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يعد قطاع الدراسات العليا والبحوث في مقدمة أولويات أهداف الجامعات، وربما 

تتعاظم أهمية هذا القطاع في تلك الجامعات السيما جامعة بنى سويف لعالقته 

المباشرة بتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجاالت، باإلضافة إلى تقديمه الحلول 

لمجتمع والبيئة المحيطة، والذى ينعكس العلمية لكافة المشكالت التى يواجهها ا

ويختص قطاع  الدراسات العليا والبحوث بدراسة  بدوره على الدولة بشكل عام 

وإعداد  الخطط والسياسة العامة لشئون القطاع بالجامعة والتنسيق بين الكليات 

وتقييمها باستمرار وتنظيم قبول طالب الدراسات  المختلفة، وكذلك تحقيق التعاون   بين األقسام المتماثلة ومتابعة تنفيذ تلك الخطط

العليا بالجامعة، وال يقتصر األمر على ذلك وإنما يمتد ليتضمن إعداد خطط البعثات واإليفاد على المنح األجنبية والمهمات العلمية 

رجها، وتكوين فرق عمل وإقرار االجازات العلمية، وإعداد  برامج استكمال هياكل أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة أوخا

متكاملة من الباحثين في التخصصات المتباينة، بجانب وضع خطط لعقد المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية، وتلقي 

المشكالت من الهيئات العلمية والفنية المتنوعة وتوزيعها على كليات الجامعة المتخصصة، وإقتراح أوجه الحلول والعالج 

خالل خطط وبرامج البحث العلمى والهيئات العلمية في داخل البالد وخارجها، باالضافة إلى إعداد مشروع موازنة  المناسبة من

وفي هذا االطار تقدم جامعة بنى سويف .البحث العلمى في الجامعة ووضع أسس ونظام التصرف في بنوده وفقا للبرامج المقترحة

قطاع الدراسات العليا والبحوث ومحاوره المتعددة خالل عام من  التي يقدمها دليل بالبرامجهذا التقرير والذى يحتوى على 

النشاط والجهد المبذول حيث يعبر هذا التقرير عن الوضع الراهن للدراسات العليا والبحوث بالجامعة وكلياتها باعتبارها من 

وتنمية البيئة في إطار علمي متكامل ومستدام، اآلليات المهمه لدعم وإستمرارية منظومة البحث العلمى وربطه بخدمة المجتمع 
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من فضلللللل القول أن معدل إسلللللهام الجامعات في إثراء المعرفة اإلنسلللللانية من خالل 

مللاتقللدملله البحوث التى تجريهللا من نتللا ج تسللللللهم في خللدمللة المجتمع يعللد من أبرز 

ومن هذا المنطلق فإن قطاع الدراسللللللات العليا  مؤشللللللرات جودة الجامعة وفاعليتها  

ها  والبحلث العلمي بل ى جلامعلة يعلد بمثلابلة القوة اللدافعلة للجلامعلة لكى تحقق وظلا ف

وتحصللللل على مكانتها الال قة بين الجامعات اآلخرى   وبناء على ذلك فإن قطاع الدراسللللات العليا والبحث العلمى بجامعة بنى 

ر منه لالرتقاء بال ر تبني اسللللتراتيجية طويلة المدى لتطوير البحث العلمى والدراسللللات سللللويف وسللللعيا ر ودوليا جامعة محليا وعربيا

العليا تشلللمل مجموعة من األبعاد من بينها تطوير القدرات والمهارات البحثية للدراسلللين ، والمقرارت الدراسلللية ، واإلمكانيات 

وفي هذا اإلطار .دراسللللية مبتكرة تواكب التطورات العلمية المعا للللرة المعلوماتيه   وتقديم برامج -المعملية ، والبنية المعرفية

فإن هذا الكتاب يتضلللللمن قا مة مفصللللللة بكل البرامج الدراسللللليه التى يقدمها قطاع الدراسلللللات العليا والبحث العلمى في كليات 

يسلللمح للدارن من اختيار مايناسلللبه  الجامعة ومعاهدها البحثية المختلفة سلللواء في مرحلة الدبلوم أو الماجسلللتر أو الدكتوراه بما

ر من الجامعة أن مسللتقبل مصللر الم دهر مرهون بإعداد باحثين متمي ين متسلللحين بمهارات البحث العلمى ومطلعين  منها إيمانا

 .على التطورات المعرفيه المعا رة في مجاالته المتنوعه   بما يخدم وطننا الغالي
 

 والبحوث السادة وكالء الكليات للدراسات العليا
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 ب() ج 

( GE ) 

 حتليل املعلومات اجليولوجية يف جماالت علوم األرض والبيئة -3

3- Geoinformatics in Earth and 
Environmental Sciences 

 ) ج ض (

( GGI) 

 جيولوجيا البرتول -4

4- Petroleum Geology 

 ) ج بت (

( GP ) 

 جيولوجيا املياه -5

5- Hydro geology 

 ) ج م (

( GH ) 

 ثانيًا: برامج املاجستري:

 الرياضيات البحتة -1

1- Pure Mathematics 

الرياضيات التطبيقية  -2

 الكالسيكية

2- Classical Applied 

Mathematics 

 اإلحصاء الرياضي -3

3- Statistical 

Mathematics 

 احلسابات العلمية -4

4- Computational 

Sciences 

 الفيزياء النظرية -1

1- Theoretical Physics 

 الفيزياء النووية -2

2- Nuclear Physics 

 فيزياء علم اجلوامد -3

3- Solid State Physics 

 الفيزياء التجريبية -4

4- Experimental Physics 

 الكيمياء غري العضوية  -1

1- Inorganic  Chemistry  

   الكيمياء الفيزيائية   -2

2- Physical Chemistry  

 الكيمياء التحليلية    -3

3- Analytical Chemistry  

 الكيمياء العضوية -4

4-Organic  Chemistry  

 الكيمياء احليوية   -5

5- Biochemistry 

 الطحالب  -1

1- Phycology 

 امليكروبيولوجي   -2

2- Microbiology 

 علم البيئة النباتية   -3

3- Plant Ecology  

 فسيولوجيا النبات  -4

4- Plant Physiology 

 التصنيف والفلورا  -5
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5- Flora and Taxonomy 

 اخللية والوراثة  -6

6- Cytology and 

Cenetics 

الفسيولوجيا اجلزيئية  -1

 املتكاملة 

1- Molecular and 

integrated Physiology 

 الالفقاريات والطفيليات  -2

2- Invertebrates and 

Parasitology 

 املناعة  -3

3- Immunology 

 البيئة احليوانية  -4

4- Animal Ecology  

بيولوجيا اخللية واألنسجة  -5

 والوراثة 

5- Cell Biology, 

Histology and Genetics 

 التشريح املقارن واألجنة  -6

6- Comparative 

Anatomy and 

Embryology 

اجليولوجيا الرتكيبية  -1

 تونية والتك

1- Structure Geology 

and Tectonics  

 علم الطبقات واحلفريات -2

2- Stratigraphy and 

Paleontology 

 جيولوجيا البيئة  -3

3- Environmental 

Geology 

 جيولوجيا البرتول  -4

4- Petroleum Geology 

 جيولوجيا الرسوبيات والرتسيب -5

 5- Sedimentary and 

Sedimentation Geology 

املعادن والصخور ورواسب  -6

 اخلامات 

6- Mineralogy, 

Petrology and Ore 

Deposites 

 اجليوكيمياء  -7

7- Geochemistry 

 جيولوجيا املياه  -8

8- Hydrogeology 

 كود الربنامج اسم الربنامج القسم وكود القسم

 الرياضيات

Mathematics 
 ) ر (

( M) 

 الرياضيات البحتة -1

1- Pure Mathematics 

 ) ر ب (

( MP ) 

 الرياضيات التطبيقية الكالسيكية -2

2- Classical Applied Mathematics 

 ) ر تك(

( MC ) 

 اإلحصاء الرياضي -3

3- Statistical Mathematics 

 ) ر ح (

( MS ) 

 احلسابات العلمية -4

4- Computational Sciences 

 ) ر حع (

( MCS ) 

 الفيزياء

Physics 
 ) ف (

(P ) 

 الفيزياء النظرية -1

1- Theoretical Physics 

 ) ف ظ (

( PT ) 

 الفيزياء النووية -2

 ) ف ن (

( PN ) 
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 كود الربنامج اسم الربنامج القسم وكود القسم

2- Nuclear Physics 

 فيزياء علم اجلوامد -3

3- Solid State Physics 

 ) ف ج (

( PS ) 

 الفيزياء التجريبية -4

4- Experimental Physics 

 ) ف ت (

( PE ) 

 الكيمياء

Chemistry 
 ) ك (

 (C ) 

 الكيمياء غري العضوية  -1

1- Inorganic  Chemistry  

 ) ك غ (

( CI ) 

 الكيمياء الفيزيائية     -2

2- Physical Chemistry  
 ) ك ف (

( CP ) 

 الكيمياء التحليلية    -3

3- Analytical Chemistry  
 ت () ك 

( CA )  

 الكيمياء العضوية -4

4-Organic  Chemistry  

 ) ك ع (

( CO ) 

 الكيمياء احليوية   -5

5- Biochemistry 
 ) ك ح ( 

( CB ) 

 النبات

Botany 
 ) ن (

(B) 

 الطحالب  -1

1- Phycology 
 ) ن ط (

( BP ) 

 امليكروبيولوجي   -2

2- Microbiology 
 ) ن م (

( BM ) 

 علم البيئة النباتية   -3

3- Plant Ecology  
 ) ن ب (

( BE ) 

 فسيولوجيا النبات  -4

4- Plant Physiology 
 ) ن ف ( 

( BPP ) 
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 كود الربنامج اسم الربنامج القسم وكود القسم

 التصنيف والفلورا  -5

5- Flora and Taxonomy 

 )ن ت ( 

 (BFT  ) 

 اخللية والوراثة  -6

6- Cytology and Cenetics 
 ) ن خ ( 

( BCG ) 

 علم احليوان

Zoology 
 ) ح (

 (Z ) 

 الفسيولوجيا اجلزيئية املتكاملة  -1

1- Molecular and integrated Physiology 
 ) ح ف ( 

( ZMP ) 

 الالفقاريات والطفيليات  -2

2- Invertebrates and Parasitology 
 ) ح لفط (

( ZIP ) 

 املناعة  -3

3- Immunology 
 ) ح م ( 

( ZI ) 

 البيئة احليوانية  -4

4- Animal Ecology  
 ) ح ب (

( Z AE )  

 بيولوجيا اخللية واألنسجة والوراثة  -5

5- Cell Biology, Histology and Genetics 
 ) ح خ (

( ZC )  

 التشريح املقارن واألجنة  -6

6- Comparative Anatomy and Embryology 

 ) ح ش ( 

( ZCA ) 

 اجليولوجيا

Geology 
 ) ج (

( G ) 

 اجليولوجيا الرتكيبية والتكتونية  -1

1- Structure Geology and Tectonics  
 ) ج ت (

( GS ) 

 علم الطبقات واحلفريات -2

2- Stratigraphy and Paleontology 
 ) ج ط  (

( GSP )  

 جيولوجيا البيئة  -3

3- Environmental Geology 
 ) ج ب (

( GE ) 

 جيولوجيا البرتول  -4

4- Petroleum Geology 
 ) ج بت ( 

( GP ) 
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 كود الربنامج اسم الربنامج القسم وكود القسم

 جيولوجيا الرسوبيات والرتسيب -5

 5- Sedimentary and Sedimentation 
Geology 

 ) ج ر ( 

( GSG ) 

 املعادن والصخور ورواسب اخلامات  -6

6- Mineralogy, Petrology and Ore 
Deposites 

 ) ج م ص ( 

( GM ) 

 اجليوكيمياء  -7

7- Geochemistry 

 ) ج ج ( 

 (GG  ) 

 جيولوجيا املياه  -8

8- Hydrogeology 
 ) ج م ( 

( GH ) 

 

 ثالثًا: برامج الدكتوراه:

 الرياضيات البحتة -1

1- Pure Mathematics 

الرياضيات التطبيقية  -2

 الكالسيكية

2- Classical Applied 

Mathematics 

 الرياضيات التطبيقية احلديثة -3

3- Modern applied 

Mathematics 

 اإلحصاء الرياضي -4

4- Statistical 

Mathematics 

 احلسابات العلمية -5

5- Computational 

Sciences 

 الفيزياء النظرية -1

1- Theoretical Physics 

 الفيزياء النووية -2

2- Nuclear Physics 

 فيزياء علم اجلوامد -3

3- Solid State Physics 

 الفيزياء التجريبية -4

4- Experimental Physics 

 الكيمياء غري العضوية -1

1- Inorganic  Chemistry 

 الكيمياء الفيزيائية -2

2- Physical Chemistry 

 الكيمياء التحليلية -3

3- Analytical Chemistry 

 الكيمياء العضوية -4

4-Organic  Chemistry 

 الكيمياء احليوية -5

5- Biochemistry 

 الطحالب -1

1- Phycology 

 امليكروبيولوجي  -2

2- Microbiology 

 علوم البيئة النباتية -3

3- Plant Ecology 

 فسيولوجيا النبات -4

4- Plant Physiology 

 التصنيف والفلورا -5

5- Flora and Taxonomy 
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 اخللية والوراثة -6

6- Cytology and 

Cenetics 

الفسيولوجيا اجلزيئية  -1

 املتكاملة

1- Molecular and 

integrated Physiology 

 الالفقاريات والطفيليات -2

2- Invertebrates and 

Parasitology 

 املناعة -3

3- Immunology 

 البيئة احليوانية -4

4- Animal Ecology 

بيولوجيا اخللية واألنسجة  -5

 والوراثة

5- Cell Biology, 

Histology and Genetics 

 التشريح املقارن واألجنة -6

6- Comparative 

Anatomy and 

Embryology 

اجليولوجيا الرتكيبية  -1

 والتكتونية

1- Structure Geology 

and Tectonics 

 علم الطبقات واحلفريات -2

2- Stratigraphy and 

Paleontology 

 جيولوجيا البيئة -3

3- Environmental 

Geology 

 جيولوجيا البرتول -4

4- Petroleum Geology 

 جيولوجيا الرسوبيات والرتسيب -5

5- Sedimentary and 

Sedimentation Geology 

املعادن والصخور ورواسب  -6

 اخلامات

6- Mineralogy, 

Petrology and Ore 

Deposites 

 اجليولوجيا اهلندسية -7

7- Engineering Geology 

 اجليوكيمياء -8

8- Geochemistry 

 جيولوجيا املياه -9

9- Hydrogeology 

 القسم

 وكود القسم

 كود الربنامج اسم الربنامج

 الرياضيات

Mathematics 
 ) ر (

( M) 

 الرياضيات البحتة -1

1- Pure Mathematics 

 ) ر ب (

( MP ) 

 التطبيقية الكالسيكيةالرياضيات  -2

2- Classical Applied Mathematics 

 ) ر تك(

( MC ) 

 الرياضيات التطبيقية احلديثة -3

3- Modern applied Mathematics 

 ) ر تح(

( MM ) 

 اإلحصاء الرياضي -4

4- Statistical Mathematics 

 ) ر ح (

( MS ) 

 احلسابات العلمية -5

5- Computational Sciences 

 ) ر حع (

( MCS ) 
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 القسم

 وكود القسم

 كود الربنامج اسم الربنامج

 الفيزياء

Physics 
 ) ف (

(P ) 

 الفيزياء النظرية -1

1- Theoretical Physics 

 ) ف ظ (

( PT ) 

 الفيزياء النووية -2

2- Nuclear Physics 

 ) ف ن (

( PN ) 

 فيزياء علم اجلوامد -3

3- Solid State Physics 

 ) ف ج (

( PS ) 

 الفيزياء التجريبية -4

4- Experimental Physics 

 ) ف ت (

( PE ) 

 الكيمياء

Chemistry 
 ) ك (

 (C ) 

 الكيمياء غري العضوية -1

1- Inorganic  Chemistry 

 ) ك غ (

( CI ) 

 الكيمياء الفيزيائية -2

2- Physical Chemistry 

 ) ك ف (

( CP ) 

 الكيمياء التحليلية -3

3- Analytical Chemistry 

 ) ك ت (

( CA ) 

 الكيمياء العضوية -4

4-Organic  Chemistry 

 ) ك ع (

( CO ) 

 الكيمياء احليوية -5

5- Biochemistry 

 ) ك ح (

( CB ) 

 النبات

Botany 
 ) ن (

(B) 

 الطحالب -1

1- Phycology 

 ) ن ط (

( BP ) 

 امليكروبيولوجي  -2

2- Microbiology 

 ) ن م (

( BM ) 

 علوم البيئة النباتية -3

3- Plant Ecology 

 ) ن ب (

( BE ) 

 فسيولوجيا النبات -4

4- Plant Physiology 

 ) ن ف (

( BPP ) 
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 القسم

 وكود القسم

 كود الربنامج اسم الربنامج

 التصنيف والفلورا -5

5- Flora and Taxonomy 

 )ن ت (

 (BFT ) 

 اخللية والوراثة -6

6- Cytology and Cenetics 

 ) ن خ (

( BCG ) 

 علم احليوان

Zoology 
 ) ح (

 (Z ) 

 الفسيولوجيا اجلزيئية املتكاملة -1

1- Molecular and integrated Physiology 

 ) ح ف (

( ZMP ) 

 الالفقاريات والطفيليات -2

2- Invertebrates and Parasitology 

 ) ح لفط (

( ZIP ) 

 املناعة -3

3- Immunology 

 ) ح م (

( ZI ) 

 البيئة احليوانية -4

4- Animal Ecology 

 ) ح ب (

( Z AE ) 

 بيولوجيا اخللية واألنسجة والوراثة -5

5- Cell Biology, Histology and Genetics 

 ) ح خ (

( ZC ) 

 التشريح املقارن واألجنة -6

6- Comparative Anatomy and Embryology 

 ) ح ش (

( ZCA ) 

 اجليولوجيا

Geology 
 ) ج (

( G ) 

 اجليولوجيا الرتكيبية والتكتونية -1

1- Structure Geology and Tectonics 

 ) ج ت (

( GS ) 

 علم الطبقات واحلفريات -2

2- Stratigraphy and Paleontology 

 ) ج ط  (

( GSP ) 

 جيولوجيا البيئة -3

3- Environmental Geology 

 ) ج ب (

( GE ) 

 جيولوجيا البرتول -4

4- Petroleum Geology 

 ) ج بت (

( GP ) 
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 القسم

 وكود القسم

 كود الربنامج اسم الربنامج

 جيولوجيا الرسوبيات والرتسيب -5

5- Sedimentary and Sedimentation Geology 

 ) ج ر (

( GSG ) 

 املعادن والصخور ورواسب اخلامات -6

6- Mineralogy, Petrology and Ore Deposites 

 ) ج م ص (

( GM ) 

 اجليولوجيا اهلندسية -7

7- Engineering Geology 

 ) ج هـ (

 (GEG ) 

 اجليوكيمياء -8

8- Geochemistry 

 ) ج ج (

 (GG ) 

 جيولوجيا املياه -9

9- Hydrogeology 

 ) ج م (

( GH ) 

 مالحظات عامة

 :للدبلوم مدة الدراسة •

o  سنة دراسية 

 مواعيد التقديم : •

 

للدبلومات واملاجستري إلدارة الدراسات العليا بالكلية مرة كل عام خالل شهر  اإللتحاقتقدم طلبات  .أ

مجيع املستندات وسداد الرسوم وتبدأ الدراسة يف  استيفاءيوليو وتعلن نتيجة القبول يف شهر سبتمرب بعد 

 شهر أكتوبر للفصل الدراسي األول ويف شهر فرباير للفصل الدراسي الثاني .

 

األوىل يف شهر يوليو والثانية يف   فرتتني، الوافدين يتم قبول الطلبات بالكلية يفبالنسبة للطالب  .ب

 اإلجراءات الالزمة للتسجيل . الختاذشهر سبتمرب متهيدًا 
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 أواًل: املقررات الدراسية لربامج الدبلومات:

 Diploma In Radiation Physics (PR)دبلوم فيزياء إشعاعية )ف ع (  -1

 عدد املقررات رنوع املقر الكود
عدد الساعات 

 املعتمدة

 ف ع

(PR) 
 24 (1يف جدول )عشرة مقررات يدرس الطالب  إجباري

 24 إمجالي الساعات املعتمدة املطلوبة  

 
  Compulsory Courses( املقررات اإلجبارية 1جدول )

الفصل 

 الدراسي

 املقرر

عدد 

الساعات 

 املعتمدة

 عدد ساعات

 االمتحان

 مالحظات

ل
ص

ف
ال

 
ل

و
أل

 ا
ي

س
را

د
ال

 

 فيزياء نووية

Nuclear Physics 
3 3  

 علم األشعة

Physics of Radiology 
3 3  

 فيزياء رياضية

Mathamatical Physics 
3 3  

 قياس جرعات

Measurements of Doses 
3 3  

 (1دراسات معملية )

Experimental Studies (1) 
2 2  

ي
ن
ا
ث
ال

ي 
س

را
د

ال
ل 

ص
ف
ال

 

 (2)دراسات معملية 

Experimental Studies (2) 
2 2  

 فيزياء النيرتونات

Neutron Physics 
2 2  

 فيزياء بالزما

Plasma Physics 
2 2 

ك 
رت

ش
م

ع 
م

ال
ع

ا
ف
امل

ت
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 كاشفات وأجهزة نووية

Detectors and Nuclear Devices 
2 2 

 حاسب آلي

Computer 
2 2 

 

 

 Diploma In Material Science (PM)دبلوم علم املواد )ف م(   -2

 عدد املقررات نوع املقرر الكود
عدد الساعات 

 املعتمدة

 ف م

(PM) 
 24 (1يف جدول )إثنا عشر مقررًا يدرس الطالب  إجباري

 24 إمجالي الساعات املعتمدة املطلوبة  

 
 Compulsory Courses  ( املقررات اإلجبارية1جدول )

 

الفصل 

 الدراسي

 املقرر

عدد 

الساعات 

 املعتمدة

عدد 

 ساعات

 االمتحان

 مالحظات

ل
و
أل

 ا
ي

س
را

د
ال

ل 
ص

ف
ال

 

 علم املواد

Material Science 
2 2 

مشرتك مع 

 الشمسية

 إمناء بلوري

Crystal Growth 
2 2  

 متاثل وديناميكيًا الشبكة للمواد

Symmetry and Lattice Dynamics of 
materials 

2 2  

 ميكروسكوب إلكرتوني

Electron Microscope 
2 2  

 (1دراسات معملية )

Experimental Studies (1) 
2 2  
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 أشباه موصالت

Semiconductors 
2 2 

مشرتك مع 

الطاقة 

 الشمسية

ي
ن
ا
ث
ال

ي 
س

را
د

ال
ل 

ص
ف
ال

 

 (2دراسات معملية )

Experimental Studies (2) 
2 2  

 إلكرتونيات حديثة

Modern Electronics 
2 2  

 وجزيئيةأطياف ذرية 

Atomic and Molecular Spectra 
2 2  

 اخلواص املغناطيسية للمواد

Magnetic Properties of Materials 
2 2 

 

 خواص املواد فائقة التوصيل

Properties of Superconducting 
Materials 

2 2  

 تكنولوجيا املواد النانونية

Technology of Nanometric Materials 
2 2  

 ج

 

 

 Analytica Chemistry ( CA)الكيمياء التحليلية  ) ك ت(  -3

 عدد املقررات نوع املقرر الكود
عدد الساعات 

 املعتمدة
 20 (1( مقررات فى جدول )8يدرس الطالب عدد ) إجباري  ك ت
C A 4 (2خيتار الطالب مقررين من جدول ) ياختيار 

 24 عدد الساعات املعتمدة املطلوبةي مجالإ  

 Compulsory Courses   ( املقررات االجبارية1جدول )
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 مالحظات االمتحان
 عملي نظري عملي نظري

فصل 
دراسي 

 اول

 (  1كيمياء الطب الشرعي )
 Forensi Chemistry 

1 1 2 3 
مشرتك مع 

 تطبيقية
 التطبيقيالتحليل الطيفي وعلم الطيف 

Spectral Analysis and Applied 
Spectroscopy 

2 1 2 3 
مشرتك مع 

 احليوية

 التحليل الكهروكيميائي 
  Eectrochemical Analysis 

2 1 2 3  

 تقنيات التحليل احلديثة
Modern Analytical Techniques 

1 1 1 3  

فصل 
دراسي 

 ثاني

  Separation Techniques 2 1 2 3تقنيات الفصل  
 التحاليل العضوية وحتليل األغذية

Organic and food Analysis 
2 1 2 3  

 طرق التحليل احلراري
Thermal Methods of Analysis 

1 1 1 3  

 حتاليل بيئة  
  Environmental Analysis 

1 1 1 3  

 Selective Courses  ( املقررات االختيارية2جدول )

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
 عدد

الساعات 
 املعتمدة

عدد ساعات 
 االمتحان

 مالحظات

فصل دراسي 
 أول

 التحليل الكيميائى احليوي
Biochemical Analysis 

2 2  

  2 2 التحليل االشعاعي    
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر
 عدد

الساعات 
 املعتمدة

عدد ساعات 
 االمتحان

 مالحظات

     Radio Analysis 

فصل دراسي 
 ثاني

 حتليل طيفى متقدم 
  Advanced Spectral Analysis 

2 
2  

 طرق حتليلية متقدمة    
 Advanced Analytical 

2 2 
 

 Applied Organicالكيمياء العضوية التطبيقية ) ك ط (    -4

Chemistry 
 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود
 20 (1( مقررات فى جدول )8يدرس الطالب عدد ) إجباري ك ط

C A O 4 (2خيتار الطالب مقررين من جدول ) اختياري 
 24 عدد الساعات املعتمدة املطلوبةإمجالي   

 
 Compulsory Courses اإلجبارية( املقررات 1جدول )

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

  عملي نظري عملي نظري

فصل 
دراسي 

 اول

 (1الكيمياء الطبية الشرعية )
Forensie Chemistry 

1 1 2 3  

  Polymer Chemistry 2 1 2 3كيمياء البوليمرات 
 علم األطياف التطبيقى العضوي

Applied Organic Spectroscopy 
1 1 1 3  
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 املنتجات الطبيعية
Natural Products 

2 1 1 3  

فصل 
دراسي 

 ثاني

 (2الكيمياء الطبية الشرعية )
Forensie Chemistry 

2 1 2 3  

 والبرتوكيماوياتكيمياء البرتول 
Chemistry of Petroleum and 

Petrochemical 

2 1 2 3  

 بوليمرات طبيعية
Natural Polymer 

1 1 1 3  

 كيمياء األصباغ
Chemistry of Dyes 

1 1 1 3  

 
 Selective Courses  ( املقررات االختيارية2جدول )

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

عدد 
ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل 
 دراسي اول

 كيمياء صيدلية
 Pharmaceutical Chemistry 

2 2 
 

 الكيمياء الفزيائية للبوليمرات
Physical Chemistry of Polymers 

2 2  

 كيمياء كهربية عضوية
Electrooganic Chemistry 

2 2  

فصل 
دراسي 

 ثاني

 العالج الكيميائي 
    Chemotherapy 

2 2 
 

 الزيوت والدهون            
         Oils and Fats 

2 2 
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 Biochemistry (C B)الكيمياء احليوية ) ك ح (  -5

 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود
 20 (1( مقررات فى جدول )8يدرس الطالب عدد ) إجباري ك ح
C B 4 (2خيتار الطالب مقررين من جدول ) اختيارى 
 24 عدد الساعات املعتمدة املطلوبة إمجالي  

 Compulsory Courses ( املقررات االجبارية1جدول )

 املقرر الفصل الدراسي
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 مالحظات االمتحان
 عملي نظري عملي نظري

 فصل دراسي أول

 التحليل الطيفي وعلم الطيف التطبيقي
Spectral Analysis and 
Applied Spectroscopy 

2 1 2 3 
مشرتك مع 
 التحليلية

  Enzymology 1 1 1 3علم االنزميات                   
 االيض والعيوب الوراثية

Inborn Error of Metabolism 
2 -- 2 --  

 تكنولوجيا الدنا
 DNA Technology 

3 -- 3 --  

 فصل دراسي ثاني

 علم املناعة          
   Immunology 

1 1 1 3  

 أيض البورفرينات
Biochemical Disorders of 

Major Organ 

2 1 2 3  

اإلضطرابات الكيميائية احليوية ألعضاء 
  3 2 1 2 اجلسم الرئيسية
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 املقرر الفصل الدراسي
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 مالحظات االمتحان
 عملي نظري عملي نظري

Biochemical Disorders of 
Major Organ 

 علم الغدد الصماء
      Endocrinloogy 

2 -- 2 --  

 Selective Courses  االختيارية( املقررات 2جدول )

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

  عملي نظري عملي نظري

فصل دراسي 
 أول

   Nutrition 2 -- 2علم التغذية                         
 بيولوجيا األورام السرطانية ودالالت األورام
Cancer Biology and Tumer 

Markers 

2 -- 2 
  

فصل دراسي 
 ثاني

 التكنولوجيا احليوية
Biotechnology 

1 1 1   

 إحصاء حيوي                 
     Biostatistics 

 -- 2 
من ماجستري اإلحصاء  

 الرياضي

 Microbiology (BA)   التطبيقية )ن م( امليكروبيولوجيا -6

 الساعات املعتمدةعدد  عدد املقررات نوع املقرر الكود
 20 ( 1يدرس الطالب مثان مقررات يف جدول ) اجباري  )ن م(
(BA) 4 (2خيتار الطالب مقرر لكل فصل دراسي من جدول ) اختياري 

 24 عدد الساعات املعتمدة  إمجالي  
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 Compulsory Courses( املقررات اإلجبارية  1جدول )

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
 عدد ساعات

 مالحظات االمتحان
 عملي نظري عملي نظري

ألول
ي ا

راس
الد

صل 
الف

 

 حتليالت ميكروبيولوجية
Microbiological Analysis 

2 1 2 2-3  

 علم الفريوسات
Virology 

1 1 2 2-3 
مشرتك مع 

 البكرتيا
 ميكروبيولوجيا تطبيقية

Applied Microbiology 
2 1 2 2-3  

 فسيولوجيا البكرتيا
Physiology of Bacteria 

2 1 2 2-3 
مشرتك مع 

 البكرتيا

ني
لثا

ي ا
راس

الد
صل 

الف
 

 فسيولوجيا الفطريات
Physiology of Fungi 

1 1 2 2-3  

 ميكروبيولوجيا األغذية
Food Microbiology 

1 1 2 2-3  

 كيمياء بيولوجية
Biological Chemistry 

2 1 2 2-3  

 البيئي بامليكروباتالتلوث 
Environmental Pollution by 

Microbes 

1 1 2 2-3  

 ( املقررات االختيارية2جدول )
 Elective Courses 
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
 عدد ساعات

 مالحظات االمتحان
 عملي نظري عملي نظري

فصل 
 دراسي اول

 مقاومة أمراض
 Disease Control 

1 1 2 2-3  

 أكتينوميستيات ومضادات حيوية
Actinomvcetes and Antibiotics 

1 1 2 2-3 
مشرتك مع 

 البكرتيولوجي

فصل 
دراسي 

 ثاني

  Microbial Toxins 1 1 2 2-3السموم امليكروبية 
 بيولوجيا املياه

Hydrobiology 
1 1 2 2-3  

 بيولوجية جزيئية
Molecular Biology 

1 1 2 2-3 
مع مشرتك 

 البكرتيولوجي
 

 Bacteriology (BB)البكرتيولوجيا )ن ب(   -7

 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود
 20 ( 1يدرس الطالب مثان مقررات يف جدول ) إجباري  )ن ب(
(BB) 4 (2خيتار الطالب مقرر لكل فصل دراسي من جدول ) اختياري 

 24 إمجالي عدد الساعات املعتمدة   
 ( املقررات االجبارية1جدول )

 Compulsory Courses  

الفصل 
 املقرر الدراسي

عدد الساعات 
 املعتمدة

 عدد ساعات
 مالحظات االمتحان

 عملي نظري عملي نظري

الفصل 
الدراسي 

 األول

 بكرتيولوجيا تطبيقية
Applied Bacteriology 

2 1 2 2-3  

  3-2 2 1 1 حيوية كيمياء
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Biochemistry 

 حتليالت بكرتيولوجية
Bacteriological Analysis 

1 1 2 2-3  

 بيولوجيا جزيئية
Molecular Biology 

مشرتك مع  2-3 2 1 1
 امليكروبيولوجي

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

 بكرتيولوجيا طبية
Medical Bacteriology 

2 1 2 2-3  

 مناعة
Immunology 

1 1 2 2-3  

 أمراض بكرتيا مقاومة
Bacterial Disease & Control 

2 1 2 2-3  

 فسيولوجيا البكرتيا
Physiology of Bacteria 

مشرتك مع  2-3 2 1 2
 امليكروبيولوجي

 ( املقررات االختيارية2جدول )
 Elective Courses 

الفصل 
 املقرر يالدراس

عدد الساعات 
 املعتمدة

 عدد ساعات
 مالحظات االمتحان

 يعمل ينظر يعمل ينظر

 يفصل دراس
 أول

 ميكروبيولوجيا الرتبة
Soil Microbiology 

1 1 2 2-3  

 علم الفريوسات
Virology 

مشرتك مع  2-3 2 1 1
 البكرتيولوجي

 دراسيفصل 
 يثان

 تنوع بكرتيولوجي وتقسيم
Bacterial Diversity and 

Classification 

1 1 2 2-3  

 أكتينوميستيات ومضادات حيوية
Actinomvcetes and Antibiotics 

1 1 2 2-3  
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 Environmental Sciences (ZE)العلوم البيئية )ح ب(   -8

 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود
 20 (1يدرس الطالب عشر مقررات فى جدول ) إجباري  )ح ب(
(ZE) 4 (2مقرر لكل فصل دراسي من جدول )خيتار الطالب  اختياري 

 24 إمجالي عدد الساعات املعتمدة  

 ( املقررات اإلجبارية1جدول )
 Compulsory Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 مالحظات االمتحان
 عملي نظري عملي نظري

ول
ي أ

راس
ل د

فص
 

 البيئة الساحلية
 Coastal Ecology 

1 1 2 2-3  

 البيولوجيا البيئية
 Environmental Biology 

1 1 2 2-3  

 فسيولوجيا البيئية 
Ecophysiology 

1 1 2 2-3  

 التحليل البيئي 
Environmental Analysis 

1 1 2 2-3  

 إحصاء حيوي 
Biostatistics 

2 - 2 - 
من شعبة 
اإلحصاء 
 الرياضي

صل 
ف

سي 
درا

ني
ثا

 

 احليوية البيئية والصناعيةالتكنولوجيا 
Applied Industrial and 

Environmental Biotechnology 

1 1 2 2-3  
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 مالحظات االمتحان
 عملي نظري عملي نظري

 املعاجلة البيولوجية للمخلفات
Biological Waste Processing 

1 1 2 2-3  

 تقييم األثر البيئي
Environmental Impact 

Assessment 

1 1 2 2-3  

 أخالقيات وقوانني البيئة
Environmental  and Ethical Laws 

2 - 2 -  

  Field Ecology 1 1 2 2-3بيئة حقلية 

 ( املقررات االختيارية2جدول )
 Elective Courses 

 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 عملي نظري عملي نظري

فصل 
 دراسي أول

 التسمم البيئي
Ecotoxiology 

1 1 2 2-3 

 بيولوجيا إشعاعية
Radiobiology 

1 1 2 2-3 

فصل 
دراسي 

 ثاني

 تطبيقات ميكروبيولوجية وبيئية
Applied and Environmental Microbiology 

1 1 2 2-3 

 نظم املعلومات اجلغرافية
Geographic Information System (GIS) 

1 1 2 2-3 
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 Invertebrates & Parasitologyالالفقاريات والطفيليات )ح لفط(   -9

(ZIP) 
 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود

 20 (1يدرس الطالب عشر مقررات فى جدول ) إجباري  )ح لفط(
(ZIP) 4 (2خيتار الطالب مقرر لكل فصل دراسي من جدول ) اختياري 
 24 إمجالي عدد الساعات املعتمدة  

 اإلجبارية( املقررات 1جدول )
 Compulsory Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 عملي نظري عملي نظري

أول
سي 

درا
صل 

ف
 

 بيولوجيا األوليات الطفيلية
Biology of Parasitic Protozoa 

2  2  

 بيولوجيا األوليات الطفيلية )عملي(
Biology of Parasitic Protozoa (Practical 

Course) 

- 2 - 2-3 

 بيولوجيا الديدان الطفيلية
Biology of Parasitic Helminths 

2 - 2 - 

 بيولوجيا الديدان الطفيلية )عملي(
Biology of Parasitic Helminths (Practical 

Course) 

- 2 - 2-3 

 علم احلشرات الطبية
Medical Entomology (Lectures & Practical 

Courses) 

1 1 2 2-3 

صل 
ف

اس
در ي  ني
ثا

 

 3-2 - 2 - التقنيات املعملية فى علم الطفيليات
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 عملي نظري عملي نظري

Lab Techniques in Parasitology (Practical 
Course) 

 علم مناعة العدوى الطفيلية
Immunology of Parasitic Infections 

(Lectures & Practical) 

1 1 2 2-3 

 وتطبيقاته فى البيولوجي ميكروسكوب إلكرتوني
Electron Microscope and its Application in 

Biology (Lectures & Practical) 

