

ااك د لااج ضز اا ئم  لاألمراض ااميديال   TROP 606 سضيال  50
كدي يك (   )مقرر يدم  لاك

 

 رسضاال مضجستير    سضيضت  3
 ا جمضا     سضيال  09

 
 نظام اإلمتحان: 

 الجزء األول:  -أ
 سضيضت ى  اافسيلالجيض لااكيميضت اا يليال + إمت ضف شفلي.  0إةت ضر ت ريري مدت   -

سػضيضت ىػ  اا كتريلالجيػض لااطفيديػضت اا شػريال + إمت ػضف يمدػ  +  0ت رير مدت  إةت ضر  -
 إمت ضف شفلي. 

سػػضيضت ىػػ  اا ضثلالجيػػض ااتط يقيػػال + إمت ػػضف يمدػػ  + إمت ػػضف  0إةت ػػضر ت ريػػري مدتػػ   -
 شفلي. 

 سضيضت ى  ااص ال اايضمال + إمت ضف شفلي.  0إةت ضر ت ريري مدت   -

 الجزء الثاني:
 شػػػػػفلياايضمػػػػػال + امت ػػػػػضف  الاا ضط يػػػػػ ا مػػػػػراضسػػػػػضيضت ىػػػػػى  0تػػػػػ  مد ت ريػػػػػرياةت ػػػػػضر  -

 3لاكدي كى
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سػضيضت االرقػال األلاػ  تشػمؿ أمػراض ااك ػد لااج ػضز  0إةت ضراف ت ريريضف مدة كػؿ م  مػض  -
 اا ئم  لاالرقال ااثض يال ى  األمراض ااميديال لاامتلط ال. 

ةت ضر إكدي يك .  -  إةت ضر شفلي لاك
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 درجة الماجستير في : الجراحة العامة  -19

الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 متطد ضت  ادجضميال لااكديال   UNIV 601 سضيضت  3
 ااجزت األلؿ  يشمؿ اآلت :   سضيضت  9
مقرر يدم  ى  اافسيلالجيض لااكيميضت  SURG 601 سضيال  1

 اا يليال 
 شريلمقرر يدم  ى  اات  SURG 602 سضيال  1

 ااجرا   لاا ستلالج  لاا مل ااج ي   
مقرر يدم  ليمد  ى  اا ضثلالجيض  SURG 603 سضيال  1

 ااجرا يال اايضمال 
 مقرر يدم  ليمد  ى  اا كتريلالجيض   SURG 604 سضيال  5.1
تسجؿ   ض أ شطال مثؿ  ئلر اا دلات   سضيضت  1

اايدميال لاامؤتمرات لاادلرات ااتدري يال 
جرات أ    ضث إئضىيال لاك

 كراسال األ شطال 

 ااجزت ااثض    يشمؿ اآلت :   سضيال  51
كدي يك  ى  ااجرا ال اايضمال   SURG 606 سضيال  51 مقرر يدم  لاك

 لىرلي ض 
 

مقرر يدم  ليمد  ى  اا ضثلالجيض   SURG 607 سضيال  1
 ااجرا يال ااةضصال 

 

 رسضاال مضجستير    سضيضت  3
 ا جمضا      سضيال  53

 
 اإلمتحان: نظام

 الجزء األول: 
 سضيضت ى  ااتشريل لاا ستلالجيض + إمت ضف شفلي.  0إةت ضر ت ريري مدت   -
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سػػػضيضت ىػػػ  اافسػػػيلالجيض لااكيميػػػضت اا يليػػػال لاافضرمضكلالجيػػػض +  0إةت ػػػضر ت ريػػػري مدتػػػ   -
 إمت ضف شفلي.

+ إمت ػضف سضيضت ى  اا ضثلالجيض ااجرا يػال اايضمػال لاا كتريلالجيػض  1إةت ضر ت ريري مدت   -
 يمد  + إمت ضف شفلي. 

 الجزء الثاني: 
سػػضيضت ىػػ  ااجرا ػػال اايضمػػال لىرلي ػػض لاا ضثلالجيػػض  0إةت ػػضراف ت ريريػػضف مػػدة كػػؿ م  مػػض  -

 ااجرا يال ااةضصال+ إمت ضف إكدي يك  + إمت ضف شفلي + إمت ضف ى  اايمديضت. 
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 درجة الماجستير في: طب العين وجراحتيا  -20
اعات الس

 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 متطد ضت  ادجضميال لااكديال   UNIV 601 سضيضت  3
 ااجزت األلؿ  يشمؿ اآلت :   سضيضت  9
مقرر يدم  ليمد  ى  ااتشريل لاا مل   OPTH 601 سضيال  1 

 ااج ي   ادييف 
 مقرر يدم  ليمد  ى  م ضدئ اا صريضت   OPTH 602 سضيال  1
 مقرر يدم  ى  ىسيلالجيض ااييف   OPTH 603 سضيال  5
كدي يك  ى  م ضدئ ااجرا ال   OPTH 604 سضيال  1 مقرر يدم  لاك

 اايضمال 
كدي يك  ى  م ضدئ   OPTH 605 سضيال  1 مقرر يدم  لاك

 األمراض اا ضط يال لاايص يال 
 

تسجؿ   ض األ شطال اامةتدفال مثؿ  ئلر   سضيضت  1
رات اا دلات اايدميال لاامؤتمرات لاادل 
جرات أ  ضث إئضىيال   ااتدري يال لاك

 كراسال األ شطال 

  سضيال  55
 

 ااجزت ااثض    يشمؿ اآلت : 

طب ااييف )مقرر يدم  ليمد    OPTH 606 سضيضت  1
كدي يك (   لاك

 

جرا ال ااييف )مقرر يدم  ليمد    OPTH 607 سضيضت  1 
كدي يك (   لاك

 

ييف )مقرر يدم   ضثلالجيض ل كتريلالجيض اا  OPTH 608 سضيضت  5
 ليمد ( 

 

 رسضاال مضجستير    سضيضت  3
 ا جمضا     سضيال  53

 
 نظام اإلمتحان:

 الجزء األول 
 سضيضت ى  ااتشريل لاا مل ااج ي   + إمت ضف شفلي. 1إةت ضر ت ريري مدت   -

 سضيضت ى  ىسيلالجيض ااييف + إمت ضف شفلي.  0إةت ضر ت ريري مدت   -

 يضت ى  م ضدئ اا صريضت + إمت ضف شفلي. سض 0إةت ضر ت ريري مدت   -

سػػػػضيضت ىػػػػ  م ػػػػضدئ األمػػػػراض اا ضط ػػػػال لاايصػػػػ يال + إمت ػػػػضف  0إةت ػػػػضر ت ريػػػػري مدتػػػػ   -
 إكدي يك  + إمت ضف شفلي. 
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سضيضت ى  م ضدئ ااجرا ال اايضمال + إمت ضف إكدي يك  + إمت ضف  0إةت ضر ت ريري مدت   -
 شفلي. 

 الجزء الثاني: 
 يضت ى  طب ااييف + إمت ضف إكدي يك  + إمت ضف شفلي.سض 0إةت ضر ت ريري مدت   -

 سضيضت ى  جرا ال ااييف + إمت ضف إكدي يك  + إمت ضف شفلي.  0إةت ضر ت ريري مدت   -

سػػضيضت ىػػ   ضثلالجيػػض ل كتريلالجيػػض اايػػيف + إمت ػػضف يمدػػ  +  0إةت ػػضر ت ريػػري مدتػػ   -
 إمت ضف شفلي. 
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 في : طب وجراحة األذن واألنف والحنجرة  درجة الماجستير -21
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 متطد ضت  ادجضميال لااكديال  UNIV 601 سضيضت  3
 ااجزت األلؿ  يشمؿ اآلت :   سضيال  55
مقرر يدم  ى  ااتشريل ااجرا   لاا مل   UNIV 601 سضيال  1 

 ااج ي   ااةضص  ضارأس لااصدر لاارق ال 
مقرر يدم  ى  اافسيلالجيض ااتط يقيال   UNIV 602 سضيال  5

 اايضمال 
 مقرر يدم  ليمد  ى  اا ضثلالجيض  UNIV 603 سضيال  1
مقرر يدم  ليمد  ى  اا كتليلالجيض  UNIV 604 سضيال   1

 لاافطريضت لاا ضثلالجيض ا كدي يكيال 
مقرر يدم  ى  م ضدئ يدـ االراثال   UNIV 605 سضيال  5

 ضت ااط   لا  ص
 

كدي يك  ى  ااجرا ال اايضمال   UNIV 606 سضيضت  0   مقرر يدم  لاك
كدي يك  ى  اا ضط ال اايضمال  UNIV 607 سضيضت  0   مقرر يدم  لاك
لتسجؿ   ض األ شطال اامةتدفال مثؿ  ئلر   UNIV 608 سضيضت  1

اايمديضت ااجرا يال لاا دلات اايمديال 
جرا ت لاامؤتمرات لاادلرات ااتدري يال لاك

أ  ضث إئضىيال ل ئلر م ضقشضت اارسضسؿ 
اايمديال  ضاقسـ لكذاؾ ااجدسال اايدميال 

ااش ريال ادقسـ ل ئلر يرض اا ضتت 
اامرئيال لاامرلر يد   ضتت ااقسـ 

 ااداةد  

 كراسال األ شطال 

 ااجزت ااثض    ليشمؿ اآلت    سضيال  9
كدي يك  ى  أمراض   UNIV 609 سضيضت  4 مقرر يدم  ليمد  لاك

  ؼ لاألذف لاا  جرة األ
 

  UNIV 610 سضيال  5

 

مقرر يدم  ى  أسضسيضت يدـ ااصلت 
 لااسمييضت 

 

 

 رسضاال اامضجستير    سضيضت  3
 ا جمضا     سضيال  53

 
 نظام إمتحان الماجستير: 

 الجزء األول:  
 سضيضت ى  ااتشريل ااجرا   لاا مل ااج ي   + إمت ضف شفلي.  0إةت ضر ت ريري مدت   -
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سػػػػضيضت ىػػػػ  اافسػػػػيلالجيض ليدػػػػـ االراثػػػػال لا  صػػػػضت ااط ػػػػ  +  0ت ػػػػضر ت ريػػػػري مدتػػػػ  إة -
 إمت ض ضت شفليال. 

سػضيضت ىػ  اا ضثلالجيػض لااميكرل يلالجيػضت لاام ضيػال لاا ضثلالجيػض  0إةت ضر ت ريػري مدتػ   -
 ا كدي يكيال + إمت ضف يمد  + إمت ض ضت شفليال. 

مػػال لاا ضط ػػال + إمت ض ػػضت إكدي يكيػػال + سػػضيضت ىػػ  ااجرا ػػال اايض 0إةت ػػضر ت ريػػري مدتػػ   -
 إمت ض ضت شفليال. 

 الجزء الثاني: 
سػػػػضيضت ىػػػػ  أمػػػػراض األذف لاأل ػػػػؼ لاا  جػػػػرة+  0إةت ػػػػضراف ت ريريػػػػضف مػػػػدة كػػػػؿ م  مػػػػض  -

 إمت ض ضت إكدي يكيال + إمت ضف شفلي + إمت ضف ى  اايمديضت. 

 إةت ضر ت ريري مدت  سضيتيف ى  أسضسيضت يدـ ااصلت لااسمييضت. -
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 درجة الماجستير في : جراحة المسالك البولية والتناسمية  -22
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 متطد ضت  ادجضميال لااكديال   UNIV 601 سضيضت  3
 ااجزت األلؿ  يشمؿ اآلت :   سضيضت  0
 UROL 601   مقرر يدم  ى  اافسيلالجيض 
 UROL 602  ى  ااتشريل ااجرا   مقرر يدم  

 لاا ستلالج  لاا مل ااج ي   
 UROL 603   مقرر يدم  ليمد  ى  اا ضثلالجيض

 اجرا يال اايضمال 
 UROL 604   مقرر يدم  ليمد  ى  اا كتريلالجيض 
 UROL 605   مقرر يدم  ى  اافضرمضكلالجيض  
 كراسال األ شطال    سضيضت  1
 ااثض   ااجزت  يشمؿ اآلت :   سضيال  51
كدي يك  ى  ااجرا ال اايضمال   UROL 606 سضيضت  0 مقرر يدم  لاك

 لىرلي ض 
 

كدي يك  ى  ى  جرا ال   UROL 607 سضيضت  0 مقرر يدم  لاك
 اامسضاؾ 

 

مقرر يدم  ليمد  ى  ااتشريل   UROL 608 سضيال  1
 لاا ضثلالجيض ااجرا يال ااةضصال 

 

 رسضاال مضجستير    سضيضت  3
 جمضا  ا    سضيال  03

 
 نظام اإلمتحان:

 الجزء األول:  -أ
سػػضيضت ىػػ  ااتشػػريل ااجرا ػػ  لاا سػػتلالجيض لاا مػػل ااج ي ػػ  +  0إةت ػػضر ت ريػػري مدتػػ   -

 إمت ضف شفلي. 

سػػػضيضت ىػػػػ  اافسػػػػيلالجيض لااكيميػػػضت اا يليػػػػال لاافضرمضكلالجيػػػػض+  0إةت ػػػضر ت ريػػػػري مدتػػػػ   -
 إمت ضف شفلي.

ثلالجيػػػض ااجرا يػػػال ااةضصػػػال لااميكرل يلالجيػػػض+ سػػػضيضت ىػػػ  اا ض 0إةت ػػػضر ت ريػػػري مدتػػػ   -
 إمت ضف شفلي. 
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 الجزء الثاني: 
سػػػضيضت ىػػػ  ااجرا ػػػال اايضمػػػال لىرلي ػػػض + إمت ػػػضف إكدي يكػػػ  +  0إةت ػػػضر ت ريػػػري مدتػػػ   -

 إمت ضف شفلي. 
سػػػػضيضت ىػػػػ  جرا ػػػػال اامسػػػػضاؾ اا لايػػػػال لااتشػػػػريل  0إةت ػػػػضراف ت ريريػػػػضف مػػػػدة كػػػػؿ م  مػػػػض  -

را يػال ااةضصػال + إمت ػضف إكدي يكػ  + إمت ػضف شػفلي + إمت ػضف ااجرا   لاا ضثلالجيػض ااج
 ى  اايمديضت. 
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 درجة الماجستير في: جراحة العظام  -23
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 متطد ضت  ادجضميال لااكديال   UNIV 601 سضيضت  3
 ااجزت األلؿ  يشمؿ اآلت :   سضيضت  0

ااتشريل ااجرا   لاا ستلالجيض لاا مل   ORTH 601 سضيال  5.1
 ااج ي   ) ظري ليمد (

 اافسيلالجيض لااكيميضت اا يليال ) ظري(   ORTH 602 سضيال  5.1
 اافضرمضكلالجيض ) ظري(   ORTH 603 سضيال  5

اا ضثلالجيض ااجرا يال اايضمال ) ظري  ORTH 604 سضيال  5.1
 ليمد ( 

5.1  ORTH 605   ) اا كترليلالجيض ) ظري ليمد  
إجتمضع  51مرلر إكدي يك  ل  13 ئلر   سضيضت  1

إكدي يك  أس لي   لدلرة م ضئرات 
م ضقشضت  1تيديميال كؿ ث ثال ش لر ل 

رسضسؿ   لتقديـ ملئلييف يدمييف ى  
ا جتمضيضت ا كدي يكيال. ليجب  ئلر 

 % مف اام ضئرات ااتيديميال 03أكثر مف 

  كراسال األ شطال

 ااجزت ااثض    يشمؿ اآلت :   سضيال  54
جرا ال يضمال لىرلي ض )مقرر يدم    ORTH 606 سضيضت  5

كدي يك (   لاك
 

كدي يك (   ORTH 607 سضيضت  0 جرا ال اايظضـ )مقرر يدم  لاك
 م ضئرة ملزيال كضآلت :  534يشمؿ 

General orthopedics (36) 

Regional orthopedics (51)  

Pediatric orthopedics (72)  

 

ا صض ضت )مقرر يدم  ليمد ( يشمؿ   ORTH 608 سضيضت  1
 م ضئرة:  01

General principles  

Fractures and dislocations 

of upper limb and shoulder 

girdle.  

Fractures and dislocations 

of lower limb and pelvis.  

Fractures & dislocations of 

spine  

Pediatric  
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Fractures & dislocations  

 ضثلالجيض جرا يال ةضصال )مقرر يدم    ORTH 609 سضيال  1
 ليمد ( 

 

 رسضاال مضجستير    سضيضت  3
 ا جمضا     سضيال  51

 
 نظام اإلمتحان: 

 الجزء األول:  -أ
 . سضيضت ى  ااتشريل لاا مل ااج ي   لاا ستلالجيض + إةت ضر شفلي 0إةت ضر ت ريري مدت   -

 سضيضت ى  اافسيلالجيض لااكيميضت اا يليال لاافضرمضكلالجيض + إمت ضف شفلي.  0إةت ضر ت ريري مدت   -

سػػػضيضت ىػػػ  اا ضثلالجيػػػض ااجرا يػػػال اايضمػػػال لاا كتريلالجيػػػض + إمت ػػػضف يمدػػػ  +  0إةت ػػػضر ت ريػػػري مدتػػػ   -
 إمت ضف شفلي. 

 الجزء الثاني: 
 ال لىرلي ض + إمت ضف إكدي يك  + إمت ضف شفلي. سضيضت ى  ااجرا ال اايضم 0إةت ضر ت ريري مدت   -

سضيضت ى  جرا ال اايظضـ + إمت ػضف إكدي يكػ  + إمت ػضف شػفلي + إمت ػضف ىػ   0إةت ضر ت ريري مدت   -
 اايمديضت. 