1 1 2 2-3 

 مكافحة العدوى الطفيلية ووبانياتها
Control Measures of Parasitic Infections 
and Epidemiology (Lectures & Practical) 

1 1 2 2-3 

 للناقالت والطفيليات واإلحصاء احليوياجليينوم الوظيفي 
Functional Genomics of Vectors and 

Parasites and Biostatistics 

2 - 2 - 

 ( املقررات االختيارية2جدول )
 Elective Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 عملي نظري عملي نظري

فصل دراسي 
 أول

 مشاكل التطفل فى مصايد األمساك واإلنتاج السمكي
Parasitological Problems in Fisheries and 

Fish Production(Lectures & Practical)  

1 1 2 2-3 

 فسيولوجيا الطفيليات
Physiology of Parasite (Lectures & 

Practical) 

1 1 2 2-3 
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فصل دراسي 
 ثاني

 مناعة الطفيليات
Immunoparasifology  

1 1 2 2-3 

 الطفيليات وزراعة األنسجة
Parasite and Tissue Cultures (Lectures & 

Practical) 

1 1 2 2-3 

 

 

 Ore Deposists andرواسب اخلامات والتنقيب عن املعادن ) ج ر(  -10

Mineral Exploration (GO) 

 املعتمدةعدد الساعات  عدد املقررات نوع املقرر الكود

 20 (1يدرس الطالب مثان مقررات ف جدول ) اجبارى ج ر
( G O) 4 (2خيتار الطالب مقرر لكل فصل دراسي من جدول ) اختيارى 

 24 امجالي عدد الساعات املعتمدة  

 ( املقررات االجبارية1جدول )
 Compulsory Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
 االمتحانعدد ساعات 

 عملي نظري عملي نظري

فصل دراسي 
 أول

 Geology of Oreجيولوجية رواسب اخلامات 

Deposits 
2 1 2 2-3 

 املعادن والصخور املستخدمة فى الصناعة
Industrial Minerals & Rocks 

2 1 2 2-3 

 التحكم الرتكيبى فى تكوين اخلامات
Structal Controls of Ore Deposits 

1 1 2 2-3 

 جيولوجية املناجم واحملاجر
Mining & Quarrying Geology 

1 1 2 2-3 
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فصل دراسي 
 ثاني

 Ore Mineralogy 2 1 2 2-3معادن اخلامات     
 Mineral Exploration 1 1 2 2-3طرق استكشاف التمعدنات 

 Ore Deposits ofرواسب اخلامات فى مصر 

Egypt 
1 1 2 2-3 

 اجليوكيميائىطرق االستكشاف 
Geochemical Exploration 

2 1 2 2-3 

 ( املقررات االختيارية2جدول )
 Elective Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 مالحظات االمتحان
 عملي نظري عملي نظري

فصل 
دراسي 

 أول

 استخالص اخلامات              
        Ore Dressing 

1 1 2 2-3  

 االستكشاف اجليوفيزيائى        
              Geophysical Exploration 

1 1 2 2-3  

 أساسيات اخلامات املعدنية       
   Principles of Mineral Deposits 

1 1 2 2-3  

 طرق التحاليل فى اجليولوجيا 
 Analytical Techniques in Geology 

1 1 2 2-3  

فصل 
دراسي 

 ثاني

تطبيقات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية فى 
 رواسب اخلامات

Remote Sensing / GIS in Ore 
Deposits 

1 1 2 2-3  

 التأثري البيئي للعمليات املنجمية
Environments Impact of Mining 

Ooerations 

1 1 2 2-3  

  Geostatistics 1 1 2 2-3اإلحصاء اجليولوجى 
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 مالحظات االمتحان
 عملي نظري عملي نظري

 مقدمة فى اقتصاديات املعادن
Introduction to Mineral Economics 

1 1 2 2-3  

  -- Special Topics 1 1 2موضوعات متخصصة      

 اجليولوجيا البيئية ) ج ب ( -11
 

 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود
 20 (1يدرس الطالب مثان مقررات ف جدول ) إجباري ج ب

G E 4 (2خيتار الطالب مقرر لكل فصل دراسي من جدول ) اختيارى 
 24 إمجالي عدد الساعات املعتمدة  

 

 ( املقررات االجبارية1جدول )
 Compulsory Courses 

 املقرر الفصل الدراسي
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 عملي نظري عملي نظري

 فصل دراسي أول

 لألرضاخلصائص البيئية 
Environmental Characteristics of the 

Earth 

2 1 2 2-3 

 Natural Resources 2 1 2 2-3املوارد الطبيعية  
 تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية فى الدراسات البيئية

GIS Applications in Environm 
1 1 2 2-3 

 Environmental Geochemistry 1 1 2 2-3جيوكيمياء البيئة 
 3-2 2 1 2 اآلثار البيئية ألنشطة اإلنسان والتنوع احليوي فصل دراسي
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 املقرر الفصل الدراسي
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 عملي نظري عملي نظري

 Human Impact & Management ثاني

 طرق التخلص من النفايات وإدارتها
Waste Disposal & Management 

1 1 2 2-3 

 املخاطر البيئية الطبيعية
Natural Environmental Hazards 

1 1 2 2-3 

 واإلتفاقات الدولية اخلاصة بالبيئةالقوانني البيئية 
Environmental Legislation and National 

Conventions 

2 1 2 2-3 

 ( املقررات االختيارية2جدول )
 Elective Courses 

 

 املقرر الفصل الدراسي
 عدد ساعات االمتحان عدد الساعات املعتمدة

 عملي نظري عملي نظري

 فصل دراسي أول

 فى البيئةطرق التحاليل 
Environmental Analytical 

Techniques 

1 1 2 2-3 

 اجليولوجيا الطبية
  Medical Geology 

1 1 2 2-3 

فصل دراسي  
 ثاني

 ختطيط استخدام األراضي
 Land Use Planning 

1 1 2 2-3 

 تقييم األثر البيئى
  Environmental Impact 

Assessment 
1 1 2 2-3 

 موضوعات متخصصة
 Special Topics 

1 1 2 2-3 
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 حتليل املعلومات اجليولوجية فى جماالت علوم األرض والبيئة )ج ض( -12

Geoinformatics in Earth and Environmental Sciences (GGI) 

 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود

    
 20 (1يدرس الطالب مثان مقررات ف جدول ) إجباري ج ض
GGI 4 (2خيتار الطالب مقرر لكل فصل دراسي من جدول ) اختيارى 
 24 إمجالي عدد الساعات املعتمدة  

 اإلجبارية( املقررات 1جدول )
 Compulsory Courses 

 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 عملي نظري عملي نظري

فصل دراسي 
 أول

 Principles ofأساسيات االستشعار عن بعد 

Remote Sensing 
2 1 2 2-3 

 Principles ofأساسيات نظم املعلومات اجلغرافية  

GIS 
2 1 2 2-3 

 الدراسات املعملية لنظم املعلومات اجلغرافية
 GIS Laboratory 

1 1 2 2-3 

-Geoاستخالص املعلومات اجليولوجية 

Information Extraction 
1 1 2 2-3 

فصل دراسي 
 ثاني

تطبيقات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية فى 
 علوم األرض والبيئة

Remote Sensing and GIS 
applications in Earth and 
Environmental Sciences 

2 1 2 2-3 
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 عملي نظري عملي نظري

 عمل مناذج البيانات اجليولوجية فى البعدين
Geo- Spatial Data Modeling 

1 1 2 2-3 

 املعلومات اجليولوجية وإدارة املخاطر
Geo information and Riks 

Management 

1 1 2 2-3 

 الطرق احللقية والتقنيات ذات البعدين
Field and Spatial Techniques 

2 1 2 2-3 

 ( املقررات االختيارية2جدول )
 Elective Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
 عدد ساعات االمتحان عدد الساعات املعتمدة

 عملي نظري عملي نظري

فصل دراسي 
 أول

 نظرية املعلومات ذات البعدين
Spatial Information Theory 

1 1 2 2-3 

 –مقدمة فى حتليل البيانات اجليولوجية فى البعدين 
 النظرية والتطبيق

Introduction to Geo-Spatial Data 
Analysis- Theory and Practice 

1 1 2 2-3 

فصل دراسي 
 ثاني

 التصميمات التقنية للبيئات اجليولوجية ذات البعدين
Geo- Spatial Data Infrastructures 

Technical Design 

1 1 2 2-3 

 بيانات منجمية واكتشاف املعلومات
Data Mining and Knowledge 

Discovery 

1 1 2 2-3 

 3-2 2 1 1 عملية املنمذجة والربجمة والنشر
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر
 عدد ساعات االمتحان عدد الساعات املعتمدة

 عملي نظري عملي نظري
Process Modeling Programming 

and Dissemination 

 املرئيات ونشر البيئات اجلغرافية فى البعدين
Visualization and Dissemination of 

Geospatial Data 

1 1 2 2-3 

 موضوعات متخصصة
 Special Topics 

2 -- 2 -- 

 Petroleum Geologyجيولوجيا البرتول  ) ج بت (    -13

 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود
 20 (1يدرس الطالب مثان مقررات يف جدول ) إجباري ج ب ت
G P 4 (2خيتار الطالب مقرر لكل فصل دراسيمن جدول ) اختيارى 
 24 إمجالي عدد الساعات املعتمدة  

 ( املقررات االجبارية1جدول )
 Compulsory Courses 

 

 املقرر الفصل الدراسي
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 عملي نظري عملي نظري

أول
سي 

درا
صل 

ف
 

 أساسيات جيولوجية البرتول
Basic Petroleum Geology 

2 1 2 2-3 

 اساسيات االنتاج الثانوى للخزانات البرتولية وتقييم اخلزانات
Basis of Scondary Recovery methods 
for Petroleum Reservoirs and Reserve 

Evaluation 

2 1 2 2-3 
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 املقرر الفصل الدراسي
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 عملي نظري عملي نظري

 طفالت احلفر ونوعيات استخدامها
Drilling Muds and Their Parameters 

1 1 2 2-3 

 االستشعار عن بعد وتطبيقة فى التنقيب عن البرتول
Remote Sensing and its Application in 

Petroleum Exploration 

1 1 2 2-3 

ني
ي ثا

راس
ل د

فص
 

 املديريات البرتولية املصرية وقطاعاتها احلاملة للبرتول
Egyptian Petroleum Provinces and their 

Petroleum bearing Sections 

2 1 2 2-3 

 الغازات الطبيعية فى الرواسب البحرية
Natural Gases in Marine Sediments 

1 1 2 2-3 

 التحكم اجليولوجي للهيدركربون
Geologic Control for Hydrocarbons 

1 1 2 2-3 

 الطفلة الكريجينية )البرتولية( والبرتوجرافيا العضوية
Kerogen (oil) Shales and Organic 

Petrography 

2 1 2 2-3 

 ( املقررات االختيارية2جدول )
 Elective Courses 

 املقرر الفصل الدراسي
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 عملي نظري عملي نظري

فصل دراسي 
 أول

 Subsurface Mapping 1 1 2 2-3اخلرائط التحت سطحية 

 Well Iog Analysis 1 1 2 2-3تسجيالت آبار 
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 املقرر الفصل الدراسي
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 عملي نظري عملي نظري

 تطبيقات علم احلفريات فى التنقيب
Paleontological Applications in 

Exploration 

1 1 2 2-3 

فصل دراسي 
 ثاني

 للبرتول جيوكيمياء املياة املصاحبة
Geochemistry of oil Fild Waters 

1 1 2 2-3 

 أنواع صخور خزانات البرتول
Petroleum Reservior Rock Types 

1 1 2 2-3 

 تنمية ومعاجلة اخلزانات االنتاج
Reservoirs Development and 

Treatment for production 

1 1 2 2-3 

 موضوعات متخصصة
 Special Topice 

2 -- 2 -- 

 

 Diploma in hydrogeologyجيولوجيا املياه   -14

 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود
 20 (1جدول ) يدرس الطالب مثان مقررات يف جبارىإ ج م

G H 4 (2من جدول ) يخيتار الطالب مقرر لكل فصل دراس اختيارى 
 24 عدد الساعات املعتمدة يمجالإ  

 املقررات االجبارية( 1جدول )
 Compulsory Courses 
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 املقرر الفصل الدراسي
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 عملي نظري عملي نظري

 فصل دراسي أول

 التدفق االقليمى للمياة اجلوفية
 Regional Groundwater Flow 

2 1 2 2-3 

 مقدمة األنظمة املائية
 Introduction to Aqueous Systems 

2 1 2 2-3 

 املياة اجلوفية والبيئة
  Groundwater and Environment 

1 1 2 2-3 

 أساسيات حفر اآلبار وتركيبهاتها
Principles of Well Drilling and 

Installation 

1 1 2 2-3 

فصل دراسي 
 ثاني

 نظرية الرتشيح
 Theory of Infiltration 

2 1 2 2-3 

 اإلحنراف عن اإلتزان
 Deviation from Equilibrium 

2 1 2 2-3 

 منذجة املياة اجلوفية
 Groundwater Modeling 

1 1 2 2-3 

 تقنيات حتليل املياة 
Techniques in Water Analysis 

1 1 2 2-3 

 ( املقررات االختيارية2جدول )
 Elective Courses 

 

 املقرر الفصل الدراسي
 االمتحان عدد ساعات عدد الساعات املعتمدة

 عملي نظري عملي نظري
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 فصل دراسي أول

 مصادر تلوث املياة اجلوفية
Source of Groundwater 

Contamination 

1 1 2 2-3 

 تنمية مصادر املياة اجلوفية
Development of Groundwater 

Resource 

1 1 2 2-3 

 دراسيفصل 
 ثاني

 مشكالت امللوثات متعددة املصادر السائلة
Multifluid contamination Problems 

1 1 2 2-3 

 املعاجلة الرياضية هلبوط سطح االرض
Mathematical Treatment of land 

Subsidence 

1 1 2 2-3 

 موضوعات متخصصة
 Special Topics 

2 -- 2 -- 

 

 

 ثانيًا: املقررات الدراسية لربامج املاجستري:

 M. Sc. Degree in Pureدرجة ماجستري يف الرياضيات البحتة ) ر ب(  -1

Mathematics (MP) 

 عدد املقررات نوع املقرر الكود
عدد الساعات 

 املعتمدة

 ر ب
(MP) 

 8 (1يدرس الطالب مقررين يف كل فصل دراسي من جدول ) إجباري

 اختياري
ومقررين من مقررات من الفصل الدراسي األول  3خيتار الطالب 

 10 (2الفصل الدراسي الثاني جدول )

 18 رسالة املاجستري إجباري 699
 36 إمجالي عدد الساعات املعتمدة املطلوبة  



 

 

 

 
 

55 

 

 Compulsory Courses  ( املقررات اإلجبارية1جدول )

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل دراسي 
 أول

 (1اجلرب )
Algebra (1) 

2 2  

 (1حتليل دالي )
Functional Analysis (1) 

2 2  

فصل دراسي 
 ثاني

 (2اجلرب )
Algebra (2) 

2 2  

 (2حتليل دالي )
Functional Analysis (2) 

2 2  

 
 ( املقررات االختيارية2جدول )

 Elective Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

ساعات  عدد
 االمتحان

 مالحظات

فصل 
الدراسي 

 األول

 (1منطق رياضي )
Mathematical Logic (1) 

2 2  

 (1نظرية اجملموعات )
Set Theory (1) 

2 2  

 (1نظرية األعداد )
Number Theory (1) 

2 2  

  2 2 (1حتليل مركب )
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

ساعات  عدد
 االمتحان

 مالحظات

Complex Analysis (1) 

 التحليل التوافقي واحلقيقي
Real and Harmonic Analysis (1) 

2 2  

 (1نظرية املعادالت التفاضلية والفرقية )
Theory of Differential and  
Difference Equations (1) 

2 2  

 (1الدوال اخلاصة وتطبيقاتها )
Special Functions and Their 

Applications (1) 

2 2  

 ( 1توافقيات ونظرية األشكال )
Combinatorics and Graph Theory 

(1) 

2 2 
مشرتك مع 

 حسابات علمية

 (1نظرية التقريب )
Approximation Theory (1) 

2 2  

 (1حلول عددية وطيفية للمعادالت التفاضلية )
Numerical and Specteral 

Solutions of Differential Equations 
(1) 

2 2  

 (1طريقة العناصر احملددة )
Finite Element Method (1) 

2 2  

Algebraic Topology (1) 2 2  
General Topology (1) 2 2  

 (1هندسة تفاضلية )
Differential Geometry (1) 

2 2  

  2 2 (1هندسة جربية )
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

ساعات  عدد
 االمتحان

 مالحظات

Algebraic Geometry (1) 

 أي مقرر من الربامج األخري اليت يقدمها القسم
Any Topic From Other Programs 

2 2  

فصل 
الدراسي 

 الثاني

 (2منطق رياضي )
Mathematical Logic( 2) 

2 2  

 (2نظرية اجملموعات )
Set Theory (2) 

2 2  

 (2نظرية األعداد )
Number Theory (2) 

2 2  

 (2حتليل مركب )
Complex Analysis (2) 

2 2  

 (2حتليل توافقي )

Harmonic Analysis (2) 
2 2  

 (2التفاضلية والفرقية )نظرية املعادالت 
Theory of Differential and  
Difference Equations (2) 

2 2  

 (2الدوال اخلاصة وتطبيقاتها )
Special Functions and Their 

Applications (2) 

2 2  

 ( 2توافقيات ونظرية األشكال )
Combinatorics and Graph Theory 

(2) 

2 2 
مشرتك مع 

 حسابات علمية

 (2نظرية التقريب )
Approximation Theory (2) 

2 2  

  2 2 (2حلول عددية وطيفية للمعادالت التفاضلية )
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

ساعات  عدد
 االمتحان

 مالحظات

Numerical and Specteral 
Solutions of Differential Equations 

(2) 

 (2طريقة العناصر احملددة )
Finite Element Method (2) 

2 2  

 (2هندسة تفاضلية )
Differential Geometry (2) 

2 2  

 (2هندسة جربية )
Algebraic Geometry (2) 

2 2  

 أي مقرر من الربامج األخرى اليت يقدمها القسم
Any Topic From Other Programs 

2 2  

 درجة ماجستري يف الرياضيات التطبيقية الكالسيكية )رتك (  -2

M. Sc. Degree in Classical Applied Mathematics (MC) 

 عدد املقررات نوع املقرر الكود
عدد الساعات 

 املعتمدة

 ر ب
(MC) 

 8 (1يدرس الطالب مقررين يف كل فصل دراسي من جدول ) إجباري

 اختياري
مقررات من الفصل الدراسي األول ومقررين من الفصل  3خيتار الطالب 

 10 (2الدراسي الثاني جدول )

 18 جباريإرسالة املاجستري  699
 36 عدد الساعات املعتمدة املطلوبة إمجالي 

 ( املقررات اإلجبارية1جدول )
 Compulsory Courses 
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

عدد ساعات 
 االمتحان

 مالحظات

فصل دراسي 
 أول

 (1ميكانيكا املوانع )
Fluid Mechanics (1) 

2 2  

  2 2 (1نظرية البالزما )
 (1املتقدمة )ميكانيكا الكم 

Advanced Quantum Mechanics (1) 
2 2  

 (1النسبية العامة )
General Relativity (1) 

2 2  

فصل دراسي 
 ثاني

 (2ميكانيكا املوانع )
Fluid Mechanics (2) 

2 2  

  2 2 (2نظرية البالزما )
 (2ميكانيكا الكم املتقدمة )

Advanced Quantum Mechanics(2) 
2 2  

 (2النسبية العامة )
General Relativity (2) 

2 2  

 
 ( املقررات االختيارية2جدول )

 Elective Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

عدد 
ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

 (1ديناميكا غري خطية )
Non Linear Dynamics (1) 

2 2  

  2 2 ( 1النظرية الرياضية للمرونة )



 

 

 

 
 

60 

 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

عدد 
ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل 
الدراسي 

 األول

Mathematical Theory of Elasticity 
(1) 

 (1النظرية الرياضية للمرونة احلرارية )
Mathematical Theory of Thermal 

Elasticity (1) 
2 2  

 ( 1امليكانيكا املتصلة لألوساط الكهرومغناطيسية)
Continuum Mechanics of 

Electromagnetic Media (1) 

2 2  

 ( 1معادالت تفاضلية جزئية ) 
Partial Differential Equations (1) 

مشرتك مع  2 2
 حسابات علمية

 املوجات غري اخلطية واملفردة 
Nonlinear Waves and Solutions 

2 2  

 (1النظرية الكهرومغناطيسية )
Electromagnetic Theory (1) 

2 2  

 أي مقرر من الربامج األخرى اليت يقدمها القسم 
Any Topic From Other Programs 

2 2  

 ( املقررات االختيارية2جدول )
 Elective Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

عدد 
ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

 (2ديناميكا غري خطية )
Non Linear Dynamics (2) 

2 2  
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فصل 
الدراسي 

 الثاني

 (1النظرية الرياضية للمرونة )
Mathematical Theory of Elasticity 

(2) 

2 2  

 (1النظرية الرياضية للمرونة احلرارية )
Mathematical Theory of Thermal 

Elasticity (2) 
2 2  

 (2امليكانيكا املتصلة لألوساط الكهرومغناطيسية)
Continuum Mechanics of 

Electromagnetic Media (2) 

2 2  

 (2معادالت تفاضلية جزئية )
Partial Differential Equations (2) 

2 2 
مشرتك مع 

 حسابات علمية
 (2املوجات غري اخلطية واملفردة )

Nonlinear Waves and Solutions(2) 
2 2  

 (2النظرية الكهرومغناطيسية )
Electromagnetic Theory (2) 

2 2  

 أي مقرر من الربامج األخرى اليت يقدمها القسم
Any Topic From Other Programs 

2 2  

 
 درجة ماجستري يف اإلحصاء الرياضي )ر ح( -3

M. Sc. Degree In Mathematics Statistics (MS) 

 عدد املقررات نوع املقرر الكود
عدد الساعات 

 املعتمدة

 ر ح
 
(MS) 

 8 (1يف كل فصل دراسي من جدول )يدرس الطالب مقررين  إجباري

 اختياري
مقررات من الفصل الدراسي األول ومقررين من الفصل  3خيتار الطالب 

 10 (2الدراسي الثاني جدول )
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 18 رسالة املاجستري إجباري 699
 36 إمجالي عدد الساعات املعتمدة املطلوبة 

 
 
 

 ( املقررات اإلجبارية 1جدول )
Compulsory Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل دراسي 
 أول

 االحتماالت املتقدمة
Advanced Probabilities (1) 

2 2  

(1نظرية القياس)  

Measure Theory (1) 
2 2  

فصل دراسي 
 ثاني

(2املتقدمة ) تاالحتماال  
Advanced Probabilities (2) 

2 2  

(2نظرية القياس)  

Measure Theory (2) 
2 2  

 ( املقررات االختيارية2جدول )
 Elective Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر

عدد 
الساعات 
 املعتمدة

عدد 
ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل دراسي 
 أول

 (1حتليل السالسل الزمنية )
Time Series Analysis (1) 

2 2  

 (1نظرية الطوابري )
Queueing Theory (1) 

2 2  

 (1سالسل ماركوف )
Markov Chains (1) 

2 2  



 

 

 

 
 

63 

 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر

عدد 
الساعات 
 املعتمدة

عدد 
ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

 (1العمليات العشوائية املتقدمة )
Advanced Stochastic Prooesses (1) 

2 2  

 (1اإلحصاء املتقدمة يف أكثر من متغري )
Advanced Multivariate Statistics (1) 

2 2  

 (1) اإلحصاء غري البارامرتية املتقدمة
Advanced Non-Parametric Statistics 

2 2  

 (1نظرية العينة املتقدمة )

Advanced Sampling Theory(1) 
2 2  

 (1اإلحصاء التطبيقي املتقدم )
Advanced Applied Statistics (1) 

2 2  

 (1تصميم جتارب املتقدم )
Advanced Experimental Design(1) 

2 2  

 (1ونظرية املوثوقية )اختبارات احلياة 
Life Testing and Realibility (1) 

2 2  

 (1سيطرة اجلودة )
Quality Control (1) 

2 2  

 اإلحصاء البيولوجي  املتقدم
Advanced Bio- Statistics (1) 

2 2  

 (1النمذجة البيئية )
Ecological Modeling (1) 

2 2  

 نظرية التقدير املتقدمة
Advanced Emstimation Theory 

2 2  

 Selective Courses   ( املقررات االختيارية:2جدول )
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الفصل 
 الدراسي

 اسم املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

عدد 
ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

 (2حتليل السالسل الزمنية )
Time Series Analysis (2) 

2 2  

 (2نظرية الطوابري )
Queueing Theory (2) 

2 2  

 (2سالسل ماركوف )
Markov Chains (2) 

2 2  

 (2العمليات العشوائية املتقدمة )
Advanced Stochastic Prooesses (1) 

2 2  

 (2اإلحصاء املتقدمة يف أكثر من متغري )
Advanced Multivariate Statistics (1) 

2 2  

 (2اإلحصاء غري البارامرتية املتقدمة )
Advanced Non-Parametric 

Statistics(2) 

2 2  

 (2نظرية العينة املتقدمة )

Advanced Sampling Theory(2) 
2 2  

 (2اإلحصاء التطبيقي املتقدم )
Advanced Applied Statistics (2) 

2 2  

 (2تصميم جتارب املتقدم )
Advanced Experimental Design(2) 

2 2  

 (2ونظرية املوثوقية )اختبارات احلياة 
Life Testing and Realibility (2) 

2 2  

 (2سيطرة اجلودة )
Quality Control (2) 

2 2  

 (2اإلحصاء البيولوجي  املتقدم )
Advanced Bio- Statistics (2) 

2 2  
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الفصل 
 الدراسي

 اسم املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

عدد 
ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

 (2النمذجة البيئية )
Ecological Modeling (2) 

2 2  

 نظرية التقدير املتقدمة
Advanced Estimation Theory 

2 2  

 إحصاء حيوي لغري اإلحصائيني
Biostatistics (For Non 

Mathematicians 

2 2 
مقرر على غري 
خرجيي قسم 

 الرياضيات

 درجة ماجستري يف احلسابات العلمية ) ر حع ( - 4

M. Sc. Degree In Scientific Computational (MCS) 

 عدد املقررات نوع املقرر الكود
الساعات عدد 

 املعتمدة

 ر حع
(MCS)) 

 8 (1يدرس الطالب مقررين يف كل فصل دراسي من جدول ) إجباري

 اختياري
مقررات من الفصل الدراسي األول ومقررين من الفصل  3خيتار الطالب 

 10 (2الدراسي الثاني جدول )

 18 رسالة املاجستري إجباري 699
 36 إمجالي عدد الساعات املعتمدة املطلوبة  

 

 
 ( املقررات اإلجبارية1جدول )

 Compulsory Courses 
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

عدد ساعات 
 االمتحان

 مالحظات

فصل دراسي 
 أول

(1توافقيات ونظرية األشكال )  
Combinatorics and Graph Theory (1) 

2 2 
مشرتك مع 

 حبتة
(1املنطق الرياضي لعلوم احلاسب )  

Mathematical Logic  for Computer 
Science (1) 

2 2  

فصل دراسي 
 ثاني

(1توافقيات ونظرية األشكال )  
Combinatorics and Graph Theory (1) 

2 2 
مشرتك مع 

 حبتة
(2املنطق الرياضي لعلوم احلاسب )  

Mathematical Logic  for Computer 
Science (2) 

2 2  

 Elective Courses  االختيارية( املقررات 2جدول )

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
 املعتمدةالساعات عدد 

 مالحظات االمتحانساعات عدد 

فصل دراسي 
 أول

 (1لغات الربجمة واملرتمجات )
Programming Language and 

Compilers (1) 

2 2  

 (1نظم موزعة )
Distributed Systems (1) 

2 2  

 (1نظم متوازنة )
Parallel Systems (1) 

2 2  

 (1نظم قواعد البيانات )
Database Systems (1 

2 2  
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر
 املعتمدةالساعات عدد 

 مالحظات االمتحانساعات عدد 

 (1نظرية احلاسبات )

Theory of Computation (1) 
2 2  

 (1نظرية التعقيد )
Theory of Complexity (1) 

2 2  

 (1تشفري )
Cryptography (1) 

2 2  

 (1تأمني معلومات )
Information Security (1) 

2 2  

 (1اجلرب اجملرد وتطبيقاته فى علوم احلاسب )
Abstract Algebra and its Applications 

in Computer Science (1) 

2 2  

 (1معاجلة الصور )
Image Processing (1) 

2 2  

 (1ذكاء اصطناعي )
Artificial Intelligence (1) 

2 2  

 موضوعات خمتارة فى الطرق احلسابية

Special Topics in Computational 
Mathods 

2 2  

 
 Elective Courses  ( املقررات االختيارية:2جدول )

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

عدد 
ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

  2 2 (2لغات الربجمة واملرتمجات )
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فصل دراسي 
 ثاني

Programming Language and 
Compilers (2) 

 (2نظم موزعة )
Distributed Systems (2) 

2 2  

 (2نظم متوازنة )
Parallel Systems (2) 

2 2  

 (2نظم قواعد البيانات )
Database Systems (2) 

2 2  

 (2نظرية احلاسبات )
Theory of Computation (2) 

2 2  

 (2نظرية التعقيد )
Theory of Complexity (2) 

2 2  

 (2تشفري )
Cryptography (2) 

2 2  

 (2تأمني معلومات )
Information Security (2) 

2 2  

 (2اجلرب اجملرد وتطبيقاته فى علوم احلاسب )
Abstract Algebra and its Applications 

in Computer Science (2) 

2 2  

 (2معاجلة الصور )
Image Processing (2) 

2 2  

 (2ذكاء اصطناعي )
Artificial Intelligence (2) 

2 2  

 موضوعات خمتارة فى علوم احلاسب

Special Topics in Computer Siences 
2 2  



 

 

 

 
 

69 

 

 درجة املاجستري يف الفيزياء النظرية )ف ظ( -5

M .Sc. Degree in Theoretical Physics (PT) 

 عدد املقررات نوع املقرر الكود
عدد الساعات 

 املعتمدة

 ر ب
(PT) 

 14 (1يف كل جدول )سبع مقررات يدرس الطالب  إجباري

 4 (2من جدول )فصل دراسي  لكل مقررخيتار الطالب  اختياري

 18 رسالة املاجستري اجباري 699

 36 إمجالي الساعات املعتمدة املطلوبة  

 

 
 

 ( املقررات اإلجبارية1جدول )
 Compulsory Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

 عدد ساعات
 االمتحان

 مالحظات
ألول

ي ا
راس

الد
صل 

الف
 

 ميكانيكا الكم املتقدمة
Advanced Quantum Mechanics 

2 2 

مشرتك جلميع 
 الشعب

 فيزياء رياضية
Mathematical Physics 

2 2 

 حتليل عددى وفيزياء حاسوبية
Numerical Analysis and Comptional 

2 2 

 فيزياء عملية
Experimental Physics 

2 2 
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ني
لثا

ي ا
راس

الد
صل 

الف
 

 نظرية الكم للمجاالت
Quantum Field Theory 

2 2 

 نظرية األطياف اجلزيئية 
Theory of Molecular Spectra 

2 2 

 نظرية الزمرات وتطبيقاتها
Group Theory and its Applications 

2 2 

 ( املقررات االختيارية2جدول )
 Elective Courses 

الفصل 
 الدراسي

 اسم املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

 عدد ساعات
 االمتحان

 مالحظات

الفصل 
الدراسي 

 األول

 فيزياء نووية نظرية
Theoretical Nuclear Physics 

2 2 
 

 فيزياء املواد املكثفة النظرية
Theoretical  Condensed Matter 

Physics 

2 2 

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

 األوتار جسيمات أولية ونظرية
Elementary Particles and String 

Theory 

2 2 
 

 موضوعات خمتارة يف الفيزياء النظرية
Selected Topics in Theoretical 

Physics 

2 2 
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 درجة املاجستري يف الفيزياء النووية )ف ن( -6

M .Sc. Degree in Nuclear Physics (PN) 

 عدد املقررات نوع املقرر الكود
الساعات عدد 

 املعتمدة

 ر ب
(PN) 

(1يف كل جدول )سبع مقررات يدرس الطالب  إجباري  14 

 4 (2من جدول )فصل دراسي  لكل مقررخيتار الطالب  اختياري

 18 (اجباري)رسالة املاجستري  699

 36 إمجالي الساعات املعتمدة املطلوبة  

 ( املقررات اإلجبارية1جدول )
 Compulsory Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر

عدد 
الساعات 
 املعتمدة

 عدد ساعات
 االمتحان

 مالحظات

الفصل 
الدراسي 

 األول

 ميكانيكا الكم املتقدمة
Advanced Quantum Mechanics 

2 2 

مشرتك جلميع 
 الشعب

 فيزياء رياضية
Mathematical Physics 

2 2 

 حتليل عددى وفيزياء حاسوبية
Numerical Analysis and Comptional 

2 2 

 فيزياء عملية
Experimental Physics 

2 2 

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

 جسيمات أولية
Elementary Particles 

2 2 
 

 تفاعالت نووية جتريبية
Experimental Nuclear Reactions 

2 2 
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 تشتت نووي
Nuclear Scattering 

2 2 

 ( املقررات االختيارية2جدول )
 Elective Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر

عدد 
الساعات 
 املعتمدة

 عدد ساعات
 االمتحان

 مالحظات

الفصل 
الدراسي 

 األول

 مفاعالت ونيوترونات
Reactors and Neutrons 

2 2 

 
 الكرتونيات نووية

Nuclear Electronics 
2 2 

 معجالت نووية
Nuclear accelerators 

2 2 

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

 نووية أطياف
Nuclear Spectra 

2 2 
 

 كاشفات وأجهزة نووية
Detectors and Nuclear Devices 

2 2 

 موضوعات خمتارة فى الفيزياء النووية
Selected Topics in Nuclear Physics 

2 2 

 درجة املاجستري يف فيزياء علم اجلوامد )ف ج( -7

M .Sc. Degree in Solid State Physics (PS) 

 عدد املقررات نوع املقرر الكود
عدد الساعات 

 املعتمدة

 ر ب
(PS) 

 14 (1يف كل جدول )مثان مقررات يدرس الطالب  إجباري

 4 (2من جدول )فصل دراسي  لكل مقررخيتار الطالب  اختياري
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 18 رسالة املاجستري اجباري 699

 36 إمجالي الساعات املعتمدة املطلوبة  

( املقررات اإلجبارية 1جدول )    

Compulsory Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

 عدد ساعات
 االمتحان

 مالحظات

الفصل 
الدراسي 

 األول

 ميكانيكا الكم املتقدمة
Advanced Quantum Mechanics 

2 2 

مشرتك جلميع 
 الشعب

 فيزياء رياضية
Mathematical Physics 

2 2 

 حتليل عددى وفيزياء حاسوبية
Numerical Analysis and Comptional 

2 2 

 فيزياء عملية
Experimental Physics 

2 2 

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

 خواص العوازل
Properties of Insulators 

2 2 
 

 نظرية االسرتخاء
Relaxation Theory 

2 2 

Hشباه موصالت 

Semiconductors 
2 2 

 مغناطيسية نووية
Nuclear Magnetism 

1 2 

 Elective Courses( املقررات االختيارية 2جدول )
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر

عدد 
الساعات 
 املعتمدة

 عدد ساعات
 االمتحان

 مالحظات

الفصل 
الدراسي 

 األول

 إمناء بللورى
Crystal Growth 

2 2  

 ميكروسكوب اليكرتوني
Electron Microscope 

2 2  

 فيزياء البوليمرات
Physics of Polymers 

2 2  

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

 خصائص رقائق
Thin Films 

2 2  

 عيوب شبكية
Lattice Imperfections 

2 2  

 التأثري االشعاعى على املواد
Radiation Damage in Solids 

2 2  

 موضوعات خمتارة يف فيزياء املواد املكثفة
Selected Topics in Condensed Matter 

Physics 
   

 درجة املاجستري يف الفيزياء التجريبية )ف ت( -8

M .Sc. Degree in Experimental  Physics (PE) 

 عدد املقررات نوع املقرر الكود
عدد الساعات 

 املعتمدة

 ر ب
(PE) 

 14 (1يف كل جدول )سبع مقررات يدرس الطالب  إجباري

 4 (2من جدول )فصل دراسي  لكل مقررخيتار الطالب  اختياري

 18 رسالة املاجستري اجباري 699
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 36 إمجالي الساعات املعتمدة املطلوبة  

 
 

 ( املقررات اإلجبارية1جدول )
 Compulsory Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

 عدد ساعات
 االمتحان

 مالحظات

الفصل 
الدراسي 

 األول

 الكم املتقدمةميكانيكا 
Advanced Quantum Mechanics 

2 2 

مشرتك جلميع 
 الشعب

 فيزياء رياضية
Mathematical Physics 

2 2 

 حتليل عددى وفيزياء حاسوبية
Numerical Analysis and Comptional 

2 2 

 فيزياء عملية
Experimental Physics 

2 2 

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

 أطياف ذرية وجزيئية
Atomic and Molecular Spectra 

2 2  

 فيزياء الليزر
Laser Physics 

2 2 

 بصريات الكم والبصريات غري اخلطية
Quantum and Nonlinear Optics 

2 2 

 Elective Courses( املقررات االختيارية 2جدول )

الفصل 
 الدراسي

 اسم املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

 عدد ساعات
 االمتحان

 مالحظات

 فيزياء البالزما
Plasma Physics 

2 2  
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الفصل 
 الدراسي

 اسم املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

 عدد ساعات
 االمتحان

 مالحظات

الفصل 
الدراسي 

 األول

 الكرتونيات حديثة
Modern Electronics 

2 2 

 تفاعل األشعة مع املادة
Interaction of Radiation with Matter 

2 2 

 إلكرتونيات ضوئية
Optoelectronics 

  

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

 وبلورات سائلةفيزياء كيميائية 
Chemical Physics and Liquid Crystals 

2 2  

 مطياف الكتلة
Mass Spectrometer 

2 2 

 تكنولوجيا التفريغ
Vacuum Technology 

 2 

 موضوعات خمتارة يف الفيزياء التجريبية
Selected Topics in Experimental 

Physics 

2 2 

 ختصص الكيمياء الفيزيائية ) ك ف( -9

 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود
 14 (1( مقررات فى جدول )8يدرس الطالب عدد ) اجبارى ك ف

C P 
 4 (2خيتار الطالب مقررين من جدول ) اختيارى
 18 رسالة املاجستري )اجبارى( 669

 36 امجالي عدد الساعات املعتمدة املطلوبة  
 Compulsory Courses   االجبارية( املقررات 1جدول )
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 املقرر الفصل الدراسي
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

عدد ساعات 
 االمتحان

 مالحظات

 فصل دراسي أول

 علم األطياف التطبيقي املتقدم
Advanced Applied 

Spectroscopy 

 مشرتك لكل الشعب 2 2

 (1كيمياء فيزيائية متقدمة )
Advanced physical Chemistry 

(1) 

2 2  

 كيمياء غري عضوية متقدمة
Advanced Inorganic Chemistry 

3 3  
 الكيمياء غري عضوية احليوية

Bioinorganic Chemistry 

 احلركية وامليكانيكية فى الكيمياء غري العضوية
Kinetics and Mechanisms in 

Inorganic Chemistry 

فصل دراسي 
 ثاني

 اجلزيئات الكبريةكيمياء تركيب وديناميكية 
Structural, Dynamic and Macro- 

molecular chemistry 

 مشرتك لكل الشعب 3 3

 الديناميكا احلرارية الكيميائية واالحصائية
Chemical and Statistical 

Thermodynamics 2 
  

 كيمياء فيزيائية تطبيقية
Applied Physical Chemistry 

  

 طرق حتاليل طيفيه 

spectral Methods of Analysis 
2 

  

 كيمياء بيئية
   Environmental Chemistry 

 
 

 



 

 

 

 
 

78 

 

  Elective Courses( املقررات االختيارية 2جدول ) 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 مالحظات عدد ساعات االمتحان املعتمدة

فصل 
دراسي 

 أول

 كيمياء احلسابات والنماذج
Computational Chemistry and 

Modeling 

2 2 
 

 Biophysicalكيمياء فيزيائية حيوية 

Chemistry 
2 2 

 

 موضوعات خمتارة فى الكيمياء الفيزيائية
Special Topics in Physical 

Chemistry 

2 2 
 

فصل 
دراسي 

 ثاني

 (2كيمياء فيزيائية متقدمه )
Advanced Physical Chemistry 

(2) 

2 2 
 

 تطبيقية وحتويل الطاقة كيمياء كهربية
Applied Electroctrochemistry 

and Energy Conversion 

2 2 
 

 ختصص الكيمياء التحليلية  ) ك ت( -10

 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود
 14 (1( مقررات فى جدول )6يدرس الطالب عدد ) إجبارى ك ت

C A 
 4 (2جدول ) خيتار الطالب مقررين من اختيارى
 18 رسالة املاجستري )اجبارى( 669

 36 إمجالي عدد الساعات املعتمدة املطلوبة  
 

 Compulsory Courses  ( املقررات االجبارية1جدول )
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر

عدد 
الساعات 
 املعتمدة

عدد 
ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل 
دراسي 

 اول

 علم األطياف التطبيقي املتقدم
Advanced Applied Spectroscopy 

 مشرتك لكل الشعب 2 2

 (1كيمياء فيزيائية متقدمة )
Advanced physical Chemistry (1) 

2 2  

 كيمياء غري عضوية متقدمة
Advanced Inorganic Chemistry 

3 3 

 

 الكيمياء غري عضوية احليوية
Bioinorganic Chemistry 

 الكيمياء غري العضوية احلركية وامليكانيكية فى
Kinetics and Mechanisms in 

Inorganic Chemistry 

فصل 
دراسي 

 ثاني

 كيمياء تركيب وديناميكية اجلزيئات الكبرية
Structural, Dynamic and Macro- 

molecular chemistry 

3 3 
 مشرتك لكل الشعب

 الديناميكا احلرارية االحصائية
Statistical Thermodynamics 

2 2 

 

 كيمياء فيزيائية تطبيقية
Applied Physical Chemistry 

 

 طرق حتاليل طيفيه 

spectral Methods of Analysis 
2 2 

 

 كيمياء بيئية  

Environmental Chemistry 
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 ( املقررات االختيارية2جدول )
 Selective Courses 

 
الفصل 
 الدراسي

 املقرر
الساعات عدد 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل دراسي 
 أول

 طرق التحليل احلجمى وضبط اجلودة
Volumetric Methods of 
Analysis and Quality 

2 2 
 

 طرق حتليل الكهربائية
Electrometric Methods of 

Analysis 

2 2 
 

 طرق الفصل الكيميائى والتحليل اإلشعاعي
Separation Techniques and 

Radio Analysis 

2 2 
 

فصل دراسي 
 ثاني

 طرق التحليل احلرارى وطيف الكتلة
Thermal, mass, Spectrometric 

and kinetic Methods of 
Analysis 

2 2 
 

 موضوعات خمتارة فى الكيمياء التحليلية
Special Topics in Analytical 

Chemistry 

2 2 
 

 أجهزة حتاليل دقيقة   

Instrumental Microanalysis 
2 2 

ألقسام 
 البيولوجى

 ختصص الكيمياء الغري عضوية  ) ك غ ( -11

M. Sc Degree in Inorganic Chemistry 

عدد الساعات  عدد املقررات نوع املقرر الكود
 املعتمدة
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 14 (1( مقررات فى جدول )6يدرس الطالب عدد ) إجبارى ك ت

C I 
 4 (2مقررين من جدول )خيتار الطالب  اختيارى
 18 رسالة املاجستري )اجبارى( 669

 36 إمجالي عدد الساعات املعتمدة املطلوبة  
 

 ( املقررات االجبارية1جدول )
 Compulsory Courses 

 
الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

عدد 
ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل 
 دراسي اول

 املتقدمعلم االطياف التطبيقى 
Advanced Applied Spectroscopy 

 مشرتك لكل الشعب 2 2

 (1كيمياء فيزيائية متقدمة )
Advanced physical Chemistry (1) 

2 2  

 كيمياء غري عضوية متقدمة
Advanced Inorganic Chemistry 

3 3  
 الكيمياء غري عضوية احليوية

Bioinorganic Chemistry 

 وامليكانيكية فى الكيمياء غري العضويةاحلركية 
Kinetics and Mechanisms in 

Inorganic Chemistry 

فصل 
دراسي 

 ثاني

 كيمياء تركيب وديناميكية اجلزيئات الكبرية
Structural, Dynamic and Macro- 

Molecular Chemistry 

 مشرتك لكل الشعب 3 3

 الديناميكا احلرارية االحصائية
Statistical Thermodynamics 2 2 

 

  كيمياء فيزيائية تطبيقية
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

عدد 
ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

Applied Physical Chemistry 
 طرق حتاليل طيفيه

Spectral Methods of Analysis 
2 2 

 

 كيمياء بيئية

Environmental Chemistry 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Selective Courses   ( املقررات االختيارية2جدول )
 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل دراسي 
 أول

 التحضري والطرق الفزيائية فى الكيمياء غري العضوية
Synthesis and Physical Methods 

in Inorganic Chemistry 
2 2 

 

 كيمياء عضوية معدنية 

Organometallic Chemistry 
2 2  

 العضويةالكيمياء الفراغية غري 
Inorganic Sterochemistry 

2 2  

 كيمياء فوق جزيئية 

Supramolecular Chemistry 
2 2  
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فصل دراسي 
 ثاني

 كيمياء نووية 

Nuclear Chemistry 
2 2  

 موضوعات خمتارة فى الكيمياء غري العضوية
Special Topics in Inorganic 

Chemistry 

2 2 
 

 ع (ختصص الكيمياء عضوية  ) ك  -12

M. Sc Degree in organic Chemistry 
 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود

 14 (1( مقررات فى جدول )6يدرس الطالب عدد ) إجباري ك ت

C O 
 4 (2خيتار الطالب مقررين من جدول ) اختياري
 18 رسالة املاجستري )إجباري( 669

 36 املطلوبةإمجالي عدد الساعات املعتمدة   
 
 
 

 Compulsory Courses  جبارية( املقررات اإل1جدول )
 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر

عدد 
الساعات 
 املعتمدة

عدد ساعات 
 االمتحان

 مالحظات

فصل 
دراسي 

 اول

 علم االطياف الطبيقى املتقدم
Advanced Applied Spectroscopy 

 مشرتك لكل الشعب 2 2

 متقدمةكيمياء عضوية فيزيائية 
Advanced physical Organic 

Chemistry 

2 2  

 كيمياء عضوية تطبيقية
Applied Organic Chemistry 

3 3  
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر

عدد 
الساعات 
 املعتمدة

عدد ساعات 
 االمتحان

 مالحظات

فصل 
دراسي 

 ثاني

 كيمياء تركيب وديناميكية اجلزيئات الكبرية
Structural, Dynamic and Macro- 

Molecular Chemistry 

 مشرتك لكل الشعب 3 3

والتفاعالت احلول حلقية وليزر الكيمياء الضوئية 
 الكمياء العضوية

Photochemistry and pericyclic 
Reactions- Chemistry of  Organic 

laser 
2 2  

 املركبات العضو فلزية والتحفيز فى الكيمياء العضوية
Organometallic Compounds, 

Catalysis in Organic Chemistry 

 
 Selective Courses  االختيارية( املقررات 2جدول )

 
الفصل 
 الدراسي

 املقرر

عدد 
الساعات 
 املعتمدة

عدد ساعات 
 االمتحان

 مالحظات

فصل 
دراسي 

 أول

 مقدمه للكيمياء اخلضراء والكيمياء العضوية احليوية
Introduction to green Chemistry- 

Bioorganic Chemistry 

2 2  

 الكيمياء احللقية غري متجانسة      

Heterocyclis Chemistry 
2 2  

 البرتول والكيماويات البرتولية  

Petroleum and Petrochemicals 
2 2  

  2 2 طرق صناعية جديدة وكيمياء اجلزئيات الكبرية
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New Synthetic Reactions, 
Supramolecular Chemistry 

فصل 
دراسي 

 ثاني

  Polymer Chemistry 2 2كمياء البلمرات 

االسرتاتيجية والتكنيك فى تشييد املركبات العضوية غري 
 التقليدية

Strategeis and Tactics in Synthesis, 
Nonconventional Organic Synthesis 

2 2  

 الكيمياء العضوية املعاصرة ومتاثل املدارات اجلزئية
Contemporary Organic Chemistry 

2 2  

الكيمياء العالجية والتصميم العضوى  
Chemotherapy- Organic Design 

2 2  

 ختصص الكيمياء احليوية  ) ك ح ( -13

M. Sc Degree in Inorganic Chemistry 
 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود
 14 (1)( مقررات فى جدول 6يدرس الطالب عدد ) إجباري ك ت

C O 
 4 (2خيتار الطالب مقررين من جدول ) اختياري
 18 رسالة املاجستري )إجباري( 669

 36 إمجالي عدد الساعات املعتمدة املطلوبة  
 

 Compulsory Courses   ( املقررات االجبارية1جدول )
 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 مالحظات االمتحان

دراسي  فصل
 أول

 علم األطياف الطبقي املتقدم
Advanced Applied Spectroscopy 

2 2 
مشرتك لكل 

 الشعب
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 علم االنزميات وأيض الطاقة احليوية
Enzymology and Bioenergetic 

Metabolism 

2 2  

تكنولوجيا احلامض النووى الديوكس والربوتيوم 
 واجلينوم الوظيفى

DNA Technology and 
Proteomics, Functional 

3 3  

فصل دراسي 
 ثاني

 كيمياء تركيب وديناميكية اجلزيئات الكبرية
Structural, Dynamic and Macro- 

Molecular Chemistry 

3 3 
مشرتك لكل 

 الشعب

 السوائل البيولوجية وبيولوجيا االورام السرطانية
Body Fluids and Cancer Biology 

2 2 

 
 احليوية التطبيقيةالكيمياء 

Applied Biochemistry 
2 2 

 Selective Courses  ( املقررات االختيارية2جدول )
الفصل 
 الدراسي

 املقرر

عدد 
الساعات 
 املعتمدة

عدد ساعات 
 االمتحان

 مالحظات

فصل 
 دراسي أول

 علم املناعة

Immunology 
2 2  

 علم السموم والغدد الصماء

Toxicology 
2 2  

 حيويإحصاء 

Biostatistics 
2 2 

من ماجستري 
اإلحصاء 
 الرياضي

 بيوكيمياء الشوارد احلرة      

Free Radical Biochemistry 
2 2  
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فصل 
دراسي 

 ثاني

 املعلوماتية احليوية 

Bioinformatics 
2 2  

 التكنولوجيا احليوية وزراعة االنسجة
Biotechnology and Tissue Culture 

2 2  

 M. Sc. Degree In Phycologyدرجة املاجستري يف الطحالب )ن ط(  -14

(BP) 

 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود
 14 (1يدرس الطالب مثان مقررات يف جدول ) إجباري )ن ط(
(BP) 4 (2خيتار الطالب مقرر لكل فصل دراسي من جدول ) اختياري 

 18 )إجباري(رسالة املاجستري  699
 

 Compulsory Courses  ( املقررات االجبارية1جدول )
 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
 عدد ساعات

 االمتحان

 مالحظات

الفصل 
الدراسي 

 األول

 بيولوجيا إشعاعية
Radiobiology 

2 2  

عب
لش

كل ا
ك ل

شرت
م

 

 إحصاء حيوي
Biostatistics 

2 2 
 إحصاء
 رياضي

 حتاليل دقيقةأجهزة 
Instrumental Microanalysis 

2 2 
 كيمياء

 حتليلية

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

 طحالب الرتبة
Soil Algae 

2 2  

 الطحالب البحرية
Marine Algae 

3 3 
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 طحالب املياه العذبة
Fresh Water Algae 

3 3 

 
 
 
 

 Elective Courses  ( املقررات االختيارية2جدول )
 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
 عدد ساعات

 االمتحان

الفصل 
الدراسي 

 األول

 التعرف على طحالب املياه
Identification of Water Algae 

2 2 

 العالقات البيولوجية يف البيئات املائية
Biotic Relation In Aquatic Habitat 

2 2 

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

 علم البحريات
Limnology 

2 2 

 العوالق النباتية
Phytoplanktons 

2 2 

 درجة املاجستري يف امليكروبيولوجي )ن م( -15

M. Sc. Degree In Microbiology (BM) 

 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود
 14 (1يدرس الطالب ستة مقررات يف جدول ) إجباري )ن ط(
(BM) 4 (2الطالب مقرر لكل فصل دراسي من جدول )خيتار  اختياري 

 18 رسالة املاجستري )إجباري( 699
 36 إمجالي عدد الساعات املعتمدة  
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 Compulsory Courses  ( املقررات اإلجبارية1جدول )
 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
 عدد ساعات

 االمتحان
 مالحظات

الفصل 
الدراسي 

 األول

 بيولوجيا إشعاعية
Radiobiology 

2 2  

عب
لش

كل ا
ك ل

شرت
م

 

 إحصاء حيوي
Biostatistics 

2 2 
 إحصاء
 رياضي

 أجهزة حتاليل دقيقة
Instrumental Microanalysis 

2 2 
 كيمياء

 حتليلية

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

 فريوسات متقدمة
Advanced Virology 

3 3  

 عالقة الطفيل بالعائل
Host Parasite Interaction 

2 2 

 ميكروبيولوجيا الرتبة
Soil Microbiology 

 مشرتك مع الببئة 3 3

 
 ( املقررات االختيارية2جدول )

 Elective Courses 
 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
 عدد ساعات

 االمتحان
 مالحظات

 كيمياء حيوية
Biochemistry 

2 2 
مشرتك مع 

 الفسيولوجي
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
 عدد ساعات

 االمتحان
 مالحظات

الفصل 
الدراسي 

 األول

 زراعة أنسجة وبيوتكنولوجي
Tissue Culture and 

Biotechnology 

2 2 
مشرتك مع 

 الفسيولوجي
 والوراثة

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

 ميكروبيولوجيا البذور
Seed Microbiology 

2 2  

 بكرتيولوجي
Bacteriology 

2 2  

 )ن ب(درجة املاجستري يف علوم البيئو النباتية  -16

M. Sc. Degree In Environmental Sciences (BE) 

 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود
 14 (1يدرس الطالب ستة مقررات يف جدول ) إجباري )ن ب(

(BE) 
 4 (2خيتار الطالب مقرر لكل فصل دراسي من جدول ) اختياري
 18 رسالة املاجستري )إجباري( 699

 
 ( املقررات االجبارية1)جدول 

 Compulsory Courses  
 

 املقرر الفصل الدراسي
عدد الساعات 

 املعتمدة

عدد 
 ساعات

 االمتحان
 مالحظات

الفصل الدراسي 
 األول

 بيولوجيا إشعاعية
Radiobiology 

2 2  

كل 
ك ل

شرت
م

عب
لش

ا
 إحصاء 2 2 إحصاء حيوي 
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 املقرر الفصل الدراسي
عدد الساعات 

 املعتمدة

عدد 
 ساعات

 االمتحان
 مالحظات

Biostatistics رياضي 
 أجهزة حتاليل دقيقة

Instrumental Microanalysis 
2 2 

 كيمياء
 حتليلية

الفصل الدراسي 
 الثاني

 غطاء نباتي متقدم
Advanced Vegetation 

3 3 

 

 كاشفات بيئية
Environmental Indicators 

2 2 

 أرصاد زراعية وعوامل بيئية
Agrometeorology and 
Environmental Factors 

3 3 

 
 االختيارية( املقررات 2جدول )

 Elective Courses 
 

 املقرر الفصل الدراسي
عدد الساعات 

 املعتمدة

عدد 
 ساعات

 االمتحان
 مالحظات

الفصل الدراسي 
 األول

 ميكروبيولوجيا الرتبة
Soil Microbiology 

2 2 
مشرتك مع 

 امليكروبيولوجي
 اإلجهادات البيئية

Environmental Stresses 
2 2  

الفصل الدراسي 
 الثاني

 بيئة الصحراء
Desert Ecology 

2 2  

  2 2 الكساء النباتي يف العامل
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 املقرر الفصل الدراسي
عدد الساعات 

 املعتمدة

عدد 
 ساعات

 االمتحان
 مالحظات

World Vegetation 

 موضوعات متقدمة يف ايكولوجيا النبات
Advanced Topics In Plant 

Ecology 

 مشرتك مع الوراثة 2 2

 درجة املاجستري يف فسيولوجيا النبات )ن ف( -17

M. Sc. Degree In Plant Physiology (BPP) 

 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود
 14 (1يدرس الطالب ستة مقررات يف جدول ) إجباري )ن ف(

(BPP) 
 4 (2خيتار الطالب مقرر لكل فصل دراسي من جدول ) اختياري
 18 رسالة املاجستري )إجباري( 699

 36 إمجالي عدد الساعات املعتمدة  
 

 املقررات االجبارية( 1جدول )
 Compulsory Courses  

 

 املقرر الفصل الدراسي
عدد الساعات 

 املعتمدة

عدد 
 ساعات

 االمتحان
 مالحظات

الفصل الدراسي 
 األول

 بيولوجيا إشعاعية
Radiobiology 

2 2  

عب
لش

كل ا
ك ل

شرت
م

 

 إحصاء حيوي
Biostatistics 

2 2 
 إحصاء
 رياضي
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 املقرر الفصل الدراسي
عدد الساعات 

 املعتمدة

عدد 
 ساعات

 االمتحان
 مالحظات

 أجهزة حتاليل دقيقة
Instrumental 

Microanalysis 

2 2 
 كيمياء

 حتليلية

الفصل الدراسي 
 الثاني

 كيمياء حيوية
Biochemistry 

2 2 
مشرتك مع 

 امليكروبيولوجي
 علم اإلنزميات املتقدم

Advanced Enzymology 
 مشرتك مع الوراثة 3 3

 منظمات النمو للبات
Plant Growth 
Regulators 

3 3  

 
 ( املقررات االختيارية 2جدول )

Elective Courses 
 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
 عدد ساعات

 االمتحان
 مالحظات

الفصل 
الدراسي 

 األول

 زراعة أنسجة وبيوتكنولوجي
Tissue Culture and 

Biotechnology 

2 2 
مشرتك مع 

 امليكروبيولوجي

 العالقات املائية يف النبات
Plant Water Relations 

2 2  

 الرتكيب الدقيق ووظائف مكونات اخللية
Ultrastructure and Function of 

Cell Components 

2 2  
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الفصل 
الدراسي 

 الثاني

 التغذية املعدنية وإنتقال الذائبات
Mineral Nutrition and Solute 

Transport 

2 2  

 )ن ت( درجة املاجستري يف التصنيف والفلورا -18

M. Sc. Degree In Flora and Taxonomy (BFT) 

 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود
 14 (1يدرس الطالب ستة مقررات يف جدول ) إجباري )ن ت(

(BFT) 
 4 (2خيتار الطالب مقرر لكل فصل دراسي من جدول ) اختياري
 18 رسالة املاجستري )إجباري( 699

 36 عدد الساعات املعتمدةإمجالي  
 

 ( املقررات االجبارية1جدول )
Compulsory Courses  

 
الفصل 
 الدراسي

عدد الساعات  املقرر
 املعتمدة

 عدد ساعات
 مالحظات االمتحان

الفصل 
الدراسي 

 األول

 بيولوجيا إشعاعية
Radiobiology 

2 2  

عب
لش

كل ا
ك ل

شرت
م

 

 إحصاء حيوي
Biostatistics 

 إحصاء 2 2
 رياضي

 أجهزة حتاليل دقيقة
Instrumental Microanalysis 

 كيمياء 2 2
 حتليلية

 تصنيف حدث
Modern Taxonomy 

3 3  

  2 2 تسمية نباتية
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الفصل 
 الدراسي

عدد الساعات  املقرر
 املعتمدة

 عدد ساعات
 مالحظات االمتحان

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

Plant Nomentclature 

 فلورا تطبيقية
Applied Floristic studies 

3 3  

 
 Elective Courses  ( املقررات االختيارية2جدول )

 
الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
 عدد ساعات

 االمتحان
 مالحظات

الفصل 
الدراسي 

 األول

 التصنيف الكيميائي
Chemotaxonomy 

2 2  

 دراسة حقلية متحصصة
Specialized Field studies 

2 2  

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

 علم حبوب اللقاح
Paleanology 

2 2  

 تصنيف خلوي
Cytotaxonomy 

 مشرتك مع اخللية 2 2

 درجة املاجستري يف اخللية والوراثة )ن خ( -19

M. Sc. Degree In Cytology and Genetics (BCG) 
 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود

 14 (1يدرس الطالب ستة مقررات يف جدول ) إجباري )ن خ(
(BCG) 4 (2مقرر لكل فصل دراسي من جدول )خيتار الطالب  اختياري 
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 18 رسالة املاجستري )إجباري( 699
 36 إمجالي عدد الساعات املعتمدة  

 
 

 ( املقررات االجبارية1جدول )
 Compulsory Courses  

 
الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
 عدد ساعات

 االمتحان
 مالحظات

الفصل 
الدراسي 

 األول

 إشعاعيةبيولوجيا 
Radiobiology 

2 2  

عب
لش

كل ا
ك ل

شرت
م

 

 إحصاء حيوي
Biostatistics 

2 2 
 إحصاء
 رياضي

 أجهزة حتاليل دقيقة
Instrumental Microanalysis 

2 2 
 كيمياء

 حتليلية

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

 خلية نباتية
Cytology 

3 3 
 

 وراثة متقدمة
Advanced Genetics 

2 2 

 هندسة وراثية
Genetic Engineering 

3 3 

 ( املقررات االختيارية2جدول )
 Elective Courses 
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
 عدد ساعات

 االمتحان
 مالحظات

الفصل 
الدراسي 

 األول

 زراعة أنسجة وبيوتكنولوجي
Tissue Culture and 

Biotechnology 

2 2  

 علم اإلنزميات املتقدم
Advanced Enzymology 

2 2  

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

 تصنيف خلوي
Cytotaxonomy 

2 2  

 موضوعات متقدمة يف ايكولوجيا النبات
Advanced Topics In Plant 

Ecology 

 مشرتك مع اخللية 2 2

 

 درجة املاجستري فى الفسيولوجيا اجلزئية املتكاملة )ح ف( -20

M.Sc. Degree in Molecular and Integrated Physiology 

(ZMP) 

 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود
 14 (1يدرس الطالب ستة مقررات فى جدول ) إجباري )ح ف(

(ZMP) 
 4 (2خيتار الطالب مقرر لكل فصل دراسي من جدول ) اختياري
 18 رسالة املاجستري )إجباري( 699

 36 إمجالي عدد الساعات املعتمدة  
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 ( املقررات اإلجبارية1جدول )
 Compulsory Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

عدد ساعات 
 االمتحان

 مالحظات

فصل 
 دراسي أول

 بيولوجيا جزيئية وتكنولوجيا حيوية

Molecular Biology and Biotechnology 
2 2 

مشرتك 
جلميع 
 الشعب

 علوم األعصاب
Neuro Sciences 

3 3  

 العلوم الدوائية علم السموم
Pharmacology and Toxicology 

2 2  

فصل 
دراسي 

 ثاني

 جتارب معملية وحتليل نتائج
Experimentation and Data Analysis 

2 2 
مشرتك 
جلميع 
 الشعب

 علم الغدد الصماء املتقدم
Advanced Endocrinology 

2 2  

 فسيولوجيا بيئية
Environmental Physiology 

3 3  

 Elective Courses ( املقررات االختيارية2جدول )

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

عدد 
ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

 بيئة وفسيولوجيا الالفقاريات
Invertebrate Ecology & Physiology 

2 2  



 

 

 

 
 

99 

 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

عدد 
ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل 
 دراسي أول

 األنسجةكيمياء األنسجة وأمراض 
Histochemistry and Histopathology 

2 2  

فصل 
دراسي 

 ثاني

 كيمياء املناعة والطاقة احليوية
Immunochemistry & Bioenergetic 

2 2  

 الغدد الصماء العصبية
Neuroendocrinology 

2 2 
مشرتك مع 

 املناعة

 بيولوجيا اإلشعاع
Radiobiology 

2 2 
مشرتك مع 

 املناعة

 املاجستري شبعة الالفقاريات والطفيليات )ح لفط( درجة  -21

M.Sc. Degree in Invertebrates and Parasitology (ZIP) 

 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود
 14 (1يدرس الطالب ستة مقررات فى جدول ) إجباري ح لفط

(ZIP 
 4 (2) خيتار الطالب مقرر لكل فصل دراسي من جدول اختياري
 18 رسالة املاجستري )إجباري( 699

 36 إمجالي عدد الساعات املعتمدة  

 
 ( املقررات اإلجبارية1جدول )

 Compulsory Courses 
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر

عدد 
الساعات 
 املعتمدة

عدد ساعات 
ات االمتحان

حظ
مال

 

فصل 
دراسي 

 أول

 بيولوجيا جزيئية وتكنولوجيا حيوية
Molecular Biology and Biotechnology 

2 2 
مشرتك 
جلميع 
 الشعب

 بيولوجيا األوليات وبيولوجيا الديدان وتشخيص الطفيليات
Biology of Protozoa – Biology of 

Helminths and Parasitological Diagnosis 

3 3  

 مناعة الطفيليات –فسيولوجيا الطفيليات 
Physiology of Parasite - 

Immunoparasitology 

2 2  

فصل 
دراسي 

 ثاني

 جتارب معملية وحتليل نتائج
Experimentation and Data Analysis 

2 2 
مشرتك 
جلميع 
 الشعب

ميكروسكوب إلكرتوني والرتكيب الدقيق  –أنسجة الفقاريات 
 لألوليات

Invertebrate Histology – Electron 
Microscopy and Ultra structure of 

Protozoa 

3 3  

 علم الديدان املتقدم وعلم الديدان اخليطية
Advanced Helminthology and 

Nematology 

2 2  

 ( املقررات االختيارية2جدول )
 Elective Courses 
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر

عدد 
الساعات 
 املعتمدة

عدد 
ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل 
دراسي 

 أول

 والبيولوجيا التكوينيةعلم أجنة الالفقاريات 
Invertebrate Embryology and Developmental 

Biology 

2 2  

  Advanced Protozoology 2 2أوليات متقدمة 

فصل 
دراسي 

 ثاني

 بيولوجيا الالفقاريات املالية والرخويات الطبية
Biology of Aquatic Invertebrates and Medical 

Malacology 

2 2  

 الطفيليات وعلم الغدد الصماء الالفقارياتبيئة 
Ecology of Parasites and Endocrinology of 

Invertebrates 

2 2  

 درجة املاجستري شعبة املناعة )ح م( -22

M.Sc. Degree in Immunology (ZI) 
 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود

 14 (1املقررات فى جدول )يدرس الطالب  إجباري )ح م(

(ZI) 
 4 (2خيتار الطالب مقرر لكل فصل دراسي من جدول ) اختياري
 18 رسالة املاجستري )إجباري( 699

 36 إمجالي عدد الساعات املعتمدة  

 
 ( املقررات اإلجبارية1جدول )

 Compulsory Courses 
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر

عدد 
الساعات 
 املعتمدة

عدد 
ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل 
دراسي 

 أول

 بيولوجيا جزيئية وتكنولوجيا حيوية
Molecular Biology and Biotechnology 

2 2 
مشرتك 
جلميع 
 الشعب

 املناعة اجلزيئية
Molecular Immunology 

2 2  

 املناعة اخللوية واملناعة التطبيقية
Cellular Immunology and Applied  

Immunology 

3 3  

فصل 
دراسي 

 ثاني

 جتارب معملية وحتليل نتائج
Experimentation and Data Analysis 

2 2 
مشرتك 
جلميع 
 الشعب

 أمراض اجلهاز املناعي والتشخيص املناعي
Immune System Diseases and 

Immunodiagnosis 

3 3  

 كيمياء املناعة
Immunochemistry 

3 2  

 ( املقررات االختيارية2جدول )
 Elective Courses 

 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 مالحظات
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فصل دراسي 
 أول

 املناعة التكوينية واملقارنة
Developmental and 

Comparative Immunology 

2 2 
مشرتك مع 

 التشريح

 وراثة خلوية ووراثة جزيئية
Cytogenetics and Molecular 

Genetics 

 مشرتك مع اخللية 2 2

فصل دراسي 
 ثاني

 مناعة الطفيليات 

Immunoparasitology 
2 2  

 الغدد الصماء العصبية 

Neuroendocrinology 
2 2 

مشرتك مع 
 الفسيولوجي

 بيولوجيا اإلشعاع 

Radiobiology 
2 2 

مشرتك مع 
 الفسيولوجي

 درجة املاجستري فى شعبة البيئة احليوانية )ح ب(  -23

M.Sc. Degree in Animal Ecology (ZAE) 

 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود
 14 (1يدرس الطالب ستة مقررات فى جدول ) إجباري ح م ب

(ZAE) 
 4 (2خيتار الطالب مقرر لكل فصل دراسي من جدول ) اختياري
 18 رسالة املاجستري )إجباري( 699

 36 املعتمدة إمجالي عدد الساعات  

 
 
 

 ( املقررات اإلجبارية1جدول )
Compulsory Courses 
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل دراسي 
 أول

 بيولوجيا جزيئية وتكنولوجيا حيوية
Molecular Biology and 

Biotechnology 

2 2 
مشرتك جلميع 

 الشعب

 والربيةالبيئة املائية 
Aquatic & Terrestrial Ecology 

3 3  

 احلفاظ واالتصال فى البيئة
Ecological conservation and 

Communication 

2 2  

فصل دراسي 
 ثاني

 جتارب معملية وحتليل نتائج
Experimentation and Data 

Analysis 

2 2 
مشرتك جلميع 

 الشعب

 السلوك العصيب واهلرموني
Neuroethology &   Behavioral 

Endocrinology 

2 2  

 التسمم البيئي وعلم أمراض األنسجة
Ecotoxicology and 

Histopathology 

3 3  

 ( املقررات االختيارية2جدول )
 Elective Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل دراسي 
 أول

  Biodiversity 2 2التنوع البيئي 

  2 2 الفرتة الضوئية والتنظيم احلراري فى الفقاريات
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Thermoregulation and 
Photoperiodsm in Vertebrates 

فصل دراسي 
 ثاني

 تشريح وفسيولوجيا أعضاء احلس فى الفقاريات
Anatomy and Physiology of 
Vertebrate Sense Organs 

2 2  

 وأساسيات التصنيفديناميكية العشائر 
Population Dynamics and 
Principles of Taxonomy 

2 2 
مشرتك مع 

 التشريح املقارن

 االستشعار البيئى عن بعد
Environmental Remote Sensing 

2 2  

 
 درجة املاجستري شعبة بيولوجيا اخللية وعلم األنسجة والوراثة )ح خ( -24

M.Sc. Degree in Cell Biology , Histology & Genetics (ZC) 

 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود
 14 (1يدرس الطالب ستة مقررات فى جدول ) إجباري )ح خ(

(ZC) 
 4 (2خيتار الطالب مقرر لكل فصل دراسي من جدول ) اختياري
 18 رسالة املاجستري )إجباري( 699

 36 إمجالي عدد الساعات املعتمدة  
 ( املقررات اإلجبارية1جدول )

 Compulsory Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل دراسي 
 أول

 بيولوجيا جزيئية وتكنولوجيا حيوية
Molecular Biology and 

Biotechnology 

2 2 
مشرتك جلميع 

 الشعب
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 األورامبيولوجيا اخللية وبيولوجيا 
Cell Biology and Cancer 

Biology 

3 3  

 بيولوجيا األنسجة
Tissue Biology 

مشرتك مع التشريح  2 2
 املقارن

فصل دراسي 
 ثاني

 جتارب معملية وحتليل نتائج
Experimentation and Data 

Analysis 

مشرتك جلميع  2 2
 الشعب

 وراثة خلوية ووراثة جزيئية
Cytogenetics and Molecular 

Genetics 

 مشرتك مع املناعة 2 2

 زراعة أنسجة وميكروسكوب إلكرتوني
Tissue Culture & Electron 

Microscopy 

3 3  

 Elective Courses ( املقررات االختيارية2جدول )

الفصل 
 الدراسي

 املقرر

عدد 
الساعات 
 املعتمدة

عدد 
ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل 
دراسي 

 أول

 السموم وعلم أمراض األنسجةعلم 
Toxicology and Histopathology 

2 2  

 بيولوجيا اإلشعاع وبيولوجيا املناعة
Radiobiology and Immunobiology 

2 2  

 بيولوجيا التكاثر وعلم الغدد الصماء اجلزيئي
Reproductive Biology & Molecular 

Endocrinology 

2 2  

 تكوينيةبيولوجيا 
Developmental Biology 

2 2  
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر

عدد 
الساعات 
 املعتمدة

عدد 
ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل 
دراسي 

 ثاني

 أنسجة فقاريات وال فقاريات
Vertebrate & Invertebrate Histology 

2 2  

 كيمياء األنسجة
Histochemistry 

2 2  

 وراثة بشرية
Human Genetics 

2 2  

 درجة املاجستري شبعة التشريح املقارن واألجنة )ح ش(  -25

M.Sc. Degree in Comparative Anatomy and Embryology 

(ZCA) 

 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود
 14 (1يدرس الطالب ستة مقررات فى جدول ) إجباري ح ش

(ZCA) 
 4 (2خيتار الطالب مقرر لكل فصل دراسي من جدول ) اختياري
 18 رسالة املاجستري )إجباري( 699

 36 الساعات املعتمدةإمجالي عدد   

 
 Compulsory Courses( املقررات اإلجبارية 1جدول )
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

عدد ساعات 
 االمتحان

 مالحظات

فصل 
 دراسي أول

 بيولوجيا جزيئية وتكنولوجيا حيوية
Molecular Biology and Biotechnology 

2 2 
مشرتك 
جلميع 
 الشعب

 بيولوجيا الديدان وتشخيص الطفيليات -األولياتبيولوجي 
Biology of Protozoa – Biology of 
Helminths and Parasitological 

Diagnosis 

3 3  

 فسيولوجي الطفيليات ومناعه الطفيليات
Physiology of Parasite - 

Immunoparasitology 

2 2  

فصل 
دراسي 

 ثاني

 جتارب معملية وحتليل نتائج
Experimentation and Data Analysis 

2 2 
مشرتك 
جلميع 
 الشعب

 أنسجة الالفقاريات والرتكيب الدقيق لالوليات
Invertebrate Histology – Electron 
Microscopy and Ultra structure of 

Protozoa 

2 2  

 نيماتوداهمنثولوجى متقدم
Advanced Helminthology and 

Nematology 

3 3  

 
 ( املقررات االختيارية2جدول )