 سضيضت ى  ا صض ضت + إمت ضف شفلي.  0إةت ضر ت ريري مدت   -
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 د درجة الماجستير في : أمراض النساء والتولي -24
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 متطد ضت  ادجضميال لااكديال   UNIV 601 سضيضت  3
 ااجزت األلؿ  يشمؿ اآلت :   سضيضت  4
 OBGN سضيال  5

601  

مقرر يدم  ليمد  ى  ااتشريل ااتط يق  
أليئضت ااج ضز اات ضسد  ادمرأة لاا مل 

 ااج ي   
 OBGN سضيال  5

602 

ىسيلالجيض اات ضسؿ  مقرر يدم  ى 
 لااتكضثر لااغدد ااصمضت 

 OBGN سضيال  5

603  

مقرر يدم  ليمد  ى  اا ضثلالجيض ادج ضز 
 اات ضسد  ادمرأة 

 OBGN سضيال  5

604  

 مقرر يدم  ى  اافضرمضكلالجيض 

 OBGN سضيال  3.1

605 

كدي يك  ى  األمراض  مقرر يدم  لاك
 اا ضط ال ىيمض يةتص  ضألملمال 

 

 OBGN ال سضي 5.1

608 

كدي يك  ى  ااجرا ال اايضمال  مقرر يدم  لاك
 اامتيدقال  تجليؼ اا طف لاا لض 

 

 تسجؿ   ض األ شطال اامةتدفال:   سضيضت  1
  ئلر اامؤتمرات لاا دلات اايدميال 

ل ئلر م ضقشضت رسضسؿ اامضجتسير 
 لاادكتلرا 

  اادلرات ااتدري يال ى  اام ضرات
اامةتدفال مثؿ ااملجضت ىلؽ ااصلتيال 

 لاام ضظير ااجرا يال.

 كراسال األ شطال 

 ااجزت ااثض    يشمؿ اآلت :   سضيال  51
 OBGN سضيضت  3

609  

كدي يك  ى  ااتلايد شضمً   مقرر يدم  لاك
 لسضسؿ ااتشةيص اا ديث 

 

 OBGN سضيضت  3

610  

كدي يك  ى  أمراض اا سضت  مقرر يدم  لاك
شضمً  ت ظيـ األسرة للسضسؿ ااتشةيص 

 اا ديث 

 

 رسضاال مضجستير    سضيضت  3
 ا جمضا     سضيال  00
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 نظام اإلمتحان: 

 الجزء األول: 
 سضيضت ى  ااتشريل ااتط يق  لاا مل ااج ي   + إمت ضف شفلي.  0إةت ضر ت ريري مدت   -

سػػػػػضيضت ىػػػػػ  ىسػػػػػيلالجيض اات ضسػػػػػؿ لااتكػػػػػضثر لااغػػػػػدد ااصػػػػػمضت  0إةت ػػػػػضر ت ريػػػػػري مدتػػػػػ   -
 فلي.لاافضرمضكلالج  + إمت ضف ش

 سضيضت ى   ضثلالجيض ااج ضز اات ضسد  ادمرأة + إمت ضف شفلي.  0إةت ضر ت ريري مدت   -

 سضيضت ى  اا كتريلالجيض لااص ال اايضمال + إمت ضف شفلي.  0إةت ضر ت ريري مدت   -

سضيضت ى  جرا ال تجليؼ ااػ طف لاا ػلض + إمت ػضف إكدي يكػ   0إةت ضر ت ريري مدت   -
 ا فس مجضؿ اادراسال. 

سػػػضيضت ىػػػ  األمػػػراض اا ضط ػػػال اامتيدقػػػال  ضا لامػػػؿ + إمت ػػػضف  0ر ت ريػػػري مدتػػػ  إةت ػػػض -
 إكدي يك  ا فس مجضؿ اادراسال. 

 

 الجزء الثاني: 
 سضيضت ى  ااتلايد + إمت ضف إكدي يك  + إمت ضف شفلي.  0إةت ضر ت ريري مدت   -
سػػػػضيضت ىػػػػ  أمػػػػراض اا سػػػػضت + إمت ػػػػضف إكدي يكػػػػ  + إمت ػػػػضف  0إةت ػػػػضر ت ريػػػػري مدتػػػػ   -

 فلي. ش

 إةت ضر ت ريري مدت  سضيتضف ى  ااتيديؽ يد   ضاال أمراض  سضت ل ضاال لتد .  -
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 درجة الماجستير في : التحذير والعناية المركزة الجراحية  -25
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 متطد ضت  ادجضميال لااكديال   UNIV 601 سضيضت  3
 ااجزت األلؿ  يشمؿ اآلت :   سضيضت  0
 مقرر يدم  ى  ااتشريل   ANET 601 سضيال  5
 مقرر يدم  ى  اافسيلالجيض   ANET 602 سضيال  1
 مقرر يدم  ليمد  ى  اافضرمضكلالجيض    ANET 603 سضيضت  0
مقرر يدم  ى  م ضدئ اافيزيضت لطرؽ  ANET 604 سضيال  5

 ااقيضسضت ا كدي يكيال 
مؤتمرات لاا دلات تتئمف  ئلر اا  سضيضت  1

اايدميال ل ئلر اام ضقشضتف اايد يال 
ادرسضسؿ لاام ضرات اامكتس ال أث ضت ااتدريب 

 ا كدي يك  

 كراسال األ شطال 

 ااجزت ااثض    يشمؿ اآلت :   سضيال  50
كدي يك  ى  األمراض   ANET 605 سضيال  5 مقرر يدم  لاك

 اا ضط ال 
 

  تةدير مقرر يدم  ى  تضريخ اا  ANET 606 سضيال  5
مقرر يدم  ليمد  ى  ي قال ااتةدير   ANET 608 سضيضت  0

  ضألمراض لطرؽ ا  يضش لااي ضيال اامركزة

 

 رسضاال اامضجستير    سضيضت  3
 ا جمضا     سضيال  00

 
 نظام اإلمتحان:

 الجزء األول: 
 سضيضت ى  ااتشريل لاافسيلالجيض + إمت ضف شفلي  0إةت ضر ت ريري مدت   -

 سضيال ى  اافضرمضكلالجض + إمت ضف شفلي.  1ت ريري مدت  إةت ضر  -

سػػػػضيضت ىػػػػ  م ػػػػضدئ اافيزيػػػػضت لطػػػػرؽ ااقيضسػػػػضت ا كدي يكيػػػػال +  0إةت ػػػػضر ت ريػػػػري مدتػػػػ   -
 إمت ضف شفلي. 

 الجزء الثاني: 
سػػػضيضت ىػػػ  األمػػراض اا ضط ػػػال + إمت ػػضف إكدي يكػػػ  + إمت ػػػضف  0إةت ػػضر ت ريػػػري مدتػػ   -

 شفلي. 
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سػضيضت ىػ  ااتةػدير ) إةت ػضر ت ريػري شػضمؿ أسػسدال  0كػؿ م  مػض إةت ضراف ت ريريضف مدة  -
ةت ضر يشػمؿ أسػسدال متيػددة ا جض ػضت  –طليدال لصغيرة  ( + إمت ػضف إكدي يكػ   MCQSلاك

 + إمت ضف شفلي. 
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 درجة الماجستير في : األشعة التشخيصية والتداخمية  -26
 البند اتالمقرر  الكود الساعات المعتمدة

3 
 سضيضت 

UNIV 

601  

 متطد ضت  ادجضميال لااكديال 

3 
 سضيضت 

ااجزت األلؿ  يشمؿ اآلت :   
  ظري ليمد  

مقرر يدم  ليمد  ى  اافيزيضت   RAD 601  Radiation Physics سضيال  1
 ا شيضييال  

 

 RAD 603  Radiological سضيال  5

Anatomy  

مقرر يدم  ليمد  ى  ااتشريل 
 الج  ااراديل 

 

  قلايد ااغرىال اامظدمال   RAD 604  Dark room principles سضيال  5

 RAD 605  Radio-Biology and سضيال  5

nuclear medicine  

مقرر يدم  ليمد  ى   يلالجيال 
 ا شيضع لااطب اا للي 

 

3 
 سضيضت 

 ئلر ا جتمضع األس لي  اقسـ   
لا جتمضع ااملسع مع  األشيال 

تدفال لاادلرات ااتةصصضت اامة
ااتدري يال  قسـ األشيال ل ئلر 

 م ضقشال 
 رسضسؿ  ئلر مؤتمر ااكديال  3

 كراسال األ شطال 

54 
 سضيال 

 ااجزت ااثض    يشمؿ اآلت :   

55 
 سضيال 

RAD 606  3 months shifts in 

Different units: 

Neuroradiology, 

Head & Neck 

radiology 

Musculoskeletal rad. 

Cardiothoracic rad. 

Gastrointestinal rad. 

Genitourinary rad. 

Vascular imaging 

and intervention. 

Breast imaging  

كدي يك  ى   مقرر يدم  لاك
 ااتشةيص  ضألشيال 

 

0 
 سضيضت 

RAD 607    كد يك  ى  األسس مقرر يدم  لاك
 ا كدي يكيال ادجرا ال لاا ضط ال 

 

 5 
 سضيال

RAD 608   يدم  ليمد   اا ضثلالجيض مقرر  
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 نظام اإلمتحان: 
 الجزء األول: 

ةت ضر يمد  لشفلي(.  0إةت ضر ت ريري مدت   -  سضيضت ى  ااقيزيضت ا شيضييال )لاك
سضيضت ى  تك لالجيض ااف ص  ضألشيال لااتشريل ااراديلالج   0إةت ضر ت ريري مدت   -

ةت ضر يمد   لشفلي(. )لاك

سضيضت ى  إستةدامضت اا ظضسر اامشيال لاا يلالجيض ا شيضييال  0إةت ضر ت ريري مدت   -
 لقلايد ااغرىال اامظدمال لا  صضت اا يلالج  )إةت ضر يمد  لشفلي(.

 الجزء الثاني: 

ةت ػػػضر يمدػػػ   0إةت ػػػضراف ت ريريػػػضف مػػػدة كػػػؿ م  مػػػض  - سػػػضيضت ىػػػ  ااتشػػػةيص  ضألشػػػيال )لاك
 لشفلي(.  

سػضيضت ىػػ  األسػس ا كد يكيػػال ادجرا ػال اايضمػػال لأمػراض اا ضط ػػال  0ري مدتػػ  إةت ػضر ت ريػ -
ةت ضر إكدي يك  لشفلي اكؿ م  مض(.   ىيمض ا  ي قال  ضألشيال )لاك

 إةت ضر ت ريري مدت  سضيتضف ى  اا ضثلالجيض ىيمض ا  ي قال  ضألشيال مع إةت ضر شفلي.  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رسضاال     سضيال  3
 مضجستير 

 ا جمضا      سضيال  51
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 لتاىيل والطب الطبيعي درجة الماجستير في : الروماتيزم وا -27
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 متطد ضت  ادجضميال لااكديال   UNIV 601 سضيضت  3
 ااجزت األلؿ  يشمؿ اآلت :   سضيضت  0

 RHUM سضيال  5.1

601  

مقرر يدم  ى  ااتشريل ااتط يق  ىيمض 
يةتص  ضاج ضز اا رك  لاايص   

 لاا فس  
 RHUM سضيال  5.1

602  

مقرر يدم  ليمد  ى  اافسيلالجيض 
ااتط يقيال ىيمض يةتص  ضاج ضز اا رك  
لاايص   لاادلرة اادمليال لاات فس لااغدد 

 ااصمضت 
 RHUM سضيال   5.1

603  

كدي يك  ى  األمراض  مقرر ط   لاك
 اا ضط ال اايضمال لتةصصضت ض 

 RHUM سضيال  5

605  

مشضردات تط يقيال  قسـ اارلمضتـز لاات ريؿ 
 ض درس  ضاملاد ااسض قال ام

تسجؿ   ض األ شطال اامةتدفال مثؿ  ئلر   سضيضت  1
اا دلات اايدميال لاامؤتمرات لاادلرات 

جرات أ  ضث إئضىيال   ااتدري يال لاك

 كراسال األ شطال 

 ااجزت ااثض    يشمؿ اآلت :   سضيال  53
 RHUM سضيضت  0

606  

مقرر يدم  ى  األمراض اارلمضتيزميال 
 اس  لااجرا   لااي ج اادل 

 

 RHUM سضيضت  0

608  

مقرر يدم  ليمد  ى  أمراض ااج ضز 
 اا رك  األةري 

 

 RHUM سضيضت  0

608  

  مقرر يدم  ليمد  ى  أمراض اام ضيال 

 RHUM سضيضت  0

609  

مقرر يدم  ليمد  ى  ا ستيمضتت 
ا كدي يكيال ادلسضسؿ ااط يييال ى  

 ااتشةيص لااي ج 

 

 RHUM سضيال  1

610  

مقرر يدم  ليمد  ى  اات ريؿ لاألطراؼ 
 ااص ضييال لاألج زة ااتيليئيال 

 

 RHUM سضيال  1

611  

كدي يك  امض جضت  ضا  لد  تدريب يمد  لاك
 ااسض قال 

 

 رسضاال مضجستير    سضيضت  3
 ا جمضا     سضيال  53
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 نظام اإلمتحان: 
 الجزء األول: 

 ااتط يق  )مع إةت ضر شفلي(.  سضيضت ى  ااتشريل 0إةت ضر ت ريري م   مدت   -
 سضيضت ى  اافسيلالجيض ااتط يقيال ) مع إةت ضر شفلي(.  0إةت ضر ت ريري مدت   -

سػػضيضت ىػػ  أمػػراض اا ضط ػػال اايضمػػال لتةصصػػضت ض )مػػع إةت ػػضر  0إةت ػػضر ت ريػػري مدتػػ   -
 إكدي يك  لشفلي(. 

 سضيضت ى  ااط ييال ااتط يقيال + إةت ضر شفلي  0إةت ضر ت ريري مدت   -

 جزء الثاني: ال

سػضيضت ىػ  األمػراض اارلمضتزميػال لأمػراض اام ضيػال )مػع إةت ػضر  0إةت ضر ت ريري مدت   -
 إكدي يك  لشفلي(. 

سػػضيضت ىػػ  أمػػراض ااج ػػضز اا ركػػ  األةػػري لااطػػب ااط ييػػ   0إةت ػػضر ت ريػػري مدتػػ   -
كدي يك (  . لاات ريؿ لاألطراؼ ااص ضييال لاألج زة ااتيليئيال )مع إةتيضر يمد  لشفلي لاك
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 درجة الماجستير في : الباثولوجيا االكمينيكية والكيميائية  -28
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 متطد ضت  ادجضميال لااكديال   UNIV 601 سضيضت  3
 ااجزت األلؿ  يشمؿ اآلت :   سضيضت  0
اا كتريلالجيض ا كد يكيال لاام ضيال )مقرر   CPAT 601 سضيضت  5

 ليمد ( يدم  
 ااطفيديضت )مقرر يدم  ليمد (   CPAT 602 سضيضت  0
تسجؿ   ض األ شطال اامةتدفال مثؿ  ئلر   سضيضت  1

اا دلات اايدميال لاامؤتمرات لاادلرات 
جرات أ  ضث إئضىيال   ااتدري يال لاك

 كراسال األ شطال 

 ااجزت ااثض    يشمؿ اآلت :   سضيال  53
ااكيميضسيال )مقرر يدم   اا ضثلالجيض  CPAT 603 سضيضت  4

 ليمد ( 
 

كدي يك (   CPAT 604 سضيضت  4   أمراض اادـ )مقرر يدم  لاك
 رسضاال اامضجستير    سضيضت  3
 ا جمضا     سضيال  53

 
 نظام اإلمتحان: 
 الجزء األول: 

سػػػضيضت ىػػػ  اا كتريلالجيػػػض ا كدي يكيػػػال لاام ضيػػػال  ض ئػػػضىال إاػػػ   0إةت ػػػضر ت ريػػػري مدتػػػ   -
 مد  لشفلي. إمت ضف ي

 إةت ضر ت ريري مدت  سضيتيف ى  ااطفيديضت  ض ئضىال إا  إمت ضف يمد  شفلي.  -

 الجزء الثاني: 

سػػضيضت ىػػ  اا ضثلالجيػػض ااكيميضسيػػال  ض ئػػضىال ىػػ  إةت ػػضر يمدػػ   0إةت ػػضر ت ريػػري مدتػػ   -
 لشفلي. 

 سضيضت ى  أمراض اادـ  ض ئضىال إا  إمت ضف يمد  لشفلي.  0إةت ضر ت ريري مدت   -
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 الباب الخامس  

 
 
 
 
 

 
 

 الساعات المعتمدة

 

 لـدرجـــــــــة الدكتـــــــــــــــــوراة
 

 ونظام االمتحان
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 درجة الدكتوراه في : التشري  األدمي وعمم األجنة -1

 البند المقررات الكود الساعات المعتمدة

% مف 11ليةصص ا    
 اادرجال 

 ااجزت األلؿ  مقرريف مف اامقررات ااتضايال: 

 ANAT 701  Histology & 

techniques  
  اا ستلالجيض 

 ANAT 702  Molecular Biology   اا يلالجيض ااجزيسيال  
 ANAT 703  Bioanthropology   األ ثرل لالجيض اا يلالجيال  
 ANAT 704  Radiological 

anatomy  
  ااتشريل األشي  

 ANAT 705  Comparative 

anatomy  
  ااتشريل اامقضرف 

 ANAT 706  Advanced 

Neuroanatomy  
ااتشريل اايص   )مستلي 

 متقدـ( 
 

 ANAT 707  Basic genetics   االراثال األسضسيال  
لتج يز يي ضت تشري يال   سضيال  51

ادتدريس لااتدريب يد  
 أسضايب اات  يط اا ديثال 

يسجؿ ىي ض األ شطال اايدميال 
ال مف  ئلر مؤتمرات يدمي

لدلرات تدري يال لاامسضرمال ى  
ت ئير يي ضت تشري يال 

 ادمت ؼ 

كراسال 
 األ شطال 

مضدة ااتشريل  اا شري شضمً     ANAT 708 سضيال  15
تشريل ااج ضز اايص   

 لااتشريل ااتط يق  )ااجرا  (

 ااجزت ااثض   

 رسضاال اادكتلرا      سضيال  51
 ا جمضا      سضيال  33

 
 نظام اإلمتحان:

سػػضيضت )لرقػػال لا ػػدة( ىػػ  اامقػػررات ا ةتيضريػػال +  0إةت ػػضر ت ريػػري مدتػػ  جةةزء األول: ال
 إةت ضر يمد  + إةت ضر شفلي. 