 Elective Courses 
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل دراسي 
 أول

 اجنة الالفقاريات والتطور البيولوجى
Invertebrate Embryology and 

Developmental Biology 

2 2  

 املناعة التكوينية واملقارنة
Developmental and Comparative 

Immunology 

2 2 
مشرتك مع 

 املناعة

فصل دراسي 
 ثاني

 ديناميكية العشائر وأساسيات التصنيف

Population Dynamics and 
Principles of Taxonomy 

2 2 
مشرتك مع 

 البيئة

 األنسجةبيولوجيا 
Tissue Biology 

2 2 
مشرتك مع 

 اخللية

 درجة املاجستري فى اجليولوجية الرتكيبية والتكوينية  ) ج ت ( -26

M. Sc Degree in Structure Geology and Tectonics ( G S) 

 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود
 14 (1)يدرس الطالب مثان مقررات ف جدول  اجبارى ج ت

G S 4 (2خيتار الطالب مقرر لكل فصل دراسي من جدول ) اختيارى 
 18 رسالة املاجستري ) اجبارى ( 699 
 36 امجالي عدد الساعات املعتمدة  

 Compulsory Courses  ( املقررات االجبارية1جدول )
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل دراسي 
 أول

 جيولوجيا تركيبية 

Structural 
Geology 

3 3 
مشرتك مع الرسوبية واملعادن 

 والصخور

 ميكانيكة الصخور 

Rock Mechanics 
2 2  

 اجليوتكتونية 

Geotectonics 
2 2  

فصل دراسي 
 ثاني

 النسيج الصخرى 

Petrofabrics 
3 3  

 االستشعار عن بعد 

Remote 
Sensing 

2 2  

 اجليوديناميكا 

Geodynamics 
2 2  

 ( املقررات االختيارية2جدول )
 Elective Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان

فصل دراسي 
 أول

 الطرق التحليلية والتطبيقية للرتاكيب اجليولوجية
Analytical Techniques and Applications in 

Structural Geology 

2 2 

 األحواض الرتسيبية 

Sedimentary Basins 
2 2 

 Subsurface Mapping 2 2التخريط التحت سطحى   
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فصل دراسي 
 ثاني

 مقدمة فى نظم املعلومات اجلغرافية
Introduction to Geographic Information 

Systems 

2 2 

 درجة املاجستري فى علم الطبقات واحلفريات  ) ج ط ( -27

M. Sc Degree in Stratigraphy and Pleontology 

 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود
 14 (1يدرس الطالب الستة مقررات يف جدول ) إجباري ج ط

G S 
 4 (2خيتار الطالب مقرر لكل فصل دراسي من جدول ) اختياري
 18 رسالة املاجستري ) إجبارى ( 699

 36 الساعات املعتمدة إمجالي عدد  

 اإلجبارية( املقررات 1جدول )
 Compulsory Courses 

 املقرر الفصل الدراسي

عدد 
الساعات 
 املعتمدة

عدد 
ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

 فصل دراسي أول

(   1االحافري الدقيقة )
Micropaleontology 

3 3  

 الطباقية الصخرية والطباقية للنظائر املستقرة
Litho - & Stable Isotope 

Stratigraphy 

2 2  

( 1االحافري الكبرية )
Macropaleontotogy 

2 2  

 فصل دراسي ثاني
 السحنات الدقيقة والبيئات القدمية

Microfacies and Paleoecology 
3 3  

  2 2 تطبيقات فى علم التطبيقات
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 املقرر الفصل الدراسي

عدد 
الساعات 
 املعتمدة

عدد 
ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

Applied Tools in Stratigraphy 

 السحنات ونظم الرتسيب
Facies & Depositional 

Systems 

 مشرتك مع الرسوبيات 2 2

 ( املقررات االختيارية2جدول )
 Elective Courses 

 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل دراسي 
 أول

 بصمة األحافري    

Ichnofossils 
2 2  

اجلغرافيا احليوية القدمية  
Paleobiogeography 

2 2  

 حبوب اللقاح واالبواغ 

Palynology 
2 2  

 حتليل احواض الرتسيب 

Petroleum Basins Analysis 
2 2 

مشرتك مع 
 البرتول

فصل دراسي 
 ثاني

 ( 1األحافري الفقارية )

Vertebrate Palentology 
2 2  

 موضوعات خمتارة من
Special Topics Selected from 

-- --  

 اهلائمات اجلريية اجملهرية الدقيقة
Calcareous Nannoplanktons 

2 2  
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 Marine(   1جيولوجيا البحار )

Geology (1) 
2 2  

  Special Topics 2 2موضوعات متخصصة 

 درجة املاجستري فى اجليولوجيا البيئية ) ج ب ( -28

M. Sc Degree in Environmental Geology 
 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود
 14 (1يدرس الطالب الستة مقررات ف جدول ) إجباري ج ب

G E 
 4 (2خيتار الطالب مقرر لكل فصل دراسي من جدول ) اختياري
 18 رسالة املاجستري ) إجباري ( 699

 36 إمجالي عدد الساعات املعتمدة  

 اإلجبارية( املقررات 1جدول )
 Compulsory Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل دراسي 
 أول

 جيولوجيا البيئة 

Environmental Geology 
3 3  

مقدمه فى علم االستشعار عن بعد ونظم املعلومات 
 اجلغرافية والبيئية

Introduction to Remote Sensing & 
GIS of the Environmental 

2 2 

 

 جيوكيمياء البيئة   

Environmental Geochemistry 
2 2 

مشرتك مع 
 اجليوكيمياء

فصل دراسي 
 ثاني

 جيوكيمياء النظائر البيئية 

Environmental Isotope 
Geochemistry 

3 3 
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 اجليولوجيا الطبيعية 

Medical Geology 
2 2  

 امللوثات البيئية 

Environmental Pollution 
2 2 

 ( املقررات االختيارية 2جدول )
Elective Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان

فصل دراسي 
 أول

 مناذج النتقال امللوثات 

Contaminant Transport Modeling 
2 2 

 العمليات الرتسيبية والبيئة 

Sediment Processes and Environment 
2 2 

 تقييم موارد االرض ومسطحاتها
Evaluation of land & Landscape Resources 

2 2 

فصل دراسي 
 ثاني

 تقييم مواقع الدفن الصحى للنفايات
Evaluating a potential Sanitary Landfill Site 

2 2 

 نظم املعلومات ملسح ولتنمية وختطيط املوارد
Information Systems for Resource Surveys 

& Development Planning 

2 2 

 دراسات مستقلة 

Independent Study 
2 2 

 درجة املاجستري فى جيولوجيا البرتول ) ج بت( -29

M. Sc Degree in Inorganic Chemistry 

 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود
 14 (1مقررات ف جدول )يدرس الطالب الستة  إجباري ج ب ت
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G P 
 4 (2خيتار الطالب مقرر لكل فصل دراسي من جدول ) اختياري
 18 رسالة املاجستري ) إجباري ( 699

 36 إمجالي عدد الساعات املعتمدة  

 ( املقررات االجبارية1جدول )
 Compulsory Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد 

الساعات 
 املعتمدة

عدد 
ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل 
دراسي 

 أول

 جيولوجية البرتول 

Petroleum Geology 
3 3  

 دراسات متقدمة للخزانات
Advanced Reservoir Studies 

3 3  

 التحكم الرتكيبى والطبقى للهيدروكربون
Structural and Stratigraphic 

Control of Hydrocarbon 

2 2  

فصل 
دراسي 

 ثاني

 Petroleum Basinحتليل احواض البرتول 

Analysis 
 مشرتك مع الطبقات 2 2

 تقييم صخور املصدر 

Source Rocks Evaluation 
2 2  

 جيوكيمياء البرتول 

Petroleum Geochemistry 
 مشرتك مع اجليوكيمياء 2 2

 ( املقررات االختيارية2جدول )
 Elective Courses 

 املقرر الفصل الدراسي
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
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 فصل دراسي أول

 املديريات البرتولية املصرية 

Petroleum Provinces of Egypt 
2 2 

 الغازات الطبيعية 

Natural gases 
2 2 

 أنواع  صخور خزانات البرتول 

Petroleum Reservoir Rock types 
2 2 

فصل دراسي 
 ثاني 

 املياة املصاحبة للبرتول 

Oil Field Water 
2 2 

 التنقيب اجليوفييزيقى للبرتول 

Geophysical Exploration for 
Petroleum 

2 2 

 تسجيالت آبار برتولية 

Petroleum Well Logging 
2 2 

 درجة الماجستير فى جيولوجيا الرسوبيات والترسيب -30
M. Sc Degree in SedimentaryGeology and Sedimentation ( 

G S G) 
 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود

 14 (1يدرس الطالب الستة مقررات ف جدول ) اجبارى ج ر

G S G 
 4 (2خيتار الطالب مقرر لكل فصل دراسي من جدول ) اختيارى
 18 رسالة املاجستري ) اجبارى ( 699

 36 امجالي عدد الساعات املعتمدة  

 اإلجبارية( املقررات 1جدول )
 Compulsory Courses 
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل دراسي 
 أول

 علم الصخور الفتاتية 

Sedimentary Petrology of 
Clastic 

3 3  

 علم الصخور الغري فتاتية
Sedimentary Petrology of Non 

Clastic Rocks 

2 2  

 (   1علم الطبقات املتقدم )

Advanced Stratigraphy 
2 2  

فصل دراسي 
 ثاني

 تطبيقات التقنيات فى علم الرسوبيات
ِApplied Techniques in 

Sedimentology 

3 3  

 (1جيوكيمياء الصخور الرسوبية )
Geochemistry of Sedimentary 

Rocks 

2 2  

 السحنات وانظمة الرتسيب 

Facies and Depositional 
Systems 

2 2 
مشرتك مع 

 الطبقات
 

 ( املقررات االختيارية2جدول )
 Elective Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر

عدد 
الساعات 
 املعتمدة

عدد ساعات 
 االمتحان

 مالحظات

 رواسب اخلامات الرسوبية

Sedimentary Ore Deposits 
2 2  

  2 2 التكتونية والرتسيب
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فصل 
دراسي 

 أول

Tectonics and Sedimentation 

 اجليولوجيا الرتكيبية

Structural Geology 
2 2 

مشرتك مع 
الرتكيبية واملعادن 

 والصخور

فصل 
دراسي 

 ثاني

 جيولوجيا النظائر

Isotope Geology 
2 2 

مشرتك مع 
اجليوكيمياء 

 واملعادن والصخور
 اجليولوجية للحاسوب واالحصاءالتطبيقات 

Geological Applications of Computer 
and Statistical Methods 

2 2  

جيولوجيا العصر  –مقرر خاص مثل )اجليولوجيا البحرية 
 البيئات القدمية ( –الفتات الربكاني  -الرباعى

Special Topic: I.e (Marine Geology, 
Quaternary Geology, Volcaiclastics, 
Paleoecology, Bioinfluence, Remote 
Sensing and GIS Application … ets) 

2 2  

 

 درجة املاجستري فى املعادن والصخور ورواسب اخلامات  ) ج م ص ( -31

M. Sc Degree in Mineralogy, Petrology and Ore Deposits 

(GM) 

 الساعات املعتمدةعدد  عدد املقررات نوع املقرر الكود
 14 (1يدرس الطالب الستة مقررات ف جدول ) اجبارى ج ر

G M 
 4 (2خيتار الطالب مقرر لكل فصل دراسي من جدول ) اختيارى
 18 رسالة املاجستري ) اجبارى ( 699

 36 امجالي عدد الساعات املعتمدة  
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 اإلجبارية ( املقررات 1جدول )
 Compulsory Courses 

 املقرر الدراسيالفصل 
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

 فصل دراسي أول

 علم الصخور النارية والتحولة
Petrology of Igneous & 

Metamorphic Rocks 

3 3  

 علم املعادن املتقدم 

Advanced Mineralogy 
2 2  

 اجليوكيمياء املتقدمة 

Advanced Gechemistry 
2 2 

مع مشرتك 
 اجليوكيمياء

فصل دراسي 
 ثاني

 أصل تكوين رواسب اخلامات 

Genesis of Ore Depoists 
3 3  

 علم الصخور املتمعدنة 

Ore Petrology 
2 2  

علم املعادن والبيئة 
Environmental 

Mineralogy 

2 2  

 
 ( املقررات االختيارية2جدول )

 Elective Courses 
الفصل 
 الدراسي

 املقرر
الساعات عدد 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل دراسي 
 أول

 علم الصخور الرسوبية املتقدم
Advanced Sedimentary 

Petrology 

 مشرتك مع اجليوكيمياء 2 2
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر
الساعات عدد 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

  Clay Mineralogy 2 2علم معادن الطني 
 االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية

Remote Sensing & GIS 
 مع اهلندسية مشرتك 2 2

 Isotopeجيولوجية النظائر 

Geology 
2 2 

مشرتك مع اجليوكيمياء 
 والرسوبيات

 Striucturalاجليولوجيا الرتكيبية 

Geology 
2 2 

مشرتك مع الرتكيبية 
 والرسوبية

فصل دراسي 
 ثاني

املعادن التى تستخدم فى الصناعة 
Industrial Minerals 

2 2  

 Mineralاقتصاديات املعادن 

Economics 
2 2  

 Selectedموضوعات خمتارة من 

Topics from 
-- --  

  Gemology 2 2علم االحجار الكرمية 
  Volcanology 2 2علم الرباكني 

 Analyticalالتقنيات التحليلية 

Techniques 
 مشرتك مع اجليوكيمياء 2 2

  Mining Geology 2 2جيولوجيا املناجم 

 املاجستري فى اجليوكيمياء ) ج ج (درجة  -32

M. Sc Degree in Geochemistry ( G G) 
 عدد الساعات املعتمدة عدد املقررات نوع املقرر الكود
 14 (1يدرس الطالب الستة مقررات ف جدول ) إجباري ج ج

G G 4 (2خيتار الطالب مقرر لكل فصل دراسي من جدول ) اختياري 
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 18 إجباري (رسالة املاجستري )  699

 36 إمجالي عدد الساعات املعتمدة  

 اإلجبارية( املقررات 1جدول )

 Compulsory Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل دراسي 
 أول

 اجليوكيمياء املتقدمة 

Advanced 
Geochemistry 

 مشرتك مع معادن وصخور 2 2

 التنقيب اجليوكيميائى 

Exploration 
Geochemistry 

3 3  

 جيوكيمياء املياه 

Hydrogeochemistry 
 مشرتك مع اهليدرولوجى 2 2

فصل دراسي 
 ثاني

 اجليوكيمياء البيئية 

Environmeental 
Geochemistry 

 مشرتك مع جيولوجيا البيئة 2 2

 اجليوكيمياء العضوية 

Organic Geochmistry 
3 3  

 جيولوجيا النظائر 

Iotope Geology 
2 2 

مشرتك مع الرسوبيات 
 واملعادن والصخور

 
 

 ( املقررات االختيارية2جدول )
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 Elective Courses 
الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل دراسي 
 أول

 جيوكيمياء اخلامات 

Geochemistry of Ores (1) 
2 2  

 كيمياء البلورات 

Crystal Chemistry 
2 2  

 االحصاء اجليولوجى 

Geostatistics 
2 2  

فصل دراسي 
 ثاني

 جيوكيمياء البرتول 

Petroleum Geochemistry 
 مشرتك مع البرتول 2 2

 (1علم الصخور النارية املتقدم )
Advanced Igneous 

Petrology (1) 

2 2  

 املتقدمعلم الصخور الرسوبية 
Advanced Sedimentary 

Petrology 

2 2 
مشرتك مع معادن 

 وصخور

 Analyticalالطرق التحليلية 

Techiques 
2 2 

مشرتك مع معادن 

 وصخور

 

 درجة املاجستري فى جيولوجيا املياه ) ج م ( -33

M. Sc Degree in Hydrogeology ( GH) 

 املعتمدةعدد الساعات  عدد املقررات نوع املقرر الكود
 14 (1يدرس الطالب الستة مقررات ف جدول ) إجباري ج م

G H 4 (2خيتار الطالب مقرر لكل فصل دراسي من جدول ) اختياري 
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 18 رسالة املاجستري ) إجباري ( 699
 36 إمجالي عدد الساعات املعتمدة  

 ( املقررات االجبارية1جدول )
 Compulsory Courses 

 املقرر الفصل الدراسي
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان

 فصل دراسي أول

 أساسيات اهليدروجيولوجية 

Principles of Hydrogeology 
3 3 

 جيولوجية املياه اجلوفيه 

Groundwater Geology 
2 2 

 مناذج املياه اجلوفيه 

Groundwater Modeling 
2 2 

فصل دراسي 
 ثاني

 امللوثات وجيولوجيا املياه 

Cotaminant Hydrogeology 
3 3 

 الوسائل املستخدمه فى حتاليل املياه 

Techniques in Water Analysis 
2 2 

 جيوكيمياء البيئة املائية 

Environmental Aqueous 
Geochemistry 

2 2 

 ( املقررات االختيارية2جدول )
 Elective Courses 

الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

فصل دراسي 
 أول

 التقنيات احللقية للهيدروجيولوجية
Field Techniques in 

Hydrogeology 

2 2  
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الفصل 
 الدراسي

 املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
عدد ساعات 

 االمتحان
 مالحظات

 جيوكيمياء النظائر والعناصر الشحيحة
Isotopic and Trace Element 

Geochemistry 
2 2  

 اجليولوجيةدور السوائل فى العمليات 
Role of Fliids in Geologic 

Processes 

2 2  

 حتليل خط تقسيم املياه 

Watershed Analysis 
2 2  

فصل دراسي 
 ثاني 

 حتليل احواض جمارى املياه 

Drainage Basin Analysis 
2 2  

 جيوكيمياء الرسوبيات   

Sedimentary Geochemistry 
2 2  

 ادارة املياه اجلوفيه 

Groundwater Management 
2 2  

 جيوكيمياء املياه 

Hydrogeochemistry 
2 2 

مشرتك مع 
 اجليوكيمياء

 

 ثالثًا: املقررات الدراسية لربامج الدكتوراه:

 

 يتم تسجيل رسالة الدكتوراه مباشرة دون دراسة مقررات دراسية. -
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 كلية الدراسات العليا للعلوم املتقدمة

 كلية الدراسات العليا للعلوم املتقدمة –بيان بربامج الدراسات العليا 

 أواًل: برامج الدبلومات واملاجستري والدكتوراه:

 اسم الربنامج م

 النانو وتكنولوجيا املواد علوم 1

 احليوية التكنولوجيا 2

  الطبية احليوية الكيمياء 3

 الصناعيه والتنميه البيئيه العلوم 4

 األمسنت صناعة وتكنولوجيا كيمياء 5

 املتجدده الطاقه وهندسة علوم 6

 

 مالحظات

 سنة دراسية مدة الدراسة للدبلوم : 

 شهر أغسطس تاريخ التقديم:
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 كلية الدراسات العليا للعلوم املتقدمة –املقررات الدراسية

 أواًل: املقررات الدراسية لربامج الدبلومات:

 اسم الربنامج

الفصل 

 الدراسي

 مقررات اختيارية مقررات اساسية

 املواد علوم

 وتكنولوجيا

 النانو

الفصل 

الدراسي 

 األول

 1املواد  علوم

 التكنولوجيا

 النانومرتية وهندسة

 البناء و التشييد مواد

 الفيزيائية التطبيقية الكيمياء
 واألمان املمارسات

 املعملي

 النانومرتية احليوية التكنولوجيا
 النانومرتية املواد

 الشبه موصلة

 اآلىل التحليل

 الطبقات تكنولوجيا

 الرقيقة واجلزيئات

 النانومرتية

 علوم النانو أساسيات

األجهزة  تصنيع طرق

 امليكرومرتية

 والنانومرتية

 التفكري والكتابه العلميه
 املواد فيزياء

 النانومرتية

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 اإللكرتونيات 2 املواد علوم

 ، امليكرومرتية

 الضوئيات
 التطبيقات إلي من اإلنتاج: النانومرتية األنانبيب
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 اسم الربنامج

الفصل 

 الدراسي

 مقررات اختيارية مقررات اساسية

واإللكرتونيات 

 الضوئية

 الشمسية األلواح عملي النانومرتية مقرر العملي للمواد وتوصيف حتضري

 احملفزة النانومرتية املواد
 ختزين و حتويل

 الطاقة

  للمواد النانومرتية والبيئي الصحي األثر
  النانومرتية الطبية للمواد احليوية التطبيقات

  النانومرتية املواد والتكنولوجيا تكنولوجيا مشروع

 التكنولوجيا

 احليوية

الفصل 

الدراسي 

 األول

 احليوية الكيمياء
 التحاليل تطوير

 البيولوجية

 التخمري تكنولوجيا
 الكيمياء هندسة

 احليويه

 املناعة
 التكنولوجيا

 لألغذية احليوية

 اخلضراء الكيمياء اجملهري علم األحياء (امليكروبيولوجي)

 اجلزيئية البيولوجيا أساسيات
 اإلحصاء يف مقدمة

 احليوي

  الربوتينات علم

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

  النباتية احليوية التكنولوجيا
  احليوية املعلوماتية

  الوراثية اهلندسة مفاهيم
  احليوية التكنولوجيا يف جمال النانوية املواد تطبيقات

  املخترب وسالمة األجهزة
  للتكنولوجيا احليوية احلديثة التطبيقات

 احليوية الكيمياء

 الطبية

 

الفصل 

الدراسي 

 األول

 اآللي التحليل واملناعة الفسيولوجي

 1 االكلينيكية الكيمياء
 احلمض تقنيات

 دي ان ايه( النووي
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 اسم الربنامج

الفصل 

 الدراسي

 مقررات اختيارية مقررات اساسية

 الدم بنك اجلزيئي التشخيص

 الدقيقة األحياء علم(امليكربيولوجي أساسيات
 والصحة السالمة

 املهنية

 اإلشعاعية البيولوجيا الدم أمراض

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 اخللية بيولوجيا الشرعي الطب كيمياء

 األورام بيولوجيا النسيجية األمراض والتقنيات علم أساسيات

 األيزو أساسيات 2 االكلينيكية الكيمياء

 النانو علم أساسيات وتوكيد اجلودة املختربات إدارة

 الطبية امليكروبيولوجيا

 األمراض علم

 االكلينيكي

 حبثى مشروع 

 البيئيه العلوم

 والتنميه

 الصناعيه

الفصل 

الدراسي 

 األول

 والبيئى الكيميائى التحليل
 وتكنولوجيا علوم

 األغشية

 البيئة علم
 اهليدروليكية

 األساسية

 املخاطر ادارة تلوث اهلواء فى التحكم أساسيات

 النانو علم أساسيات بيئى إقتصاد

 النظيفة املياه تكنولوجيا

 على احلفاظ إدارة 

 الطاقة

 الصلبة واخلطرة املخلفات ادارة
 العملية األجهزة

 والتحكم

  مصنع تصميم

  النسيجية األمراض والتقنيات علم أساسيات

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

  املياه جتميع تكنولوجيا

  العقوبات البيئية وطرق التشريعات أساسيات

  املهنية الصحة و السالمة

  النفط حقول جتهيز أساسيات
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 اسم الربنامج

الفصل 

 الدراسي

 مقررات اختيارية مقررات اساسية

  البيئية االدارة نظام

  الصناعىالصرف  مياه تكنولوجيا

  بيئى حتليل عملي مقرر

 كيمياء

 وتكنولوجيا

 األمسنت صناعة

الفصل 

الدراسي 

 األول

 لصناعة األمسنت البيئي األثر تقييم

 املدنية املسؤولية

 اخلاصة بالتلوث

 البيئي

 اإلدارة البيئية و والسالمة الصحة

 املدنية اهلندسة

 البيئية

 االمسنت اقتصاد تلوث اهلواء يف التحكم أساسيات

 الطاقة توفري إدارة أجهزة حتليل

 الفرن فى والتحكم التشغيل

 معاجلة وعملية رصد

 مياه الصرف

  االمسنت وانتاج كيمياء

  صناعية خملفات

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

  مصنع األمسنت وحتكم أجهزة

  البيئي األثر و األمسنت

  األمسنت معايري و الغبار إزالة أجهزة

  تنفيذ البيئي وطرق التشريعي اإلطار

  املعادن وأالمسنت ومعاجلة تعدين

  املخاطر البيئية إدارة أساسيات

 وهندسة علوم

 املتجدده الطاقه

الفصل 

الدراسي 

 األول

 والبيئه الطاقه
 موصالت أشباه

 حموالت القوى

 الطاقه وختزين حتويل

 الطاقه تقنيه

 الكهرومائيه

 واجملتمع املتجدده الطاقه
املتجدده  الطاقه سوق

 تسويقها وسبل

 الضوئية الكيمياء الكهروضوئيه النظم تقنيه
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 اسم الربنامج

الفصل 

 الدراسي

 مقررات اختيارية مقررات اساسية

  وسياسيات الطاقه اقتصاديات

  وختزين اهليدروجني إنتاج

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

  الوقود خاليا

  احليوى الغاز تكنولوجيا

  املتجددهللطاقه  املختلطه النظم

  النظم الكهروضوئيه وتطبيقات تصميم

  املواد وتوصيف إعداد

 ثانيًا: املقررات الدراسية لربامج املاجستري:

 مقررات اختيارية مقررات اساسية الفصل الدراسي اسم الربنامج

 املواد علوم

 وتكنولوجيا

 النانو

الفصل الدراسي 

 األول

 1 املواد علوم
 النانومرتية وهندسة التكنولوجيا

 البناء و التشييد مواد

 املعملي واألمان املمارسات اللبلورات أساسيات

 الشبه موصلة النانومرتية املواد احليوية النانومرتية التكنولوجيا

 التحليل أجهزة
الرقيقة  الطبقات تكنولوجيا

 النانومرتية واجلزيئات

 احملاكاة و النمذجة
 األجهزة امليكرومرتية تصنيع طرق

 والنانومرتية

 النانومرتية املواد فيزياء النانومرتية العلوم أساسيات

 العلمية والكتابه التفكري
 امليكرومرتية اإللكرتونيات

 واإللكرتونيات الضوئية الضوئيات,

الفصل الدراسي 

 الثاني

 الشمسية األلواح 2 املواد علوم

 إلي من اإلنتاج : النانومرتية األنانبيب

 التطبيقات
 الطاقة ختزين و حتويل

  احلفازة النانومرتية املواد

  للمواد النانومرتية والبيئي الصحي األثر
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 مقررات اختيارية مقررات اساسية الفصل الدراسي اسم الربنامج

 احليوية للمواد – الطبية التطبيقات

 النانومرتية
 

املواد  تكنولوجيا مشروع

 النانومرتية والتكنولوجيا
 

 التكنولوجيا

 احليوية

 الفصل الدراسي

 األول

 املتقدم الدقيقة األحياء علم
الكيمياء  و الكيميائية اهلندسة

 احليوية

 احلمض النووى وحتليل تسلسل وتكنولوجيا التخمري احليوية العمليات

 احليوى االحصاء
 وعلم الصيدلة اجلزيئي األدوية علم

 اجلينية

 اجلزيئية الفيلوجينية تقنيات املناعية احليوية التكنولوجيا

 اجلزيئي األحياء علم
 جمال التكنولوجيا يف النانو علم

 احليوية

  اإلنزميات وعلم الربوتينات
  العلمية والكتابة التفكري

الفصل الدراسي 

 الثاني

  بالتكنولوجيا احليوية خاصة أنظمة
  احليوية املعلوماتية مفاهيم

 يف التكنولوجيا احلديثة االجتاهات

 احليوية
 

  الوراثية اهلندسة
  والتطوير البحث اقرتاح

  منهجية مراجعات

 الكيمياء

 احليوية

 الطبية

 

الفصل الدراسي 

 األول

 اجلسم سوائل املناعة

 التطبيقية املناعة اجلزيئية البيولوجيا

 األحياء علم(امليكربيولوجي  أساسيات

 )الدقيقة
 الدم بنك

 واألنسجة اخلاليا بيولوجيا اإلنسان جسم فسيولوجى

 الشرعي الطب كيمياء احليوية الكيمياء

 حبثى مشروع السموم علم و الدم أمراض

 احليوية االستشعار أجهزة اآللي التحليل
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 مقررات اختيارية مقررات اساسية الفصل الدراسي اسم الربنامج

 احليوية املعلوماتية والكتابة العلمية العلمي التفكري

الفصل الدراسي 

 الثاني

 اإلشعاعية البيولوجيا االكلينيكية الكيمياء

 الطبية )اجلينات( الوراثة علم

 وضبط اجلوده التحكم عمليات

 املعملية

 )األحياء الدقيقة علم( امليكربيولوجي

 االكلينيكي
 األيزو أساسيات

 النانو علم أساسيات احليوي اإلحصاء

 علم أمراض( اهلستوباثولوجي

 )األنسجة

 

 العلوم

 البيئيه

 والتنميه

 الصناعيه

الفصل الدراسي 

 األول

 االغشية وتكنولوجيا علوم املخاطر البيئية ادارة أساسيات

 االساسية اهليدروليكا البيئية والتشريعات القوانني

 البرتول تكرير تلوث اهلواء فى التحكم أساسيات

 النانو علم أساسيات البيئة علم

 البيئية االحصاءات اآلىل التحليل

 الطاقة على احلفاظ ادارة البيئية املدنية اهلندسة

 والتحكم العملية االجهزة العلمية والكتابة التفكري

الفصل الدراسي 

 الثاني

 معاجلة مياه عملية وتشغيل رصد

 الصرف

 

  البيئى والتأثري االمسنت

  حقول البرتول جتهيز أساسيات

  البيئى الكيميائى التحليل

  البيئية االدارة نظام

  الصناعية احليويه التقنيه علم

  الصلبة واخلطرة املخلفات ادارة

 كيمياء

 وتكنولوجيا

 صناعة

 األمسنت

الفصل الدراسي 

 األول

 األمسنت إنتاج و كيمياء
 اخلاصة بالتلوث املدنية املسؤولية

 البيئي

 حقول البرتول جتهيز أساسيات األمسنت صناعة خام مواد

 اللوجستية اخلدمات الفرن فى والتحكم التشغيل

 البيئي الكيميائي التحليل الغبار إزالة أجهزة
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 مقررات اختيارية مقررات اساسية الفصل الدراسي اسم الربنامج

 الطاقة توفري إدارة مصنع االمسنت جودة فى التحكم

 االمسنت واملرافق مصنع ختطيط فى األمسنت والنفط الوقود استخدام

  العلمية والكتابة التفكري

الفصل الدراسي 

 الثاني

  مصنع األمسنت وحتكم أجهزة

  البيئي التأثري و األمسنت

  تلوث اهلواء يف التحكم أساسيات

 النهائى لالمسنت املنتج معايري أنواع

 واستخداماتها وآثارها

 

  واملعاجلة األمسنت معايري

  املتقدمة األمسنت تكنولوجيا

 علوم

 وهندسة

 الطاقه

 املتجدده

الفصل الدراسي 

 األول

 الطاقة وإمدادات احتياجات الطاقة وختطيط سياسيات

 دراسيه متقدمة ماده - والبيئه الطاقه

 ماده - واجملتمع  املتجددة الطاقه

 متقدمة دراسية

 ماده  - الطاقة وختزين حتويل

 دراسيةمتقدمة
 

 والغاز والوقود احليوي احليوية الكتله

 احليوى
 

 - املتجددةللطاقه  املختلطة النظم

 دراسة متقدمة ماده

 

  احليوية الطاقة تقنية

  العلمية والكتابة التفكري

الفصل الدراسي 

 الثاني

 احلراره والديناميكا انتقال تقنية

 احلرارية

 ماده - حموالت القوى موصالت أشباه

 دراسية متقدمة

 مادة -الكهروضوئيه  النظم تقنيه

 متقدمة دراسية

 الشمسية املتقدمة اخلاليا تقنيات

 دراسية مادة  -املواد  وتوصيف إعداد

 متقدمة

 

  الشمسية اخلاليا واأللواح تصنيع تقنية

  البحثي املشروع
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 ثالثًا: املقررات الدراسية لربامج الدكتوراه:

 

 يتم تسجيل رسالة الدكتوراه مباشرة دون دراسة مقررات دراسية. -
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 كلية التجارة
 كلية التجارة  –بيان بربامج الدراسات العليا 

 أواًل: برامج الدبلومات واملاجستري والدكتوراه

 م
 اسم الربنامج

 حماسبة ومراجعة  1

 إدارة األعمال 2

 إدارة مستشفيات 3

 تأمينات عامة  4

 تأمينات حياة 5

 مالحظات

 سنتان دراسيتان مدة الدراسة للدبلوم : 

 دكتوراه( -ماجستري  –شهر أغسطس جلميع الربامج )دبلوم تاريخ التقديم:

 

 كلية التجارة –املقررات الدراسية

 أواًل: املقررات الدراسية لربامج الدبلومات:

 املقرر الفصل الدراسي اسم الربنامج

 السنة االوىل حماسبة ومراجعة 

 وحماسبةنظم معلومات 

 دراسات يف التكاليف

 حماسبة مالية 

 دراسات يف املراجعة

 حتليل حماسيب لقرارات االستثمار 
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 املقرر الفصل الدراسي اسم الربنامج

 السنة الثانية

 حتليل وتصميم النظم

 معايري حماسبة

 معايري مراجعة

 فحص وحتاسب ضرييب

 مشاكل حماسبة 

 إدارة األعمال 

 السنة االوىل

 دراسات اإلدارة 

 تكنولوجيا املعلومات

 إحصاء يف اإلدارة

 السلوك التنظيمي 

 احملاسبة اإلدارية 

 السنة الثانية

 إدارة التسويق

 اإلدارة املالية 

 إدارة العمليات واإلنتاج

 موارد بشرية 

 إدارة اسرتاتيجية 

 تأمينات عامة

 السنة االوىل

 إدارة األخطار 

 التطبيقياالحصاء 

 إدارة وحماسبة منشات التأمني

 رياضيات التحويل واالستثمار يف هئيات التأمني

 السنة الثانية

 أخطار املمتلكات وتوصياتها التأمينية 

 رياضيات التأمينات العامة

 السياسة االستئجارية يف التأمينات العامة

 األعمال الفنية يف التأمينات العامة

 قاعة حبث 

 السنة االوىل إدارة مستشفيات 

 دراسات اإلدارة 

 تكنولوجيا املعلومات

 إحصاء يف اإلدارة

 السلوك التنظيمي 
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 املقرر الفصل الدراسي اسم الربنامج

 احملاسبة اإلدارية 

 السنة الثانية

 ادارة العمليات واخلدمات الطبية

 ادارة خدمات االقامة والطعام

 ادارة املوارد البشرية

 املشرتيات واملخازنادارة 

 االدارة املالية يف املستشفيات

 تأمينات حياة 

 السنة االوىل

 إدارة األخطار 

 االحصاء التطبيقي

 إدارة وحماسبة منشات التأمني

 رياضيات التحويل واالستثمار يف هئيات التأمني

 السنة الثانية

 تأمينات االشخاص

 رياضيات التأمني على احلياة

 االحصاء االكتواري والسكاني

 السياسة االستئجارية يف تأمينات االشخاص

 قاعة حبث

 ثانيًا: املقررات الدراسية لربامج املاجستري:

 

 املقرر اسم الربنامج

 احملاسبة 

 أساليب ومناهج البحث العلمي

 دراسات يف احملاسبة املالية 

 دراسات يف املراجعة

 احملاسبية نظم املعلومات

 دراسات يف التكاليف واحملاسبة اإلدارية

 دراسات يف احملاسبة الضريبية واحلكومية 

 أساليب كمية يف احملاسبة 
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 املقرر اسم الربنامج

 قاعة حبث 

 اإلدارة  

 أساليب ومناهج البحث العلمي

 اإلحصاء يف اإلدارة

 نظرية التسويق

 إدارة العمليات واإلنتاج 

 إدارة املوارد البشرية 

 نظريات التنظيم 

 نظرية التحويل

 قاعة حبث 

 التأمني 

 أساليب ومناهج البحث العملي

 التحليل اإلحصائي والرياضي يف منشأت التأمني

 اسرتاتيجيات القرارات االستئجارية يف منشأت التأمني

 إدارة األخطار

 دراسات متقدمة يف تأمينات األشخاص

 دراسات متقدمة يف التأمينات العامة

 تطبيقات يف نظرية املصداقية يف التأمني 

 قاعة حبث 

 ثالثًا: املقررات الدراسية لربامج الدكتوراه:

 

 املقرر اسم الربنامج

 احملاسبة 
 دراسات متقدمة يف احملاسبة املالية

 دراسات متقدمة يف املراجعة

 املعلومات احملاسبةدراسات متقدمة يف نظم 
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 دراسات متقدمة يف التكاليف واحملاسبة اإلدارية

 دراسات حماسبة متخصصة

 احملاسبة يف املؤسسات املالية

 احملاسبة الدولية واملنشأت متعددة اجلنسية 

 اإلدارة  

 اقتصاد حتليلي

 إمضاء تطبيقي

 دراسات متقدمة يف التسويق

 التحويل واالستثماردراسات متقدمة يف 

 دراسات متقدمة يف التسويق

 دراسات متقدمة يف إدارة العمليات واإلنتاج

 دراسات متقدمة يف إدارة املوارد البشرية

 التأمني 

 اقتصاد حتليلي

 النماذج الكمية وتطبيقاتها يف التأمني

 حتليل األخطار

 اإلحصاء الدكتوارة 

 نظرية االستثمار

 رياضيات التأمني 

 موضوعات معاصرة يف التأمني 

بعد النجاح يف مقررات دور مايو يعقد امتحان حتريري أخر يف شهر نوفمرب ملدة ثالثة ساعات يف يوم 
واحد، ثم يتم حتديد نقطة حبيثة لكل طالب ويتم مناقشته وإجازته هلا خالل شهر إبريل بعد ذلك 

 جيوز له التسجيل لدرجة الدكتوراه. 
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 كلية احلقوق
 كلية احلقوق –بيان بربامج الدراسات العليا 

 أواًل: برامج الدبلومات واملاجستري والدكتوراه

 م
 اسم الربنامج

 القانون العام 1

 العلوم اإلدارية 2

 القانون الدولي 3

 التجارة واالستثمارات الدولية 4

 الشريعة اإلسالمية 5

 القانون اخلاص 6

 العلوم اجلنائية 7

 امللكلية الفكرية 8

 القانون الطيب 9

 

 



 

 

 

 
 

142 

 

 مالحظات

 سنة دراسية مدة الدراسة للدبلوم : 

  أكتوبرشهر تاريخ التقديم:

 كلية احلقوق –املقررات الدراسية 

 أواًل: املقررات الدراسية لربامج الدبلومات:

 املقرر اسم الربنامج

 القانون العام 

 القانون اجلنائي مع التعمق

 القانون الدستوري مع التعمق

 القانون الدولي العام مع التعمق 

 القانون اإلداري مع التعمق

 املالية العامة والتشريعات االقتصادية

 فلسفة القانون وتارخيه 

 القانون االجتماعي 

 العلوم اإلدارية

 رقابة القضاء على أعمال اإلدارة 

 اإلدارة العامة 

 العقود اإلدارية 

 قرارات الضبط القضائي

 القانون الدولي اإلداري

 القانون الدولي

 القانون الدولي مع التعمق

 القانون الدولي االقتصادي مع التعمق

 القضاء الدولي والتحكيم الدولي

 القانون الدولي واخلاص مع التعمق

 عقود اسثثمار البرتول

 القانون الدبلوماسي والقنصلي

 املنظمات الدولية 

 قانون التجارة الدولية مع التعمق 
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 املقرر اسم الربنامج

 التجارة واالستثمارات الدولية 

 عقود التجارة الدولية مع التعمق

 التحكيم التجاري الدولي 

 القانون املالي الدولي

 املشروع التجاري متعدد اجلنسيات

 نقل التكنولوجيا 

 الشريعة اإلسالمية 

 القانون املدني مع التعمق

 املقارن يف الشريعة اإلسالميةالفقة 

 النظريات الفقهية يف الفقة اإلسالمي

 القضاء يف اإلسالم

 األحوال الشخصية مع التعمق

 القانون اخلاص 

 القانون املدني املقارن

 القانون املدني مع التعمق

 الشريعة اإلسالمية

 القانون التجاري مع التعمق

 القانون االجتماعي

 فلسفة القانون وتارخيه 

 القانون الدولي اخلاص

 العلوم اجلنائية 

 اإلجراءات اجلنائية مع التعمق

 علم اإلجرام

 علم العقاب

 قانون العقوبات مع التعمق 

 جرائم الشيك

 حقوق اإلنسان

 التشريع اجلنائي اإلسالمي

 القانون الدولي العام 

 امللكلية الفكرية 

 اجلنائية مع التعمق اإلجراءات

 القانون اجلنائي للملكية الفكرية

 اجلوانب اإلجرائية للملكية الفكرية 
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 املقرر اسم الربنامج

 عقود االستغالل

 أمساء نطاق املواقع 

 القانون الطيب 

 القانون اجلنائي والطب احلديث

 املسئولية املدنية لذوي املهن الطبية

 املسئولية اجلنائية لذوي املهن الطبية

 الشريعة اإلسالمية 

 املسئولية اإلدارية التأديبية

 املعادلة الضريبية 

 

 ثانيًا: املقررات الدراسية لربامج املاجستري:

 احلصول على دبلومتني يعادل احلصول على درجة املاجستري. -

احلصول على دبلوم + تسجيل رسالة ماجستري للحصول على درجة  -

 املاجستري.