سػػضيضت ىػػ  اامقػػررات اارسيسػػ  + إةت ػػضر  0إةت ػػضراف ت ريريػػضف مػػدة كػػؿ م  مػػض  الجةةزء الثةةاني:
 يمد  + إةت قضر شفلي. 
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 درجة الدكتوراه في: اليستولوجيا الطبية -2
عات السا

 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 ااجزت اا ظري  يشمؿ اآلت : ملاد ااتةصص ا ج ضريال   سضيال  51
 HIST 702  مقدمال يف اا ستلالج  لتشمؿ:  -أ 

 ااتركيب ااميكرلسكل   -
 ادة يض لاأل سجال 

 طرؽ ت ئير اايي ضت اف ص ض  -
  ضاميكرلسكلب اائلس  

 لا اكترل   

 

 HIST703  يلالجيض ااةديال لتشمؿ:   -ب 
ااتركيب اامج ري اد لاة  -

 لااسيتل  ـز 
 طرؽ إ قسضـ ااة يض  -

االراثال مع   ذة يف األمراض  -
 االراثيال 

 

 HIST 704  دراسال أ سجال ااجسـ اامةتدفال:  -ج 
اا سيج ااط س   اا سيج اائضـ   -

اادـ   ةضع اايظـ  ااج ضز 
اادمفضلي لج ضز اام ضيال  

طال لاأللتضر  ااغئضريؼ لاتر 
 اايظضـ   اامفضصؿ. 

اا سيج اايص    اايئ ت  -
 اامةتدفال 

 

 53 ئلر اامؤتمرات    ئلر م ضقشال   سضيضت  1
رسضسؿ مضجستير لدكتلرا    ا شراؼ 

  صفال دلريال يد  
Student Seminar  

أي  شضط يدم  متميز مع اازم ت أل 
ااط ب  يد تقييم  مف أسضتذة ااقسـ 

دميال لتدري يال ةضرج  ئلر لرش يمؿ ي
 ااقسـ 

 كراسال األ شطال 
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 ااتدري ضت اايمديال    HIST 705 سضيضت  1
يةتضر ااطضاب مقرريف ت ت إشراؼ   سضيضت  5

 اامرشد األكضديم  
ملاد تةصص 

 إةتيضريال 
سضيال اكؿ  1

 مقرر 
HIST 706   ااج ضز اام ضي  ل قؿ األيئضت  

 HIST 707   زرع األ سجال  
 HIST 708     ااميكرلسكلب ا اكترل  
 HIST 709     تفضصيؿ ااج ضز اايص  
 HIST 710   اا يلالجيض ااجزيسيال  
 HIST 711   يدـ االراثال اا شريال  
 HIST 712   يدـ األج ال  
جزت مرجي  ل  ث  لجزت يمد    سضيال  01

 لتط يق .
 رسضاال اادكتلرا 

 ا جمضا     سضيال  35
 

 اإلمتحان:  نظام
سػػػضيضت )لرثػػػال لا ػػػدة( ىػػػ  اامقػػػررات ا ةتيضريػػػال+  0إةت ػػػضر ت ريػػػري مدتػػػ   الجةةةزء األول:

 إةت ضر يمد  + إةت ضر شفلي. 
سػػضيضت ىػػ  اامقػػررات اارسيسػػ  + إةت ػػضر  0إةت ػػضراف ت ريريػػضف مػػدة كػػؿ م  مػػض  الجةةزء الثةةاني:

 يمد  + إةت ضر شفلي. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



81 

 

 مياء الحيوية الطبيةدرجة الدكتوراه في: الكي -3
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

ملاد ااتةصص  يشمؿ ااجزت اا ظري ااملائيع اآلتيال:   سضيال  15
 ا ج ضريال 

5  BIO 701  Eucaryotic Cell structure  
 تركيب ااةديال 

 

5  BIO 702  Proteins: composition & 

structure  

Structure-function 

relationship of protein 

families  

 تركيب للظضسؼ اا رلتي ضت 

 

5  BIO 703  Enzymes: classification, 

kinetics, control   تقسيـ لىيؿ
 األ زيمضت 

 

1  BIO 704  Carbohydrate metabolism: 

Major and special 

pathways, and their control.  

 أيض ااتمثيؿ اد شليضت 

 

1  BIO 705  Lipids: Utilization, storage 

metabolism of special 

lipids  أيض اادرلف 

 

5  BIO 707  Amino Acids: General 

pathways and individual 

a.a. metabolism  

 آيض األ مضض األمي يال 

 

5  BIO 708   ي قالMetabolic interrelations  
 األيض  يئ ض   يض 

 

5  BIO 709  DNA: The replicative process 

& repair   يمؿ ااجي ضت االراثيال  

 

5  BIO 710  RNA: Structure, 

transcription and 

posttranscriptional 

modification  

 تركيب ليمؿ ااجي ضت االراثيال 

 

 



82 

 

 

5  BIO 711  Protein synthesis: 

translation and 

posttranslational 

modifications  لتي ضتتص يع اا ر  

 

5  BIO 712  Recombinant DNA and 

Biotechnology  طريقال ت ديد
 ااجي ضت 

 

5  BIO 713  Regulation of gene 

expression  ت ظيـ ااجي ضت 
 

5  BIO 714  Biochemistry of peptide 

and steroid hormones   كيميضت
 اا رمل ضت

 

5  BIO 715  Molecular cell biology, 

biotransformations, the 

cytochrome P-450  

 تركيب ااةديال اادقيؽ لت لي ت ض 

 

5  BIO 716  Iron and Ham Metabolism, 

Gos Transport and PH 

Regulation  

 أيض اا ديد لاا يملجدل يف

 

5  BIO 717  Digestion and Absorption 

of basic nutritional 

constituents  

 دملاد اامةتدفال اا ئـ لا متصضص ا

 

5  BIO 718  Principles of  nutrition, 

macronutrients and 

micronutrients   أسضسيضت ااتغذيال  

 

 BIO 719  Spectrophotometry- Flame سضيضت  5

photometry- chromatography- 

Electrophoresis- Colorimetric 

assays- Competitive binding 

assays (RIA, ELISA molecular 

Biology techniques  

قيضس ااملاد اامةدقال  طرؽ مةتدفال ا ض 
 ااكرلمضتلجراؼ 

 ااجزت اايمد  
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 -BIO 720  Subcellular fractionation سضيضت  5

Nutrition- and 3 out of the 

following six topics: 

Biochemistry of vision, of 

connective tissue, of liver, of 

muscle of nervous tissue, and of 

adipose tissue.  

 ااقيضس اادقيؽ اتفضي ت ااةديال 
 
 

ملاد ااتةصص 
 ا ةت ضريال 

 اارسضاال    سضيال  53
 ا جمضا     سضيال  39

 
 نظام اإلمتحان: 

 سيضت )لرقتضف( + إةت ض يمد  + إةت ضر شفلي.  0إةت ضراف ت ريريضف مدة كؿ م  مض  -
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 درجة الدكتوراه في: الطفيميات الطبية  -4
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 ااجزت األلؿ  يتـ إةتيضر مقرريف ىقط مف اآلت :   سضيضت  3
0  RARA 

701  
  ميكرل يلالجيض 

0  RARA 

702  
   ضثلالج  

0  RARA 

703  
   ضثلالجيض إكدي يكيال 

0  RARA 

704  
  كيميضت  يليال 

0 RARA 

705 

  لراثال 

0  PARA 706   طب مجتمع  
0  PARA 707   طب اام ضطؽ اا ضرة  
0  PARA 708   يدـ األ سجال  
 كراسال األ شطال  ت تلي يد :   سضيال  51
 ئلر اا دلات اايدميال لاادلرات ااتدري يال    1

 لاامؤتمرات لم ضقشال اارسضسؿ اايدميال  ضاقسـ 
 

 Reviewملئلع  ديث تقديـ مقضايف ى     0

articles   
 

 533تقديـ يد ال ت تلي يد  مض ت يقؿ يف    5
شري ال مج زة )ت تلي يد  ااطفيديضت 

 اامةتدفال لأطلاررض( 

 

تقديـ كراسال ت تلي يد  رسلمضت تلئي يال    0
 اددرلس اايمديال 

 

ييت ر اا صلؿ يد  د دـل ى  أ د ىرلع   
ضت مسضلي ااطب اات  ا ض ي قال  يدـ ااطفيدي

سضيال   لكذاؾ اامضجستير مسضلي  1ايدد 
سضيضت ) إستث ضت مضجستير  5ايدد 

 ااطفيديضت( تةصـ مف كراسال األ شطال 
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 ااجزت ااثض    يشمؿ ملاد ااتةصص اآلتيال:   سضيال  15
3  PARA 709  ديداف ط يال  
0  PARA 710   شرات ط يال   
3  PARA 711   ااطفيديضت ل يدة ااةديال  
0  PARA 712   اام ضيال لاألمراض ااطفيديال  
1  PARA 713   طرؽ تشةيص ااطفيديضت  
1  PARA 714   ااطرؽ اامةتدفال اجمع اايي ضت ل فظ ض

 لى ص ض لتشةيص ض 
 

1  PARA 715   ااطرؽ اايضمال لااةضصال امكضى ال األمراض
 ااطفيديال 

 

 رسضاال اادكتلرا     سضيال  51
 ا  ا جمض   سضيال  33

 
 نظام اإلمتحان: 
سػػضيضت )لرقػػال لا ػػدة( ىػػ  اامقػػررات ا ةتيضريػػال+ إةت ػػضر  0إةت ػػضر ت ريػػري مدتػػ  الجةةزء األول: 

 يمد  + إةت ضر شفلي.
سػضيضت ىػ  اامقػرر اارسيسػ  + إةت ػضر يمدػ   0إةت ضراف ت ريريضف مػدة كػؿ م  مػض الجزء الثاني: 

 + إةت ضر شفلي. 
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 اه في : الباثولوجيا درجة الدكتور  -5
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 ملاد ااتةصص  يشمؿ ملاد إج ضريال ر :   سضيال  51
  ضثلالجيض يضمال   PATH 701 سضيضت  3

General pathology  

 

  ضثلالجيض ةضصال تئـ اآلت :   
Special pathology  

 

 PATH 702  ضثلالجيض ااقدب لاأللييال اادمليال    
 PATH 703    ضثلالجيض ااج ضز اات فس   
 PATH 704   ضثلالجيض اافـ   
 PATH 705   ضثلالجيض ااج ضز اا ئم  لااك د   
 PATH 706    ضثلالجيض ااكد  لااج ضز اا لا   
 PATH 707   ضثلالجيض ااج ضز اات ضسد  ادرجضؿ   
 PATH 708   ضثلالجيض ااج ضز اا رك  لاامفضصؿ   
 PATH 710   ضثلالجيض اادـ لااغدد اادمفضليال لااط ضؿ   
 PATH 711   ضثلالجيض أمراض األطفضؿ   
 PATH 712   ضثلالجيض ااييف لمد قضت ض   
 PATH 713   ضثلالجيض ااغدد ااصمضت   
 PATH 715   ضثلالجيض األ ؼ لاألذف لاا  جرة   
 PATH 715   ضثلالجيض اامخ لاأليصضب   
 PATH 716   ضثلالجيض ااجدد   
 PATH 717   ضثلالجيض ااةديال   
 PATH 718   ضثلالجيض ااجزيسضت اا يليال  ضاةديال   
 PATH 719   ضثلالجيض اام ضيال لم ضيال األلراـ   
 PATH 720   ضثلالجيض اام ضيال ااكيميضسيال ا  سجال   
 PATH 721   إستةدامضت اامج ر ا اكترل   لااتيداد

دىق  لم دؿ ااصلر اائلس  ى  اات
 ااتشةيص اا ضثلالج  

 

 ااتدريب اايمد   كد ض إج ضريال لتشمؿ :   سضيال  51
  تقطيع للصؼ اايي ضت ااجرا يال   
  أةذ يي ضت مف اامرئ   ض  رة اارىييال   
تج يز اايي ضت ادف ص  ضاطرؽ اامةتدفال   

 ليشمؿ ااتمرير لااتقطيع  ضاميكرلتـل لااص غال 
 

ى ص لتشةيص اايي ضت  ضاميكرلسكلب   
 يمؿ ااصفال ااتشري يال اا ضثلالجيال 
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تشةيص يي ضت مص ل ال  طريقال اام ضيال   
 ااكيميضسيال 

 

ا شراؼ يد  ااكتض ال اايدميال لا ةراج ااف     
 اتقضرير اا ضثلالج  ااصضدرة مف ااقسـ 

 

أ  ضث م شلرة  ضادلريضت ى   1تقديـ ل قد   سضيال  51
ضع ااقسـ اايدم .  ئلر ا جتمضع إجتم

اادلري لاامشضركال ا يجض يال ى  أ شطت . 
  ئلر م ضقشضت اارسضسؿ لاامؤتمرات 

 كراسال األ شطال 

 رسضاال دكتلرا   يتـ م ضقشت ض يد يًض لق لا ض   سضيال  51
 اامجملع    سضيال  33

 
 نظةةةام اإلمتحةةان: 

 لرقتضف( + إةت ضر يمد  + إةت ضر شفلي. سضيضت ) 0إةت ضراف ت ريريضف مدة كؿ م  مض  -
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 درجة الدكتوراه في: الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية  -6
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 ملاد ااتةصص  تشمؿ ااملاد ا ج ضريال اآلتيال:   سضيال  13
1  MICR 701   )كتريلالجيض ط يال )تشةيصيال لتط يقيال   
5  MICR 702   )ىيرلسضت ط يال )تشةيصيال لتط يقيال  
1  MICR 703   )ىطريضت ط يال )تشةيصيال لتط يقيال  
1  MICR 704   ر دسال لراثيال ل يلالجيض جزيسيال  
0  MICR 705   مراق ال يدلي اامستشفيضت  
1  MICR 706   ااتيقيـ لمئضدات ااميكرل ضت  
0  MICR 707    اام ضيال لرد اافيؿ اام ضي  
  اام ضيال ااط يال لااتط يقيال لتشمؿ:    1
5  MICR 708   ااج ضز اام ضي  ل قؿ األيئضت  
5  MICR 709   ااج ضز اام ضي  ل قؿ األيئضت  
5  MICR 709   ااج ضز اام ضي  لاام ضيال ااذاتيال  
5  MICR 710   ااج ضز اام ضي  لاأللراـ ااة يثال  
5  MICR 711   أمراض  قص اام ضيالااج ضز اام ضي  ل  
5  MICR 712   ااج ضز اام ضي  لاأل/راض ااميديال  
ااتدري ضت اايمديال  تشمؿ ااطرؽ ااميمديال لاالسضسؿ ااتشةيصيال   سضيال  53

 لا كدي يكيال 
3  MICR 713   طرؽ تشةيص األمراض ااميديال )اا كتيريال

 لاافيلرسيال لاافطريال( 
 

1  MICR 714 يكرل ضت مراق ال يدلي ااتيقيـ لمئضدات اام
 اامستشفيضت لتت ع مصضدر اايدلي 

 

1  MICR 715   ر دسال لراثيال ل يلالجيض جزيسيال لتق يضت
 متقدمال 

 

0  MICR 716    اام ضيال لرد اافيؿ اام ضي  
0  MICR 717   م ضيال ط يال لتط يقيال مصديال لةدليال  
 ااتةصص اادقيؽ   سب ملئلع رسضاال اادكتلرا    
 كراسال األ شطال  تشمؿ:   ت سضيض 9
 ئلر اا دلات اايدميال لاامؤتمرات اايدميال    0

لاادلرات ااتدري يال اامتقدمال ى  ااتق يضت 
 اا ديثال 

 

  تقديـ   ثيف مف اادلريضت اايدميال    0
تقديـ ملئلييف مرجيييف ى  ا جتمضع    0

 اايدم  
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 اارسضاال  ى  إ دي ملاد ااتةصص   سضيال  51
 ا جمضا     ال سضي 33

 
 نظام اإلمتحان: 

سػضيضت + إةت ػضر يمدػ  شػضمً  ااتق يػضت اامتقدمػال+  0إةت ضراف ت ريريضف مدة كؿ م  مػض  -
 إةت ضر شفلي شضمؿ كؿ اامقررات ى  مضدة ااتةصص. ااميكرل يلالجيض ااط يال لاام ضيال". 
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 ية درجة الدكتوراه في : الفارماكولوجيا اإلكمينيك -7
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 5 *دراسضت  ظريال ليمديال: تشمؿ:   سضيال  13
  ألًت: م ضرج إج ضريال   سضيال  13
دراسال ااتطلرات اا ديثال لكذاؾ اام ظلر  -5  سضيضت  53

 اامستق د  اامتلقع 

 

 PHAR 701  - . أسس يدـ اافضرمضكلالج  
 PHAR 702  -ج زة اا يليال لااملاد اافيضاال ىضرمضكلالجيض األ

  ضاجسـ. 
 

 PHAR 703  -  اافضرمضكلالجيض ااجزيسيال  
 PHAR 704  -  مئضدات اايدلي لي ج األلراـ  
 PHAR 705  -  اافيتضمي ضت لمئضدات األكسدة  
 PHAR 706  -  ىضرمضكلالجيض اام ضيال  
 PHAR 707 -  ىضرمضكلالجيض ااجي ضت  
 PHAR 708  - اتداةؿ اادلاس  ا  
  اافضرمضكلالجيض ا كد يكيال :  -1  سضيضت  53
 PHAR 709 - اامست دث لاامتلقع ى  ي ج مةتدؼ

 األمراض 
 

 PHAR 710 - .ىضرمضكلالجيض ااطفلاال لااشيةلةال  
 PHAR 711  -  ىضرمضكلالجيض اا مؿ لاارئضيال  
 PHAR 712  -  ت ثير األمراض يد   ركيال اادلات  
سضيضت  3

 ميتمدة 
PHAR 713   ثض يًض: م ضرج إةتيضريال: يةتضر ااطضاب ث ثال

 سضيال  1ملائيع  لاقع 
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 ميتمدة اكؿ ملئلع   
 اامست دث لاامتلقع ى  ىضرمضكلالجيض 

 ااسدلؾ لاا فس. 
 سلت إستةداـ األدليال لا دمضف 

اامست دث لاامتلقع ى  مئضدات  -0
 اايدلي لاأللراـ. 

مضكلالجيض اافـ دراسال متقدمال ى  ىضر  -5
 لاألس ضف. 

 طرؽ تقييـ اادلات لتطلير .  -1

 إقتصضديضت اادلات.  -3

 ااي ج اا ديؿ. -0

دراسال متقدمال ى  ااقيضس  -4
 ااكرلمضتلجراى .

دراسال متقدمال ى  ااقيضس ااك ر ضس   -9
لا اكترل   ا شضط اامخ لاأليصضب 

 لاايئ ت. 