 

 الدراسية لربامج الدكتوراه:ثالثًا: املقررات 

 يتم تسجيل رسالة الدكتوراه  مباشرة دون دراسة مقررات دراسية. -

 كلية الرتبية
 كلية الرتبية –بيان بربامج الدراسات العليا 

 أواًل: برامج الدبلومات:

 الدبلوم اخلاص

 الدبلوم املهين

 تطوير مناهج( –ادارة مدرسية  –)تربية خاصة 
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 الدبلوم العام
 م

 تاريخ التقديم مدة الدراسة الربنامج اسم

1 
 الدبلوم اخلاص

 2 شهر أغسطس  عام دراسي

 الدبلوم املهين

 تطوير مناهج( –ادارة مدرسية  –)تربية خاصة 

 الدبلوم العام 3

 

 

 

 ثانيًا: برامج املاجستري والدكتوراه:

 مناهج وطرق تدريس 

 اللغة الفرنسية( –الدراسات االجتماعية  –الفلسفة  –العلوم  –االجنليزية اللغة  –الرياضيات  –) اللغة العربية 

 علم نفس تعليمي

 صحة نفسية

 اصول الرتبية

 االدارة املدرسية
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 م
 تاريخ التقديم اسم الربنامج القسم

 املناهج وطرق التدريس 1

 مناهج وطرق تدريس 

 –اللغة االجنليزية  –الرياضيات  –) اللغة العربية 
اللغة  –الدراسات االجتماعية  –الفلسفة  –العلوم 

 شهر أغسطس   الفرنسية(

 علم النفس والصحة العامة 2

 علم نفس تعليمي

 صحة نفسية

 اصول الرتبية 3

 اصول الرتبية

 االدارة املدرسية

 ملحوظة

 يشرتط للتسجيل لدرجة الدكتوراه ان يكون يف نفس ختصص املاجستري.

 

 كلية الرتبية –الدراسية املقررات

 أواًل: املقررات الدراسية لربامج الدبلومات:

 املقرر اسم الربنامج

 الدبلوم اخلاص

 احصاء تربوي

 اصول الرتبية

 مناهج حبث

 قراءات

 علم نفس تربوي

 طرق التدريس

 علم نفس معريف

 صحة نفسية

 سيكولوجية فئات خاصة
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 املقرر اسم الربنامج

 مناهج

 ادارة تعليمية

 تربية مقارنة

 الدبلوم املهين

 )تربية خاصة(

 

 اضطرابات التواصل

 االرشاد النفسي لغري العاديني

 التعليم العالجي

 التشخيص النفسي

 مدخل يف الرتبية اخلاصة

 التفوق العقلي واملواهب اخلاصة

 برامج يف الرتبية اخلاصة

 تعليم غري عاديني

 اعاقة جسمية

 التعليمصعوبات 

 الدبلوم املهين

 )ادارة مدرسية (

 التعليم الثانوي ومشكالته

 االصول االجتماعية والفلسفية

 قاعة حبث

 مناقشة

 سيكولوجية االدارة

 االدارة التعليمية

 تدريب طالبي

 االدارة التعليمية املقارنة

 تاريخ ونظريات االدارة

 ختطيط التعليم

 ادارة مدرسية

 الدبلوم املهين

 )تطوير مناهج(

 تطبيقات املناهج

 ختطيط املناهج

 نظرية املنهج

 اساليب تدريسية



 

 

 

 
 

148 

 

 املقرر اسم الربنامج

 التقويم ونظم االمتحانات

 تطوير املنهج

 الدبلوم العام

 طرق تدريس وتكنولوجيا التعليم

 تدريس مصغر

 املناهج

 علم نفس منو

 طرق تدريس فئات خاصة

 تربية بيئية

 فروق فردية

 التقويم الرتبوي

 صحة نفسية

 سيكولوجية ذوي االحتياجات اخلاصة

 سيكولوجية التعليم والتعلم

 نظام التعليم واالجتاهات املعاصرة

 تاريخ الرتبية والتعليم

 االصول االجتماعية والفلسفية

 االدارة املدرسية والصفية

 الرتبية العملية

 

 الدراسية لربامج املاجستري: ثانيًا: املقررات

يتم تسجيل رسالة املاجستري مباشرة دون دراسة مقررات دراسية بشرط  -

 احلصول على دبلومتني.

 ثالثًا: املقررات الدراسية لربامج الدكتوراه:

 يتم تسجيل رسالة الدكتوراه مباشرة دون دراسة مقررات دراسية. -
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 كلية اآلداب
 كلية اآلداب –بيان بربامج الدراسات العليا 

 أواًل: برامج الدبلومات:

 اللغة العربية

 اللغة االجنليزية

 علوم املعلومات )املخطوطات(

 اجلغرافيا )نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد(
 م

 التقديمتاريخ  مدة الدراسة اسم الربنامج

 اللغة العربية 1
 شهر أغسطس  الدبلوم )فصلني دراسيني(

 و شهر يناير

 اللغة االجنليزية 2
 علوم املعلومات )املخطوطات( 3
 اربعة فصول دراسية اجلغرافيا )نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد( 4

 

 ثانيًا: برامج املاجستري والدكتوراه:

 اللغة العربية

 اللغة االجنليزية

 علوم املعلومات  )دراسات املعلومات(

 علوم املعلومات ) املعلوماتية واالتصال(

 علوم املعلومات )الوثائق واألرشيف اإللكرتوني(

 الفلسفة

 اجلغرافيا

 التاريخ )تاريخ اسالمي(

 التاريخ )تاريخ حديث(

 ماععلم اإلجت

 علم االجتماع )األنثروبولوجيا(

 علم النفس)علم النفس االجتماعي(

 علم النفس )االكلينيكي(

 م
 تاريخ التقديم مدة الدراسة اسم الربنامج

 اللغة العربية 1
 شهر أغسطس 

 اللغة االجنليزية 2
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 علوم املعلومات  )دراسات املعلومات( 3

 4عام دراسي واحد + 

 سنوات )مدة الرسالة(

مقررات  8املاجستري) 

 دراسية (

مقررات  5الدكتوراه ) 

 دراسية(

 و شهر يناير

 علوم املعلومات ) املعلوماتية واالتصال( 4
 علوم املعلومات )الوثائق واألرشيف اإللكرتوني( 5
 الفلسفة 6
 اجلغرافيا 7
 اسالمي(التاريخ )تاريخ  8
 التاريخ )تاريخ حديث( 9
 علم اإلجتماع 10
 علم االجتماع )األنثروبولوجيا( 11
 علم النفس)علم النفس االجتماعي( 12
 علم النفس )االكلينيكي( 13

 كلية اآلداب –املقررات الدراسية

 أواًل: املقررات الدراسية لربامج الدبلومات:

 الدبلوممقررات  اسم الربنامج

 اللغة العربية

الفصل 

الدراسي 

 األول

 املعاجم العربية

 البالغة العربية

 قراءة النصوص وحتليلها

 مناهج التفسري والدرس اللغوي
 استخدام احلاسب اآللي يف علوم اللغة

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 قضايا حنوية
 علم األسلوب

 مهارات الكتابة وفن املقال

 القصة والرواية



 

 

 

 
 

136 

 

 الدبلوممقررات  اسم الربنامج

 مهارات االتصال اللغوي

 مناهج وطرق تدريس اللغة العربية

 اللغة اإلجنليزية

الفصل 

الدراسي 

 األول

 مناهج البحث اللغوي

 طرق تدريس اللغةاإلجنليزية

 اكتساب اللغة

 حتليل الكالم

 علم اللغة االجتماعي

 تطبيقات احلاسب اآللي

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 عربي( -لغويات تقابلية )إجنليزي 

 صوتيات )مستوى متقدم(

 علم األساليب

 علم اللغة احلاسوبي

 علم املعاجم

 النحو املتقدم

 

 مقررات الدبلوم اسم الربنامج

علوم املعلومات 

 )املخطوطات(

الفصل 

 الدراسي األول

 تاريخ الكتاب املخطوط وفنونه

 املخطوطاتفهرسة وتصنيف 

 االتصال العلمي عرب احلضارات

 تاريخ العلوم عند العرب

 مراكز املخطوطات
 مشروعات الرقمنة يف املخطوطات
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 مقررات الدبلوم اسم الربنامج

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 نشر وحتقيق املخطوطات

 صيانة وترميم املخطوطات

 جمموعات وفهارس املخطوطات العربية

 الكتابة العربية

)نظم اجلغرافيا 

املعلومات 

اجلغرافية 

واالستشعار عن 

 بعد(

الفصل 

 الدراسي األول

 مدخل إىل االستثمار عد بعد

 مدخل إىل نظم املعلومات اجلغرافية

 مساقط ومساحة جيوديسية

 اخلرائط اجلغرافية والتمثيل الكارتوجرايف

 احلاسب اآللي وهندسة الشبكات

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 االستشعار عن بعد )مستوى متقدم(

 نظم املعلومات اجلغرافية )مستوى متقدم(
 قواعد البيانات اجلغرافية )مستوى متقدم(

 موارد طبيعية وبشرية

 اخلرائط الرقمية والتمثيل الكارتوجرايف )مستوى متقدم(

الفصل 

الدراسي 

 الثالث

 نظم التحليل ولغات الربجمة

 املعلومات اجلغرافيةحتليالت نظم 

 حتليالت االستشعار عن بعد

 التخطيط اإلقليمي

 حتليل إحصائي باحلاسب اآللي

الفصل 

الدراسي 

 الرابع

 نظم التحليل ولغات الربجمة )مستوى متقدم(

 مشكالت وخماطر بيئية

 تطبيقات االستشعار عن بعد

 تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية

 تطبيقي باستخدام احلاسب اآلليمشروع 
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 ثانيًا: املقررات الدراسية لربامج املاجستري:

 مقررات املاجستري شعبة لغوية مقررات املاجستري شعبة أدبية اسم الربنامج

 اللغة العربية

الفصل الدراسي 

 األول

 مناهج البحث اللغوي مناهج حتقيق الرتاث

 مناهج حتقيق الرتاث مناهج البحث األدبي

 ظواهر التطور الصوتي دراسات يف النقد العربي القديم

 مشكالت حنوية دراسات يف األدب العربي القديم
 اللغة اإلجنليزية اللغة اإلجنليزية

الفصل الدراسي 

 الثاني

 املدارس النحوية النظريات األدبية املعاصرة
 املعاجم العربية دراسات يف علوم البالغة العربية

 علم األسلوب األدب املقارن

 علم اللغة احلاسوبي علم األسلوبل

 (1اللغة العربية ) (1اللغة الفارسية )

  

اللغة 
 اإلجنليزية

الفصل الدراسي 

 األول

 مناهج البحث اللغوي مبادئ البحث األدبي

 طرق تدريس اللغة اإلجنليزية األدب املقارن

 اللغةاكتساب  الدراما احلديثة

 حتليل الكالم الشعر اإلجنليزي احلديث واملعاصر

 علم اللغة االجتماعي القصة القصرية املعاصرة

 تطبيقات احلاسب اآللي احلاسب اآللي

الفصل الدراسي 

 الثاني

 عربي( -لغويات تقابلية )إجنليزي النظرية النقدية احلديثة واملعاصرة

 النحو املتقدم علم األساليب

 علم األساليب الرواية املعاصرة
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 مقررات املاجستري شعبة لغوية مقررات املاجستري شعبة أدبية اسم الربنامج

 األدب األمريكي املعاصر
االمتحانات والتقويم يف اللغة 

 اإلجنليزية

 علم املعاجم أدب الرحالت 

 إدارة الوقت واالجتماعات إدارة الوقت واالجتماعات

 

 مقررات املاجستري اسم الربنامج

علوم املعلومات  

 )دراسات املعلومات(

الدراسي الفصل 

 األول

 مناهج البحث يف علم املكتبات واملعلومات

 علم املكتبات الدولي واملقارن

 موضوع خاص يف دراسات املعلومات
 دراسات املستفيدين يف مؤسسات املعلومات

 التحليل اإلحصائي

الفصل الدراسي 

 الثاني

 الويب وتطبيقاته يف مكتبات ومؤسسات املعلومات
 املعرفة يف املكتبات ومؤسسات املعلوماتإدارة 

 موضوع خاص يف املخطوطات

 موضوع خاص يف النشر

 مؤسسات اجملتمع املدني

علوم املعلومات ) 

املعلوماتية 

 واالتصال(

الفصل الدراسي 

 األول

 مناهج البحث العلمي يف املعلوماتية واالتصال

 إدارة املعلومات واملعرفة

 اجملتمع املعلوماتياقتصاديات 

 حلقة دراسية
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 مقررات املاجستري اسم الربنامج

 علم النفس املعرفة

الفصل الدراسي 

 الثاني

 االتصال العلمي والعالقات بني النصوص

 دراسات الويب

 موضوع خاص يف املعلوماتية أو االتصال

 العالج بالقراءة

 علم االجتماع املعريف

علوم املعلومات 

)الوثائق واألرشيف 

 اإللكرتوني(

الفصل الدراسي 

 األول

 مناهج البحث يف الوثائق واألرشيف اإللكرتوني

 نظم البحث واالسرتجاع يف األرشيف

 موضوع خاص يف األرشيفات النوعية واملتخصصة

 علم الربدي العربي

 علم النفس اإلداري

الفصل الدراسي 

 الثاني

 التسويق اإللكرتوني للوثائق

 املستفيديندراسات 

 موضوع خاص يف األرشيف اإللكرتوني

 النشر والتحقيق يف الوثائق

 النظرية السلوكية

 الفلسفة

الفصل الدراسي 

 األول

 قضايا الفلسفة اليونانية
 قضايا الفلسفة اإلسالمية

 قضايا فلسفة العصر الوسيط
 فلسفة اإلبداع

 علم النفس املعريف
 مناهح البحث الفلسفي

 اخلطاب الفلسفي
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 مقررات املاجستري اسم الربنامج

 الفصل الدراسي

 الثاني

 فلسفة الروح
 األخالق املهنية

 علم االجتماع املعريف

 تاريخ إسالمي

الفصل الدراسي 

 األول

 منهج البحث التارخيي
 دراسة تارخيية يف أوراق الربدي العربية

 نصوص تارخيية باللغة اإلجنليزية
 للعامل اإلسالمياجلغرافيا التارخيية 

 فلسفة التاريخ

الفصل الدراسي 

 الثاني

 دراسة يف املصادر العربية
 علم التاريخ

 قاعة حبث يف تاريخ املشرق اإلسالمي
 تاريخ التعليم وبواعث التقدم يف احلضارة اإلسالمية

 آثار اإلسالم

 تاريخ حديث

الفصل الدراسي 

 األول

 منهج البحث التارخيي
 حلقة حبث عن الوثائق العربية املتخصصة
 رؤية حتليلية ملشكالت من القارة اآلسيوية

 حتقيق نصوص عربية قدمية
 تاريخ الفكر السياسي االقتصادي

الفصل الدراسي 

 الثاني

 حلقة حبث عن الوثائق األجنبية
 تاريخ العامل العربي احلديث واملعاصر

 القارة اإلفريقيةرؤية حتليلة ملشكالت من 
 رؤية ملشاكل األقليات يف العامل العربي

 ثقافات الشعوب
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 مقررات املاجستري اسم الربنامج

 علم النفس

 )شعبة عامة(

الفصل الدراسي 

 األول

 مناهج البحث يف علم النفس االرتقائي
 مناهج البحث يف علم النفس االجتماعي

 (1العقلية البحثية ) –قاعة حبث 
 (1واالمتحانات النفسية وتقنياتها )إعداد وتصميم املقاييس  

 نصوص سيكولوجية متقدمة يف اللغة اإلجنليزية

الفصل الدراسي 

 الثاني

 مناهج البحث يف علم النفس الفسيولوجي
 مناهج البحث يف علم النفس اإلكلينيكي

 (2العقلية البحثية ) –قاعة حبث 
 (2وتقنياتها ) إعداد وتصميم املقاييس  واالمتحانات النفسية

 استخدام احلاسب اآللي يف البحوث

 علم النفس

)شعبة 

 إكلينيكي(

الفصل الدراسي 

 األول

 مناهج البحث يف علم النفس اإلكلينيكي
 (1التدريبات اإلكلينيكية )

 (1العقلية البحثية ) –قاعة حبث 
 نصوص سيكولوجية متقدمة باللغة اإلجنليزية

 (1)حتليل إحصائي 

الفصل الدراسي 

 الثاني

 (2التدريبات اإلكلينيكية )
 فنيات العالج النفسي

 (2العقلية البحثية ) –قاعة حبث 
 (1إعداد وتصميم املقاييس  واالمتحانات النفسية وتقنياتها )

 املكتبة الرقمية للمصادر النفسية

 علم النفس

)شعبة علم النفس 

 االجتماعي(

 الفصل الدراسي

 األول

 مناهج البحث يف العلوم النفسية والسلوكية
 مناحي ونظريات حديثة ومعاصرة يف علم النفس االجتماعي

 (1عقلية حبثية ) –قاعة حبث 
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 مقررات املاجستري اسم الربنامج

 مناحي حديثة ومعاصرة يف علم النفس
 استخدام اإلحصاء يف البحوث النفسية

الفصل الدراسي 

 الثاني

 القيادة اإلدارية الفعالة
 املعرفة االجتماعية

 (2العقلية البحثية ) –قاعة حبث 
 حبوث حديثة ومعاصرة يف علم النفس عرب الثقايف

 اإلدارة الفعالة للعالقات الشخصية

علم االجتماع 

 )االنثروبولوجي(

الفصل الدراسي 

 األول

 االنثروبولوجيا الطبية
 النظرية األنثروبولوجية

 أنثروبولوجيا الفن
 املفاهيم واملصطلحات األنثروبولوجية باللغة اإلجنليزية

 الرتاث واملتاحف

الفصل الدراسي 

 الثاني

 أساليب البحث الكيفي
 األنثروبولوجيا الثقافية

 أنثروبولوجيا النوع
 أنثروبولوجيا التنمية املستدامة

 نصوص متحصصة باللغة اإلجنليزية

 علم االجتماع

الدراسي الفصل 

 األول

 املدراس االجتماعية املعاصرة بلغة أوربية حديثة
 أساليب وأدوات البحث االجتماعي

 التنظيمات احلديثة
 املفاهيم السوسيولوجية باللغةباإلجنليزية

 (1تطبيقات احلاسب اآللي يف البحوث االجتماعية )
 واملعاصرةاملشكالت االجتماعية 
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 مقررات املاجستري اسم الربنامج

الفصل الدراسي 

 الثاني

 علم االجتماع املعريف
 موضوع خاص يف علم االجتماع

 قراءات يف علم االجتماع باللغة اإلجنليزية
 إحصاء للعلوم االجتماعية

 اجلغرافيا

الفصل الدراسي 

 األول

 موضوع يف اجلغرافيا الطبيعية )جيومروفولوجيا(
 موضوع يف اجلغرافيا البشرية )السكان(

 (GISحاسب آلي )برامج 
 إحصاء متقدم باحلاسب اآللي

 نظم معلومات

الفصل الدراسي 

 الثاني

 مناهج حبث يف اجلغرافيا
 موضوع يف اجلغرافيا الطبيعية )مناخ(

 موضوع يف اجلغرافيا البشرية )اقتصادية(
 موضوع يف نظم املعلومات اجلغرافية

 االستشعار عن بعد

 املقررات الدراسية لربامج الدكتوراه:ثالثًا: 

 مقررات الدكتوراه شعبة لغوية مقررات الدكتوراه شعبة أدبية اسم الربنامج

 اللغة العربية
 الفصل الدراسي األول

 القراءات القرآنية والدرس اللغوية دراسات يف األدب العربي احلديث

دراسات يف النقد العربي احلديث 
 واملعاصر

 القرآن والدرس النحويكتب تفسري 

 (2اللغة العربية ) (2اللغة الفارسية )

 نظريات علم اللغة املعاصر الظواهر األدبية املعاصرة
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الفصل الدراسي 

 الثاني

 ظواهر التغيري الداللي دراسات يف األدب املصري

 التقليد والتجديد يف التصنيف النحوي دراسات يف األدب املقارن

  األدب الشعيب دراسات يف

اللغة 
 اإلجنليزية

 الفصل الدراسي األول

 علم اللغة احلاسوبي الرتمجة األدبية

 األحباث اللغوية ومدونات النصوص املسرح

 النشر الدولي للبحوث النشر الدولي للبحوث

الفصل الدراسي 

 الثاني

 الرتمجة الفورية والتتبعية األدب واألعراق

 الرتمجة العلمية املعاصرة االجتاهات النقدية

 نظرية الرتمجة احلديثة التيارات الفكرية احلديثة واملعاصرة

 
 

 مقررات الدكتوراه اسم الربنامج

علوم املعلومات  

 )دراسات املعلومات(

 الفصل الدراسي األول

 موضوع خاص يف دراسات املعلومات
 قياسات املعلومات يف املكتبات ومؤسسات املعلومات

 اجلرائم املعلوماتية واألمن القومي

 الفصل الدراسي الثاني

 الوعي املعلوماتي
 موضوع خاص يف النشر الرقمي

 موضوع خاص يف حتقيق املخطوطات

علوم املعلومات ) 

 املعلوماتية واالتصال(

 الفصل الدراسي األول

 البحث العلمي يف البيئة الرقمية

 قياسات املعلومات واملعرفة

 التحليل اإلحصائي مستوى متقدم

 الفصل الدراسي الثاني

 االتصال العلمي يف البيئة الرقمية

 االبتكار واإلبداع يف البيئة الرقمية

 حلقة دراسية
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 مقررات الدكتوراه اسم الربنامج

علوم املعلومات )الوثائق 

 واألرشيف اإللكرتوني(

 الفصل الدراسي األول

 املنظمات واالحتادات الدولية يف األرشيف

 املعرفة يف املنظمات األرشيفية إدارة

 التحليل اإلحصائي مستوى متقدم

 الفصل الدراسي الثاني

 علم الشروط

 موضوع خاص يف الوثائق التارخيية

 موضوع خاص يف الربدي العربي

 الفلسفة

 الفصل الدراسي األول

 فلسفة األسطورة

 فلسفة التأمل

 فلسفة الرتبية والتنمية البشرية

 الفصل الدراسي الثاني

 فلسفة التأويل

 قضية احلداثة

 النقد والثقافة

 تاريخ إسالمي

 الفصل الدراسي األول

 العالقات اخلارجية للعامل اإلسالمي

 قاعة حبث يف تاريخ املغرب اإلسالمي

 علم املتاحف

 الفصل الدراسي الثاني

 للعامل اإلسالميدراسات يف التاريخ االقتصادي واالجتماعي 

 فن ترمجة النصوص األجنبية التارخيية

 املذاهب والفرق يف العامل اإلسالمي

 تاريخ حديث

 الفصل الدراسي األول

 رؤية يف الصراع األجنيب على الشرق األوسط

 رؤية حتليلة لبعض من املشاكل األوربية

 االتفاقيات واملعاهدات يف التاريخ احلديث واملعاصر

 فن ترمجة النصوص األجنبية التارخيية
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 مقررات الدكتوراه اسم الربنامج

 الفصل الدراسي الثاني
 تاريخ الثورات واحلركات التحررية

 مفاهيم ومصطلحات تارخيية معاصرة

 علم النفس

 )شعبة عامة(

 الفصل الدراسي األول

 تفكري علمي

 (1حتليل إحصائي )

 املكتبة الرقمية للمصادر النفسية

 الثانيالفصل الدراسي 

 الربجمة العصبية

 (2حتليل إحصائي )

 طب نفسي

 علم النفس

 )شعبة إكلينيكي(

 الفصل الدراسي األول

 االضطرابات النفسية لألطفال

 مناهج البحث يف علم النفس الصحي

 إدارة وتعديل السلوك

 الفصل الدراسي الثاني

 علم النفس العصيب

 فئات خاصة

 (2)حتليل إحصائي 

 علم النفس

)شعبة علم النفس 

 االجتماعي(

 الفصل الدراسي األول

 األسس النفسية للتغري االجتماعي

 التفكري العلمي

 سلوك وعمليات اجلماعة

 الفصل الدراسي الثاني

 األسس النفسية للعدوان

 حبث تطبيقي ميداني يف علم النفس االجتماعي

 علم نفس املستهلك

االجتماع علم 

 )االنثروبولوجي(

 الفصل الدراسي األول
 األنثروبولوجيا السياسية

 أنثروبولوجيا البينية
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 مقررات الدكتوراه اسم الربنامج

 الثقافة والشخصية

 الفصل الدراسي الثاني

 اإليكولوجيا الثقافية

 األنثروبولوجيا البصرية

 أنثروبولوجيا العوملة والثقافة الكونية

 علم االجتماع

 األولالفصل الدراسي 

 تطبيقات النظرية يف دراسة الظواهر االجتماعية

 اإلجراءات املنهجية يف البحوث االجتماعية

 (2تطبيقات احلاسب اآللي يف البحوث االجتماعية )

 الفصل الدراسي الثاني

 حلقة حبث

 قراءات متخصصة يف علم االجتماع باللغة اإلجنليزية

 قضايا اجتماعية معاصرة

 اجلغرافيا

 الفصل الدراسي األول

 موضوع يف اجلغرافيا الطبيعية )مناخ/ جيومروفولوجيا(

 موضوع يف اجلغرافيا البشرية )عمران/ ختطيط(

 صور جوية

 الفصل الدراسي الثاني

 موضوع يف نظم املعلومات اجلغرافية

 أساليب كمية متقدمة باحلاسب اآللي

 نظم بيئية

 

 

 الرتبية الرياضيةكلية 
 كلية الرتبية الرياضية –بيان بربامج الدراسات العليا 

 أواًل: برامج الدبلومات:



 

 التدريب الرياضي

 الرياضة املدرسية

 اإلدارة املدرسية

 اإلصابات الرياضية

 الرياضة للمعاقني

 الرتويح فى املؤسسات الرياضية

 تاريخ التقديم مدة الدراسة اسم الربنامج م

 التدريب الرياضي 1

 شهر أغسطس عام دراسي

 الرياضة املدرسية 2

 اإلدارة املدرسية 3

 اإلصابات الرياضية 4

 الرياضة للمعاقني 5

 الرتويح فى املؤسسات الرياضية 6

 املاجستري والدكتوراه:ثانيًا: برامج 

 التدريب الرياضى 

 املناهج وطرق التدريس

 علوم الصحة الرياضية 

 علم النفس الرياضى 

 االدارة الرياضية 

 الرتويح الرياضى 

 علوم احلركة الرياضية

 تاريخ التقديم مدة الدراسة اسم الربنامج م

 التدريب الرياضى    1

 شهر أغسطس عامان دراسيان

 املناهج وطرق التدريس 2

 علوم الصحة الرياضية  3

 علم النفس الرياضى  4

 االدارة الرياضية  5

 الرتويح الرياضى  6

 علوم احلركة الرياضية  7

 كلية الرتبية الرياضية –املقررات الدراسية

 املقررات الدراسية لربامج الدبلومات: أواًل:

 املقرر اسم الربنامج

 مدخل التدريب الرياضي التدريب الرياضي

 سيكولوجية التدريب الرياضي
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 املقرر اسم الربنامج

 فسيولوجيا التدريب الرياضي

 األسس احلركية للتدريب الرياضي

 التدريب الرياضي كمهنة

 أسس انتقاء الناشئني

 تطبيقات ختصصية

 املدرسيةالرياضة 

 مدخل األنشطة الرياضية املدرسية

 مناهج وطرق تدريس الرتبية الرياضية

 مشكالت الرياضة املدرسية

 التدريس الرياضي كمهنة

 نظم ومشكالت التعليم

 النشاط الرياضي خارج الدرس

 تطبيقات يف الرياضة املدرسية

 اإلدارة املدرسية

 مدخل اإلدارة  العلمية

 التشريعات والقوانني

 التنظيمات  الرياضية احمللية والدولية

 مدخل اإلعالم الرياضي

 اإلدارة   الرياضية كمهنة

 طرق البحث يف اإلدارة  الرياضية

 تطبيقات ) إدارة  ختصصية (

 اإلصابات الرياضية

 مدخل اإلصابات الرياضية

 اإلسعافات األولية

 الصحة الرياضية

 التدليك الرياضي

 التأهيل الرياضي

 التغذية الرياضية

 التطبيقات ) إصابات ختصصية (

 الرياضة للمعاقني

 املدخل الرياضي للمعاقني

 اإلعاقات اجلسمية

 األنشطة الرياضية للمعاقني
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 املقرر اسم الربنامج

 التأهيل الرياضي للمعاقني

 املنافسات الرياضية  للمعاقني

 اإلسعافات األولية

 تطبيقات ختصصية يف رياضة املعاقني

الرتويح فى املؤسسات 

 الرياضية

 مدخل الرتويح الرياضي

 برامج أنشطة وقت الفراغ

 أنشطة الرتويح اخللوي

 الربامج الرتوحيية

 الرتويح الرياضي كمهنة

 الرتبية الرتوحيية

 تطبيقات ) ترويح ختصصي (

 املاجستري:ثانيًا: املقررات الدراسية لربامج 

 اسم الربنامج م
 املقررات

 مقررات الفرقة الثانية مقررات الفرقة االوىل

1 
قسم  التدريب 

 الرياضى

 إحصاء
االختبارات واملقاييس فى التدريب  

 الرياضي

 امليكانيكا احليوية دراسة متقدمة فى التدريب  الرياضي

 حلقة حبث فسيولوجيا التدريب الريااضى

 سيكولوجية التدريب واملنافسات البحث العلمى فى التدريب الرياضيطرق 

 اإلعداد البدني األسس العلمية لتدريب الناشئني

  تطبيقات ختصصية

2 
قسم املناهج وطرق 

 التدريس

 إحصاء
االختبارات واملقاييس يف الرياضة 

 املدرسية

 االنشطة الرياضيةطرق تدريس  دراسة متقدمة فى تدريس الرتبية الرياضية

 حلقة حبث الرتبة الرياضية  املقارنة

طرق البحث العلمى فى تدريس الرتبية 

 الرياضية

دراسة متقدمة فى علم النفس الرتبوى 

 الرياضى

 تكنولوجيا التعليم الرياضى مناهج الرتبية الرياضية

  تطبيقات فى الرياضة املدرسية
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 اسم الربنامج م
 املقررات

 مقررات الفرقة الثانية مقررات الفرقة االوىل

3 
قسم علوم الصحة 

 الرياضية

 االختبارات واملقاييس فى املواد الصحية إحصاء

 دراسة متقمة فى الصحة الرياضية دراسة متقدمة فى فسيولوجيا الرياضة

 حلقة حبث دراسة متقدمة فى الصحة الرياضية

 دراسة متقدمة فى تربية القوام طرق البحث العلمى فى املواد الصحية

 الفسيولوجية القياسات تطبيقات فسيولوجيا لرياضة

  املنشطات احملرمة دوالي فى الرياضة

4 
قسم علم النفس 

 الرياضى

 إحصاء
االختبارات واملقاييس فى علم النفس 

 الرياضى

 العمليات العقلية العليا دراسة متقدمة فى علم النفس الرياضى

 حلقة حبث الدافعية فى الرياضة

 التوجية واالرشاد النفسى الرياضىطرق البحث العلمى فى علم النفس 

 سيكولوجية الشخصية الرياضية
سيكولوجية القيادة و اجلماعات 

 الرياضية

  تطبيقات علم النفس ا لرياضى

5 
قسم االدارة 

 الرياضية

 إحصاء
االختبارات واملقاييس فى اإلدارة  

 الرياضية

 الرياضية إدارة  املسابقات دراسة متقدمة فى اإلدارة  الرياضية

 حلقة حبث (2االعالم الرياضى والعالقات العامة)

 طرق البحث اإلدارة  الرياضية
سيكولوجية القيادة واجلماعات 

 الرياضية

 إدارة  متخصصة تطبيقات فى اإلدارة  الرياضية

  (2التشريعات النوعية الرياضية )

6 
قسم الرتويح 

 الرياضى

 فى الرتويح الرياضي االختبارات واملقاييس إحصاء

 الرتبية الرتوحيية دراسة متقدمة فى الرتويح الرياضي

 حلقة حبث رعاية الشباب

 اإلدارة  فى اجملال الرتوحيى طرق البحث العلمى فى الرتويح الرياضي

 سيكولوجية الرتويح الرياضي التقويم فى الرتويح الرياضي

  تطبيقات )ترويح رياضي (
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 اسم الربنامج م
 املقررات

 مقررات الفرقة الثانية مقررات الفرقة االوىل

7 
علوم احلركة قسم 

 الرياضية

 االختبارات واملقاييس فى علوم احلركة إحصاء

 املبادئ امليكانيكية احلركية أساسيات علوم احلركة

 حلقة حبث 2التحليل احلركي 

 التعليم احلركى طرق البحث العلمى علوم احلركة

اخلصائص البيوميكانيكية للجهاز 

 احلركى
 النمو احلركي

  علم احلركة تطبيقات فى

 ثالثًا: املقررات الدراسية لربامج الدكتوراه:

 اسم الربنامج م
 املقررات

 مقررات الفرقة الثانية مقررات الفرقة االوىل

1 
قسم  التدريب 

 الرياضى

 التقويم يف التدريب الرياضي إحصاء متقدم

 تطبيقات)تدريب رياضي ( فلسفة الرتبية الرياضية

 حلقة حبث فى التدريب الرياضىدراسة متقدمة 

 2ختطيط الربامج التدريبية مشكالت رياضة املستويات العليا

 سيكولوجية التدريب واملنافسات احلاسب االىل

 األسس العلمية لتدريب الناشئني فسيولوجيا التدريب الرياضي

  القياسات الفسيولوجية

2 
قسم املناهج وطرق 

 التدريس

 التقويم فى الرتبية الرياضية إحصاء متقدم

 تطبيقات)طرق تدريس ( فلسفة الرتبية الرياضية

دراسة متقدمة فى طرق تدريس الرتبية 

 الرياضية
 حلقة حبث

 اإلدارة  املدرسية االجتهات الرتبوية الرياضية املعاصرة

 النمو املهين الرياضي)أعداد املعلم (2احلاسب االىل )

فى تكنولوجيا التعلم دراسة متقدمة 

 الرياضي

دراسة متقدمة فى علم النفس الرتبوي 

 الرياضى

  دراسة متقدمة فى الصحة

 التقويم فى فسيولوجيا الرياضة إحصاء متقدم 3
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 اسم الربنامج م
 املقررات

 مقررات الفرقة الثانية مقررات الفرقة االوىل

قسم علوم الصحة 

 الرياضية

 )صحة رياضية( تطبيقات فلسفة الرتبية الرياضية

 حلقة حبث دراسة متقدمة فى فسيولوجيا الرياضة

 (2املنشطات احملرمة دوليا فى الرياضة ) دراسة متقدمة فى الصحة الرياضية

 التأهيل الرياضي (2احلاسب االىل )

 القياسات الفسيولوجية (2التغذية الرياضية )

  القياسات االنثروبومرتية

4 
قسم علم النفس 

 الرياضى

 التقويم فى علم النفس الرياضى متقدم إحصاء

 )علم نفس رياضى( تطبيقات الرتبية الرياضية فلسفة

 حلقة حبث دراسة متقدمة فى علم النفس الرياضى

 (2سيكولوجية التدريب واملنافسات ) (2العمليات العقلية العليا)

 االخصائى النفسي الرياضي (2احلاسب االىل )

 املشكالت النفسية للرياضيني القياسات النفسية

  الشخصية الرياضيةسيكولوجية 

5 
قسم االدارة 

 الرياضية

 التقويم فى اإلدارة  الرياضية إحصاء متقدم

 تطبيقات)إدارة   ختصصية( فلسفة الرتبية الرياضية

 حلقة حبث دراسة متقدمة فى اإلدارة  الرياضية

 ختطيط رياضى االعالم الرياضى

 نظريات االتصال أساسيات احلاسب االىل

 التنمية اإلدارية الرياضية التسويق الرياضى

  القيادة االدارية

6 
قسم الرتويح 

 الرياضى

 التقويم فى الرتويح الرياضى إحصاء متقدم

 )ترويح رياضى  ( تطبيقات فلسفة الرتبية الرياضية

 حلقة حبث دراسة متقدمة فى الرتويح الرياضى

 (2) الرتويح الرياضىسيكولوجية  املنشأت الرتوحيية

 ختطيط الربامج الرتوحيية (2احلاسب االىل )

 الرتويح الرياضى كمهمة القيادة فى الرتويح الرياضى

  اقتصاديات الرتويح الرياضى

 التقويم فى علوم احلركة إحصاءمتقدم 7
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 اسم الربنامج م
 املقررات

 مقررات الفرقة الثانية مقررات الفرقة االوىل

قسم علوم احلركة 

 الرياضية

 ( تطبيقات)ميكانيكا حيوية فلسفة الرتبية الرياضية

 حلقة حبث األسس العلمية للحركات الرياضية

 احلاسب االىل فى البيانات احلركية (2التحليل احلركى )

 قراءات متقدمة فى علم احلركة (2احلاسب االىل )

التحليل البيوميكانيكى للمهارات 

 احلركية
 قراءات متقدمة فى امليكانيكا احليوية

  (2امليكانيكا احليوية )

 

 كلية علوم ذوى االحتياجات اخلاصة
 كلية علوم ذوى االحتياجات اخلاصة –بيان بربامج الدراسات العليا 

 أواًل: برامج الدبلومات 

 دبلوم عام يف علوم ذوى االحتياجات اخلاصة

 دبلوم خاص يف علوم ذوى االحتياجات اخلاصة )اإلعاقة السمعية(

 )اإلعاقة البصرية(دبلوم خاص يف علوم ذوى االحتياجات اخلاصة 

 دبلوم خاص يف علوم ذوى االحتياجات اخلاصة )اإلعاقة العقلية(

 دبلوم خاص يف علوم ذوى االحتياجات اخلاصة )صعوبات التعلم(

 دبلوم خاص يف علوم ذوى االحتياجات اخلاصة )املوهبة(

 دبلوم خاص يف علوم ذوى االحتياجات اخلاصة )اضطراب التوحد(

 ذوى االحتياجات اخلاصة )اضطرابات اللغة والتخاطب(دبلوم خاص يف علوم 

 دبلوم خاص يف علوم ذوى االحتياجات اخلاصة )األجهزة التعويضية(

 تاريخ التقديم مدة الدراسة اسم الربنامج م

 سنة دراسية دبلوم عام يف علوم ذوى االحتياجات اخلاصة 1

 شهر أكتوبر

 السمعية( )اإلعاقة دبلوم خاص يف علوم ذوى االحتياجات اخلاصة 2
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 البصرية( دبلوم خاص يف علوم ذوى االحتياجات اخلاصة )اإلعاقة 3

سنتان 

 دراسيتان

 دبلوم خاص يف علوم ذوى االحتياجات اخلاصة )اإلعاقة العقلية( 4

 التعلم( دبلوم خاص يف علوم ذوى االحتياجات اخلاصة )صعوبات 5

 االحتياجات اخلاصة )املوهبة(دبلوم خاص يف علوم ذوى  6

 التوحد( دبلوم خاص يف علوم ذوى االحتياجات اخلاصة )اضطراب 7

8 

 اللغة دبلوم خاص يف علوم ذوى االحتياجات اخلاصة )اضطرابات

 والتخاطب(

 التعويضية( دبلوم خاص يف علوم ذوى االحتياجات اخلاصة )األجهزة 9

 

 

 

 

 

 والدكتوراهثانيا: برامج املاجستري 

 م
 تاريخ التقديم اسم الربنامج

 شهر أكتوبر علوم ذوى االحتياجات اخلاصة  1

 كلية علوم ذوى االحتياجات اخلاصة –املقررات الدراسية 

 أواًل: املقررات الدراسية لربامج الدبلومات:

 دبلوم عام يف علوم ذوى االحتياجات اخلاصة

 املقرر الفصل الدراسي اسم الربنامج

علوم ذوى 

االحتياجات 

 اخلاصة

الفصل الدراسي 

 االول

 مدخل إىل ذوي االحتياجات اخلاصة

 تعليم الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة

 سيكولوجية ذوي االحتياجات اخلاصة

 التشخيص والقياس يف الرتبية اخلاصة
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 املقرر الفصل الدراسي اسم الربنامج

 تكنولوجيا تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة

 اخلطة الرتبوية الفردية

 األعاقات املتعددة

 تربية عملي

اإلعاقة  –اإلعاقة البصرية  –مقرر اختياري ممتد للرتم الثاني )اإلعاقة السمعية 

 –إضطراب التوحد  –املوهبة  –صعوبات التعلم األكادميية والنمائية  -العقلية

 األجهزة التعويضية واإلعاقات( –إضطرابات اللغة والتخاطب 

الفصل الدراسي 

 الثاني

 الدمج الشامل لذوي االحتياجات اخلاصة

 اسرتاتيجية التعلم العالجي

 اسرتاتيجيات التدريس لذوي االحتياجات اخلاصة

 تعديل السلوك لذوي االحتياجات اخلاصة

 مناهج البحث يف الرتبية اخلاصة

 إعداد الربامج التدريبية واإلرشادية والعالجية يف الرتبية اخلاصة

 

 

 دبلوم خاص يف علوم ذوى االحتياجات اخلاصة

 املستوى األول:
 

  املقرر الفصل الدراسي

الفصل الدراسي 

 االول

 اخلاصة االحتياجات لذوي واألسري النفسي واإلرشاد التوجيه

 إجباري

 العالجي التعلم اسرتاتيجيات

 اخلاصة الرتبية يف البحث مناهج

 املتعددة اإلعاقات
 السلوكية االضطرابات

 إختياري اخلاصة االحتياجات لذوي التواصل اضطرابات
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 اخلاصة االحتياجات ذوي رعاية يف معاصرة اجتاهات

الفصل الدراسي 

 الثاني

 التطبيقي السلوك حتليل

 إجباري

 الوظيفي العالج

 اخلاصة الرتبية يف والعالجية واإلرشادية التدريبية الربامج إعداد

 التعليم تفريد

 اخلاصة الرتبية يف احلديثة التكنولوجيا استخدام
 اخلاصة االحتياجات ذوي رعاية يف الفعالة الرتبوية البيئة

 إختياري

 اإلعاقة ذوي تأهيل

 املستوى الثاني

 اسم الربنامج

الفصل 

 الدراسي

 املقرر

 

 اإلعاقة
 السمعية

الفصل 

 الدراسي االول

 السمعية اإلعاقة ذوي وتشخيص إكتشاف

 إجباري

 السمعية اإلعاقة لذوي واليدوي الشفهي التواصل طرق

 االستداللي اإلحصاء

 السمعية اإلعاقة يف البحث مناهج
 السمع فسيولوجيا

 السمعية اإلعاقة لذوي التعليم تكنولوجيا تطبيقات

 السمعية اإلعاقة يف حبث قاعة

 السمعية اإلعاقة لذوي الفردية الرتبوية اخلطة إعداد
 ميداني تدريب

 السمعية اإلعاقة لذوي التواصل اضطرابات
 إختياري

 السمعية اإلعاقة لذوي الصحية الرتبية
 السمعية اإلعاقة يف حالة دراسة

 إجباري

 السمعية اإلعاقة لذوي املبكر التدخل
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 اسم الربنامج

الفصل 

 الدراسي

 املقرر

 

الفصل 

 الدراسي الثاني

 السمعية اإلعاقة ذوي سلوك تعديل أساليب

 السمعية اإلعاقة لذوي االلكرتونية الربامج إعداد

 السمعية اإلعاقة جمال يف االجنليزية باللغة قراءات
 التخصص تدريس طرق

 السمعية اإلعاقة يف حبث قاعة

 ميداني تدريب
 السمعية اإلعاقة لذوي اللغوي النمو

 إختياري

 السمعية اإلعاقة لذوي الرياضية الرتبية

 البصرية اإلعاقة

الفصل 

 الدراسي االول

 للمكفوفني الناطقة الربامج

 إجباري

 برايل طريقة

 االستداللي اإلحصاء

 البصرية اإلعاقة جمال يف البحث مناهج

 تشخيصها وطرق أسبابها  العيون أمراض

 البصرية اإلعاقة لذوي التعليم تكنولوجيا تطبيقات

 التخصص جمال يف حبث قاعة

 البصرية اإلعاقة لذوي املبكر التدخل

 ميداني تدريب

 البصرية اإلعاقة لذوي الصحية الرتبية
 إختياري

 البصرية اإلعاقة لذوي احلركية الرتبية

الفصل 

 الدراسي الثاني

 البصرية اإلعاقة يف حالة دراسة

 إجباري
 البصرية اإلعاقة لذوي الفردية الرتبوية اخلطة إعداد

 لذوي اليومية احلياة ومهارات واحلركة التوجه فنيات

 البصرية اإلعاقة
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 اسم الربنامج

الفصل 

 الدراسي

 املقرر

 

 البصرية اإلعاقة ذوي سلوك تعديل أساليب

 التخصص تدريس طرق

 بصريًا املعوقني تعلم

 التخصص جمال يف حبث قاعة

 ميداني تدريب

 البصرية اإلعاقة لذوي التواصل اضطرابات
 إختياري

 البصرية اإلعاقة لذوي االجتماعية املهارات تنمية

 اإلعاقة
 العقلية

الفصل 

 الدراسي االول

 العقلية اإلعاقة لذوي التعليم وطرق برامج

 إجباري

 العقلية اإلعاقة جمال يف البحث مناهج

 االستداللي اإلحصاء

 اإلعاقة العقلية لذوي والعالجية التدريبية الربامج إعداد

 العقلية اإلعاقة لذوي التعليم تكنولوجيا تطبيقات

 العقلية اإلعاقة لذوي املبكر التدخل

 التخصص جمال يف حبث قاعة

 العقلية اإلعاقة لذوي الفردية الرتبوية اخلطة إعداد

 ميداني تدريب

 العقلية اإلعاقة لذوي الصحية الرتبية
 إختياري

 العقلية اإلعاقة ذوي تأهيل

الفصل 

 الدراسي الثاني

 العقلية اإلعاقة يف حالة دراسة

 إجباري

 العقلية اإلعاقة لذوي التكيفية املهارات

 العقلية اإلعاقة لذوي احلسية التدريبات

 العقلية اإلعاقة ذوي سلوك تعديل أساليب

 العقلية اإلعاقة جمال يف االجنليزية باللغة قراءات
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 اسم الربنامج

الفصل 

 الدراسي

 املقرر

 

 التخصص تدريس طرق

 التخصص جمال يف حبث قاعة

 ميداني تدريب

 العقلية اإلعاقة لذوي اللعب سيكولوجية
 إختياري

 العقلية اإلعاقة لذوي تعبريية فنون

 التعلم صعوبات

الفصل 

 الدراسي االول

 لصعوبات التعلم والعالج التشخيص يف احلديثة التوجهات

 إجباري

 التعلم صعوبات لذوي العالجية الربامج

 التعلم صعوبات يف حبث مناهج

 االستدالل اإلحصاء

 التعلم صعوبات لذوي التعليم تكنولوجيا تطبيقات

 التعلم صعوبات لذوي املبكر التدخل

 التخصص جمال يف حبث قاعة

 التعلم صعوبات لذوي الفردية الرتبوية اخلطة إعداد

 ميداني تدريب

 التعلم صعوبات لذوي الصحية الرتبية
 إختياري

 التعلم صعوبات ذوي مناهج

الفصل 

 الدراسي الثاني

 التعلم صعوبات يف حالة دراسة

 إجباري

 التعلم لصعوبات والتدريبية التشخيصية الربامج إعداد

 التعلم صعوبات ذوي سلوك تعديل أساليب

 التعلم صعوبات ذوي لتأهيل تكنولوجية برامج

 التعلم صعوبات لذوي االجنليزية باللغة قراءات

 التخصص تدريس طرق

 التخصص جمال يف حبث قاعة
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 اسم الربنامج

الفصل 

 الدراسي

 املقرر

 

 ميداني تدريب

 التعلم صعوبات ذوي إرشاد
 إختياري

 التعلم صعوبات يف معاصرة تربوية قضايا

 املوهبة

الفصل 

 الدراسي االول

 للموهوبني التعلم نظريات

 إجباري

 االستداللي اإلحصاء

 املوهوبني على التعرف أساليب

 للموهوبني الرتبوية الربامج

 املوهبة يف البحث مناهج

 للموهوبني التعليم تكنولوجيا تطبيقات

 للموهوبني الفردية الرتبوية اخلطة إعداد

 التخصص جمال فى حبث قاعة

 ميداني تدريب

 للموهوبني الصحية الرتبية
 إختياري

 وأسرهم املوهوبني وتوجيه إرشاد

الفصل 

 الدراسي الثاني

 املوهبة يف حالة دراسة

 إجباري

 املوهوبني لدى التفكري تنمية أساليب

 املوهوبني قدرات لتنمية إثرائية برامج

 وأسرهم املوهوبني وتوجيه إرشاد

 املوهبة يف االجنليزية باللغة قراءات

 التخصص تدريس طرق

 التخصص جمال فى حبث قاعة

 ميداني تدريب

 إختياري العقلي التكوين ونظريات العقلية القدرات



 

 

 

 
 

163 

 

 اسم الربنامج

الفصل 

 الدراسي

 املقرر

 

 للموهوبني الفنية املواهب تنمية أساليب

 التوحد اضطراب

الفصل 

 الدراسي االول

 اضطراب التوحد لذوي والتأهيل التعليم اسرتاتيجيات

 إجباري

 اضطراب التوحد لذوي والتعليمية العالجية األساليب

 االستداللي االحصاء

 التوحد اضطراب لذوي الطيب التدخل

 التوحد اضطراب يف البحث مناهج

 التوحداضطراب  لذوي التعليم تكنولوجيا تطبيقات

 التوحد اضطراب لذوي املبكر التدخل

 التخصص جمال يف حبث قاعة

 ميداني تدريب

 التوحد اضطراب لذوي الصحية الرتبية
 إختياري

 وتعليمهم التوحد أطفال رعاية

الفصل 

 الدراسي الثاني

 التوحد اضطراب يف حالة دراسة

 إجباري

 التوحد اضطراب لذوي التدريبية الربامج

 التوحد اضطراب لذوي الفردية الرتبوية اخلطة إعداد

 التوحد الضطراب حركي النفس التدريب

 التوحد اضطراب جمال يف االجنليزية باللغة قراءات

 التخصص تدريس طرق

 التخصص جمال يف حبث قاعة
 ميداني تدريب

 التوحدي والطفل االجتماعية التنشئة
 إختياري

 التوحدي والطفل األسرية الضغوط
 إجباري التخاطب علم
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 اسم الربنامج

الفصل 

 الدراسي

 املقرر

 

 اللغة اضطرابات

 والتخاطب

الفصل 

 الدراسي االول

 الصوتيات علم
 االستداللي اإلحصاء

 التخاطب يف حبث مناهج
 واللغة للكالم والعصبية الفسيولوجية األسس

 التخاطب اضطرابات التعليم تكنولوجيا تطبيقات
 حبث قاعة

 والتخاطب اللغة اضطرابات لذوي املبكر التدخل
 ميداني تدريب

 والتخاطب اللغة اضطرابات لذوي الصحية الرتبية
 إختياري

 اللغة منو مراحل

الفصل 

 الدراسي الثاني

 اضطرابات اللغة لذوي الفردية الرتبوية اخلطة إعداد

 والتخاطب

 إجباري

 قبل املدرسة ما ألطفال اللغة اضطرابات وعالج تقييم
 التخاطب يف حالة دراسة

 التخاطب اضطرابات حلاالت النفسي القياس
 والتخاطب اللغة الضطرابات العالجية الفنيات
 اللغة والتخاطب اضطرابات حاالت سلوك تعديل أساليب

 التخصص تدريس طرق
 حبث قاعة

 ميداني تدريب
 اللغة قبل ما مهارات

 إختياري
 والتخاطب اللغة اضطرابات اختصاصي مهارات
 إجباري والعصبية واحلركية العضلية األجهزة تشريح
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 اسم الربنامج

الفصل 

 الدراسي

 املقرر

 

 األجهزة

 التعويضية

الفصل 

 الدراسي االول

 طبية هندسة
 حيوية ميكانيكا

 حيوية فيزياء
 التعويضية لألجهزة املواد تكنولوجيا
 السمع فسيولوجيا

 االستداللي اإلحصاء
 حبث مناهج

 حبث قاعة
 ميداني تدريب

 التعويضية األجهزة يف ودورها الرياضية األلعاب
 إختياري

 التعويضية األجهزة مع للتعامل األسري التأهيل

الفصل 

 الدراسي الثاني

 واملسنني األطفال إعاقات

 إجباري

 والبصرية السمعية اإلعاقات
 التكنولوجية التعويضية األجهزة
 خترج مشروع

 الطيب التأهيل
 املبكر والتدخل الوظيفي العالج

 احلركية التعويضية واألجهزة اجلبائر
 حبث قاعة

 ميداني تدريب
 التعويضية األجهزة مع النفسي التوافق

 إختياري
 التعويضية األجهزة يف الفين التصميم
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 ثانيًا: املقررات الدراسية لربامج املاجستري:

 املقرر الفصل الدراسي اسم الربنامج

علوم ذوى 

االحتياجات 

 اخلاصة

الفصل الدراسي 

 األول

 مناهج البحث يف الرتبية اخلاصة

 استخدام الربامج اإلحصائية يف حتليل بيانات البحوث

 قراءات باللغة اإلجنليزية يف جمال التخصص

 قاعة حبث يف جمال التخصص

الفصل الدراسي 

 الثاني

 اإلحصاء الالبارامرتي

 اإلرشاد النفسي والرتبوي يف جمال التخصص

 تصميم البحوث يف الرتبية اخلاصة

 ثالثًا: املقررات الدراسية لربامج الدكتوراه:

 املقرر الدراسيالفصل  اسم الربنامج

علوم ذوى 

االحتياجات 

 اخلاصة

الفصل الدراسي 

 األول

 ختطيط برامج الرتبية اخلاصة

 اإلعاقات املتعددة : التشخيص والعالج

 قاعة حبث يف جمال التخصص

الفصل الدراسي 

 الثاني

 يف حتليل البيانات البحثية   SPSSاستخدام برنامج 
 فى جمال التخصصقراءات باللغة االجنليزية 

 قاعة حبث يف جمال التخصص
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 كلية الطب البيطري
 كلية الطب البيطري –بيان بربامج الدراسات العليا 

 أواًل: برامج الدبلومات:

 اإلرشاد الطيب 

 حيوانات التجارب 

 الصحة العامة البيطرية 

 التناسليات 

 الطيور واألرانب 

 احلياة الربية 

 التلقيح الصناعي 

 أمراض ورعاية األمساك 

 الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 مراقبة األغذية 

 رعاية احليوان 

 الطيور واحليوانات املنزلية  

 أمراض حيوانات املزرعة 

 األدوية واملستحضرات الطبية 

 الطفيليات التطبيقية

 ميكروبيولوجيا احليوان

 الطب الشرعي والسموم 

 اجلراحة البيطرية  

 املخلفات احليوانية 

 تلوث البيئة

 تاريخ التقديم مدة الدراسة اسم الربنامج م

 اإلرشاد الطيب  1

 شهر سبتمرب عام واحد  

 حيوانات التجارب  2

 الصحة العامة البيطرية  3

 التناسليات  4

 الطيور واألرانب  5

 احلياة الربية  6

 التلقيح الصناعي  7

 أمراض ورعاية األمساك  8

 الباثولوجيا اإلكلينيكية  9

 مراقبة األغذية  10

 رعاية احليوان  11

 الطيور واحليوانات املنزلية   12

 أمراض حيوانات املزرعة  13

 األدوية واملستحضرات الطبية  14

 الطفيليات التطبيقية 15
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 ميكروبيولوجيا احليوان 16

 الطب الشرعي والسموم  17

 اجلراحة البيطرية   18

 املخلفات احليوانية  19

 تلوث البيئة  20

 ثانيًا: برامج املاجستري والدكتوراه:

 التشريح واألجنة 

 اهلستولوجيا

 الفسيولوجيا

 الكيمياء احليوية وكيمياء التغذية 

 سلوكيات احليوان ورعايته 

 تعذية احليوان والدواجن واألمساك وأمراض سوء التغذية

 الباثولوجيا 

امليكروبيولوجيا واألمينولوجيا وامليكروبيولوجيا 
 والفريولوجيا 

 الطفيليات 

 الفارماكولوجيا 

 الرقابة الصحية على األلبان ومنتجاتها 

 لفات احليوانية الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها واملخ

 األمراض الباطنة

 األمراض املعدية

 الطب الشرعي 

 الوالدة وأمراضها والتلقيح الصناعي 

 اجلراحة البيطرية 

 أمراض الدواجن واألرانب 

 مادة صحة احليوان والبيئة 

 األمراض املشرتكة 

 الوراثة واهلندسة الوراثية

 اإلنتاج احليواني 

 اإلحصاء

 االقتصاد وإدارة املزارع 

 اإلرشاد البيطري

 اسم الربنامج م

 التشريح واألجنة  1

 اهلستولوجيا 2

 الفسيولوجيا 3

 الكيمياء احليوية وكيمياء التغذية  4

 سلوكيات احليوان ورعايته  5

 التغذيةتعذية احليوان والدواجن واألمساك وأمراض سوء  6
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 اسم الربنامج م

 الباثولوجيا  7

 امليكروبيولوجيا واألمينولوجيا وامليكروبيولوجيا والفريولوجيا  8

 الطفيليات  9

 الفارماكولوجيا  10

 الرقابة الصحية على األلبان ومنتجاتها  11

 الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها واملخلفات احليوانية  12

 األمراض الباطنة 13

 املعدية األمراض 14

 الطب الشرعي  15

 الوالدة وأمراضها والتلقيح الصناعي  16

 اجلراحة البيطرية  17

 أمراض الدواجن واألرانب  18

 مادة صحة احليوان والبيئة  19

 األمراض املشرتكة  20

 الوراثة واهلندسة الوراثية 21

 اإلنتاج احليواني  22

 اإلحصاء 23

 االقتصاد وإدارة املزارع  24

 اإلرشاد البيطري  25

 كلية الطب البيطري –املقررات الدراسية

 أواًل: املقررات الدراسية لربامج الدبلومات:

 املقرر اسم الربنامج

 اإلرشاد الطيب 

 

 طرق إرشاد

 إعالم )وسائل اإلعالن واإلعالم(

 إحصاء حيوي وكمبيوتر ودراسات جدوي
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 املقرر اسم الربنامج

 صحية بيطريةأنظمة 

 اقتصاد ومزارع

 علم االجتماع 

 حيوانات التجارب 

 رعاية حيوانات جتارب 

 ميكروبيولوجيا حيوانات التجارب

 طفيليات حيوانات التجارب

 باثولوجيا حيوانات التجارب

 باثولوجيا إكلينيكية

 تشريح

 هستولوجيا

 جراحة جتريبية 

 طب حيوانات التجارب

 الصحة العامة البيطرية 

 صحة احليوان 

 ميكروبيولوجيا عامة 

 طفيليات عامة

 أمراض معدية ووبائيات

 األمراض املشرتكة

 إحصاء حيوي وكومبيوتر

 التناسليات 

 أمراض اجلهاز التناسلي

 باثولوجيا اجلهاز التناسلي

 فسيولوجيا التناسل

 تشريح وهستولوجيا التناسل

 طفيليات وميكروبيولوجيا

 الطيور واألرانب 

 أمراض الطيور واألرانب

 طفيليات الطيور واألرانب 

 باثولوجيا الطيور واألرانب

 ميكروبيولوجيا الطيور واألرانب

 صحة وتغذية الطيور واألرانب 
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 املقرر اسم الربنامج

 احلياة الربية 

 فسيولوجيا البيئة 

 صحة وأمراض مشرتكة

 رعاية احليوانات الربية 

 أمراض احليوانات الربية )باطنة ومعدية(

 جراحة وتوليد

 أمراض الطيور الربية 

 التلقيح الصناعي 

 أمراض اجلهاز التنفسي 

 فسيولوجيا التناسل

 التلقيح االصطناعي 

 كيمياء حيوي التناسل

 تشريح اجلهاز التناسلي 

 التناسليهستولوجيا اجلهاز 

 أمراض ورعاية األمساك 

 باثولوجيا األمساك 

 رعاية وتغذية األمساك 

 ميكروبيولوجيا األمساك 

 طفيليات األمساك 

 أمراض األمساك 

 فسيولوجيا األمساك 

 الباثولوجيا اإلكلينيكية 

 باثولوجيا إكلينيكية 

 بثولوجيا عامة 

 ميكروبيولوجية إكلينيكية 

 طفيليات إكلينيكية 

 مناعة 

 كيماء حيوي 

 مراقبة األغذية 

 الرقابة الصحية على األلبان ومنتجاتها 

 الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها

 ميكروبيولوجيا األغذية 
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 املقرر اسم الربنامج

 التحليل الكيميائي لألغذية 

 تكنولوجيا وحفظ األغذية 

 رعاية احليوان 

 سلوكيات احليوان 

 سلوكيات احليوان ورعايته 

 صحة احليوان 

 تربية وحتسني احليوان 

 تغذية احليوان وأمراض سوء التغذية 

 إنتاج حيوانات املزرعة 

 فسيولوجيا التناسل 

 الطيور واحليوانات املنزلية  

 أمراض احليوانات املنزلية )باطنة ومعدية(

 رعاية وتغذية احليوانات املنزلية وطيور الزينة 

 أمراض طيور الزينة 

 جراحة 

 توليد 

 فارماكولوجيا إكلينيكية 

 أمراض حيوانات املزرعة 

 أمراض باطنة 

 أمراض معدية 

 تغذية احليوان وأمراض سوء التغذية 

 باثولوجيا 

 طفيليات خاصة 

 جراحة خاصة 

 األدوية واملستحضرات الطبية 

 فارماكولوجيا طبية 

 كيمياء صيدلية 

 فسيولوجيا 

 مسوم بيطرية 

 صيدالنيات بيطرية 

 أوليات  الطفيليات التطبيقية 
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 املقرر اسم الربنامج

 ديدان 

 حشرات 

 باثولوجيا أمراض طفيليات 

 صحة وأمراض مشرتكة 

 مناعة طفيلية 

 ميكروبيولوجيا احليوان 

 بكرتيولوجيا

 مناعة 

 فطريات 

 فريولوجيا 

 بيولوجيا جيزئية

 الطب الشرعي والسموم 

 الطب الشرعي والسموم 

 كيمياء التحاليل الطبية الشرعية

 باثولوجيا

 األدوية البيطرية 

 اجلراحة البيطرية  

 جراحة احليوان 

 األشعة 

 التخدير 

 تشريح جراحي 

 باثولوجيا جراحية 

 املخلفات احليوانية 

 الرقابة الصحية على اللحوم

 املخلفات احليوانية 

 صحة بيئية 

 فارماكولوجيا )هرمونات دوائية(

 النظائر املشعة )استعماالتها والوقاية منها(

 املخلفات احليوانية 

 تلوث البيئة 

 صحة بيئية ووبائية 

 طفيليات عامة 
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 املقرر اسم الربنامج

 السموم البيطرية 

 النظائر املشعة )استعماالتها وطرق الوقائة منها(

 املخلفات احليوانية 

 ثانيًا: املقررات الدراسية لربامج املاجستري والدكتوراه 

خيتار القسم املقررات اليت يتم تدريسها باملاجستري والدكتوراه من بني تلك املقررات 

. 

 املقرر اسم الربنامج

 التشريح واألجنة 

 التشريح التطبيقي 

 التقنيه التشرحيية والتشريح السطحي

 علم العظام واملفاصل

 اجلهاز اهلضمي املقارن

 اجلهاز التنفسي املقارن

 اجلهاز الدوري والليمفاوي والقلب املقارن

 اجلهاز العصيب والغدد الصماء )املقارن(

 واخلاص –علم األجنة 

 تشريح الطيور 

 اهلستولوجيا

 علم اخللية وكيمياء اخللية

 علم األنسجة "العامة"

 الرتكيب النسيجي والنسحو كيمائي للدم واجلهاز اللمفاوي والدوري والقلب

 الرتكيب النسيجي والنسجوكيمائي للجهاز التنفسي

 الرتكيب النسيجي والنسجوكيمائي للجهاز اهلضمي

 والنسجوكيمائي للجهاز البولي التناسلي الرتكيب النسيجي

 الرتكيب النسيجي والنسجوكيمائي للجهاز العصيب والغدد الصماء 

 الرتكيب النسيجي والنسجوكيمائي للجلد واألظافر

 هستولوجيا الطيور
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 املقرر اسم الربنامج

 اجلهاز الدوري واملناعي 

 الفسيولوجيا

 فسيولوجيا الغدد الصماء والتناسل للثدييات

 الدواجن )متقدم( فسيولوجيا

 فسيولوجيا األمساك

 فسيولوجيا األعصاب والعضالت

 فسيولوجيا املخرتات

 فسيولوجيا البيئة واألقلمة واخللية

 فسيولوجيا الدم

 فسيولوجيا اهلضم والتمثيل الغذائي والطاقة

 التلوث 

 النظائر املشعة واستعماالتها البيولوجية

الكيمياء احليوية وكيمياء 

 التغذية 

 أساسيات الكيمياء احليوية

 األيض الغذائي 

 كيمياء األنسجة والسوائل اجلسمية

 كيمياء اهلرمونات والتناسل 

 كيمياء التغذية

 الكيمياء احليوية اإلكلينيكية 

 كيمياء حيوية الطيور

 كيمياء حيوية األمساك

 كيمياء حيوية امليكروبات 

 كيمياء حيوية اإلشعاعات

 سلوكيات احليوان ورعايته 

األغنام  –اجلاموس   -سلوكيات ورعاية احليوانات املختربة )مقررات نوعية يف املاشية 

 اجلمال( -واملاعز 

 سلوكيات ورعاية اخليول

 سلوكيات ورعاية احليوانات املنزلية

 حيوانات التجاربسلوكيات ورعاية 

 سلوكيات ورعاية احليوانات الربية
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 املقرر اسم الربنامج

 سلوكيات ورعاية الدواجن

 سلوكيات ورعاية األرانب

 سلوكيات حيوانات جتريبية 

تعذية احليوان والدواجن 

واألمساك وأمراض سوء 

 التغذية

 أساسيات تغذية احليوانات

 مواد علف

تغذية  –تغذية حيوانات املزرعة واألمساك ومقررات نوعية يف تغذية أبقار وجاموس 

 تغذية أمساك(   -تعذية خيول  –تغذية مجال  –أغنام وماعز 

 تغذية الدواجن واألرانب

 تغذية حيوانات التجارب

 إضافات أعالف

 حتليل مواد العلف

 صحة االعالف ومصان العلف

 اإلكلينيكية وأمراض سوء التغذيةالتغذية 

 الباثولوجيا 

 باثوجيا عامة أورام "متقدم"

 باثولوجيا األمراض امليكروبية والطفيلية للحيوان

 باثولوجيا سوء التغذية

 باثولوجيا تلوث البيئة

 باثولوجيا التناسليات

 باثولوجيا الدواجن

 باثولوجيا األمساك 

 باثولوجيا جتريبية

 باثولوجيا السموم 

 باثولوجيا جراحية

 مادة الباثولوجيا اإلكلينيكية )تقدم(

 اختبار وظائف األعضاء وتوازن احلامض سوائل اجلسم والبول

 تشخيص أمراض الدم وفحص النخاع

امليكروبيولوجيا 

واألمينولوجيا 

 بكرتولوجيا )عام( )ومتقدم(

 بكرتيولوجيا )خاص(
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 املقرر اسم الربنامج

وامليكروبيولوجيا 

 والفريولوجيا 

 فريولوجيا )عام( متقدم

 فريولوجيا )خاص(

 مناعة )متقدم(

 فطريات )متقدم(

 ميكروبيولوجيا األمساك

 ميكروبيولوجيا الطيور واألرانب

 ميكروبيولوجيا الالفقريات

 طرق تشخيص امليكروبيولوجيا

 الطفيليات 

 احلشرات الطبية البيطرية

 الديدان

 األوليات

 طفيليات الطيور واألرانب

 الفواقع وأهميتها البيطرية

 املناعة الطفيلية

 علم الطفيليات اإلكلينيكي 

 طفيليات احليوانات الربية 

 طفيليات بيطرية

 الفارماكولوجيا 

 فارماكولوجيا عامة )متقدم(

 فاماكولوجيا اجلهاز العصيب الإلرادي واهلرمونات املوضعية

 فارماكولوجيا اجلهاز العصيب املركزي

 فارماكولوجيا التخدير

 فارماكولوجيا األجهزة

 فارماكولوجيا التمثيل الغذائي

 هرمونات دوائية 

 العالج الكيميائي

 مسية الدواء

 تقييم بيولوجي للدواء 

 ومنتجاتهاالرقابة الصحية على األلبان 



 

 

 

 
 

180 

 

 املقرر اسم الربنامج

الرقابة الصحية على األلنب 

 ومنتجاتها 

 ميكروبيولوجيا األلبان ومنتجاتها

 تكنولوجيا وحفظ األلبان ومنتجاتها

 البيض والزيوت والدهون( –حتليل أغذية )مقررات نوعية يف األلبان ومنتجاتها 

 التسسم الغذائي

األمراض اليت تتنقل عن   -اضطرابات إدرار احلليب  –مقررات نوعية يف )تلوث األلبان 

 صالحية البيض والزيوت والدهون( –طريق األلبان ومنتجاتها 

 شئون صحية ملصانع األلبان

الرقابة الصحية على اللحوم 

ومنتجاتها واملخلفات 

 احليوانية 

 صحة حيوان الذبيح

 صحة وإدارة اجملازر

 ومنتجاتهاالرقابة الصحية على اللحوم 

 فحص حلوم الدواجن واألرانب

 –تكنولوجيا الدواجن  –تكنولوجيا أغذية : )مقرر نوعي يف تكنولوجيا اللحوم 

 تكنولوجيا األمساك(

ميكروبيولوجيا األغذية مقرر نوعي يف )العوامل املؤثرة يف منو امليكروبات يف 

 لوجيا الطيور ومنتجاتها(ميكروبيو –ميكروبيولوجيا اللحوم ومنتجاتها  –األغذية 

 ميكروبيولوجيا الوجبات الباردة واملخلفات احليوانية )متقدم(

 ميكروبيولوجيا األمساك والقشريات ومنتجاتها

 حتليل األمساك واللحوم ومنتجاتها

 شئون صحية ملصانع اللحوم واألمساك

 األمراض الباطنة

 طب عام )متقدم(

 ماعز( -مجال  –جاموس  –أمراض احليوانات املختربة )أبقار 

 أمراض الفصيلة اخلليلية

 أمراض احليوانات الربية

 أمراض اضطرابات التمثيل الغذائي

 األمراض اجللدية

 أمراض احليوانات حديثة الوالدة

 أمراض املاشية املعدية األمراض املعدية
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 املقرر اسم الربنامج