 

سضيضت  53
سضيال  1 لاقع 

ميتمدة اكؿ 
  شضط 

 طة: *كراسة األنش 
 ( سيمي ضر.1تقديـ يدد ) -5
 (  ضدي دلريضت. 1تقديـ يدد ) -1

تقديـ  رلتلكلؿ   ث ا ؿ مشكدال  -0
 ىضرمضكلالجيال. 

  ئلر أر يال مؤتمرات يدميال.  -5

 ئلر دلرة تدري يال أل لرشال يمؿ  -1
 ةضرج ااقسـ. 

1  

 0 رسضاال اادكتلرا  ى  اافضرمضكلالج    سضيال  03
سضيال  33

 ميتمدة 
  اامجملع  

 
 اإلمتحان: * نظام
إةت ػػػػضراف ت ريريػػػػضف مػػػػدة كػػػػؿ م  مػػػػض ثػػػػ ث سػػػػضيضت + إةت ػػػػضر يمدػػػػ  + إةت ػػػػضر شػػػػفلي  -5

 )لرقتضف(. 
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 درجة دكتوراه في الفسيولوجيا الطبية: -8
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 ااجزت األلؿ  ىسيلالجيض يضمال   
 ااجزت ااثض      
 م ضرج  ظريال  ر : تشمؿ مقررات إج ضريال   سضيضت  53
 PHYS 701    ىسيلالجيض ااقدب لااج ضز اات فس  
 PHYS 702    ىسيلالجيض سلاسؿ ااجسـ لااج ضز اا لا  
 PHYS 703     ىسيلالجيض ااج ضز اايص  
 PHYS 704    ىسيلالجيض ااغدد ااصمضت لااج ضز اات ضسد  
 PHYS 705  ىسيلالجيض ااج ضز اا ئم  لااميتض لايـز   
  لملاد إةتيضريال ممض يد :   سضيضت  5
 PHYS 706   اا يلالجيض ااجزيسيال  
 PHYS 707   ااجي ضت االراثيال لااي ج  ضاجي ضت  
 PHYS 708   زرع األيئضت  
 PHYS 709   ىسيلالجيض ااريضئال  
 ال تدري ضت يمدي أج زة لطرؽ ااقيضس ااك ر ضسيال لا اكترل يال   PHYS 710 سضيضت  53
 PHYS 711   :تجضرب متطلرة ى  ااملائيع ااتضايال  
  Isolated perfused heart 

(rabbit & frog)  

 

  Cardiovascular parameters 

recording in experimental 

animals under various 

conditions  

 

  Assessment of pulmonary 

function tests  

 

  Assessment of skeletal 

muscle contraction  

 

  Recording EMG and nerve 

conduction  

 

  Study of platelet 

aggregation  

 

اا ئلر لاامشضركال ى  ا جتمضع اادلري   سضيضت  53
 ادقسـ 

 كراسال أ شطال 
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كتض ال ليرض ملئلييف ى   ضدي اادلريضتف   
لمراجيال شضمدال املئلييف ىسيلالجيض تط يقيال 

 مع يرئ مض 

 

 ئلر لمشضركال ى  اامؤتمر ااس لي اديدـل   
 اافسيلالجيال 

 

 ئلر لمشضركال ى  اامؤتمر ااس لي اديدـل   
 األسضسيال 

 

   ئلر لمشضركال ى  مؤتمر ااكديال ااس لي   
اادلرات ااتدري يال أل لرش اايمؿ ةضرج ااقسـ   

 يمكف تقييم ض  سضيتيف ميتمدتيف 
 

 رسضاال دكتلرا     سضيال  03
 ا جمضا     سضيال  35

 
 سضيضت + إةت ضرات شفليال ليمديال.  0إةت ضر ت ريري مدت  الجزء األول: 
 سضيضت ى  مضدة ااتةصص + إةت ضراف شفليال ليمديال.  0إةت ضراف مدة كؿ م  مض  الجزء الثاني:
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 درجة الدكتوراه في: األمراض الباطنة  -9
 دالبن المقررات الكود الساعات المعتمدة

ىصؿ دراس  لا د ى  اايدـل    
 ااط يال األسضسيال 

يقـل  ضاتدريس   ض قسـ  -أ
اا ضط ال لا ستيض ال  ضألقسضـ 

 اامتةصصال. 
三-   يكلف ا مت ضف ى

رذ  ااملاد ت ت ا شراؼ 
لاامسسلايال اام ضشرة اقسـ 

 اا ضط ال. 
四-  :ألًت: ملاد إج ضريال 

 ااقسـ األلؿ 

 INTM 701  Applied سضيال  5

Biochemistry  
  ااكيميضت اا يليال ااتط يقيال  -5

  اافسيلالجيض ااتط يقيال  -INTM 702  Applied physiology  1 سضيال  5
 INTM 703  Applied pathology سضيال  5

& clinical 

pathology  

اا ضثلالجيض ااتط يقيال  -0
 لا كدي يكيال 

 

 INTM 704  Clinical سضيال5

pharmacology  
  الجيض اافضرمضكل  -5

ثض يًض: ملاد إةتيضريال يةتضر    
 أ دارض 

 

 & INTM 705  Genetics سضيال  1

immunology  
  اام ضيال لاالراثال  -5

 ,INTM 706  Radiodiagnosis سضيال  1

nuclear medicine, 

Electrophysiology 

(ECG, EEG, EMG.)  

  طرؽ ااتشةيص اا ديثال  -1

 ,INIM 707  Medical virology سضيال  1

Bacteriology & 

parasitology.  

اافيرلالج    اا كتريلالج   -0
 ااطفيديضت ااط يال 

 

جرات    سضيال  51 يسجؿ   ض  ئلر لاك
 األ شطال اامةتدفال لر : 

كراسال 
 األ شطال 

  اامؤتمرات لاا دلات اايدميال     1
أش ر اكؿ م ضرة  3   4

 5لت سب اكؿ م ضرة 
 سضيضت ميتمدة 

 يال ى  اام ضرات دلرات تدري
اامةتدفال مثؿ: اام ضظير 

ااملجضت  -ااديدزة -اائلسيال
 -قسطرة ااقدب –ىلؽ ااصلتيال 
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 اادل در  –ااي ضيال اامركزة 
سضيال اكؿ  5ي سب    1

  ث لي تسب سضيتيف 
اد  ث إذا قدـ شةصيًض 
 لاسطال ااطضاب ى  

 مؤتمر يدم  

إجرات أ  ضث إئفيال  ير 
ر مستمدة مف رسضات  اامضجستي
لاادكتلرا  تقدـ ى  إجتمضع 

 اادلريضت اايدميال 
Journal club  

 

تةصـ رذ  ااسضيال مف   
كراسال األ شطال ) ير 

 إج ضري( 

ييت ر اا صلؿ يد  د دـل ى  
 1أ د ىرلع اا ضط ال مسضل ايدد 
سضيال   لاامضجستير ى  أ د 
 اافرلع مسضل ألر ع سضيضت 

 

 ث ثال ىصلؿ دراسيال تشمؿ    سضيال  15
 د ااتةصص : ملا

 ااقسـ ااثض   

3  INTM 708    م ضئرات  ظريال  
1  INTM 709  GRAND ROUND   إجتمضع يدم  ملسع  
5  INTM 710  JORUANL CLUB   دلة اادلريضت اا ديثال   
53  INTM 711    درلس إكد يكيال مرتيف أس لييًض  
1  INTM    مرلر داةد  ى  األقسضـ  
رسضاال ي د ت ضقش اا  سضيال  51

ا  ت ضت م  ض أي  يد 
 يضميف مف ااتسجيؿ 

تسجؿ امدة أر ع ىصلؿ دراسيال 
 يد إ ت ضت ااطضاب مف ااقسـ 

 األلؿ 

 رسضاال اادكتلرا  

 ا جمضا      سضيال  33

 نظام اإلمتحان: 
 الجزء األول: 

+ إةت ضر ت ريري مدت  ث ثال سضيضت ى  اايدـل األكضديميػال "ىسػيلالجيض+  ضثلالجيػض"  -
 إةتضر يمد  + إةت ضر شفلي. 

 
  الجزء الثاني:

 سضيضت ى  اايدـل ا كدي يكيال لااتةصصيال.  0إةت ضراف ت ريريضف مدة كؿ م  مض  -
 إةت ضر ت ريري مدت  سضيال ل صؼ ا ضاال يتلا  ااطضاب شر  ض للصؼ ي ج ض.  -

 إةت ضر شفلي ى  األمراض اا ضط يال.  -

  إةت ضر إكدي يك  ى  األمراض اا ضط يال. -
 إةت ضر يمد  ى  االسضسؿ ااتشةيصيال.  -
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 درجة الدكتوراه في : الصدرية والتدرن  -10
 البند المقررات الكود الساعات المعتمدة

 ااجزت األلؿ  يدـل أسضسيال )إج ضري( لر :    سضيضت  3

5.1 
 سضيال 

11.1- 30.1 CHES 701    تط يقضت إكدي يكيال يد
 ضثلالجيض أمراض ااج ضز 

 اات فس  

 

5.1 
 سضيال 

11.1- 30.1 CHES 702               

  
تط يقضت إكدي يكيال يد  
  ضثلالجيض مرض اادرف 

 

تط يقضت إكدي يكيال يد    CHES 703  501-51 سضيضت  0
 ىسيلالجيض ااج ضز اات فس  

 

كراسال  تشمؿ اآلت :    سضيال  51
 األ شطال 

  اامؤتمر اايدم  اقسـ ااصدر    
  دميال األس لييال اامؤتمرات ااي   
  اا دلات اايدميال األس لييال    
  كتضب ملئليضت  ديثال    
  م ضقشال اارسضسؿ    
  أ شطال يدميال مةتدفال    
   ئلر ييضدة ةضرجيال    
  ييضدة اادرف    
ةتيضريال:    سضيال  15  ااجزت ااثض   يشمؿ يدـل إج ضريال لاك
  يدـل إج ضريال ر :    933-033 سضيال  13
  CHES 704   أسضسيضت يدـ األمراض

 ااصدريال 
 

  CHES 705   تشةيص األمراض ااصدريال  
  CHES 706   ي ج األمراض ااصدريال

اامةتدفال  ضاطرؽ ااتقديديال 
 لاا ديثال 

 

  CHES 707   تشةيص لي ج مرض اادرف  
  CHES 708   لسضسؿ االقضيال مف األمراض

 ااصدريال 
 

  CHES 709  يطرة يد  األمراض طرؽ ااس
 ااصدريال 
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م  ج ميمؽ يةتضر م   ااطضاب    سضيضت  5
 ىقط :  1

 

طرؽ ااتشةيص/ااي ج    03-93 
  ضاي ضيال اامركزة 

 

 03-93  CHES 710   ىسيلالجيض اات فس لقيضس
 لظضسؼ اارسال 

 

 03-93  CHES 711   االسضسؿ ااتشةيصيال لااي ج
 ضالسضسؿ ااتداةديال ألمراض 

  ااصدر

 

 03-93  CHES 712   إةت ضرات اا سضسيال لاار ل
 ااشي   

 

 اارسضاال     سضيال 51
 ا جمضا      سضيال  33

 
 نظام اإلمتحان: 

 الجزء األول: 
 ضثلالجيػػػض" +  -إةت ػػػضر ت ريػػػري مدتػػػ  ثػػػ ث سػػػضيضت ىػػػ  اايدػػػـل األكضديميػػػال "ىسػػػيلالجيض -

 إةت ضر يمد  + إةت ضر شفلي . 

 الجزء الثاني: 
 سضيضت ى  األمراض ااصدريال يشمؿ جزت إةت ضري. 0ضراف ت ريريضف مدة كؿ م  مض إةت  -
 إةت ضر ت ريري مدت  سضيال ل صؼ ا ضاال يتلا  ااطضاب شر  ض للصؼ ي ج ض.  -

إةت ػضر شػفلي ليشػػمؿ لظػضسؼ ااتػػ فس ليمػؿ م ظػضر شػػي   لااتيضمػؿ مػػع  ػضتت ااريضيػػال  -
 اامركزة ليمؿ إةت ضرات اا سضسيال )أل كتض ال(. 

 كتض ال تقرير.  - ضاال قصيرة –إةت ضر إكدي يك  ليشمؿ  ضاال طليدال  -
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 درجة دكتوراه أمراض الجمدية والتناسمية والذكورة -13
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود نظري عممي/إكمينيكي

 Univ   سضيضت  3

701  

يتـ ااتدريس  ضألقسضـ اامي يال يدػ  أف تلئػع 
 ض ػػضت  ض شػػتراؾ مػػع تفضصػػيؿ اام ػػضرج لا مت
 قسـ ااجدديال لاات ضسديال 

 ااجزت األلؿ 

 Univ سضيال  51  سضيال  5

702  

كيميػػػػػػضت  يليػػػػػػال ل يلالجيػػػػػػض جزيسيػػػػػػال ىػػػػػػ  مػػػػػػض 
 يةص األمراض ااجدديال لاات ضسديال 

 

 Univ سضيال  51  سضيال  5

703  

 يلالجيػػػػػػػض ةدليػػػػػػػال للراثػػػػػػػال ىػػػػػػػ  مػػػػػػػض يةػػػػػػػص 
 األمراض ااجدديال لاات ضسديال 

 

 Univ سضيال  51  سضيال  5

704  

ميكرل يلالجيػػػػػػض ىػػػػػػ  مػػػػػػض يةػػػػػػص األمػػػػػػػراض 
 ااجدديال لاات ضسديال 

 

 Univ سضيال  11 سضيال  51 سضيال  5.1

705  

يدـ اام ضيال ى  مػض يةػص األمػراض ااجدديػال 
 لاات ضسديال 

 

 Univ سضيال  11 سضيال  51 سضيال  5.1

706  

 ضثلالجيػػض إكدي يكيػػال ىػػػ  مػػض يةػػص األمػػػراض 
 ااجدديال لاات ضسديال 

 

 Univ   سضيال  05

707  

ث ثػػػػال ىصػػػػػلؿ دراسػػػػيال ليػػػػػتـ ااتػػػػدريس  قسػػػػػـ 
 األمراض ااجدديال لاات ضسديال 

 ااجزت األلؿ 

 سضيال  103 سضيال  14
 
 سضيال  93
 سضيال  93
 سضيال  93

 سضيال 513
 
 سضيال 53
 سضيال 53
 سضيال 53

Univ 

708  

 

 

 

 يدـ األمراض ااجدديال  -5
 يدـ أمراض ااذلرة ليشمؿ:  -1

  د اارجضؿ.يدـ اايقـ ي -أ
 يدـ األمراض ااج سيال ااميديال -ب
 يدـ ا ئطرا ضت ااج سيال  -ج
 

 

يةتػػػػضر م  ػػػػض إث ػػػػيف )لا ػػػػدة متيدقػػػػال  ضاجدديػػػػال     سضيضت  0
 لا دة متيدقال  ضات ضسديال( 

 م ضرج إةتيضريال 

 سضيال  5.1
 سضيال 5.1
 سضيال 5.1
 سضيال 5.1
 سضيال 5.1
 سضيال 5.1
 سضيال 5.1

 سضيال  11.1
 سضيال  11.1
 سضيال  11.1
 سضيال  11.1
 سضيال 11.1
 سضيال 11.1
 سضيال 11.1

 سضيال  51
 سضيال  51
 سضيال  51
 سضيال  51
 سضيال  51
 سضيال  51
 سضيال  51

 يدـ  ضثلالجيض ااجدد.  -5 
 يدـ ااجرا ال ااجدديال.  -1

 اا يلالجيض اائلسيال.  -0

 ىضرمضكلالجيض األمراض ااجدديال. -5

ىضرمضكلالجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراض  -1
 اات ضسديال.

 ضب.طرؽ مسضيدة ا ةص -3

ا ئػػػػػػػػػطرا ضت ااج سػػػػػػػػػيال اػػػػػػػػػدي  -0
 اامرأة. 

 

  ئلر م ضقشضت رسضسؿ يدميال.      سضيضت  4
 .ئلر إجتمضع ااقسـ اايدم  اادلري  

  ئػػػػػػػػػػلر يػػػػػػػػػػرض  ػػػػػػػػػػضتت ااييػػػػػػػػػػضدة 
 ااةضرجيال.

  . ئلر اامرلر يد  ااقسـ ااداةد  

 كراسال أ شطال 

 اارسضاال  ت ضقش  يد س تيف مف تسجيد ض      سضيال  51
 جملع اام     سضيال   33
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 نظام اإلمتحان:

 الجزء األول: 
إةت ػػػضر ت ريػػػري مدتػػػ  ثػػػ ث سػػػضيضت ىػػػ  اايدػػػـل األكضديميػػػال "كيميػػػضت  يليػػػال+  يلالجيػػػض  -5

 جزسيال+  يلالجيض ةدليال + لراثال" + إةت ضر يمد  + إةت ضر شفلي. 
إةت ػػضر ت ريػػري مدتػػ  ثػػ ث سػػضيضت ىػػ  اايدػػـل األكضديميػػال "ميكرل يلاػػلج  +  لثلالجيػػض  -1

 كيال" + إةت ضر يمد  + إةت ضر شفلي. إكدي ي

 الجزء الثاني: 
 سضيضت ى  األمراض ااجدديال.  0إةت ضراف ت ريراف مدة كؿ م  مض  -5
 سضيضت ى  األمراض اات ضسديال.  0إةت ضر ت ريري مدت   -1

 إةت ضر ت ريري مدت  سضيال ل صؼ ا ضاال يتلا  ااطضاب شر  ض للصؼ ي ج ض.  -0

 لاد ا ةتيضريال ااجدديال. إةت ضر ت ريري مدت  سضيتضف ادم -5

 إةت ضر ت ريري مدت  سضيتضف ادملاد ا ةتيضريال اات ضسديال.  -1

ةت ضر شفلي.  – ضاال قصيرة  –إةت ضر إكدي يك  ليشمؿ  ضاال طليدال  -3  كتض ال تقرير لاك
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 درجة الدكتوراه في : األمراض العصبية  -12
الساعات 
 المعتمدة 

الساعات 
 األسبوعية 

 البند المقررات الكود

تدرس  ضألقسضـ   سضيضت  3
 اامةتصال 

 تشمؿ اآلت : 
 ملاد إج ضريال لر  

ااملاد 
 األسضسيال

 NEUR 701  Physiology of the 

nervous system  
ىسيلالجيض لىسيلالجيض تط يقيال 

 ادج ضز اايص   
 

 NEUR 702  PATHOLOGY OF 

THE NERVOUS 

SYSTEM  

ض ااتط يقيال اا ضثلالجيض لاا ضثلالجي
 ادج ضز اايص   

 

  ملاد إةتيضريال مثؿ:    
 NEUR 703  Genetics 

&immunology  
  اام ضيال لاالراثال 

 NEUR 704  Modern Diagnostic 

tools  
  طرؽ ااتشةيص اا ديثال: 

  Neuroradiology   األشيال  
  Electrophysiology   ىسيلالجيض يص يال إكدي يكيال  
  Laboratory 

diagnosis  
  ااميمؿ 

تشتمؿ اادراسال ا مراض    NEUR 705 سضيال  15
 اايص يال يد : 

ملاد 
 ااتةصص 

  م ضئرات  ظريال    
  Grand round   إجتمضع يدم  ملسع  
  Journal club   دلة اادلريضت اا ديثال   
  درلس إكدي يكيال مرتيف أس لييًض    
  مرلر داةد   ضاقسـ    
تسجؿ   ض األ شطال اامةتدفال     سضيال 51

 لر : 
كراسال 

 األ شطال 
 ئلر اامؤتمرات لاا دلات    

 اايدميال 
 

أ  ضث إئضىيال ت ضقش ى   دلة    
 اادلريضت اا ديثال 

 

ام ضقشال اا ضتت   
اامرئيال لأ دث أسضايب 

اايدـ لااتك لالجيض 
لاامكت ضت لش كال 

 ئلر اادقضتات اايدميال 
 ضاقسـ يلميًض لأس لييًض اام تظمال 
 لش ريًض 
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 ااميدلمضت 

 رسضاال اادكتلرا      سضيال  51
 ا جمضا      سضيال  33

 
 : نظام اإلمتحان
 الجزء األول: 

 ضثلالجيػػػض" +  –إةت ػػػضر ت ريػػػري مدتػػػ  ثػػػ ث سػػػضيضت ىػػػ  اايدػػػـل األكضديميػػػال "ىسػػػيلالجيض  -
 إةت ضر شفلي.

 الجزء الثاني: 
سػػضيضت ىػػ  األمػػراض اايصػػ يال )اايدػػـل ا كدي يكيػػال  0إةت ػػضراف ت ريريػػضف مػػدة كػػؿ م  مػػض  -

 لااتةصصيال(. 
 إةت ضر ت ريري مدت  سضيال ل صؼ ا ضاال يتلا  ااطضاب شر  ض للصؼ ي ج ض.  -

ةت ضر إكدي يك .  -  إةت ضر شفلي لاك
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 درجة الدكتوراه في : الطب النفسي  -13
الساعات 
 المعتمدة 

الساعات 
 األسبوعية 

 بندال المقررات الكود

 جزت ألؿ  يدـل أسضسيال تشمؿ:    سضيضت  3

سضيال كؿ   5
 أس لييف 

PSYC 701    اافسيلالجيض ااةضصال  ضاطب اا فس  

سضيال كؿ   5
 أس لييف 

PSYC 702    اا ضثلالجيض ااةضصال  ضاطب اا فس  

سضيال كؿ   5
 أس لييف 

PSYC 703  يضـ  -اا ضثلالجيض اا فسيال  

سضيال كؿ   5
 أس لييف 

PSYC 704  ةضص  -اا ضثلالجيض اا فسيال  

سضيال كؿ   5
 أس لييف 

PSYC 705  يضـ  -يدـ  فس  

سضيال كؿ   5
 أس لييف 

PSYC 706   ةضص –يدـ  فس  

 جزت ثض    يشمؿ ملاد ااتةصص ا ج ضريال:   كؿ أس لع:  سضيال  11
 3 ظري/ 1  51

 إكدي يك  
PSYC 707   األمراض اا فسيال اايضمال  

 3 ظري/ 1 9
 إكدي يك  

PSYC 708   األمراض اا فسيال ااةضصال  

  ااملاد ا ةتيضريال )يةتضر إث ضف(:    
 0 ظري/ 5  1

 إكدي يك  
PSYC 709   ااطب اا فس  ا طفضؿ  

 0 ظري/ 5 1
 إكدي يك  

PSYC 710   ااطب اا فس  ادمس يف  

 0 ظري/ 5   1
 إكدي يك 

PSYC 711   ا دمضف  

 0 ظري/ 5   1
  يك إكدي

PSYC 712    االراثال ى  ااطب اا فس  

 0 ظري/ 5  1
 إكدي يك 

PSYC 713    طب  فس  شري  

 كراسال األ شطال  تشمؿ:    سضيال  51
   ئلر  دلات لمؤتمرات يدميال   1 
  اامشضركال   شضطضتف يدميال  ضاقسـ    0 
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  اامشضركال ى  أ  ضث ااقسـ    0 
   ئلر دلرات تدري يال    1 
  (  ضاال 13دراسال متيمقال ايدد )   0 
دراسال اا ضثلالجيض اا فسيال لتت ع يدد    1 

 (  ضتت 1)
 

 رسضاال دكتلرا      سضيال  51
 ا جمضا      سضيال  35

 
 : نظام اإلمتحان
 الجزء األول: 

يدػػـ  - ضثلالجيػػض -إةت ػػضر ت ريػػري مدتػػ  ثػػ ث سػػضيضت ىػػ  اايدػػـل األكضديميػػال "ىسػػيلالجيض -
 إةت ضر شفلي. اا فس" + 

 الجزء الثاني: 
 سضيضت ى  ااطب اا فس  اايضـ.  0إةت ضر ت ريري مدت   -

 سضيضت ى  ااطب اا فس  ااةضص.  0إةت ضر ت ريري مدت   -

 إةت ضر ت ريري مدت  سضيال ل صؼ ا ضاال يتلا  ااطضاب شر  ض للصؼ ي ج ض.  -

ةت ضر إكدي يك . -  إةت ضر شفلي لاك
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 راه في : أمراض القمب واألوعية الدموية درجة الدكتو  -14
الساعات 
 المعتمدة 

 البند المقررات  الكود 

ليقـل  ضاتدريس ىي ض   Card 701 سضيضت  3
أيئضت قسـ ااقدب 
 ض ستيض ال  ضألقسضـ 
األةري اامتةصصال 
ليكلف ا مت ضف ىي ض 

ت ت ا شراؼ اام ضشر 
 اقسـ ااقدب 

اايدـل األسضسيال : اافسيلالج  
كيميضت اا يليال لاا

لاافضرمضكلالج  اا ضثلالجيض 
 لااتشريل ااتط يق  

 ااجزت األلؿ 

 تشمؿ   سضيال  53
 إجتمضيضت يدميال أس لييال  -أ

 ااجزت ااثض  

5  Card 702  Grand round   إجتمضع يدم  ملسع  
5  Card 703  Staff round   إجتمضع ريسال تدريس تقسـ  
1  Card 704  Echo conference   إجتمضع ااملجضت ااصلتيال  
1  Card 705  Journal club   ضدي اادلريضت اا ديثال   
1  Card 706  Angio conference   إجتمضع تصلير ااقسطرة ااقد يال  
1  Card 707  ECG/EPSconference     إجتمضع ااتةطيط ااك ر  
م ضئرات لتدريب يمد   -ب   سضيضت  4

كدي يك    لاك
 

1  Card 708  Cardiology lectures   م ضئرات ى  أمراض ااقدب
 لاأللييال اادمليال 

 

1  Card 709  Staff round general 

medicine  
إجتمضع يدم  أمراض  ضط ال 

 يضمال 
 

1  Card 710  Optional lectures 

Elechophysiology  

 

Adult interheart 

cardiology  

Paediatric 

cardiology  

molecular 

cardiology  

 

Penepheral 

vascular disease 

intensive care 

 م ضئرات إةتيضريال: 
 دراسال ك ر يال ااقدب. -5
تدة ت أمراض  -1

 ااقدب اد ضاغيف 

أمراض ااقدب  -0
 ا طفضؿ 

يدـ أمراض ااقدب  -5
 ااجزيس  

أمراض ااشراييف  -1
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cardiology   ااطرىيال 

 ريضيال ااقدب اامركزة  -3
1  Card 711  Optional practical, 

clinical sessions  
إةتيضري تدري ضت يدميال 

كدي يكيال   لاك
 

 كراسال أ شطال     سضيال  51
 اارسضاال     سضيال  51
 ا جمضا      سضيال  33

 
 : نظام اإلمتحان
 الجزء األول: 

كيميػػضت  يليػػال"+  -إةت ػضر ت ريػػري مدتػػ  ثػػ ث سػػضيضت ىػػ  اايدػػـل األكضديميػػال "ىسػػيلالجيض -
 إةت ضر شفلي.

 إةت ضر ت ريري مدت  ث ث سضيضت ى  "اافضرمضكلالج  +  ضثلالج " + إةت ضر شفلي. -

إةت ػػضر ت ريػػري مدتػػ  ثػػ ث سػػضيضت ىػػ  اايدػػـل األكضديميػػال "ااتشػػريل ااتط يقػػ  + إةت ػػضر  -
 شفلي. 

 الجزء الثاني: 
 سضيضت ى  أمراض ااقدب لاأللييال اادمليال.  0إةت ضراف ت ريريضف مدة كؿ م  مض  -
 ت ريري مدت  سضيال ل صؼ ا ضاال يتلا  ااطضاب شر  ض للصؼ ي ج ض. إةت ضر  -

ةت ضر إكدي يك . -  إةت ضر شفلي لاك

 إةت ضر يمد  ى  رسلمضت لاألشيضت   إةت ضرات أمراض ااقدب اامةتدفال.  -
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 درجة الدكتوراه في : طب األطفال -15
الساعات 
 المعتمدة 

 البند المقررات  الكود 

يكلف ا مت ضف ت ت ل   سضيضت  3
إشراؼ لمسسلايال قسـ 

 األطفضؿ 

يدـل أسضسيال: يقـل قسـ األطفضؿ 
 ضاتدريس مع ا ستيض ال  ضألقسضـ 

 اامتةصصال 

 ااقسـ األلؿ 

0  PEDI 701  Applied physiology   اافسيلالجيض ااتط يقيال  
0  PEDI 702  Applied Pathology   اا ضثلالجيض ااتط يقيال  
 ااقسـ ااثض    يدـل ااتةصص لتشمؿ:    سضيال  15
54  PEDI 703     درلس إكدي يكيال مع مرلر داةد  
3  PEDI 704    ئلر لرش اايمؿ  ضاقسـ   
تسجؿ   ض األ شطال اامةتدفال    سضيال  51

 لر : 
 كراسال األ شطال 

 ئلر مؤتمرات ل دلات يدميال     3
لرسضسؿ لاامشضركال ى  تقديـ 

 ضادلريضت األ  ضث اام شلرة  

 

  دلرات تدري يال إج ضريال ى :     3
األطفضؿ  ديث  االتدة لتشمؿ     1

 اات فس ااص ضي  لا  يضش 
 

  ااطلارئ لكيفيال إىضقال طفؿ     1
  ااي ضيال اامركزة  مشتم ت ض     1
 تدريب إةتيضري ى  أ د ااملاد:     5

 أمراض ااقدب   ااج ضز اات فس .
ا مل ااكد  األيصضب لااغدد لا

 أمراض اادـ ج ضز رئم  لك د 

 

1   Radiodiagnosis 

Nuclear medicine 

Ultrasonography 

Electrophysiology  

  طرؽ ااتشةيص اا ديثال 

 رسضاال     سضيال  51
 ا جمضا      سضيال  33

 
 : نظام اإلمتحان
 الجزء األول: 

يػػػال "ىسػػػيلالجيض + ػػػضثلالج " + إةت ػػػضر ت ريػػػري مدتػػػ  ثػػػ ث سػػػضيضت ىػػػ  اايدػػػـل األكضديم -
 إةت ضر شفلي.
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 الجزء الثاني: 
سػػػػضيضت ىػػػػ  أمػػػػراض طػػػػب األطفػػػػضؿ متئػػػػم ال  0إةت ػػػػضراف ت ريريػػػػضف مػػػػدة كػػػػؿ م  مػػػػض  -

 ادتةصصضت اامةتدفال )ا ةتيضريال لا ج ضريال(. 

 إةت ضر ت ريري مدت  سضيال ل صؼ ا ضاال يتلا  ااطضاب شر  ض للصؼ ي ج ض.  -

ةت ػػضر إكد - ي يكػػ  يتكػػلف مػػف ى ػػص لم ضقشػػال  ضاػػال طليدػػال لثػػ ث  ػػضتت إةت ػػضر شػػفلي لاك
 يد  األقؿ قصيرة أ دارمض رئيع. 
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 درجة الدكتوراه في: طب الصناعات واألمراض المينية  -16
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 جزت ألؿ  يدـل أسضسيال   سضيضت  3
1  OCCU 

701  
ي قال  طب  اا ديث ى  اافسيلالجيض ىيمض ا 

 ااص ضيضت 
 

1  OCCU 

702  
اا ديث ى  اا ضثلالجيض ىيمض ا  ي قال  طب 

 ااص ضيضت 

 

1  OCCU 

703  
 – يسيال  –ااسمـل ا كدي يكيال )م  يال 

 ص ضييال( 
 

 جزت ثض      سيال  11
  مقرر إج ضري يمد  /  ظري   سضيال  51
5  OCCU 

704 

 لظضسؼ اارسال لاات فس 
ةت ضرات ااديضقال لتقييـ اايجز يف طريؽ  لاك

 إةت ضرات ااقدب لاارسال 

 

5  OCCU 

705  

إةت ضرات ااسمع لقيضسضت  لتقييـ اايجز 
 ااسمي  

 

5  OCCU 

707  

  صلر األشيال اامقطييال 

0  OCCU 

708  

   ضثلالجيض ل ضثلالجيض إكدي يكيال 

5  OCCU 

709  

  رسـ قدب ك ر ضس  

مسم  ش ضدة اايدـل ا ةت ضريال: ت دد   سضيال  50
 اادكتلرا  اامم ل ال 

 

  ألًت: )اايدـل اا يسيال لاألمراض اام  يال(   
5  OCCU 

710  

اا ديث ى  طرؽ االقضيال مف ااتيرئضت  -5
 اامةتدفال ى  اامصض ع لااتيرئضت اا يسيال 

 

9  OCCU 711  1-  دراسال اامةضطر اا يسيال  
  ثض يًض: )طب ااص ضيضت لاألمراض اام  يال(   
9  OCCU 712  5-  أ دث مقرر يدم  ى  طب  
5  OCCU 713  1-  األمراض اا ضط ال ىيمض ا  ي قال  طب

 ااص ضيضت 
 

  ثضاثًض: )ااسمـل ا كدي يكيال (   
9 OCCU 714  5-  أ دث مقرر يدم  ى  ااسمـل ا كدي يكيال  
5  OCCU 715  1-  األمراض اا ضط ال  
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 كراسال األ شطال   تشمؿ األ شطال اآلتيال:  سضيال  51
   ئلر رسضسؿ يدميال    1
  ييضدات ةضرجيال    5
  مرلر إكدي يك     5
  مؤتمرات يدميال   5
  دلرات تدري يال    1
  كتض ال لتقديـ ملئليضت  ديثال    5
تقديـ   ث يدم   ديث   ضدي اادلريضت    5

 اا ديثال 
 

 رسضاال    سضيال  51
 ا جمضا     سضيال  35

 
 اإلمتحان: نظام 

 الجزء األول: 
إةت ضر ت ريري مدت  ث ث سضيضت ى  اايدلمف األكضديميال "ىسيلالجيض +  ضثلالج  إكدي يكيال" + إةت ضر  -

 شفلي.

 الجزء الثاني: 
سضيضت ى  أمراض طب ااص ضيضت لاألمراض اام  يال أل ااسمـل  0إةت ضراف ت ريريضف مدة كؿ م  مض  -

 ا كدي يكيال أل يدـل اا يسال. 
إةت ػػضر ت ريػػري مدتػػ  سػػضيال ل صػػؼ ا ضاػػال  ضط ػػال يتػػلا  ااطضاػػب شػػر  ض للصػػؼ ي ج ػػض أل ملئػػلع  -

 يدم    ث  ىيمض ا  ي قال  ضألمراض اام  يال لطب ااص ضيضت لااسمـل ا كدي يكيال. 

 إةت ضر شفلي.  -

ة ا ةتيضريػػال إةت ػػضر إكدي يكػػ  ىػػ  مػػضدة اا ضط ػػال اايضمػػال ادمػػضدة ا ةتيضريػػال األلاػػ  لاا ضط ػػال ااةضصػػال ادمػػضد -
 ااثض يال لااثضاثال. 