 أمراض األغنام واملاعز املعدية 

 أمراض اجلمال املعدية

 أمراض اخليول املعدية

 أمراض احليوانات املنزلية املعدية

 أمراض حيوانات التجارب املعدية 

 أمراض الضرع والعجول املعدية

 أمراض اجلاموس املعدية

 أمراض احليوانات الربية املعدية

 الطب الشرعي 

 الطب الشرعي واإلجراءات البيطرية 

 السموم )العام( "متقدم"

 السموم البيئية

 السموم من الوجهة الطبية الشرعية

 التشخيص املعملي للسموم

الوالدة وأمراضها والتلقيح 

 الصناعي 

الفصيلة  -أمراض اجلهاز التناسلي األنثوي: )مقررات نوعية يف احليوانات املختربة 

 احليوانات املنزلية( –اخليلية 

أمراض اجلهاز التناسلي الذكري واألمراض التناسلية: )مقررات نوعية يف احليوانات 

 الوالدة وأمراضها يف احليوانات( –املختربة املنزلية 

احليوانات  –الوالدة وأمراضها يف احليوانات )مقررات نوعية يف )حيوانات املزرعة 

 املنزلية(

 التناسل واملناعة

 التلقيح االصطناعي يف املختربات

 التقليح الصناعي يف الفصلية اخلليلية

 التلقيح الصناعي يف احليوانات املنزلية 

 التلقيح االصطناعي يف الطيور واألرانب

 زراعة األجنة 

 اجلراحة البيطرية 

 جراحة عامة )متقدم(

 جراحة خاصة )األعضاء(
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 واحلنجرة جراحة العني واألنف واألذن

 جراحة اجلهاز اهلضمي

 جراحة القوائم وأمراض احلافر والظلف

 اجلراحة التجريبية 

 التخدير

 األشعة 

 أمراض الدواجن واألرانب 

 األمراض البكتريية للدواجن 

 األمراض الفريوسية للدواجن 

 األمراض الفطرية للدواجن 

 األمراض الطفيلية للدواجن 

 النقص الغذائيأمراض 

 أمراض الطيور الربية واملهاجرة

 أمراض األرانب )متقدم(

 الوقاية يف جمال الدواجن 

 التشخيص املعملي ألمراض الدواجن

 مادة صحة احليوان والبيئة 

 صحة حيوانات املزرعة )متقدم(

 صحة الدواجن )متقدم(

 الصحة البيئية والتلوث

 مكافحة األمراض الوبائية 

 مقاومة القوارض وناقالت األمراض

 املبيدات احلشرية والصحة العامة

 –مساكن الدواجن  –صحة املساكن احليوانية مقررات نوعية يف )مساكن املاشية 

 مساكن احليوانات املنزلية وحيوانات التجارب( –مساكن األرانب 

 املطهرات والتطهري

 وانتشار األمراض )وبائيات( مقررات نوعية يف )وبائيات احليوان(دراسة حدوث 

 األمراض املشرتكة 

 –األمراض املشرتكة )متقدم(  مقررات نوعية يف األمراض البكتريية والفطرية 

 األمراض الطفيلية –األمراض الفريوسية 

 دور القوارض يف نقل األمراض املشرتكة
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 املقرر اسم الربنامج

 األمراض املشرتكةدور احليوانات الربية يف نقل 

 الوراثة واهلندسة الوراثية

 وراثة كائنات دقيقة

 هندسة وراثية )متقدم(

 وراثة سيتولوجية

 وراثة عشائر  )متقدم(

 الوراثة الفسيولوجية 

 وراثة إشعاعية وكيميائية 

 اإلنتاج احليواني 

 تربية وحتسني حيوان )متقدم(

 تربية وحتسني الدواجن )متقدم(

 وجاموس )متقدم( –إنتاج ماشية 

 إنتاج أغنام وماعز )متقدم(

 إنتاج دواجن )متقدم(

 إنتاج أرانب )متقدم(

 اإلحصاء

 إحصاء حيوي )متقدم(

 تصميم جتارب

 كمبيوتر 

 االقتصاد وإدارة املزارع 

 اقتصاديات مزارع إنتاج األلبان

 اقتصاديات مزارع الدواجن

 اقتصاديات مزارع مسكية 

 دراسات جدوى

 إدارة حقول حيوانية 

 اقتصاديات مزارع إنتاج اللحوم

 اإلرشاد البيطري 

 طرق إرشاد

 إعالم )وسائل اإلعالن واإلعالم(

 علم االجتماع

 أنظمة صحية بيطرية

 إحصاء حيوي )دراسة جدوى(



 

 

 

 
 

184 

 

 املقرر اسم الربنامج

 اقتصاد مزارع 

 

 

 كلية الصيدلة
 كلية الصيدلة –بيان بربامج الدراسات العليا 

 أواًل: برامج الدبلومات:

 

 م
 تاريخ التقديم مدة الدراسة اسم الربنامج

 Pharm Dدكتور الصيدلة  1

 عامان دراسيان

عام للمقررات الدراسية وعام للدورات 

 التدريبية

 شهر يوليو من كل عام

 ثانيًا: برامج املاجستري والدكتوراه:

 الربنامجاسم  م

 العقاقري 1

 الكيمياء الدوائية 2

 الكيمياء احليوية 3

 الصيدلة االكلينيكية 4

 الكيمياء العضوية الصيدلية 5

 الكيمياء التحليلية الصيدلية 6

 الصيدالنيات 7
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 األدوية والسموم 8

 امليكروبيولوجيا واملناعة 9

 
 

 

 كلية الصيدلة –املقررات الدراسية

 املقررات الدراسية لربامج الدبلومات:أواًل: 

 ( مقررا ََ إجباريا ََ يف السنة األوىل كما هو مبني باجلدول التالي:13يدرس الطالب )

 

 اسم الربنامج

الفصل 

 الدراسي

 املقرر

دكتور الصيدلة 

Pharm D 

الفصل 

الدراسي 

 األول

 حركية دوائية إكلينيكية 

 ممارسة صيدلية 

 املعديةعالج األمراض 

 الرعاية الصيدلية حلاالت نقص املناعة

 الرعاية الصيدلية حلاالت اختالل الغدد

 عالج حاالت األورام

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

 مبادئ تقييم املؤلفات العالجية وعلوم األحصاء احليوية 

 ممارسة صيدلية

 الدمويةالرعاية الصيدلية يف حاالت أمراض القلب واألوعية 

 الرعاية الصيدلية يف حاالت الكسور واألمراض العصبية

 الرعاية الصيدلية ملرضى القصور الكلوي

 الرعاية الصيدلية ملرضي القصور التنفسي

( دورات إكلينيكية اختيارية خالل السنة الثانية 4دورة إكلينيكية إجبارية وعدد ) 2جيتاز الطالب 

 التالي:كما هو مبني باجلدول 
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 الدورات اسم الربنامج

دكتور الصيدلة 

Pharm D 

دورة 

 اجبارية

 الرعاية املتنقلة

 ممارسة صيدلة املستشفيات 

دورات 

 اختيارية

 معلومات دوائية

 الرعاية العالجية لألمراض املزمنة

 رعاية مرضى الكلى 

 رعاية مرضى القلب

 رعاية مرضى األمراض املعدية

 رعاية مرضى السرطان

 ثانيًا: املقررات الدراسية لربامج املاجستري:

 مقررات املاجستري اسم الربنامج

ت 
ا
ي
ن
ال

د
ي
ص

ال
 

 الفصل الدراسي األول

 صيدلة فيزيائية

 إجباري

 ثبات املستحضرات الصيدلية

 تصميم األشكال الصيدلية

 الفصل الدراسي الثاني

 الدواء التطبيقيةالصيدلة احليوية وحركية 

 أنظمة توصيل أدوية متقدمة

 مستحضرات جتميل

 املواد الصيدلية املشعة اختياري

 تهديف الدواء

ري
ق
ا
ق
ع
ال

 

 الفصل الدراسي األول

 زراعة اخلاليا واألنسجة النباتية

 إجباري

 الفصل والتعرف على املواد الطبيعية

 التقنيات الكروماتوجرافية

 الطرق الطيفية واملواد الطبيعية

 الفصل الدراسي الثاني

 التصنيع احليوي بالنباتات الطبية

 كيمياء النبات املتقدم

 التقنيات الكروماتوجرافية املتقدمة
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 مقررات املاجستري اسم الربنامج

 تطبيقات الطرق الطيفية يف استجالء البنية الكيميائية

 حلقة دراسية

 الطيارةطب األعشاب والعالج بالزيوت 

 اختياري
 املواد الطبيعية بالكائنات البحرية

 التكنولوجيا احليوية واهلندسة الوراثية

 فارماكولوجيا املواد الطبيعية

م 
و
م

س
ال

و
ة 

ي
و
د
أل

ا
 

 الفصل الدراسي األول

 القياسات الفارماكولوجية

 إجباري

 قياسات السموم

 علم األدوية املناعي

 الثانيالفصل الدراسي 

 الفسيولوجيا وفسيولوجيا األمراض املتقدمة

 علم األدوية التجرييب

 علم األدوية اإلكلينيكي

 معلومات السموم واألدوية اختياري

 فارماكولوجيا املواد الطبيعية

ة 
ع

ا
ن
م
و
ا 

ي
ج

و
ول

ي
وب

ر
ك

ي
م

 

 الفصل الدراسي األول

 (1ميكروبيولوجيا متقدمة )

 إجباري

 أساسيات املناعة( 1مناعة )

 التعقيم والرقابة امليكروبيولوجية وتأكيد اجلودة

 املضادات امليكروبية واملقارنة امليكروبية

 الفصل الدراسي الثاني

 (2ميكروبيوجيا متقدمة )

 ( املستحضرات املناعية وطرق املناعة وتطبيقاتها2مناعة )

 تقنيات متطورة ألحباث امليكروبيولوجي

 اختياري

 اسرتاتيجيات املضادات احليوية واملضادات الفريوسية احلديثة

 التكنولوجيا احليوية

موضوعات خمتارة عن الطرق امليكروبية املمرضة واألمراض 

 املعدية الطارئة

ء 
ا
ي
م

ي
ك

ال

ة 
ي
و
ض

ع
ال

 

 الفصل الدراسي األول

 التشييد العضوي

 العضويةموضوعات يف التفاعالت  إجباري

 التعرف الطيفي للمركبات العضوية
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 مقررات املاجستري اسم الربنامج

 الفصل الدراسي الثاني

 الكيمياء الطبية

 الكيمياء العضوية العملية

 التسمية الكيميائية للمركبات العضوية

 الكيمياء العضوية احليوية

 اختياري

 الكيمياء احلول احللقية

 الكيمياء الغري متجانسة املتقدمة

 البلمرات املشيدة

 عالقة الرتكيب البنائي بالنشاط الكيميائي

ة 
ي
ل
ي
ل
ح

ت
ال

ء 
ا
ي
م

ي
ك

ال
 

 الفصل الدراسي األول

 طرائق التحليل اآللي املتقدمة

 إجباري

 رقابة اجلودة يف الصناعة الصيدلية

 (1الرياضيات بالتطبيقات )

 الفصل الدراسي الثاني

 طرق الفصل التحليلية

 حتليلية ثباتيةطرق 

 (2الرياضة بالتطبيقات )

 التحليل من خالل اجملموعات الوظيفية للمركبات

 التحليل احلراري اختياري

 التحليل البيين

ة 
ي
و
ي
حل

 ا
ء
ا
ي
م

ي
ك

ال
 

 (1كيمياء حيوية ) الفصل الدراسي األول

 إجباري

 التقنيات املعملية للكيمياء احليوية

 الثانيالفصل الدراسي 

 (2كيمياء حيوية )

 البيولوجيا اجلزئية

 الكيمياء العضوية احليوية

تفاعالت األغذية واألدوية على نتائج التحاليل 

 البيوكيميائية
 اختياري

 التغذية يف منع املرض والشفاء منه

 حلقة دراسية

ي
ك

ال

ء 
ا 

ي
م

د
ي
ص

ال

ة 
ي
ل

 

 (1تصميم الدواء ) الفصل الدراسي األول

 إجباري

 (1دراسة طبقية وكروماتوجرافيا يف الكيمياء الصيدلية )



 

 

 

 
 

189 

 

 مقررات املاجستري اسم الربنامج

 طريق مستحدثة يف تشييد األدوية

 (2تصميم الدواء )

 الفصل الدراسي الثاني

 (2دراسة طبقية وكروماتوجرافيا يف الكيمياء الصيدلية )

 موضوعات متقدمة يف الكيمياء الصيدلية الطبية

 ومسومكيمياء 

 اختياري

 ديناميكية التفاعالت احليوية الصيدلية

 تقنيات حديثة يف التحليل الصيدلي

 

 

ة 
ي
ك

ي
ن
ي
ل
ك

إل
 ا
ة

دل
ي
ص

ال
 

 (1عالجيات صيدلية ) الفصل الدراسي األول

 إجباري

 حركية دوائية إكلينيكية

 الفصل الدراسي الثاني

 (2عالجيات صيدلية )

 رعاية صيدلية

 ممارسة صيدلية

 اختياري

 مبادئ تقييم املؤلفات العالجية وعلوم اإلحصاء احليوية

ي 
ع

ا
ن
ص

ال
ة 

دل
ي
ص

ال
 

 الفصل الدراسي األول

 صيدلة فيزيائية

 إجباري

 ثبات املستحضرات الصيدلية

 تصميم األشكال الصيدلية

 الفصل الدراسي الثاني 

وتأكيد اجلودة يف األداء التصنيعي اجليد، مراقبة اجلودة 

 جمال الصناعة

 تقنيات تصعيد املستحضر من املعمل إىل املصنع

 مستحضرات جتميل

 املواد الصيدلة املشعة اختياري

 اخلدمات واإلمكانيات امليكانيكية

 

 ثالثًا: املقررات الدراسية لربامج الدكتوراه:

 مقررات دراسية.يتم تسجيل رسالة الدكتوراه مباشرة دون دراسة  -
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 كلية الطب البشري
 كلية الطب البشري –برامج الدراسات العليا 

 م
 

 برامج دكتوراه برامج دبلومات وماجستري برامج دبلومات وماجستري ودكتوراه

1 

ت 
ا
ص

ص
خت

ة
ي
س

ا
س

أل
 ا
ة

ي
ب
ط

ال
م 

و
ل
ع
ال

 

   التشريح

   الهستولوجيا 2

   الفسيولوجيا 3

   الكيمياء الحيوية 4

   الفارماكولوجيا 5

   الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 6

   الباثولوجيا 7

   الطفيليات 8

9 

ة
ي
ك

ي
ن
ي
ل
ك

إل
 ا
ت

ا
ص

ص
خ

ت
ال

 

 األمراض الجلدية األمراض الجلدية والتناسلية األمراض الباطنه

 األمراض الصدرية 10
والطب األمراض العصبية 

 النفسى
أمراض الذكورة 

 وجراحتها

11 
الفسيولوجيا اإلكلينيكية 

 للجهازالعصبى
 األمراض العصبية  

 الطب النفسى  أمراض القلب واألوعية الدموية 12

 جراحة المخ واألعصاب  طب األطفال 13

 جراحة القلب والصدر  طب الصناعات واألمراض المهنية 14

15 
الطب الشرعى والسموم 

 اإلكلينيكية
  

   والطب الوقائي الصحة العامة  16

   طب المناطق الحارة وصحتها 17

   طب الحاالت الحرجة 18

   الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية 19

   العامة الجراحة 20

   طب العين وجراحتها 21

   األذن واألنف والحنجرة 22

   أمراض السمع والصم 23
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 مالحظات عامة

 مدة الدراسة: •

o :سنة ونصف مقسمة على جزئني 

 : فصل دراسي مدته ستة أشهر ويعقبه امتحان شاملاجلزء األول  ▪

 اجلزء الثاني: فصلني دراسيني مدته سنة ويعقبه امتحان شامل ▪

 تاريخ التقديم: •

o اجلهات اخلارجية: شهر يوليو 

o وزارة الصحة: شهر أغسطس 

 

 

  

   أمراض التخاطب 24

   المسالك البوليةجراحة  25

   جراحة العظام 26

   التوليد وأمراض النساء 27

   التخدير 28

   األشعة التشخيصية 29

   عالج األورام 30

   الروماتيزم والتأهيل 31

   الدم أمراض 32

   طب العائلة 33
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 كلية الطب البشري –املقررات الدراسية

 أواًل: املقررات الدراسية لربامج الدبلومات:

 التشريح -1

 البند املقــــــــــررات

 من الدرجة %75وخيصص هلا ، مادة أساسية:مادة األجنة

 اجلزء األول

خيتاره الطالب من القائمة ، من الدرجة %25خيصص له إضايف، مقرر 

 املبينة:

 HISTOLOGYاهلستولوجيا

 Molecular Biologyالبيولوجيا اجلزيئية

 Bioanthropologyاألنثروبولوجيا البيولوجية 

 Radiological Anatomy يالتشريح األشع

 Comparative Anatomyالتشريح املقارن 

 Advanced Neuroanatomy)مستوى متقدم(  التشريح العصيب

  BasicGenetics الوراثة األساسية

 ثانياجلزء ال من الدرجة %75مادة أساسية خيصص هلا ، مادة التشريح البشرى 

 

 : نظام االمتحان

 : اجلزء األول

ساعات يشمل املقرر الرئيسى )ساعتان( واملقرر اإلضايف )ساعة واحدة(  3اختبار  حتريرى مدته  .1

وميكن أن  يكون اختبار املقرر اإلضايف منفصال فى كراسة مستقلة ويشرف على وضع األسئلة 

 اخلاصة به القسم املنوط بتدريس ذلك املقرر.

 بار شفوي فى املقرر الرئيسى واإلضايف.اختبار عملي واخت .2

 

 :  اجلزء الثاني
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 ساعات + اختبار شفوي + اختبار شفوي  3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

 
 
 اهلستولوجيا -2

 البند املقررات

 دراسة نظرية وعملية فى أحد املواد اآلتية:

 اجلزء األول

 يالباثولوج

 الكيمياء احليوية

 يالفسيولوج

 يامليكروبيولوج

 علم األجنة

 علم الوراثة

ويشمل:مقدمة عن الرتكيب امليكروسكوبى للخاليا  ياجلزء النظر

 واألنسجة

 الثانياجلزء 

 واإلليكرتوني  يطرق حتضري العينات لفحصها بامليكروسكوب الضوئ

 بيولوجيا   اخللية ويشمل:

 الرتكيبب اجملهرى للنواة والسيتوبالزم

 اخلاليا مع نبذة عن األمراض الوراثية انقسامطرق 

خناع  - الدم - النسيج الضام -ي النسيج الطالئ دراسة األنسجة املختلفة:

جهازاملناعة واجلهاز  -الغضاريف والعظام  - العضالت املختلفة - العظام

 النسيج العصيب -ي الليمفاو

 دراسة أجهزة اجلسم املختلفة:

 والغدد امللحقة به ياجلهاز اهلضم -ي اجلهاز الدور

 ياجلهاز التناسل - الغدد الصماء -ي اجلهاز البول -ي اجلهاز التنفس
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اجلهاز  - العني واألذن - اجللد – للذكر ياجلهاز التناسل -لألنثى 

 العصيب

حتضري عينات  - ي:حتضري عينات امليكروسكوب الضوئعملياجلزء ال

 ريب على أنواع الصبغات املختلفةالتد - امليكروسكوبب االلكرتونى

 

 : نظام االمتحان

 : اجلزء األول

 ساعات + اختبار عملي + اختبار شفوي.  3اختبار حتريري مدته  .1

 
 : اجلزء الثاني

 ساعات + اختبار عملي + اختبار شفوي. 3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

 

 الكيمياء احليوية -3

 املقـــــــــــــــــــــررات البند

 تشمل: اجلزء األول:

 مقررات نظرية -أ

 Carbohydrate chemistry كيمياء الكربوهيدرات

 Lipid &protein chemistry كيمياء الدهون والربوتينات

 Vitamins الفيتامينات

 Enzymes اإلنزميات

اهلضم والتغريات احليوية فى 

 األمعاء الغليظة

Digestion,biochem.changes in 

large intestine,xenobiotics 

&biotransformations 
 Carbohydrate metabolism ميتابوليزم الكربوهيدرات

 Lipid metabolism ميتابوليزم الدهون

 Protein metabolism &Haem ميتابوليزم البوليزم واهليم

ميتابوليزم األمحاض األمينية 

 والربوتينات

Metabolism of 

purines,pyriMidines&protein 

synthesis 
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 املقـــــــــــــــــــــررات البند

ميتابولزم املعادن والسوائل 

 واألنسجة باجلسم
Mineral metabolism,body 

fluids &tissue chemistry 

 Hormones اهلرمونات

 مقررات عملية -ب

 :Determination of تشمل حتاليل :

وكرياتينني بالزما جلوكوز بولينا 

 ومحض البوليك
Plasma glucose,urea,creatine, 

creatinine and uric acid 

كولسرتول ودهون ثالثية ودهون 

 فوسفاتية
Plasma cholesterol,triglyce -

rides, total &phospholipids 

كالسيوم بالبالزما والبول وقياسات 

 احلديد

Plasmsa calcium,urine 

Calcium,plasma Iron&total 

iron binding capacity 
 Urine exam.&stone analysis حتليل بول وبراز

  تشمل: اجلزء الثاني

 مقررات نظرية-أ

األكسدة البيولوجية والطاقة 

 احليوية
Bioenergetics,biological 

oxidation &respiratory chain 

الكربوهيدرات والدهون ذات 

 الداللة الفسيولوجية
Carbohydrates&lipids of 

physiological significance 

 Intermediary metabolism امليتابولزم الوسيط

 ميتابولزم الكربوهيدرات

Citric acid cycle,glycolysis & 

oxidation of pyruvate,metab. 

Of glycogen,gluconeogenesis, 

pentose phosphate &Hexose 

metabolism pathways 

 

زم األمحاض الدهنية يميتابول

 والدهون
metabolism of fatty acids,and 

lipid metabolism 

ميتابوليزم األمحاض األمينية 

 والعصارات الصفراوية
Metabolism of amino acids, 

porphyrins&bile pigments 

 ميتابوليزم األمحاض النووية
Nucleotides,metabolism of 

purines,pyrimidines,nucleic 

acid structure&function 
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 املقـــــــــــــــــــــررات البند

 DNAكيمياء 
DNA organization,replication 

and repair 

 RNAكيمياء 
RNA synthesis,processing 

&modification 

 Protein Synthesis and the تركيب الكود اجلنيين

genetic code 
 Regulation of gene expression تنظيم ظهور اجلينات

 Recombinant DNA technology اجلينات واهلندسة الوراثية

 Cancer,genes and growth األورام وعوامل النمو

factors 
األسس الكيميائية واجلينية 

 لألمراض
Biochemical and genetic basis 

of disease 

  مقررات عملية-ب

Spectrophotometry 

Flame Photometry 

Chromatography 

Electrophoresis 

Colorimetric assays 

Competitive Binding assays 

(RIA,ELISA) 

 

  

 :نظام االمتحان

 : اجلزء األول

 ساعات + اختبار شفوي + اختبار عملي يف كل مقرر من مادة التخصص. 3اختبار حتريري مدته  .1

 : اجلزء الثاني

 ساعات + اختبار شفوي + اختبار عملي. 3حتريريان مدة كل منهما اختباران  .1
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 الطفيليات -4

 

 البند املقررات

 يتم اختيار مقررين فقط 

 -كيمياء حيوية   - إكلينيكيةباثولوجيا   - يباثولوج  -ميكروبيولوجيا 

 طب املناطق احلارة - طب جمتمع

 اجلزء األول

 مواد التخصص:

 الطفيليات وحيدة اخللية   -حشرات طبية   -ديدان طبية 

 املناعة واألمراض الطفيلية  –

  ياجلزء الثان

 

 

 : نظام االمتحان

 :  اجلزء األول

 ساعات + اختبار عملي + إختبار شفوي. 3اختبار شامل يشمل اختبار حتريري مدته  .1

 : اجلزء الثاني

ساعات + اختبار عملي +  3كل منهما اختبار شامل يشمل إختباران حتريريان مدة  .1

 اختبار شفوي.
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 الباثولوجيا -5

 البند املقـــــــــــرر

 اجلزء األول مواد إجبارية: باثولوجيا عامة

مواد إجبارية: باثولوجيا خاصة وتتضمن دراسة أمراض وأورام مجيع 

املختلفة دراسة الطرق  - دراسة باثولوجيا اخللية - أجهزة اجلسم املختلفة

 يفى جمال الباثولوج يللتشخيص والبحث العلم

 ياجلزء الثان

 

 : نظام االمتحان

 : اجلزء األول

 ساعات + اختبار عملي + اختبار شفوي.  3اختبار حتريري مدته  .1

 : اجلزء الثاني

 ساعات + اختبار عملي + اختبار شفوي. 3إختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

 

 الطبية واملناعة امليكروبيولوجيا  -6

 

 البند املقررات

فصل  ىويكون حسب احتياجات القسم وعلى مد يهو اجلزء الفرع

 واحد يدراس

 اجلزء األول

 يوعمل ينظر

 ويشمل: يهو اجلزء األساس

 ياجلزء الثان

 ينظر

 يوعمل

 ميكروبيولوجيا عامة

 بكرتيولوجيا طبية

 فريوسات طبية

 فطريات طبية

 مناعة طبية
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 ميكروبيولوجيا تطبيقية

 املناعة التطبيقية واملصلية

 هندسة وراثية  وبيولوجيا جزيئية

 :  نظام االمتحان

 
 : اجلزء األول

 ساعات + اختبار عملي+ اختبار شفوي. 3اختبار حتريري مدته  .1

 : اجلزء الثاني

 ساعات + اختبار عملي + اختبار شفوي.  3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

 

 
 الفارماكولوجيا -7

 املقررات البند

 األولاجلزء 

 :ي وتشمل دراسةدراسة نظرية وعملية فى الفارماكولوج -1

 الفارماكولوجيا اجلزيئية - ب    حركة الدواء -أ

والغدد  يالإلراد اجلهاز العصيب -د   املوصالت واحملورات الكيميائية -ج

 العصبية

 فارماكولوجيا العضالت اإلرادية -و   فارماكولوجيا العني -هـ

 االوناكويدات ومضاداتها -ر

 ثانياجلزء ال

 :ة فى الفارماكولوجيا وتشمل دراسةسات نظرية وعمليادر -1

 يوالتخدير والنمو الدوائ ياملركز اجلهاز العصيب -أ

 القلب واألوعية الدموية -ج   ياجلهاز البول -ب

 والكبدي اجلهاز اهلضم -وي  اجلهاز التنفس -الدم ومكوناته   هـ -د

 األوراممضادات العدوى وعالج  -ح الغدد الصماء واهلرمونات -ر
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 -فارماكولوجيا املناعة  ك -ى   الفيتامينات ومضادات األكسدة -ط

 العالج باجلينات

 فارماكولوجيا الطفولة والشيخوخة -مي  التدخل الدوائ -ل

 الفارماكولوجيا اإلكلينيكية -ن

 إختيارية وتشمل : دراسات -2

 فى فارماكولوجيا السلوك والنفس ةدراسات متقدم -أ

 دراسات متقدمة فى مضادات العدوى -ج  مسية الدواء -ب

 العالج البديل -و   هـ إقتصاديات الدواء

 

 : نظام االمتحان

 : اجلزء األول

 ساعات + إختبار عملي + إختبار شفوي. 3اختبار حتريري مدته  .1

 :اجلزء الثاني

 ساعات + اختبار عملي + اختبار شفوي. 3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

 

 الفسيولوجيا -8 

 البند املقررات

ويتم اختيار أحد املواد األساسية مثل الكيمياء ي هو اجلزء الفرع

 جيا.الباثولو، احليوية

 اجلزء األول

 :يويشمل:جزء نظر يهو اجلزء األساس

 اجلزء الثاني

 يالقلب والصدر واجلهاز الدورفسيولوجيا 

 يواجلهاز البولي فسيولوجيا سوائل اجلسم والكل

 سيولوجيا اجلهاز العصيبف

 يفسيولوجيا الغدد الصماء واجلهاز التناسل

 يوالتمثيل الغذائ يفسيولوجيا اجلهاز اهلضم

 :اآلتيمن  يمقرر اختيار
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- نقل األعضاء - اجلينات والعالج بها - البيولوجيا اجلزيئية

 يولوجيا الطب الرياضيفس

  ويشمل: يواجلزء العمل

 وطرق استخدامها واإللكرتونيةأجهزة القياسات الكهربائية 

 جتارب علمية متقدمة تشمل:

Isolated perfused heart(rabbit& frog) 

RecordingCardiovascular parameters in animals 

under various conditions 

Pulmonary function tests assessment 

Skeletal muscle contraction assessm 

Smooth muscle contraction 

Neuromuscular transmission assessm 

Autonomic functions in humans 

EMG and nerve conduction velocity 

Study of Platelet aggregation 

 

 :نظام االمتحان

 :   اجلزء األول

 ساعات + اختبار عملي + اختبار شفوي 3اختبار حتريري مدته  .1

 :  اجلزء الثاني

 ساعات + إختبار عملي + إختبار شفوي . 3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

 
 

 األمراض الباطنة -9

 البند املقررات

 فى كل من الفسيولوجيا والكيمياء احليوية يمقرر علم
 اجلزء األول

 فى التشريح واهلستولوجيا يمقرر علم
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 الفارماكولوجيا يف يمقرر علم

 فى الباثولوجيا يوعمل يمقرر علم

 فى البكرتيولوجيا يو عمل يمقرر علم

 والكيميائية اإلكلينيكية فى الباثولوجيا  يوعمل يمقرر علم

 فى األمراض الباطنة وفروعها يمقرر علم

فى األمراض الباطنة وفروعها والوسائل   يوعمل إكلينيكيين تدريب  ياجلزء الثان

 التشخيصية

   

 : نظام االمتحان

 :اجلزء األول

 ساعات فى التشريح واهلستولوجيا +امتحان شفوي. 3اختبار  حتريرى مدته  .1

 ساعات فى الفسيولوجيا والكيمياء احليوية +امتحان شفوي. 3إختبار  حتريري مدته  .2

 ساعات فى الفارماكولوجيا +امتحان شفوي. 3مدته إختبار حتريري  .3

ساعات فى الباثولوجيا والبكرتيولوجيا والباثولوجيا االكلينيكية +امتحان  3إختبار حتريري مدته  .4

 عملي+ إختبار شفوي.

 
 :اجلزء الثاني

ساعات فى األمراض الباطنة وفروعها +امتحان إكلينيكي  3إختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

 حان شفوي.+امت

 اختبار شفوي يف الوسائل التشخيصية )مضاف اىل شفوي الباطنة(. .2

 

 

 األمراض الصدرية -10

 البند  املقررات 

 فى الفسيولوجيا  والكيمياء احليوية يمقرر علم
 اجلزء األول

 واهلستولوجيا مقرر علمى فى التشريح والنمو اجلنيين
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 فى الفارماكولوجيا يمقرر علم

 فى الباثولوجيا يوعمل يمقرر علم

 فى البكرتيولوجيا يوعمل يمقرر علم

 فى الصحة العامة والوبائيات يمقرر علم

 األمراض الباطنة العامةيف  وإكلينيكي يمقرر علم

 فى األمراض الصدرية والتدرن وإكلينيكي يمقرر علم اجلزء الثاني

 على مكافحة الدرن واألمراض الصدريةي تدريب حقل

 

 :نظام االمتحان

 :اجلزء األول

 اختبار حتريري مدته ساعتان فى التشريح واهلستولوجيا + اختبار شفوي. .1

 اختبار  حتريري مدته ساعتان فى الفسيولوجيا والكيمياء احليوية + إختبار شفوي. .2

 ساعات فى الفارماكولوجيا والباثولوجيا والبكرتيولوجيا + إختبار شفوي. 3اختبار حتريري مدته  .3

 إختبار حتريري مدته ساعتان فى الصحة العامة والوبائيات + إختبار شفوي.  .4

 : اجلزء الثاني

 ساعات فى األمراض الباطنه العامة + إختبار إكلينيكي+ إختبار شفوي.  3اختبار  حتريري مدته  .1

ساعات فى األمراض  الصدرية والتدرن + اختبار إكلينيكي + اختبار  3إختباران حتريريان مدة كل منهما  .2

 شفوي. 

 األمراض اجللدية والتناسلية -11

 البند املقررات

 فسيولوجيا

 األولاجلزء 
 كيمياءحيويةوعلم وراثة

 ميكروبيولوجيا وعلم مناعة

 هستوباثولوجيا
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تناسلية باألشعة والكهرباء الطبية وال األمراض اجللديةمقرر نظري فى عالج 

 والليزر واملوجات فوق الصوتية

 (فسى )فيما يتعلق باألمراض اجللدية والتناسليةطب ن

 باطنة عامة

 الثانياجلزء 
 جراحة عامة

 أمراض جلدية

 أمراض تناسلية وذكورة

 

 : االمتحاننظام 

 : اجلزء األول

ساعات فى الفسيولوجيا والكيمياء احليوية من جزئني متساويني )أسئلة  3 اختبار حتريري مدته .1

 طويله وقصرية وأسئلة متعددة األختيارات( + إختبار شفوي.

ساعات فى امليكروبيولوجيا واملناعة من جزئني متساويني )أسئلة طويلة  3اختبار حتريري مدته  .2

 إختبار شفوي.وقصرية وأسئلة متعددة االختيارات( + اختبار عملي + 

اختبار حتريري مدته ساعتني فى اهلستوباثولوجيا من جزئني متساويني )أسئلة طويلة وقصرية وأسئلة  .3

 متعددة االختيارات( + اختبار عملي + اختبار شفوي.

اختبار حتريري مدته ساعتني فى عالج األمراض اجللدية والتناسلية باألشعة  والكهرباء الطبيه  .4

 فوق الصوتيه + اختبار  شفوي.والليزر  واملوجات 

اختبار حتريري مدته ساعة فى الطب النفسى فيما يتعلق باألمراض اجللدية والتناسلية + اختبار   .5

 شفوى. 

 : اجلزء الثاني

ساعات فى األمراض الباطنة العامة واجلراحة العامة + اختبار إكلينيكي  3اختبار حتريري مدته  .1

 + اختبار شفوي. 

ساعات فى األمراض اجللدية ) األختبار األول أسئلة طويله  3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .2

 وقصريه واألختبار الثاني أسئلة متعددة االختيارات( + اختبار إكلينيكي + اختبار شفوي. 
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 ساعات فى األمراض التناسلية + اختبار إكلينيكي + اختبار 3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .3

 شفوي. 

 

 األمراض العصبية والطب النفسى  -12

 البند املقررات

 للجهاز العصيب اإلكلينيكيةالفارمكولوجيا  -الكيمياء احليوية-الفسيولوجيا

 (ي)نظر  والغدد الصماء يوالنفس
 اجلزء األول

 (ي)نظر واهلستولوجيا للجهاز العصيب التشريح والنمو اجلنيين

 (يوعمل يالنفس اخلاص وفروعه )نظرعلم النفس العام وعلم 

 فى األمراض الباطنة العامة ي وإكلينيكيمقرر علم

 ياجلزء الثان

 العصبية األمراضفى  وإكلينيكي يمقرر علم

 وإكلينيكي يللبالغني واألطفال مقرر علم يالطب النفس

 يوعملي مقرر  علم  – باثولوجيا اجلهاز العصيب

 يوعمل يمقرر علم  -  الباثولوجيا النفسية

 

 : االمتحاننظام 

 :  اجلزء األول

ساعات فى الفسيولوجيا والكيمياء احليوية والفارماكولوجيا  3اختبار  حتريري مدته  .1

 شفوي. -اإلكلينيكية + اختبار

ساعات فى التشريح والنمو اجلنينى واهلستولوجيا للجهاز العصيب+  3اختبار  حتريري مدته  .2

 إختبار شفوى 

ساعات فى علم النفس العام واخلاص ومناهج البحث مبا فى ذلك  3اختبار  حتريري مدته  .3

 اإلحصاء + إختبار شفوي. 

 : اجلزء الثاني
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ساعات فى األمراض الباطنة العامة + اختبار إكلينيكي  + اختبار  3إختبار حتريري مدته  .1

 شفوي.

عصبية + اختبار إكلينيكي  + ساعات فى األمراض ال 3إختباران حتريريان مدة كل منهما  .2

 اختبار شفوي.

ساعات فى الباثولوجيا العصبية والباثولوجيا النفسية والفسيولوجيا  3اختبار حتريري مدته  .3

 اإلكلينيكية  للجهاز العصيب + اختبار عملي + إختبار شفوي. 

ساعات فى الطب النفسي للبالغني واألطفال + اختبار  3إختباران حتريريان مدة كل منهما  .4

 إكلينيكي  + اختبار شفوي. 