 إةت ضر يمد  ى  لسضسؿ ااتشةيص لتقييـ اايجز اا ضتج يف األمراض اام  يال لاا يسال. -
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 درجة الدكتوراه في: الطب الشرعي والسموم اإلكمينيكية  -17
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 تشريل ػ رستلالجى ىسيلالجى   ضثلالجى  
ض ل يال ادمسسلايال ااط يال لاة قيضت اام ضدىت ااق

 اام  يال 
 ا صضت ط ى  

 ااجزت اتلؿ 

األمراض اا ضط ال ىيمض يةتص  ملئليضت   FORE 701 سضيضت  4
 اادراسال )مقرر يدم  ليمد ( 

 ااجزت ااثض   

 ملاد ااتةصص  ااطب ااشري  )مقرر يدم  ليمد (   FORE 702 سضيال  51
  ـل )مقرر يدم  ليمد ( يدـ ااسم  FORE 703 سضيال  51
 ئلر  دلات لمؤتمرات ل ئلر دلرات   سضيضت  4

 تدري يال 
 كراسال أ شطال 

ت ئير أ  ضث إئضىيال  كتض ال لدراسال تقضرير   
 ط يال شرييال 

 

 رسضاال دكتلرا     سضيال  55
 ا جمضا     سضيال  33

 
 نظام اإلمتحان :

ة 0إةت ضر ت ريري مدت   -  ت ضر يمد  لشفلي. سضيضت ى  ااطب ااشري  لاك

سضيضت ى  يدـ ااسملـ لاألمراض اا ضط ال ىيمض يةتص  0إةت ضر ت ريري مدت   -
ةت ضر يمد  لشفلي.    ملئليضت اادراسال لاك

 إجرات ااصفال ااتشري يال لكتض ال تقرير ي  ض.  -
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 درجة الدكتوراه في: الصحة العامة والطب الوقائي اإلجتماعي   -18
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات لكودا

 COMM سضيضت  3

701  
 جزت ألؿ  يدـل أسضسيال 

 COMM سضيال  15

702  
كدي يك  ى  مضدة  تدريب  ظري ليمد  لاك

ااتةصص ااص ال اايضمال يشمؿ ملاد إج ضريال 
 لأةري إةتيضريال 

 جزت ثض   

تسجؿ   ض األ شطال اامةتدفال مثؿ  ئلر   سضيضت  53
اادلرات ااتدري يال اا دلات اايدميال لاامؤتمرات ل 

جرات أ  ضث إئضىيال   لاك

 كراسال األ شطال 

ت ضقش ي د ا  ت ضت م  ض أي  يد يضميف مف   سضيال  13
 ااتسجيؿ 

 رسضاال اادكتلرا  

 ا جمضا     سضيال  33

 
 إختبار الجزء األول:

 سضيضت + ى  ااتةصص اادقيؽ + إةت ضر شفليال.  0إةت ضر ت ريري مدت   -

 الجزء الثاني: 
سضيضت ى  جميع اافرلع ااةضصال  ضاص ال اايضمال +  0 ضراف ت ريريضف مدة كؿ م  مض إةت -

 إةت ضر شفلي. 
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 درجة الدكتوراه في: الكبد والجياز اليضمي واألمراض المعدية -19
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 ااجزت األلؿ  يشمؿ اآلت :   سضيضت  3
يدـل ط يال   مقررات إج ضريال ر :  

 أسضسيال: 
5  TROP 701   اافسيلالجيض ااتط يقيال  
5  TROP 702   اا كتريلالجيض لااطفيديضت  
5  TROP 703   اا ضثلالجيض ااتط يقيال  
5  TROP 704    اافضرمضكلالج  

 1كؿ م  ض 
 سضيال 

  مقررات إةتيضريال )يةتضر م  ض لا د(  

 TROP 705  دـ ااجي ضت اا يلالجيض ااجزيسيال لي  
 TROP 706   اام ضيال  
 TROP 707   اا ضثلالجيض ا كدي يكيال  
 TROP 708   ااطب اا للي  
 TROP 709   ااكيميضت اا يليال ااتط يقيال  
 TROP 710   األشيال ااتشةيصيال  
 ااجزت ااثض    ملاد ااتةصص ليشمؿ:   سضيال  15
3  TROP 711  م ضئرات  ظريال  
0  TROP 712   دلات اادلريضت اا ديثال   
3  TROP 713   درلس إكدي يكيال  
3  TROP 714   مرلر داةد  ى  ااقسـ  
0  TROP 715   إجتمضيضت يدميال ملسيال  
 كراسال األ شطال  تشمؿ:   سضيال  51
   ئلر مؤتمرات لم ضقشال رسضسؿ يدميال    0
دلرات تدري يال ى  اام ضرات اامةتدفال ) د   

سضيال ميتمدة أكؿ  1تيف( لت سب أد   م ضر 
 ش لر ى  م ضرة لا دة:  3تدريب 

 

  م ضظير ااج ضز اا ئم    
  م ضظير ااق لات اامراريال   
  ااملجضت ىلؽ ااصلتيال   
  اادل در   
  ااملجضت ىلؽ ااصلتيال  ضام ظضر   
  ااي ضيال اامركزة امرئ  ااك د   
  ااتيضمؿ مع اتل سال   
  ع اا ميضت مج لاال ااس ب ااتيضمؿ م  
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 أ  ضث إئضىيال ) ير ملائيع رسضسؿ ااطضاب(    5
ت سب سضيال اكؿ   ث  ظري يقدـ ى  ااقسـ 
لسضيتضف إذا قدـ ى  مؤتمر يدم  أل كضف 

 يمديًض 

 

 رسضاال اادكتلرا     سضيال  51
 ا جمضا     سضيال  33

 
 نظام اإلمتحان :
 الجزء األول: 

  ث سضيضت ى  اايدـل األكضديميال "ىسيلالجيض+  ضثلالج " + إةت ضر شفلي. إةت ضر ت ريري مدت  ث -

إةت ضر ت ريري مدت  ث ث سضيضت ى  اايدـل األكضديميال " كتريلالج  + طفيديضت + ىضرمضكلالج  +  -
 إةت ضر شفلي. 

 الجزء الثاني: 
 سضيضت.  0إةت ضراف ت ريريضف مدة كؿ م  مض  -

  د لااج ضز اا ئم  االرقال األلا  تشمؿ أمراض ااك
 لاالرقال ااثض يال ى  األمراض ااميديال لاامتلط ال. 

 إةت ضر ت ريري مدت  سضيال ل صؼ ا ضاال يتلا  ااطضاب شر  ض للصؼ ي ج ض.  -
ةت ضر إكدي يك .  -  إةت ضر شفلي لاك
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 درجة الدكتوراه في : الباثولوجيا اإلكمينيكية والكيميائية -20
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

مقررات  أر يال ىصلؿ دراسيال لتتئمف :   سضيال  03
 ااتةصص 

3  CPAT 701   م ضئرات  ظريال  
4 CPAT 702    إجتمضع يدم Seminars    
ا شتراؾ ى  إجرات جميع اات ضايؿ ااةضصال    53

 تةصص ااطضاب: يتـ إةتيضر أ د 
ااتةصصضت اآلتيال ت يًض املئلع رسضاال 

 تلرا : اادك

 

 CPAT 703   أمراض اادـ  
 CPAT 704  اام ضيال  
 CPAT 705   ااميكرل يلالجيض ا كدي يكيال  
 CPAT  

706  

  اا ضثلالجيض ااكيميضسيال 

 كراسال األ شطال  تسجؿ   ض األ شطال اامةتدفال لم  ض:   سضيال  51
   ئلر اامؤتمرات لاا دلات ااط يال    1
ألج زة اامةتدفال اامتطلرة دلرات تدري يال يد  ا  4

مثؿ ج ضز ااتدىؽ ااةدلي لتفضيد  اا دلرة 
 FISH ااتسدسد  ل 

 

 تقديـ اا ديث ى  ااتةصص ى    1

Seminars  

 

 رسضاال اادكتلرا     سضيال  51
 ا جمضا     سضيال  33

 
 نظام اإلمتحان: 

 سضيضت.  0إةت ضراف ت ريريضف مدة كؿ م  مض  -
 إةت ضر يمد . -

 لي. إةت ضر شف -
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 درجة الدكتوراه في: الجراحة العامة:  -21
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 ااقسـ األلؿ  ىصؿ دراس  لا د ى  اايدـل ااط يال األسضسيال  سضيضت  3
  يقـل  ضاتدريس قسـ ااجرا ال:   
 SURG  

701  
 ااتشريل ااتط يق  

Applied Anatomy  

 

 SURG 703  يض ااتط يقيال اا ضثلالج 
Applied Pathology  

 

يشمؿ ااتدريب اا ظري لاايمد  لا كدي يك    سضيال  15
 ى  مضدة ااتةصص مض يد : 

 ااقسـ ااثض   

=  5/4اايـل
 سضيال 

SURG 704   ئلر اامرلر  ضاقسـ   

 = اايـل
 سضيال5/4

SURG 705   ئلر استال اايمديضت   

=  5/4اايـل
 سضيال 

SURG 705   أس لع اا لادث  اامشضركال ى  

/5اام ضئرة=
 سضيال 51

SURG 706   ئلر م ضئرات اادراسضت اايديض  Post-

graduate  م ضئرات ى   3)تيط   لاقع
األس لع  ميدؿ ث ث م ضئرات ى  كؿ مف 

 يلم  ااةميس لااجميال( 

 

 كراسال األ شطال  تشمؿ:  ` سضيال  51
 5اامؤتمر =
 سضيال 

   ئلر اامؤتمرات اايضاميال  

امؤتمر ا
 سضيال 5=

   ئلر اامؤتمرات اام ديال  

ا جتمضع 
 سضيال 5/1=

   ئلر اامؤتمر اايدم  ادقسـ  

 5/1اادلرة=
 سضيال 

 ئلر دلرات تدري يال ى  اام ضظير  
ااتشةيصيال أل ااي جيال أل ى  ااجرا ال 

 ااميكرلسكل يال 

 

 اارسضاال   سضيال  51
 ا جمضا     سضيال  33
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 نظام اإلمتحان :
 زء األول: الج

إةت ضر ت ريري مدت  ث ث سضيضت ى  اايدـل األكضديميال "ااتشريل ااجرا   + اا ضثلالجيػض  -
 ااجرا يال ااةضصال" + إةت ضر شفلي. 

 الجزء الثاني: 
سػػػػضيضت ىػػػػ  ااجرا ػػػػال اايضمػػػػال لىرلي ػػػػض ليشػػػػمؿ  0إةت ػػػػضراف ت ريريػػػػضف مػػػػدة كػػػػؿ م  مػػػػض  -

ااػػػدقيؽ ااػػػذي يشػػتمؿ يدػػػ  جرا ػػػال ا مت ػػضف اا ظػػػري سػػؤاؿ إةتيػػػضري  ضا سػػػ ال ادتةصػػص 
 جرا ال ااج ضز اا ئم . –جرا ال ااك د  -جرا ال أطفضؿ –جرا ال تجميؿ  -ألييال دمليال

 إةت ضر ت ريري مدت  سضيال ل صؼ ا ضاال يتلا  ااطضاب شر  ض للصؼ ي ج ض.  -

 إةت ضر شفلي. -

 إةت ضر إكدي يك  يشمؿ  ضاال ك يرة ل ضتت قصيرة.  -
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 توراه في: طب العين وجراحتيا درجة الدك -22
الساعات 
 المعتمدة

 البند المقررات الكود

 ااجزت األلؿ  يشمؿ:   سضيضت  3
 تشريل لأج ال   OPHT 701 سضيال  5.1

Anatomy & Embryology  

 

  OPHT سضيال  5.1

702  
 ىسيلالجيض 

Physiology  

 

   Optics صريضت   OPHT 703 سضيال  5.1
  ضثلالج  ل ضكتليلالج    OPHT 704 سضيال  5.1

Pathology & bacteriology  

 

 ااجزت ااثض    ااتدريب اا ظري لاايمد  ليشمؿ:   سضيال  15
=    ئلر اامرلر  ضاقسـ   OPHT 705 سضيال 5/4يـل
سضي5/4استال=

 ة 
OPHT 706   ئلر استال اايمديضت   

سض5/4ييضدة=
 يال 

OPHT 707   ئلر ااييضدات ااةضرجيال   

= سضي5/51يـل
 ة 

OPHT 708   ئلر م ضئرات اادراسضت اايديض  

Postgraduate  
 

تدريب يد  أ د تةصصضت ااييلف اادقيقال   
Subspeciality  

 

 OPHT 709   1ااميض  اا يئضت- Cataract   
 OPHT 710   2ااميض  اازرقضت- Glaucoma   
 OPHT 711  3- Vitreo-retinal surgery  

 جضج  لااش كيال جرا ال ااجسـ ااز 
 

 OPHT 712   4 جرا ال- Refractive surgery  
 قصر اا ظر 

 

 OPHT   5جرا ال تجميؿ- Oculoplastics   
 OPHT 714 6- Paediatric Ophthlmplogy 

& Strabismus   طب لييلف األطفضؿ
 لاا لؿ 

 

 OPHT 715 7- Cornea and external 

diseases  

 رجيال أمراض ااقر يال لااييف ااةض

 

 OPHT 716 8-Medical and investigative 

ophthalmology  
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 OPHT  

717  

Neurophthalmology  

 األمراض اايص يال لاارمد 
 

 OPHT 718   أمراض ااش كيالMedical Retina   
 OPHT 719   إات ضب اايلىيضUveitis   
 OPHT 720  Investigative 

Ophthalmology  ى لص أمراض
  ااييلف

 

 كراسال أ شطال  تسجؿ   ض األ شطال مثؿ:   سضيال  51
- دلة
 سضيال 5/4

  ئلر  دلات يدميال ل دلات اادلريضت  

Journal club  
 

   ئلر اامؤتمرات اام ديال   5/1مؤتمر=
   ئلر مؤتمرات يضاميال   5/1مؤتمر=
   ئلر دلرات تدري يال    5/1دلرة
 رسضاال    سضيال  51
 إجمضا     سضيال  33

 نظام اإلمتحان :
 الجزء األول: 

إةت ضر ت ريري مدت  ث ث سضيضت ى  اايدػـل األكضديميػال " كتريلاػلج +  ػضثلالج  +  صػريضت "  -
 + إةت ضر شفلي. 

إةت ػػضر ت ريػػري مدتػػ  ثػػ ث سػػضيضت ىػػ  اايدػػـل األكضديميػػال "تشػػريل لاج ػػال+ ىسػػيلالجيض + إةت ػػضر  -
 شفلي.

 الجزء الثاني: 
 سضيضت ى  طب ااييلف.  0إةت ضر ت ريري مدت   -

 سضيضت ى  جرا ال ااييلف.  0إةت ضر ت ريري مدت   -

إةت ػػضر ت ريػػري مدتػػ  سػػضيال ل صػػؼ ا ضاػػال يتػػلا  ااطضاػػب شػػر  ض للصػػؼ ي ج ػػض لىػػ   فػػس  -
يةتػضر ااطضاػب سػؤاؿ  ( Suspeciality)اايـل إةت ضر امدة سضيال ل صؼ ى  ااملاد ا ةتيضريال 

 لا د اإلجض ال يدي . 

ةت ضر إكدي يك .  إةت ضر شفلي -  لاك

 إةت ضر جرا ال يمد .  -
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 درجة الدكتوراه في: طب وجراحة األذن واألنف والحنجرة  -23
الساعات 
 المعتمدة 

 البند المقررات  الكود 

 ااجزت األلؿ   يدـل ط يال أسضسيال: ىصؿ دراس  لا د  UNIV 701 سضيضت  1

 ؼ يدـ األج يال لااتشريل ا ذف لاأل  ENT 701 سضيضت  1
 لاا  جرة لاارأس لاارق ال 

Embryology and anatomy of the 

ear, nose, throat and head and 

neck  

  ملاد إج ضريال 

 ENT 702  ضثلالجيض األ ؼ لاألذف لاا  جرة لألراـ 
 اارأس لاارق ال

Pathology of ENT diseases and 

head and neck swellings, 

neoplasms  

  

 ENT 703  الجيض ااسمع لااتلازف لىسيلالجيض ىسيل
 األ ؼ لااجيلب األ فيال لاات فس لاا دع 

Physiology of the auditory, 

vestibular systems. Physiology 

of the nose, paranasal sinuses. 

Physiology of respiration and 

deglution  

  

 تشريل يص   متقدـ لتشريل جرا   اقضع  ENT 704 سضيال  5
 ااجمجمال 

Advanced neuroanatomy and 

surgical anatomy of the skull 

base  

  ملاد إةتيضريال 

 ENT 705   أسضسيضت اام ضيال لاا سضسيال 
Basics of allergy and immunity  

  

 ENT 706   أسضسيضت ااجرا ال  ضاديزر 
Basic principles of laser surgery  

  

 ENT 707   اامتقدمال ادصلت لااك ـ اافسيلالجيض 
Advneced physiology of voice 

and speech production  

  

 ENT 708    اافسيلالجيض اامتقدمال ادج ضز ااسمي
 لااتلازف 

Advanced physiology of 

auditory and vestibular systems  

  

يدـل األذف لاأل ؼ لاا  جرة لجرا ال اارأس   سضيال  15
 ال ىصلؿ دراسيال لاارق ال: ث ث

 ااجزت ااثض    

  ملاد إج ضريال  تلزيع كضآلت :   709 سضيال  54
   م ضئرات  ظريال   710 سضيال  3
    ئلر اايمديضت   712 سضيال  3
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 Grand ئلر ا جتمضع اايدم  ااملسع  713 سضيال  0

round  
 Journal club إجتمضع اادلريضت 

 & Radiology ييضدات األشيال لاأللراـ 

tumour clinic  

  

    Otology أذف  714 
    Rhinology أ ؼ  715 
 717  Head, Neck, Maxillofacial 

surgery  
  

  ملاد إةت ضريال  سضيضت(   5م ضئرات  ظريال ) 718 سضيال  3
 سضيال  1
 
 
 
 
 سضيال  1
 
 سضيال  1
 

 ئلر مؤتمرات للرش يمؿ ل دلات  -5 
ًض يدميال )يتـ اات ديد لا ي ف مس ق

 اسضيضت كؿ  شضط ييمد   (
 ئلر دلرات تدري يال ى  اام ضرات  -1

 اامةتدفال. 

تقديـ ا ضتت ا كدي يكيال لاأل  ضث  -0
ى    Review articlesاايدميال 

 اامرلر اايدم  ل دلة اادلريضت. 

  ئلر م ضقشضت اارسضسؿ  ضاقسـ  -5

 كراسال أ شطال  

 رسضاال     سضيال  51
 إجمضا      سضيال  33

 جزء األول:إمتحان ال
ىسػػيلالجيض( ليلئػػع  ظػػضـ ا مت ض ػػضت  – ضثلالجيػػض  -ليػػتـ ىػػ  اايدػػـل األسضسػػيال )تشػػريل -

  ميرىال األقسضـ األكضديميال اامي يال. 
 يشضرؾ قسـ األ ؼ لاألذف ى  ا مت ض ضت ااشفليال.  -

 إمتحان الجزء الثاني: 
 ا  جرة. سضيضت ى  أمراض األذف لاأل ؼ لا 0إةت ضراف ت ريريضف مدة كؿ م  مض  -
إةت ضر ت ريري مدت  سضيال ل صؼ ى   ضاال يتػلا  ااطضاػب شػر  ض لتشةيصػ ض للصػؼ  -

 ي ج ض. 

 ضاػال قصػيرة  1إةت ػضرات إكدي يكيػال مػف اج تػيف أل أكثػر لتشػمؿ اج ػال  ضاػال طليدػال لاج ػال  -
مت ػػضف يمدػػ   ىػػ  اامشػػر ال أل  رىػػال اايمديػػضت   إذا اػػـ   Operative يدػػ  األقػػؿ لاك

 مشر ال. تتلاىر ااجثث ى  اا
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 درجة الدكتوراه في: جراحة المسالك البولية والتناسمية  -24
الساعات 
 المعتمدة 

 البند المقررات  الكود 

ااتدريس قسـ اامسضاؾ اا لايال   سضيضت  3
 لاألقسضـ اامي يال 

اايدـل األسضسيال: ىصؿ 
 لا د 

 ااقسـ األلؿ 

1  UROL 701  Surgical anatomy     ااشريل ااجرا  
1  UROL 702  Applied Physiology   اافسيلالجيض ااتط يقيال  
1  UROL 703  Applied pathology   اا ضثلالجيض ااتط يقيال  
ااتدريب اا ظري لاايمد      15

لا كد يك  ى  
 ااتةصص: 

 ااقسـ ااثض   

= 5/4اايـل
 سضيال 

UROL 704    ئلر اامرلر 
  ضال دات 

 

= 5/4اايـل
 سضيال 

UROL 705   ئلر اايمديضت   

اام ضئرة 
=5/1 

 سضيال 

UROL 706  Post graduate lectures   ئلر م ضئرات 
 3اادراسضت اايديض )

 م ضئرات أس لييًض( 

 

 كراسال أ شطال  تشمؿ:    سضيال  51
 5مؤتمر =
 سضيال 

 ئلر اامؤتمرات   
 اايضاميال 

 

/5مؤتمر=
 سضيال 1

 ئلر اامؤتمرات   
 اام ديال 

 

/5مؤتمر=
 ال سضي1

 ئلر اامؤتمر اايدم    
 ادقسـ 

 

/5اادلرة=
 سضيال 1

 ئلر دلرات تدري يال   
ى  اام ضظير 

 ااتشةيصيال لااي جيال 

 

 اارسضاال     سضيال  51
 ا جمضا      سضيال  33
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 نظام اإلمتحان: 
 الجزء األول: 

لالج  إةت ضر ت ريري مدت  ث ث سضيضت ى  اايدػـل األكضديميػال "ااتشػريل ااجرا ػ  +  ػضث -
 ااجرا   + ىسيلالجيض " + إةت ضر شفلي.

 
 الجزء الثاني: 

 سضيضت.  0إةت ضراف ت ريراف مدة كؿ م  مض  -
 إةت ضر ت ريري مدت  سضيال ل صؼ ا ضاال يتلا  ااطضاب شر  ض للصؼ ي ج ض.  -

 إةت ضر شفلي مع أشيضت ليي ضت  ضثلالجيض جرا يال.  -

 إةت ضر إكدي يك   ضتت قصيرة لطليدال.  -
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 درجة الدكتوراه في: جراحة العظام  -25
الساعات 
 المعتمدة 

 البند المقررات  الكود 

قسـ اايظضـ لاألقسضـ   سضيضت  3
 اامةتدفال. 

ىصؿ دراس  لا د ى  اايدـل 
ااط يال األسضسيال يقـل 
 ضاتدريس مجمليال مف 

 األسضتذة. 

 ااقسـ األلؿ 

 OPTH 701  Clinical Applied 

Anatomy  
  تشريل إكدي يك  تط يق  

 ORTH 702  Biomechanics   ميكض يكض  يليال  
 ORTH 703  Clinical physiology   ىسيلالجيض  يليال  
 ORTH 704 Sur. Pathology   ضثلالجيض جرا يال   
يشمؿ ااتدريب اا ظري    سضيال  15

لا كدي يك  لاايمد  ى  
جزس  أمراض اايظضـ 

 ت : لا صض ضت اآل

 ااقسـ ااثض   

5/53 
 سضيال 

ORTH 705    م ضئرة أس لييًض أمراض
 اايظضـ لاامفضصؿ. 

 

5/53 
 سضيال 

ORTH 706    م ضئرة أس لييًض  صض ضت
 اايظضـ لاامفضصؿ. 

 

5/4 
 سضيال 

ORTH 707    ئلر اامرلر اايضـ  ضاقسـ 
 أس لييًض. 

 

5/4 
 سضيال 

ORTH 708    ئلر استال يمديضت 
 .أس لييضً 

 

5/4 
 سضيال 

ORTH 709    ئلر قسـ اطلارئ مرة 
 أس لييًض.

 

كراسال  تشمؿ  ئلر:    سضيال  51
 األ شطال 

5/4   Clinical conference   دلة إكدي يكيال أس لييال 
  ضاقسـ 

 

¼  Clinical symposium   دلة ش ريال  ضاقسـ   
رسضاال مضجستير  1م ضقشال    ¼

 ى  كؿ ىصؿ دراس  
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رسضاال دكتلرا  كؿ  5شال م ضق   5/4
 ىصددراس  

 

دلرة تدري يال م ضظير    ½
اامفضصؿ ااتشةيصيال 

 لااي جيال 

 

دلرة تدري يال ادمفضصؿ    ½
 ااص ضييال 

 

  مؤتمر جرا ال اايظضـ ااس لي    ¼
 اارسضاال     سضيال  51
 ا جمضا      سضيال  33

 
 نظام اإلمتحان: 

 الجزء األول: 
ث سػضيضت ىػ  اايدػـل األكضديميػال "ااتشػريل+  ػضثلالج  ااجرا ػ  إةت ضر ت ريػري مدتػ  ثػ  -

 + ىسيلالجيض + ط ييال  يليال لميكض يكض  يليال" + إةت ضر شفلي. 
 الجزء الثاني: 

 سضيضت.  0إةت ضراف ت ريريضف مدة كؿ م  مض  -

 إةت ضر ت ريري مدت  سضيال ل صؼ ا ضاال يتلا  ااطضاب شر  ض للصؼ ي ج ض.  -

 شيضت لآتت جرا يال ليمديضت. إةت ضر شفلي مع أ -

 إةت ضر إكدي يك   ضتت قصيرة لطليدال.  -

 
 
 



125 

 

 درجة الدكتوراه في: أمراض النساء والتوليد  -25
الساعات 
 المعتمدة 

 البند المقررات الكود 

يدـل ط يال أسضسيال يقـل  ضاتدريس قسـ أمراض   سضيضت  0
اا سضت لااتلايد مع ا ستيض ال  ضألقسضـ اامةتصال 

 : لر 

 ااقسـ األلؿ 

  ملاد إج ضريال:   
 OBGN سضيال  5.1

701  
  ااتشريل ىيمض يتيدؽ   مراض اا سضت لااتلايد 

 OBGN سضيال  5.1

702  
ااميكرل يلالج  ىيمض يتيدؽ   مراض اا سضت 

 لااتلايد 
 

 OBGN سضيضت  0

703  
  اا ضثلالجيض ىيمض يتيدؽ   مراض اا سضت لااتلايد 

  ةتيضريال )يةتضر لا د ىقط م  ض(: ملاد إ  سضيال  5
  ىسيلالجيض ااتكضثر   اكؿ م  ض 

  يدـ اام ضيال ىيمض يتيدؽ   مراض اا سضت لااتلايد   
  يدـ االراثال   
  يدـ اا يلالجيض ااجزيسيال   
 ااقسـ ااثض    تشمؿ دراسال ااتةصص اآلت :   سضيال  15
 OBGN 

704  
  م ضئرات  ظريال 

 OBGN 

705  
  مضيضت يدميال ملسيال إجت

 OBGN 

706  
  درلس إكدي يكيال 

 OBGN 

707  
   ئلر اايمديضت لاا ئلر  قسـ ااتلايد 

 OBGN 

708  
  مرلر داةد   ضألقسضـ 

كراسال  تسجؿ   ض األ شطال اامةتدفال:   سضيال  55
 األ شطال 

 ئلر اامؤتمرات لاا دلات اايدميال لم ضقشضت   سضيضت  0
 ادكتلرا  رسضسؿ اامضجستير لا

 

اادلرات ااتدري يال ى  اام ضرات اامةتدفال مثؿ   سضيضت  0
 ااملجضت ىلؽ ااصلتيال لاام ضظير ااجرا يال 

 

 رسضاال اادكتلرا     سضيال  51
 ا جمضا     سضيال  33
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 نظام اإلمتحان: 
 الجزء األول: 

+  إةت ػػػػػضر ت ريػػػػػري مدتػػػػػ  ثػػػػػ ث سػػػػػضيضت ىػػػػػ  اايدػػػػػـل األكضديميػػػػػال " ااتشػػػػػريل ااجرا ػػػػػ  -
 ااميكرل يلالجيض+  ضثلالج  ىيمض يتةص أمراض اا سضت لااتلايد " + إةت ضر شفلي. 

 الجزء الثاني: 
سػػػضيضت أ ػػػدرمض ىػػػ  أمػػػراض اا سػػػضت لاآلةػػػر ىػػػ   0إةت ػػػضراف ت ريريػػػضف مػػػدة كػػػؿ م  مػػػض  -

 ااتلايد. 

إةت ضر ت ريري مدت  سضيال ل صػؼ ا ضاػال يتػلا  ااطضاػب شػر  ض للصػؼ ي ج ػض. لىػ   -
إةت قضر إةتيضري ت ريري مدت  سضيال ل صؼ ى  أ د اافرلع اآلتيال "ىسيلالجيض   فس اايلـ
 يدـ اام ضيال ىيمض يتيدؽ   مراض اا سضت ليدـ االراثال ليدـ اا يلالجيض ااجزسيال.  –ااتكضثر 

 إةت ضر شفلي مع أشيضت لآتت جرا يال ليمديضت.  -

 إةت ضر إكدي يك   ضتت قصيرة لطليدال.  -
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 الدكتوراه في: التخدير والعناية المركزة الجراحية درجة  -27
الساعات 
 المعتمدة 

 البند المقررات الكود 

 ااجزت األلؿ  يدـل أسضسيال:   سضيضت  3

 ANET سضيال  5

701  
  ااتشريل لاافسيلالجيض ااتط يقيال 

 ANET سضيال  5

702 
  يدـ اايقضقير 

 ANET سضيال  1

703 
  ىيزيضت لقيضسضت 

 ANET سضيال  1

704  
  م ضدئ ا  صضت ااط   لاا  ث اايدم  

 ااجزت ااثض    ملاد ااتةصص ليشمؿ:   سضيال  15
  تدريب إكدي يك :   سضيال  51
5  ANET 

705  
  تةدير ااجرا ضت اايضمال لاأللراـ 

5  ANET 

706  
  تةدير األطفضؿ ل ديث  االتدة 

5  ANET 

707  
  تةدير أمراض اا سضت لااتلايد 

5  ANET 

708  
  تةدير جرا ضت اايظضـ لاايملد اافقري 

5  ANET 

709  
  تةدير جرا ضت اامخ لاأليصضب 

5  ANET 

710  
  تةدير جرا ضت األ ؼ لاألذف لاا  جرة 

5  ANET 

712  
تةدير جرا ضت لم ضظير اامسضاؾ لزرايال 

 ااكد  
 

5 ANET 

713 
  تةدير جرا ضت ااشراييف

5 ANET 

714 
  جرا ضت اام ضظير تةدير 

5 ANET 

715 
  تةدير جرا ضت ااصدر لااقدب اامفتلح 

5  ANET 

716  
م ضدئ ي ج اآلتـ اا ضدة لاامزم ال لآتـ 

 األلراـ 
 

 ANET سضيضت  3

717  
م ضئرات  ظريال لا جتمضع اايدم  ااش ري 

 ادقسـ 
 

 ANET سضيضت  0

718  
   Journal Club  دلة اادلريضت اا ديثال 

 ANET سضيضت  0

719 
 Morbidity دلة مةضطر لمئضيفضت ااتةدير 

& Mortality meeting  
 

كراسال   ئلر اامؤتمرات لاا دلات اايدميال.  -  سضيضت  53
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 ئلر م ضقشضت رسضسؿ مضجستير  -
 لدكتلرا . 

اام ضرات اامكتس ال أث ضت ااتدريب  -
 ا كد يك . 

 األ شطال 

 ANET سضيضت  1

720  
اد ضتت اا رجال  يد ااجرا ال ااريضيال اامركزة 
  Surgical ICUلا صض ضت 

دلرات 
 إةتيضريال: 

 ANET 

721  
م ضظير األايضؼ اائلسيال اد  جرة لااشيب 

 Fiberoptic laryngo and Bronchoاا لاسيال 

Scopy  

 

 ANET 

722  
  دراسال متقدمال ى  ي ج اآلتـ 

 ANET 

723 
ح تط يقضت متقدمال ى  جرا ضت ااقدب اامفتل 

 اد ضاغيف لاألطفضؿ 
 

 ANET 

724  
 م ضدئ ااملجضت ىلؽ ااصلتيال ادقدب 

Basics of Transocsophageal 

Echocardiography  

 

 ANET 

725  
 ىسيلالجيض األيصضب لرسـ اامخ 

EEG and Evoked Potentials  

 

 ANET 

726  
م ضدئ األشيال ااتشةيصيال ادصدر لاامخ 

صيص ااتةدير لاايملد اافقري اامتيدقال  تة
 لااريضيال اامركزة 

 

 اارسضاال    سضيال  51
 ا جمضا     سضيال  33

 
 نظام اإلمتحان:
 الجزء األول: 

إةت ضر ت ريري مدت  ث ث سضيضت ى  اايدـل األكضديميػال " اافيزيػضت لااقيضسػضت ا كدي يكيػال  -
 لا  صضت + اافسيلالج  لاافضمضكلالج  + إةت ضر شفلي. 

 الجزء الثاني: 
سػػػػضيضت ىػػػػ  ااتةػػػػدير لتشػػػػمؿ اامػػػػلاد األسضسػػػػيال  0إةت ػػػػضراف ت ريريػػػػضف مػػػػدة كػػػػؿ م  مػػػػض  -

 لا ةتيضريال. 

 إةت ضر ت ريري مدت  سضيال ل صؼ ا ضاال يتلا  ااطضاب شر  ض للصؼ ي ج ض.  -

 إةت ضر شفلي ليمد .  -
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 درجة الدكتوراه في : األشعة التشخيصية والتداخمية -28
 البند مقرراتال  الكود  الساعات المعتمدة 

 جزت ألؿ  يدـل أسضسيال:    سضيضت  3

5  RAD 701    ضط ال يضمال   

5  RAD 702    جرا ال يضمال  

5  RAD 703    ضثلالجيض   

5  RAD 704  Advanced 

sectional 

anatomy  

  تشريل مقطي  متقدـ 

5  RAD 705    إ صضت لطرؽ   ثيال  

5  RAD 706  Computer 

science RIS 

(radiology 

information 

system) & 

PACS (Picture 

archiving 

system)  

  يدـل  ضسب آا  

 جزت ثض    ملاد ااتةصص    سضيال  15

11   A-Basic 

RADIOLOGY  
  أسضسيضت يدـ األشيال 

0  RAD 707  Neuroradiology     أشيال ااج ضز اايص  
1  RAD 708 Radiology of 

face and neck  
  ال االج  لاارق ال أشي

0  RAD 709  Musculoskeletal 

radiology  
  أشيال ااج ضز اا رك  

0  RAD 710  Radiology of 

chest & heart  
  أشيال ااقدب لااصدر 

0  RAD 711  Gastrointestinal 

radiology  
  أشيال ااج ضز اا ئم  

1  RAD 712  Genitourinary 

radiology  
لايال أشيال اامسضاؾ اا 

 لاات ضسديال 
 

5  RAD 713  Vascular 

imaging  
  أشيال األلييال اادمليال 

5  RAD 714  Breast imaging   أشيال ااثدي  
1  RAD 715  Pediatric 

radiology  
  أشيال األطفضؿ 

5  RAD 716  Interventional 

radiology  
  األشيال ااتداةديال 

1   B- Radiology of 

specific Entities  
يدـ األشيال ادمجمليضت 

 ااةضصال 
 

 RAD 717 Intensive care 

radiology  
  أشيال ريضيال مركزة 
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 RAD 718  Emergency 

radiology  
  أشيال ااطلارئ 

 RAD 719  Oncologic 

imaging  
  أشيال األلراـ 

 RAD 720  Geriatric 

imaging  
  أشيال اامس يف 

 RAD 721  New Frontiers  ؽ جديدة أىض  
لاامؤتمرات لاا دلات   سضيال  51

 اآلتيال: 

تشمؿ دلرة إيداد ااميدـ 
 ااجضمي  

كراسال 
 أ شطال 

0   Radiology 

depart. Meeting 
  

1   Clinical 

meetings of 

departments 

related to 

radiology  

  

0   Present 

scientific talk  
  

1   Assist in 

teaching 

activities  

  

5   Conference & 

scientific round  
  

1   Research and 

CME  
  

1   Thesis 

discussions  
  

 رسضاال     سضيال  51
 إجمضا      سضيال  33

 
 نظام اإلمتحان:
 الجزء األول: 

إةت ضر ت ريري مدت  ث ث سضيضت ى  اايدـل األكضديميال "اا ضثلالج " + إةت ضر شفلي +  -
 يمد .

قػػضر ت ريػػري مدتػػ  ثػػ ث سػػضيضت ىػػ  "األمػػراض اا ضط ػػال اايضمػػال لااجرا ػػال اايضمػػال" + إةت  -
 إةت ضر إكدي يك  لشفلي ىيمض ا  ي قال  ضألشيال ااتشةيصيال. 

 
 الجزء الثاني: 

 سضيضت ى  األشيال ااتشةيصيال.  0إةت ضراف ت ريريضف مدة كؿ م  مض  -

كدي يك . -  إةت ضر شفلي لاك
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 روماتيزم والتاىيل والطب الطبيعي درجة الدكتوراه في: ال -29
 البند المقررات  الكود  الساعات المعتمدة 

مع ا ستيض ال   سضيضت  3
  ضألقسضـ اامتةصصال 

يدـل أسضسيال: ااتدريس 
لا مت ضف ت ت إشرؼ 
 لمسسلايال قسـ اارلمضتيـز 

 جزت ألؿ 

 RHUM سضيضت  0

701  
  ااتشريل ااتط يق   مقرر  ظري ليمد 

 RHUM سضيضت  0

702  
  اافسيلالجيض ااتط يقيال  مقرر  ظري ليمد  

 جزت ثض    يشمؿ    سضيال  15
  ملاد إج ضريال أسضسيال -أ   سضيال  13
 RHUM سضيال  0

703  

Rheumatic 

diseases    مقرر  ظري ليمد  ى
 األمراض اارلمضتيزميال 

 

 RHUM سضيال  0

704  

Immunology    مقرر  ظري ليمد  ى
 ال يدـ اام ضي

 

 RHUM سضيال  0

705  

Musculoskeletal 

disorders  
مقرر  ظري ليمد  ى  
 أمراض ااج ضز اا رك  

 

 RHUM سضيال  0

706 

Physical 

modalities, 

electrotherapy, 

electrophysiology 

(EMG, nerve 

conduction, 

evoked potential)  

مقرر  ظري ليمد  ى  
االسضسؿ ااط يييال 

 يال لااك ر ضت ااط
لاافسيلالجيض ااك ر يال 

)رسـ اايئ ت  تلصيؿ 
اايئ ت  تلصيؿ 
األيصضب  اا ث 

 ااج دي(

 

 RHUM سضيال  0

707  

Rehabilitation 

medicine, 

prothesis and 

orthosis  

مقرر  ظري ليمد  ى  
اات ريؿ ااط   لاألج زة 
ااتيليئيال لاألطراؼ 

 ااص ضييال 

 

 RHUM سضيال  1

708  

ك  اد  لد تدريب إكدي ي 
 ااسض قال 

 

سضيضت اكؿ  5
 م  ض 

ملاد إةتيضريال )يةتضر  -ب  
 لا دة( 

 

 RHUM 

709  

Pediatrics 

rehabilitation  
  ت ريؿ األطفضؿ 
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 RHUM 

710  

Geriatric 

rehabilitation  
  ت ريؿ اامس يف 

 RHUM 

711  

Rehabilitation of 

sport injuries  
ت ريؿ ا صض ضت 

 ااريضئيال 
 

 RHUM 

712  

Advanced 

clinical 

immunology  

  م ضيال إكدي يكيال متقدمال 

 RHUM 

713  

Adolescent 

rheumatology  
  رلمضتيـز  دل   

يسجؿ:  ئلر اامؤتمرات   Journal club  سضيال  51
لاا دلات اايدميال ل دلات 

 اادلريضت 

كراسال 
 األ شطال 

  Grand conference   ئلر ا جتمضع اايدم  
 ااملسع  

 

  Polarized 

microscopy  
تدريب يد  اام ضرات مثؿ 
اا قف ااملئي   رسـ 

اايئ ت  ى ص  دلرات 
ااسضسؿ اامفصد   دلرات 
ااسضسؿ اامفصد   ضامج ر 

 ا ستقطض   

 

رسضاال     سضيال  51
 اادكتلرا  

 ا جمضا      سضيال  33

 نظام اإلمتحان: 
 الجزء األول: 

 ت  ث ث سضيضت ى  "ااتشريل لاافسيلالج  " + شفلي + يمد . إةت ضر ت ريري مد -
 

 الجزء الثاني: 
 سضيضت أ دارمض ى  اارلمضتيـز لاآلةر ى  اات ريؿ.  0إةت ضراف ت ريريضف مدة كؿ م  مض  -

 إةت ضر ت ريري مدت  سضيال ل صؼ ا ضاال يتلا  ااطضاب شر  ض للصؼ ي ج ض.  -

كدي يك .  -  إةت ضر شفلي لاك
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 درجة دكتوراه في جراحة القمب والصدر  ثالثون:
 البند المقررات  الكود  الساعات المعتمدة 

ا مت ضف ت ت   سضيضت  3
مسسلايال قسـ جرا ال 

 ااقدب لااصدر 

اايدـل األسضسيال يقـل 
 ضاتدريس قسـ جرا ال ااقدب 

لااصدر مع ا ستيض ال 
  ضألقسضـ اامةتصال 

 ااقسـ األال 

1  CARS 

701  

Applied 

Anatomy    ااتشريل ااتط يق  

1  CARS 

702  

Applied 

Pathology  
  اا ضثلالجيض ااتط يقيال 

1  CARS 

703  

Applied 

physiology  
  اافسيلالجيض ااتط يقيال 

تدريب  ظري ليمد     سضيال  15
كدي يك    لاك

 ااقسـ ااثض   

مقررات دراسيال  -أ   سضيال  54
 إج ضريال: 

 

53  CARS 

704  

Postgraduate 

lectures  
م ضئرات  ظريال ى  
 جرا ال ااقدب لااصدر 

 

كدي يك      4 تدريب يمد  لاك
ى  جرا ال ااقدب لااصدر 

 يشتمؿ يد : 

 

 CARS 

705  

  تشةيص األمراض لطرق ض  

 CARS 

706  

اايمديضت ااجرا يال  
 ااصغري 

 

 CARS 

707  

  اايمديضت ااجرا يال ااك ري  

 CARS 

708  

  اا لادث  

 CARS 

709  

متض يال اا ضتت  يد  
 اايمديضت  ضاريضيال اامركزة 

 

 CARS 

710  

ااتدريب يد  أسضسيضت  
ااقدب لاارسال ااص ضييال 
لمسضيدات ى  يئدال 

 اا طيف 

 

 CARS 

711  

إيداد   لث إ صضسيال  
كدي يكيال   لاك
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يتـ إةتيضر إث ضف   سضيضت  3
سضيضت  3 ستيفضت 
 ميتمدة 

م ضئرات تدريب  -ب
كدي يك  ى  ي مد  لاك

 تةصص دقيؽ: 

 

0  CARS 

712  
تفضصيؿ ااريضيال اامركزة  

 اجرا ال ااقدب لااصدر 
 

0  CARS 

713 
دقضسؽ لأسضسيضت ااقدب  

لاارسال ااص ضييال 
 لمسضيدات يئدال اا طيف 

 

0  CARS 

714  
ستةدامضت  ى    ااديزر لاك

جرا ال ااقدب لااصدر 
 لااجرا ال  ضام ضظير 

 

0  CARS 

715  
دراسال متةصصال ى   

 جرا ال قدب األطفضؿ 
 

0  CARS 

716  
دراسال متةصصال ى   

 جرا ال األلييال اادمليال 
 

كراسال  تشمؿ:    سضيال  51
 األ شطال 

 ئلر جدسضت يدميال  -أ   سضيضت  1
 لمؤتمرات: 

 

 5/54ا جتمضع =   
 سضيال ميتمدة 

  ا جتمضيضت اايدميال  -

 5/9اامؤتمر =   
 سضيال 

ؤتمرات  ئلر اام-
 اام ديال

  

 

 5/0اامؤتمر=   
 سضيال 

 

 ئلر اامؤتمرات -
 اايضاميال 

 

  األ شطال األةري:  -ب   
 5/9اامرلر =  

 سضيال ميتمدة 
اامرلر  ضاقسـ ل ئلر 

Grand round   
 

  =    ئلر اا لادث  سضيال  5/59اايـل
   =   ااتدريب  ضايمديضت  سضيال  5/54اايـل
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   = ريب يد  اام ظير ااتد سضيال 5/54اايـل
 ااتشةيصيال لااي جيال 

 

ااييضدة ااةضرجيال لمتض يال  سضيال5/54ااييضدة=  
 اامرئ   يد ااجرا ال 

 

دلرات تدري يال ادجرا ال  سضيال 5/9اادلرة =  
  ضام ضظير 

 

دلرات تدري يال يد   سضيال  5/9اادلرة=  
 إستيمضتت ااديزر 

 

 5/0ااملئلع=  
 سضيال 

ت ئير ملئليضت   ثيال 
Journal club  

 

إجرات أ  ضث إئضىيال  -ج سضيال ½ اا  ث=    5
 ير مستمدة مف رسضسؿ 
 اامضجستير لاادكتلرا  

 

 اارسضاال     سضيال  51
 إجمضا      سضيال  33

 
 نظام اإلمتحان:
 الجزء األول: 

 سضيضت ى  )ااتشريل ااتط يق  لاا ضثلالج  ااتط يقيال لاافسيلالجيض 0إةت ضر ت ريري امدة  -
 ااتط يقيال(+ إةت قضر شفلي. 

 
 الجزء الثاني: 

 سضيضت ى  ااجرا ال اايضمال ىيمض يةص جرا ال ااقدب لااصدر.  0إةت ضر ت ريري مدت   -

 سضيضت ى  جرا ال ااصدر.  0إةت ضر ت ريري امدة  -

 سضيضت ى  جرا ال ااقدب.  0إةت ضر ت ريري امدة  -

ر  ض لتشةيصػػ ض للصػػؼ إةت ػػضر ت ريػػري امػػدة سػػضيال ل صػػؼ ا ضاػػال يتػػلا  ااطضاػػب شػػ -
 ي ج ض. 

إةت ػػػضر شػػػفلي ىػػػ  جرا ػػػال ااقدػػػب لااصػػػدر يشػػػمؿ األشػػػيال لاآلتت ااجرا يػػػال لاا ضثلالجيػػػض  -
 ااجرا يال لاايمديضت ااجرا يال. 

 إةت ضر إكدي يك  ى  جرا ال ااقدب لااصدر ) ضاال طليدال ل ضتت قصيرة(.  -

 إةت ضر يمد  ى  اايمديضت ااجرا يال لااتشريل ااجرا  .  -
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 د وثالثون: درجة دكتوراه في جراحة المخ واألعصابواح
الساعات 
 المعتمدة 

نظري/عممي/إكمينيكي 
 )ساعة/أسبوع( 

 البند المقررات الكود 

 جزت ألؿ  يدـل أسضسيال    سضيضت  3

  ااتشريل   NEUS 701 5/5/1 سضيال  1

  اافسيلالجيض   NEUS 702  5/5/1 سضيال  1

  ا ضثلالجيض ا  NEUS 703  5/5/1 سضيال  1

جرا ال اامخ    سضيال  15
 لاأليصضب 

 جزت ثض   

  مقررات أسضسيال  -أ   سضيال  54
 ,NEUS 704  History 5/5 سضيال  5

examination and 

diagnostic 

procedures  

ااف ص ااسريري 
 لااف لص ااتشةيصيال

 

 ,NEUS 705  Anaesthesia  5/5/5 سضيال  5.03

periperative care 

and operative 

techniques  

ااتةدير لااي ضيال 
 لااتق يضت ااجرا يال 

 

 NEUS 706  Cranial and spinal  5/1/1 سضيضت  0

trauma  

إصض ضت اارأس 
 لاا ةضع ااشلك  

 

  NEUS 707  Neuro-oncology  5/1/1 سضيضت  0

 ألراـ اامخ لاأليصضب 
 

 NEUS 708  Vascular 5/5/1 سضيال  1

neurosurgery  

جرا ال األلييال اادمليال 
 ادمخ لاأليصضب 

 

 NEUS 709  Infections of the  5/5/5 سضيال  5.03

CNS  إات ضب اامخ 
 

 NEUS 710  Developmental  5/5/5 سضيال  5.03

anomalies  

 ااييلب ااةدقيال 
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 NEUS 711  Disorders of 5/5/5 سضيال  5.03

peripheral and 

cranial nerves and 

autonomic 

nervous system  

أمراض األيصضب 
ااطرىيال لاادمض يال 

 لاا إراديال 

 

  NEUS 712  Pain  5/5/5 سضيال  5.03

 طب األاـ 
 

 NEUS 713  Benign sine  5/5/5 سضيال  5.03

lesions  

 إصض ضت اا ةضع اا ميدة 

 

  مقررات إةتيضريال -ب   سضيضت  3
  NEUS 714  Skull base surgery  5/5/1 سضيال  0

 جرا ال قضع ااجمجمال 
 

 NEUS 715  Minimally  5/5/1 سضيال  0

invasive 

neurosurgery and 

transphenoid 

surgery  

ااجرا ال ااتداةديال 
اام دلدة ادمخ 

لاأليصضب مف ة ؿ 
 ااسفي ليد. 

 

 NEUS 716  Pediatrics 5/5/1 سضيال  0

neurosurgery  

جرا ال اامخ لاأليصضب 
 ا طفضؿ 

 

يسجؿ   ض األ شطال    سضيال  51
اامةتدفال مثؿ  ئلر 

اا دلات اايدميال 
لاامؤتمرات لاادلرات 

جرات أ  ضث  ااتدري يال لاك
 إئضىيال 

كراسال 
 األ شطال 

 اارسضاال     سضيال  51
 ا جمضا      سضيال  33
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 نظام اإلمتحان: 
 الجزء األول: 

اافسػػػػيلالجيض ااتط يقيػػػػال( + سػػػػضيضت ىػػػػ  )ااتشػػػػريل اا ػػػػضثلالج  ل  0إةت ػػػػضر ت ريػػػػري امػػػػدة  -
 إةت ضر شفلي .

 
 الجزء الثاني: 

سضيضت ى  ااجرا ال اايضمال لجرا ال اامخ لاأليصضب  0إةت ضراف ت ريريضف مدة كؿ م  مض  -
 )أ درمض ى  اامقررات األسضسيال لاآلةر ى  اامقررات ا ةتيضريال(. 

 إةت ضر ت ريري يتئمف  ضاال مدت  سضيال ل صؼ.  -

 مديضت. إةت ضر ى  إجرات ااي -

 إةت ضر إكدي يك  ى  ااجرا ال اايضمال لجرا ال األيصضب لاامخ لاألمراض اايص يال.  -
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 األحكةةةام اإلنتقاليةةةةة
 

(: تط ؽ أ كضـ رذ  اا س ػال إيت ػضر مػف اايػضـ ااجػضمي  ااتػضا  مػف تػضريخ صػدلر ااقػرار 55مضدة )
 االزاري  ضايمؿ   ض. 

 5003ؿ  ضا س ػػال ااداةديػػال امر دػػال اادراسػػضت اايديػػض اامط قػػال  ضايػػًض رقػػـ (: يسػػتمر اايمػػ51مػػضدة )
يدػػػػػ  ااطػػػػػ ب اامقيػػػػػديف  ػػػػػد دلمضت ااتةصػػػػػص لدرجػػػػػال  51/9/5905 تػػػػػضريخ 

 اامضجستير لاادكتلرا   ت  يتـ تةريج ـ. 
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 فيةةةةةةةةةةرس
 ماجستير  رقمو  الصفحة  دكتوراه  رقمو  الصفحة 

01 
00 
09 
41 
45 
43 
44 
95 
90 
93 
94 
533 
531 
535 
533 
534 
553 
555 
551 
551 
550 
559 
515 
515 
513 
514 
503 
500 
503 
509 
550 

 

5 
1 
0 
5 
1 
3 
0 
4 
9 
53 
55 
51 
50 
55 
51 
53 
50 
54 
59 
13 
15 
11 
10 
15 
11 
13 
10 
14 
19 
03 
05 

 ااتشريل اآلدم  ليدـ األج ال 
 اا ستلالجيض ااط يال 

 يال ااط يال ااكيميضت اا يل 
 ااطفيديضت ااط يال 

 ااثضلالجيض 
 ااميكرل يلالجيض لاام ضيال ااط يال 

 اافضرمضكلالجيض ا كدي يكيال 
 اافسيلالجيض ااط يال 

 اا ضط ال 
 األمرئض ااصدريال لااتدرف 

األمػػػػػػػػػػػػراض ااجدديػػػػػػػػػػػػال لاات ضسػػػػػػػػػػػػديال 
 لااذكلرة 

 األمراض اايص يال 
 ااطب اا فس  

 أمراض ااقدب لاأللييال اادمليال 
 األطفضؿ طب 

 طب ااص ضيضت لاألمراض اام  يال 
 ااطب ااشري  لااسمـل ا كدي يكيال 
اصػػػػػػػ ال اايضمػػػػػػػال لااطػػػػػػػب االقػػػػػػػضس  

 لا جتمضي 
ااك ػػد لااج ػػضز اا ئػػم  لاألمػػراض 

 ااميديال 
 اا ضثلالجيض ا كدي يكيال لااكيميضسيال 

 ااجرا ال اايضمال 
 طب ااييف لجرا ت ض 

طػػػػػػػػػػػػب لجرا ػػػػػػػػػػػػال األذف لاأل ػػػػػػػػػػػػؼ 
 لاا  جرة 

  ال اامسضاؾ اا لايال لاات ضسديال جرا
 جرا ال اايظضـ 

 أمراض اا سضت لااتلايد 
 ااتةدير لااي ضيال اامركزة ااجرا يال 
 األشيال ااتشةيصيال لااتداةديال 

اارلمػػػػػػػػػػػػػضتيـز لاات ريػػػػػػػػػػػػػؿ لااطػػػػػػػػػػػػػب 
 ااط يي  

13 
11 
15 
14 
19 
03 
05 
05 
03 
04 
53 
51 
55 
53 
54 
15 
11 
15 
13 
14 
33 
31 
35 
33 
34 
03 
01 
05 

5 
1 
0 
5 
1 
3 
0 
4 
9 
53 
55 
51 
50 
55 
51 
53 
50 
54 
59 
13 
15 
11 
10 
15 
11 
13 
10 
14 

 

 ااتشريل األدم  ليدـ األج ال 
 اا ستلالجيض ااط يال 

 ااكيميضت اا يليال ااط يال 
 ااطفيديضت ااط يال 

 اا ضثلالجيض 
 ااميكرل يلالجيض لاام ضيال ااط يال 

 كلالجيض ا كدي يكيال اافضرمض
 اافسيلالجيض ااط يال 

 اا ضط ال 
 األمراض ااصدريال لااتدرف 

األمػػػػػػػػػػػػراض ااجدديػػػػػػػػػػػػال لاات ضسػػػػػػػػػػػػديال 
 لااذكلرة 

 األمراض اايص يال لااطب اا فس  
 أمراض ااقدب لاأللييال اادمليال 

 طب األطفضؿ 
 طب ااص ضيضت لاألمراض اام  يال 
 ااطب ااشري  لااسمـل ا كدي يكيال 

ضمػػػػػػال لااطػػػػػػب االقػػػػػػضس  ااصػػػػػػ ال ااي
 لا جتمضي  

ااك ػػد لااج ػػضز اا ئػػم  لاألمػػراض 
 ااميديال 

 ااجرا ال اايضمال 
 طب ااييف لجرا ت ض 

طػػػػػػػػػػػػب لجرا ػػػػػػػػػػػػال األذف لاأل ػػػػػػػػػػػػؼ 
 لاا  جرة

 جرا ال اامسضاؾ اا لايال لاات ضسديال 
 جرا ال اايظضـ 

 أمراض اا سضت لااتلايد 
 ااتةدير لااي ضيال اامركزة ااجرا يال 

 يال لااتداةديال األشيال ااتشةيص
 ارلمضتيـز لاات ريؿ لااطب ااط يي  
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 جرا ال ااقدب لااصدر 
 جرا ال اامخ لاأليصضب 

 اا ضثلالجيض ا كدي يكيال لااكيميضسيال 

 