 

 
 الفسيولوجيا االكلينيكية للجهاز العصبى  -13

 البند املقررات

 (ي)نظر الفسيولوجيا العامة

 (ي)نظر فسيولوجيا اجلهاز العصيب اجلزء األول

 (ي)نظر للجهاز العصيب يالتشريح التطبيق

 (يوعمل ي)مقرر علم للجهاز العصيب اإلكلينيكيةالفسيولوجيا 
 ثانياجلزء ال

 (يوعمل ياألمراض العصبية )مقرر علم

 

 : نظام اإلمتحان

 :  اجلزء األول

 ساعات فى الفسيولوجيا العامة + اختبار شفوي.  3اختبار حتريري مدته  .1

 ساعات فى فسيولوجيا اجلهاز العصيب + إختبار شفوي.  3اختبار حتريري مدته  .2

 ساعات فى التشريح التطبيقي للجهاز العصيب + اختبار شفوي.  3اختبار  حتريري مدته  .3

 
 اجلزء الثاني :
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ساعات فى الفسيولوجيا اإلكلينيكية للجهاز العصيب + اختبار  3إختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

 ينيكي + إختبار شفوي. إكل

ساعات فى األمراض العصبية + اختبار إكلينيكي + اختبار  3إختباران حتريريان مدة كل منهما  .2

 شفوي. 

 
 

 

 

 أمراض القلب واألوعية الدموية  -14

 البند املقررات

 الفسيولوجيا والكيمياء احليوية ويشمل:

 اجلزء األول

 والكلوىفسيولوجيا اجلهاز الدوري والتنفسي 

 وفسيولوجيا الدم واجلهاز العصبى الذاتي

 مبادئ الكيمياء احليوية العامة، كيمياء وميتابولزم 

 النشويات والدهنيات واحلامض النووي وأمالح 

 ودرجة محوضة و قلوية الدم

 الفارماكولوجى ويشمل:

والتنفسي والكلوي املبادئ العامة للفارماكولوجي، فارماكولوجي اجلهاز الدوري 

 وفارماكولوجي الدم واملضادات احليوية

 الباثولوجيا ويشمل:الباثولوجيا العامة،  باثولوجيا اجلهاز الدوري و التنفسي و الكلوي

 حماضرة أسبوعية فى أسس أمراض القلب

 اجلزء الثاني

 مقررات إجبارية هى:

 أمراض القلب )حسب املنهج املرفق(

 الباطنة العامةاألمراض 

 طرق التشخيص الكهربائية والديناميكية واألشعة )حسب املنهج املرفق (

 ومقررات اختيارية هى:

 علم وبائيات أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

 علم جزيئات اخللية واملناعة املتصلة بأمراض القلب واألوعية الدموية
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 علم تأهيل مرضى القلب واألوعية الدموية

 علم أساسيات التصوير باألشعة املقطعية والنووية والرنني املغناطيسى

 

 : نظام االمتحان

 :  اجلزء األول

 ساعات فى الفسيولوجيا والكيمياء احليوية + اختبار شفوي. 3اختبار  حتريري مدته  .1

 ساعات فى الفارماكولوجيا + اختبار شفوي. 3اختبار حتريري مدته  .2

 ساعات فى الباثولوجيا + إختبار عملي + إختبار شفوي. 3اختبار حتريري مدته  .3

 
 

 : اجلزء الثاني

 ساعات فى أسس أمراض القلب  3اختبار حتريري مدته  .1

 ساعات فى األمراض الباطنه العامة + إختبار إكلينيكي + اختبار شفوي.  3اختبار حتريري مدته  .2

والدورة الدموية وطرق التشخيص ساعات فى أمراض القلب  3إختباران حتريريان مدة كل منهما  .3

 الكهربائية والديناميكية واإلشعاعية للقلب + اختبار إكلينيكي+ اختبار  شفوي.

اختبار عملي فى طرق التشخيص الكهربائية والديناميكية واإلشعاعية للقلب ) يضاف إىل  .4

 إكلينيكي  أمراض القلب(. 
 

 طب األطفال -15

 البند املقررات  

فى كل من الفسيولوجيا والكيمياء  يمقرر علم

 (ياحليويةوالفارماكولوجيا )نظر
 اجلزء األول

 
 األجنةفى كل من الباثولوجيا والبكرتيولوجيا وعلم  يمقرر علم

فى أمراض األطفال ووسائلها  يوعمل إكلينيكي وتدريب  يمقرر علم

 التشخيصية ومبا فيها الباثولوجيا اإلكلينيكية
 ياجلزء الثان
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 النمو والتطور -فى الوراثة يمقرر علم

الوالدة واملبتسرين والصحة  يفى رعاية الطفل مبا فيها حديث يمقرر علم

 العامة والتغذية

 

 : االمتحاننظام 

 :اجلزء األول

ساعات فى الفسيولوجيا والكيمياء احليوية والفارماكولوجيا + اختبار  3اختبار  حتريري مدته  .1

 شفوي. 

 ساعات فى الباثولوجيا والبكرتيولوجيا وعلم األجنة  + اختبار شفوي. 3حتريري مدته اختبار  .2

 
 :اجلزء الثاني

 ساعات فى الوراثة والنمو والتطور + اختبار  شفوي. 3اختبار حتريري مدته  .1

ساعات فى رعاية الطفل مبا فيها حديثى الوالدة واملبتسرين والتغذية  3اختبار حتريري مدته  .2

 عامة + اختبار إكلينيكى + اختبار  شفوي.والصحة ال

ساعات فى أمراض األطفال   ) وتشمل احلميات والباثولوجيا  3إختباران حتريريان مدة كل منهما  .3

 اإلكلينكية ( + اختبار  إكلينيكى و اختبار  شفوي.

  
 

 طب الصناعات واألمراض املهنية -16

 البند املقررات

 واألمراض املهنيةمقرر علمي فى طب الصناعات 

 اجلزء األول

 مقرر علمي فى السموم اإلكلينيكية )عام(

 مقرر نظري فى الباثولوجيا

 خاصة للجهاز التنفسي والدوري والكلى -مقرر علمي فى الفسيولوجيا 

 مقرر علمي فى العلوم السلوكية وعالقتها ببعض التعرضات الصناعية وطرق الوقاية والعالج

 فى اإلحصاء وتطبيقاتها الطبيةمقرر علمي 
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مقرر عملي يتكون من دراسة لبعض الطرق التصنيعية باالضافة اىل عمل  الزيارات امليدانية 

 للمصانع الكربى

 مقرر علمي فى طب الصناعات واألمراض املهنية

 اجلزء الثاني

 مقرر علمى فى السموم اإلكلينيكية  والصحة الصناعية

 األمراض الباطنةمقرر علمي فى 

 مقرر عملي يتكون من:

 وظائف التنفس

 اختبار السمع وقياساته

 صور األشعة

 رسم قلب

 شرائح باثولوجى

 زيارات ميدانية لبعض املصانع الطبية واالشرتاك فى الكشف الدوري فيها

 : نظام االمتحان

 :اجلزء األول

 الصناعات واألمراض  املهنية + فسيولوجيا.ساعات فى طب  3اختبار  حتريري مدته  .1

ساعات فى السموم اإلكلينيكية  + إحصاء طيب+علوم   3اختبار  حتريري مدته  .2

 سلوكية+باثولوجيا.

 .حصاءإ و فسيولوجياإكلينيكية  ومسوم و طب صناعات وأمراض مهنيةي يف شفو اختبار .3

 

 

 :اجلزء الثاني

 عات واألمراض املهنية  + الباطنة.ساعات فى طب الصنا 3اختبار حتريري مدته  .1

ساعات فى  3ساعات فى السموم اإلكلينيكية اختبار حتريري مدته  3اختبار حتريري مدته  .2

 الصحة الصناعية والكيمياء الصناعية وطرق العمليات الصناعية.

 اختبار  شفهي فى طب الصناعات واألمراض املهنية والسموم اإلكلينيكية. .3

 اختبار عملي. .4

 إكلينيكي.اختبار  .5
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 الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية  -17

 البند املقررات

 (وإكلينيكي ي)مقرر علم السموم والكيمياء الشرعية

 اجلزء األول
 (يوعمل ي)مقرر علماألعضاء قربازين والكيمياء احليوية ووظائف علم األ

 (يوعمل ي)مقرر علماإلكلينيكية والباثولوجيا ي الطب الوقائ

 (وإكلينيكي ياألطفال )مقرر علمطب 

 (ي وإكلينيكيوعمل ي)مقرر علمي الطب الشرع
 ثانياجلزء ال

 (وإكلينيكي يوعمل ي)مقرر علم السموم واألمراض الباطنة

 

 : نظام االمتحان

 :اجلزء األول

ساعات فى السموم والكيمياء الطبية الشرعية واختبار  عملي وشفهي   3اختبار حتريري مدته  .1

 وإكلينيكي. 

 اختبار  حتريري  مدته ساعتني فى علم األمراض ووظائف األعضاء مع اختبار  عملي وشفهي.

 فهي.اختبار حتريري مدته ساعتني فى علم األقربازين والكيمياء احليوية مع اختبار  عملي وش .2

اختبار  حتريري مدته ساعتني فى الطب الوقائي والباثولوجيا اإلكلينيكية  واألطفال مع اختبار  .3

 عملي  وشفهي.

 
 :اجلزء الثاني

 ساعات فى الطب الشرعي واختبار شفهي  وعملي. 3اختبار حتريري مدته  .1

 هي  وعملي.ساعات فى علم السموم واألمراض والباطنة  واختبار  شف 3اختبار حتريري  مدته  .2

 اختبار إكلينيكي  فى الطب الشرعي وإجراء  الصفة التشرحيية. .3

 الصحة العامة والطب الوقائى واإلجتماعى  -18

 البند املقررات

 اجلزء األول دراسة البيئة وعالقتها بالصحة العامة )مقرر علمي وعملي(
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 أسس التغذية والتقييم الغذائي )مقرر علمي(

 علمى وعملي( البكرتيولوجيا )مقرر

 الطفيليات )مقرر علمي وعملي(

 العلوم السلوكية واالجتماعية وعالقتها بالصحة العامة )مقرر علمي(

 خدمة الدراسات الوبائية واإلحصاء الطيب )مقرر علمي وعملي(

 اجلزء الثاني

 الدراسات السكانية )مقرر علمي (

 علمي وعملي(وبائيات األمراض والوقاية واملكافحة )مقرر 

دراسة املشكالت الصحية وأنواع اخلدمات للفئات املختلفة وتشمل رعاية األمومة والطفولة،  

 الصحة املدرسية، الصحة الريفية، صحة املسنني، 

 الصحة العمالية وغريها )مقرر علمي وعملي(

 اقتصاديات الصحة

 وعملي(املشكالت الغذائية وأسلوب الوقاية منها )مقرر علمي 

 إدارة اخلدمات الصحية ) مقرر علمي وعملي (

 مقرر علمي يف فروع الصحة العامة األخري  ) دراسة ختصصية (

 : نظام اإلمتحان

 : اجلزء األول

ساعات فى دراسة البيئة وعالقتها بالصحة العامة وأسس التغذية +اختبار  3اختبار حتريري مدته  .1

 شفوي +اختبار عملي. 

ساعات فى العلوم السلوكية االجتماعية وعالقتها بالصحة العامة +اختبار 3اختبارحتريري مدته  .2

 شفوي. 

 اختبار حتريري مدته ساعتان فى البكرتيولوجيا +اختبار شفوي + اختبار عملي. .3

 اختبار حتريري مدته ساعتان فى الطفيليات +اختبار شفوي +اختبار عملي. .4

 : اجلزء الثاني

ساعات فى طرق الدراسات الوبائية واإلحصاء الطيب والدراسات السكانية 3ري مدته اختبار حتري .1

 +اختبار شفوي +اختبار عملي.

 ساعات فى الوبائيات + إدارة اخلدمات الصحية +اختبار شفوي.3اختبار حتريري مدته  .2

فوي ساعات فى دراسة املشكالت الصحية واخلدمات والتغذية +اختبار  ش3اختبار حتريري مدته  .3

 +اختبار عملي. 
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 طب املناطق احلارة وصحتها -19

 البند املقررات

 (يالفسيولوجيا والكيمياء احليوية )نظر

 اجلزء األول
 (يوعمل يباكرتيولوجيا وطفيليات بشرية )نظر

 (يوعمل يالباثولوجيا التطبيقية )نظر

 (يوعمل يالصحة العامة )نظر

 (وإكلينيكي يأمراض الباطنة العامة )مقرر علم
 اجلزء الثاني

 (وإكلينيكي يطب املناطق احلارة واألمراض املعدية )مقرر علم

 

 : نظام االمتحان

 :اجلزء األول

 ي.ساعات فى الفسيولوجيا والكيمياء احليوية + امتحان شفو 3مدته  يحترير اختبار .1

+امتحان  يامتحان عمل ساعات فى البكرتيولوجيا والطفيليات البشرية+ 3حتريرى مدته  ختبارا .2

 ي.شفو

 ي.+امتحان شفو يساعات فى الباثولوجيا التطبيقية +امتحان عمل 3مدته  يحترير ختبارا .3

 ي.ساعات فى الصحة العامة + امتحان شفو 3مدته  يحترير ختبارا .4

 
 :اجلزء الثاني

 ي.شفو امتحان + إكلينيكيساعات فى األمراض الباطنة العامة +امتحان  3مدته  يحترير ختبارا .1

ساعات فى طب املناطق احلارة واألمراض املعدية +امتحان  3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .2

 ي.امتحان شفو + ياكلينيك
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 طب احلاالت احلرجة  -20

 البند املقررات

 (يالفسيولوجيا والكيمياء احليوية )نظر

 اجلزء األول

 (يالفارماكولوجيا )نظر

 (يوالباكرتيولوجيا )نظرالباثولوجيا 

 (يوعمل يأسس طب احلاالت احلرجة )نظر

 (وإكلينيكي)مقرر علمى  األمراض الباطنة العامة واخلاصة

 (يطب احلاالت احلرجة )مقرر علم
 اجلزء الثاني

 (وتدرييب إكلينيكي طب احلاالت احلرجة )مقرر 

 

 : نظام االمتحان

 : اجلزء األول

 ساعات فى الفسيولوجيا والكيمياء احليوية + اختبار  شفوي. 3 اختبار  حتريري مدته .1

 ساعات فى الفارماكولوجيا + اختبار شفوي.  3اختبار  حتريري مدته  .2

 ساعات فى الباثولوجيا والبكرتيولوجيا + اختبار شفوي. 3اختبار  حتريري مدته  .3

 ساعات فى أسس طب احلاالت احلرجة.  3اختبار  حتريري مدته  .4

 ساعات فى األمراض الباطنة العامة + اختبار إكلينيكى + اختبار شفوي.  3حتريري مدته اختبار   .5

 
 : اجلزء الثاني

 ساعات فى طب احلاالت احلرجة.  3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

 اختبار إكلينيكي.  .2

 اختبار شفوي.  .3

ية+غازات دم )رسم القلب +اإلشعات +الفسيولوجيا الكهربية +موجات صوت Tracingاختبار .4

 وخالفة(
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 الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية : -21

 البند املقررات

 (يوعمل ي)مقرر علم واملناعة اإلكلينيكيةالبكرتيولوجيا 
 اجلزء األول

 (يوعمل يالطفيليات )مقرر علم

 (يوعمل يالباثولوجيا الكيميائية )مقرر علم
 ثانياجلزء ال

 (وإكلينيكي يأمراض الدم )مقرر علم

 

 : نظام االمتحان

 :اجلزء األول

ضافة الي امتحان عملي إلبا ةواملناع اإلكلينكيةساعات يف البكرتيولوجيا  3حتريري مدته  اختبار  .1

  .فويوش

  .امتحان عملي وشفوي إىل ةحتريري مدته ساعتني يف الطفيليات باالضاف اختبار  .2

 
 :اجلزء الثاني

  .عملي وشفوي إختبار إىلضافة باإل ةساعات يف الباثولوجيا الكيميائي 3حتريري مدته  إختبار .1

  .امتحان عملي وشفوي ة إىل ساعات يف أمراض الدم باالضاف3حتريري مدته  اختبار  .2

 

 اجلراحة العامة -22

 البند املقررات

 فى الفسيولوجيا والكيمياء احليوية يمقرر علم

 اجلزء األول

 والنمو اجلنيين يواهلستولوج يالتشريح اجلراح يف يمقرر علم

 فى الباثولوجيا اجلراحية العامة يوعمل يمقرر علم

 فى البكرتيولوجيا يوعمل يمقرر علم

 الفرماكولوجيا يف يمقرر علم

 ياجلزء الثان فى اجلراحة العامة وفروعها وإكلينيكي يمقرر علم
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 فى الباثولوجيا اجلراحية اخلاصة يوعمل يمقرر علم

 

 

 : نظام االمتحان

 :ولاجلزء األ

 ساعات يف الشريح واهلستولوجيا + امتحان شفوي 3ه حتريري مدت اختيار .1

ساعات يف الفسيولوجيا  والكيمياء احليوية و الفارما كولوجيا + امتحان  3 هحتريري مدت ختبارا .2

 شفوي

ساعات يف الباثولوجيا اجلراحية العامة والبكرتيولوجيا + امتحان عملي +  3 هحتريري مدت ختبارا .3

 .امتحان شفوي

 
 :اجلزء الثاني 

ساعات يف اجلراحة العامة وفروعها والباثولوجيا اجلراحية  3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

  .+ امتحان شفوي + امتحان يف العمليات إكلينيكي اخلاصة + امتحان 

 

 ب العني وجراحتهاط -23

 البند املقررات

 للعني فى التشريح والنمو اجلنيين يوعمل يمقرر علم

 اجلزء األول

 فى مبادئ البصريات يو عمل مقرر علمي

 فسيولوجيا العني يف يمقرر علم

 مبادئ اجلراحة العامة يف وإكلينيكي يمقرر علم

 فى مبادئ األمراض الباطنية والعصبية وإكلينيكيمقرر علمى 

 (وإكلينيكي يوعمل يطب العني )مقرر علم

 (وإكلينيكي عمليو يجراحة العني )مقرر علم اجلزء الثاني

 (يو عمل يباثولوجيا وبكرتيولوجيا العني )مقرر علم
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 : نظام االمتحان

 :ولاألاجلزء 

 ساعات يف التشريح والنمو اجلنيين + امتحان شفوي  3حتريري مدته  اختبار .1

 ساعات يف فسيولوجيا العني + امتحان شفوي  3حتريري مدته  اختبار  .2

 ساعات يف مبادئ البصريات + امتحان شفوي 3حتريري مدته  اختبار  .3

كلينيكي + امتحان إساعات يف مبادئ االمراض الباطنه والعصبية + امتحان  3حتريري مدته  اختبار  .4

 .شفوي

   .كلينيكي + امتحان شفويإساعات يف مبادئ اجلراحه العامة + امتحان  3حتريري مدته  اختبار  .5

 

 :اجلزء الثاني 

 .كلينيكي + امتحان شفويإ حانساعات يف طب العني + امت 3حتريري مدته  اختبار  .1

 .كلينيكي +امتحان شفويإساعات يف جراحة العني +امتحان  3حتريري مدته  اختبار .2

 العني + امتحان عملي + امتحان شفوي باثولوجيا وبكرتيولوجياساعات يف   3حتريري مدته  اختبار  .3

 
 

 األذن واألنف واحلنجرة -24

 البند املقررات

اخلاص بالرأس والرقبة  والنمو اجلنيين يفى التشريح اجلراح يمقرر علم

 والصدر

 اجلزء األول
 فى الفسيولوجيا التطبيقية العامة يمقرر علم

 الباثولوجيا يف يوعمل يمقرر علم

 اإلكلينيكيةالبكرتيولوجيا والفطريات والباثولوجيا  يف يوعمل يمقرر علم

 الطيب واإلحصاءفى مبادئ علم الوراثة  يمقرر علم

 فى اجلراجة العامة وإكلينيكي يمقرر علم
 ياجلزء الثان

 فى أمراض الباطنة العامة وإكلينيكي يمقرر علم
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 فى أمراض األذن واألنف واحلنجرة وإكلينيكي يوعمل يمقرر علم

 ساسيات علم الصوت والسمعياتأفى  يمقرر علم

 

 : نظام االمتحان

 : اجلزء األول 

 .ساعات يف التشريح اجلراحي والنمو اجلنيين + امتحان شفوي 3حتريري مدتة  اختبار .1

  .الطيب + امتحان شفوي واإلحصاء ة ساعات يف الفسيولوجيا وعلم الوراث 3حتريري مدته  اختبار .2

 اإلكلينيكيةوالباثولوجيا  امليكروبيولوجيا واملناعةساعات يف الباثولوجيا و 3حتريري مدته  اختبار .3

 .+ امتحان عملي +  امتحان شفوي

 
 :اجلزء الثاني

 .ان شفويح+ امت إكلينيكيساعات يف اجلراحة العامة + امتحان  3حتريري مده  اختبار .1

 ساعات يف االمراض الباطنة العامة + امتحان اكلينيكي +امتحان شفوي 3حتريري مده  اختبار .2

 إكلينيكياألذن واألنف واحلنجرة + امتحان  أمراضساعات يف  3تباران حتريريان مدة كل منهما خا .3

 .امتحان يف العمليات +امتحان شفوي +

    .حتريري مدته ساعتان يف أساسيات علم الصوت والسمعيات اختبار .4

 أمراض السمع والصمم -25

 البند املقررات

 فى التشربح يمقرر علم

 اجلزء األول

 فى الفسيولوجيا يمقرر علم

 فى علم الصوتيات يمقرر علم

 لكرتونياتفى علم اإل يمقرر علم

 اإلحصاءفى علم ي مقرر علم

 مقرر علمى فى علم الوراثة

 ياجلزء الثان يشمل ثالث فصول دراسية كما يلى:
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 اإلكلينيكي تعريف بعلم السمعيات 

 أول دراسيفصل 

 ألمراض األذن اإلكلينيكيطرق الفحص 

 طرق قياس السمع فى البالغني

 طرق قياس السمع فى األطفال والرضع

 قياس مقاومة األذن الوسطى والداخليةقياس السمع عن طريق 

 وسائل املسح السمعى واألحباث امليدانية

 أنواع ضعف السمع والصمم فى األطفال والرضع والبالغني

 أسباب ضعف السمع والصمم الطريف

 لضعف السمع يواجلراح العالج الطيب

 :أسبابه وطرق العالج واملتابعةياملركز ضعف السمع العصيب

 يثان دراسيفصل 

 قياس السمع بطريقة رسم املوجات املخية بالكمبيوتر

 أنواعه واستحداماته :ياالنبعاث الصوت

 لألطفال والكبار يواعد الفحص النفسق

 أسبابه وطرق عالجه املسنني :ى ضعف السمع عند املرض

 اختبارات العصب الوجهي

وطرق اختبارها واستعماهلا السماعات وأنواعها وطرق أدائها ومواصفاتها 

 لألطفال والكبار

 زراعة قوقعة األذن الداخلية

 ثالث دراسيفصل 

 ألورام املخ والدوار قواعد الفحص العصيب

 يطرق اكتشاف واختبارات ضعف السمع الغري عضو

 السمعى طرق احملافظة عل

 يقواعد تصنيف درجات السمع وعالقتها بالطب الشرع

 لألطفال والكبار يتعلم الكالم والتدريب السمع ىالسمع علتأثري ضعف 

 التأثريات النفسية لضعف السمع

 ضعف السمع الناتج عن الضوضاء وطرق الوقاية

 الطنني تقييم مرضى الدوار وأسبابه وقواعد العالج
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 قواعد التأهيل وأنواعه لضعاف السمع

 

 : ظام االمتحانن

 

 :اجلزء األول

 .ساعات يف التشريح + امتحان شفوي 3حتريري مدته  اختبار .1

 .ساعات يف الفسيولوجيا + امتحان شفوي 3حتريري مدته  اختبار .2

 .حتريري مدته  ساعتان يف علم الصوتيات + امتحان شفوي اختبار .3

     .الطيب واإلحصاءحتريري مدته ساعتان يف علم الوراثة  اختبار .4

 
 :اجلزء الثاني

+ امتحان  تساعات يف علم السمع والسمعيا 3مدة كل منهما تباران حتريريان خا .1

 .+ امتحان شفوي إكلينيكي

 .ممساعات عن السماعات ونظريات وأساليب تأهيل السمع والص 3حتريري مدتة  اختبار  .2

 
 
 
 
 

 أمراض التخاطب -26

 البند املقررات

 Anatomy  تشريح 

 اجلزء األول
Physiology    وظائف أعضاء 

Linguistics      اللغويات 

Genetics    علم الوراثة 
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Statistics       اإلحصاء 

 Electroacoustics علم الكهرباء املتعلقة بالصوت 

Psychology  علم النفس 

Phoniatrics:voice,speech &language (Clinical 

+lectures) 

 التخاطب

 اجلزء الثاني

 Assessment تقييم 

Rehabilitation     تأهيل 

Phonosurgery  جراحة الصوت 

Neurology  األمراض العصبية 

 Psychiatry  األمراض النفسية 

Physiotherapy      العالج الطبيعى 

ENT + Plastic Surgery       أنف وأذن وحنجرة وجراحة التجميل 

 Audiology السمعيات 

Endocrinology      الغدد الصماء 

 

 :نظام االمتحان
 :اجلزء األول

 .الطيب +امتحان شفوي للتشريح واإلحصاءساعات يف علم التشريح والوراثة  3حتريري مدته  اختبار .1

واهلندسة الطبية + امتحان شفوي لعلم وظائف  األعضاء ساعات يف علم وظائف  3حتريري مده   اختبار .2

 .األعضاء

 .ساعات يف علم الصوتيات واللسانيات + امتحان شفوي 3حتريري مدته  اختبار  .3

      .ساعات يف علم النفس والقياسات النفسية + امتحان شفوي 3حتريري مدته  اختبار .4

 :اجلزء الثاني
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ساعات يف أمراض التخاطب والوسائل التشخيصية والتأهيل التخاطيب +  3 ة تمد يانحترير اناختبار .1

 إكلينيكي.فوي + امتحان ش امتحان 

ساعات يف األنف واألذن واحلنجرة والسمع + امتحان شفوي + امتحان  3حتريري مدتة  اختبار .2

 إكلينيكي.

ساعات يف األمراض العصبية وتأهيلها واألمراض النفسية والغدد الصماء +  3حتريري مدته  اختبار .3

 إكلينيكي.ن حاامتحان شفوي + امت

 

 وليةجراحة املسالك الب -27

 البند املقررات

 مقرر علمى فى الفسيولوجيا والكيمياء احليوية

 اجلزء األول

 والنمو اجلنييني واهلستولوج يمقرر علمى فى التشريح اجلراح

 الباثولوجيا اجلراحية العامة يف يوعمل يمقرر علم

 فى البكرتيولوجيا يوعمل يمقرر علم

 فى الفارماكولوجبا يمقرر علم

 فى اجلراحة العامةوفروعها يكلينيكإو يعلممقرر 

 فى جراحة املسالك البولية يكلينيكإو يمقرر علم اجلزء الثاني

 فى التشريح والباثولوجيا اجلراحية اخلاصة يوعملي مقرر علم

 

 :نظام االمتحان
 : اجلزء األول

 .ساعات يف التشريح اجلراحي واهلستولوجيا والنمو اجلنيين + امتحان شفوي 3حتريري مدته  اختبار .1

يف الفسيولوجيا  والكيمياء احليوية والفارماكولوجيا + امتحان  ساعات 3حتريري مدته  اختبار .2

 .شفوي

  .ساعا ت يف الباثولوجيا اجلراحية اخلاصة وامليكروبيولوجيا + امتحان شفوي 3حتريري مدته  اختبار .3

 
 اجلزء الثاني:
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  .+ امتحان شفوي إكلينيكيوفروعها + امتحان  ةالعام ةساعات يف اجلراح 3 ةحتريري مدت اختبار .1

ساعات يف جراحة املسالك البولية والتشريح اجلراحي  3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .2

  .+ امتحان شفوي + امتحان يف العمليات إكلينيكيوالباثولوجيا اجلراحية اخلاصة + امتحان 

 جراحة العظام -28

 البند املقررات

 (يو عمل  )نظري واهلستولوجيا والنمو اجلنيين يالتشريح اجلراح

 اجلزء األول

 (يالفسيولوجيا والكيمياء احليوية )نظر

 (يالفارماكولوجيا )نظر

 (يوعمل يالباثولوجيا اجلراحية العامة )نظر

 ( يو عمل يالبكرتيولوجيا )نظر

 كلينيكى(إو يجراحة عامة وفروعها )مقرر علم

 اجلزء الثاني

 (وإكلينيكي ي)مقرر علم جراحة العظام

 موزعة كاآلتى:حماضرة 108يشمل 

General orthopedics(36 ) 

Regional orthopedics(51) 

Pediatric orthopedics (72) 

 حماضرة : 72يشمل  (عمليو ي)مقرر علم اإلصابات

General principles 

Fractures and dislocaations of upper limb and 

shoulder girdle. 

Fractures and dislocations of  

lower limb and pelvis. 

Fractures& dislocations of spine 

Pediatric fractures&dislocations 

 (يوعمل يباثولوجيا  جراحية خاصة )مقرر علم
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 :نظام االمتحان
 :ولاجلزء األ

 .ساعات يف التشريح والنمو اجلنيين واهلستولوجيا + اختبار شفوي 3حتريري مدته  اختبار .1

ساعات يف الفسيولوجيا والكيمياء احليوية والفارماكولوجيا + امتحان  3حتريري مدتة  اختبار .2

  .شفوي

ساعات يف الباثولوجيا اجلراحية العامة والبكرتيولوجيا +امتحان عملي +  3حتريري مدته  اختبار .3

  .امتحان شفوي

 :اجلزء الثاني 

 + امتحان شفوي إكلينيكي+ امتحان ساعات يف اجلراحة العامة وفروعها  3حتريري مدته  اختبار .1

+ امتحان شفوي +امتحان يف  إكلينيكيساعات يف جراحة العظام + امتحان  3حتريري مدته  اختبار .2

 .العمليات

 .+ امتحان شفوي اإلصاباتساعات يف  3حتريري مدته  اختبار .3

 

 التوليد وأمراض النساء -29

 البند املقررات

للمرأة  يألعضاء اجلهاز التناسل يفى التشريح التطبيق يوعمل يمقرر علم

 والنمو اجلنيين

 اجلزء األول

 فى فسيولوجيا التناسل والتكاثر والغدد الصماءي مقرر علم

 فى الباثولوجيا للجهاز التناسلى للمرأة يوعمل يمقرر علم

 فى الفارماكولوجيا يمقرر علم

 فى البكرتيولوجيا يمقرر علم

 فى الصحة العامة )فيما يتعلق باألمومة( يعلممقرر 

 فى األمراض الباطنة فيما خيتص باألمومة يي وإكلينيكمقرر علم

 فى اجلراحة العامة املتعلقة بتجويف البطن واحلوض يكلينيكإو يمقرر علم

 ياجلزء الثان فى التوليد شامال وسائل التشخيص احلديث يكلينيكإو يمقرر علم
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فى أمراض النساء شامال تنظيم األسرة ووسائل  يكلينيكإومقرر علمى 

 التشخيص احلديث

 

 : نظام االمتحان

 

 : اجلزء األول

 ساعات يف التشريح التطبيقي والنمو اجلنيين + امتحان شفوي 3حتريري مدته اختبار .1

+ والفارماكولوجى ساعات يف فسيولوجيا التناسل والتكاثر والغدد الصماء 3حتريري مدته  اختبار  .2

 .امتحان شفوي

 .+ امتحان شفوي ةساعات يف باثولوجيا اجلهاز التناسلي للمرأ 3حتريري مدته  اختبار  .3

 ي.+ امتحان شفو ةالعام ةساعات يف البكرتيولوجيا والصح 3حتريري مدته  اختبار  .4

لنفس جمال  إكلينيكيساعات يف جراحة جتويف البطن واحلوض + امتحان  3حتريري مدته  اختبار  .5

 الدراسة

لنفس   إكلينيكيساعات يف  األمراض الباطنة املتعلقة باحلوامل + امتحان  3حتريري مدته  اختبار  .6

 .جمال الدراسة

 
 : الثاني اجلزء

 .+ امتحان شفوي  إكلينيكيساعات يف التوليد + امتحان  3حتريري مدته  اختبار .1

 .+ امتحان شفوي  إكلينيكيامتحان ساعات يف أمراض النساء +  3حتريري مدته  اختبار .2

 ة. علي حالة أمراض  نساء وحالة والد التعليقحتريري مدته ساعتان يف  اختبار .3

 التخدير -30

 البند املقررات

 فى التشريح يمقرر علم

 اجلزء األول
 فى الفسيولوجيا مقرر علمي

 الفارماكولوجيا يف يوعمل يمقرر علم

 اإلكلينكيةمبادئ الفيزياء وطرق القياسات  يفي مقرر علم
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 فى األمراض الباطنة وإكلينيكي يمقرر علم

 اجلزء الثاني

 مقرر علمى فى تاريخ التخدير

 فى التخدير عمليمقرر علمى و

و العناية  اإلنعاشفى عالقة التخدير باألمراض وطرق  ي وعمليمقرر علم

 املركزة

 

 :  نظام االمتحان

 :األولاجلزء 

 .ساعات يف التشريح والفسيولوجيا + امتحان شفوي 3حتريري مدته  اختبار  .1

 .ساعة يف الفارماكولوجا + امتحان شفوي 2حتريري مدته  اختبار  .2

 .+ امتحان شفوي اإلكلينيكيةساعات يف مبادئ الفيزياء وطرق القياسات  3حتريري مدته  اختبار  .3

 
 

 

 :اجلزء الثاني

  .+ امتحان شفوي إكلينيكي+ امتحان  ةالباطن األمراضساعات يف  3حتريري مدته  اختبار  .1

) اختبار  حتريري شامل أسئلة طويلة ساعات يف التخدير  3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .2

 .+ امتحان شفوي إكلينيكي+ امتحان (    MCQSوصغرية ـ وإختبار يشمل أسئلة متعددة اإلجابات 

 
 

 التشخيصية األشعة -31

 البند املقررات

Radiation Physics شعاعيةي فى الفيزياء اإلوعمل يمقرر علم 

 Radiological اجلزء األول

positions and 

techniques 

فى تكنولوجيا الفحص  يوعمل يمقرر علم

 باألشعة
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Radiological  

Anatomy 
 التشريح الراديولوجى يف يوعمل يمقرر علم

Dark room 

principles 
 قواعد الغرفة املظلمة

Radio-Biology and 

nuclear medicine 

شعاع ي فى بيولوجية اإلوعملي مقرر علم

 والطب النووى

3 months shifts In 

Different units: 

Neuroradiology 

Head&Neck 

radiology 

Musculoskeletal 

rad. 

Cardiothoracic 

rad. 

Gastrointestinal 

rad. 

Genitourinary rad. 

Vascular imaging 

and 

Intervention. 

Breast imaging 

التشخيص  يف يكلينيكإو يمقرر علم

 باألشعة

 اجلزء الثاني

 
األسس  فىي كلينيكإوي علم مقرر

 كلينيكية للجراحة و الباطنةاإل

 يوعملي الباثولوجيا مقرر علم 

 

 : نظام االمتحان

 :اجلزء األول
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 ساعات فى الفيزياء اإلشعاعية )واختبار عملي وشفوي( 3حتريري مدته اختبار  .1

ساعات فى تكنولوجيا الفحص باألشعة والتشريح الراديولوجي )واختبار  3اختبار حتريري مدته  .2

 عملي وشفوي(.

ساعات فى استخدامات النظائر املشعة والبيولوجيا اإلشعاعية وقواعد الغرفة  3اختبار حتريري مدته  .3

 مة واإلحصاء البيولوجي )اختبار عملي و شفوي (.املظل

 :اجلزء الثاني

 ساعات فى التشخيص باألشعة )واختبار عملي وشفوي(. 3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

ساعات فى األسس االكلينيكية للجراحة العامة وأمراض الباطنة فيما له  3اختبار حتريري مدته  .2

 إكلينيكي وشفوي لكل منهما(.عالقة باألشعة  )واختبار  

 اختبار حتريري مدته ساعتان فى الباثولوجيا فيما له عالقة باألشعة مع اختبار شفوي. .3
 

 عالج األورام : -32

 البند املقررات

 فى الفيزياء االشعاعية الطبية عمليمقرر علمى و

 اجلزء األول

فى بيولوجيا األورام والتأثريات البيولوجية لالشعاع والوقاية  عمليمقرر علمى و

 منها

 فى باثولوجيا األورام عمليمقرر علمى و

 فارماكولوجى األدوية املضادة للسرطان- مقرر واحد اختيارى من اآلتى:

اجلينات وعالقتها  - املناعة وعالقتها باألورام - بيولوجيا اشعاعية جتريبية– 

 باألورام

 البيولوجية اجلزئية لألورام -

 شعاع والنظائر املشعةوإكلينيكي فى عالج األورام باإل يمقرر علم

 اجلزء الثاني

 فى  عالج األورام  بالعقاقري )الكيمائيات(وإكلينيكي  يمقرر علم

 فى أسس اجلراحة والباطنة مبا له عالقة بعالج األورام:وإكلينيكي مقرر علمى 

 الباطنة،  اجلراحة

 شعاع والنظائر املشعةمقرر علمي يف تكنولوجيا اإل
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 ي من اآلتى:مقرر واحد اختيار

 أورام األطفال )مقرر متقدم(

 األورام العناية املركزة فيما له عالقة مبرضى

 الطب النفسى وعالقته بالورام

 العالج الكيميائى املكثف

 عن قرب يشعاعالعالج اإل

 ثالثى األبعادشعاعى العالج اإل

 أورام الدم اخلبيثة

 معاجلة املعلومات

 :نظام االمتحان

 : اجلزء األول

 ساعات فى الفيزياء اإلشعاعية )واختبار عملي وشفوي(. 3اختبار حتريري مدته  .1

ساعات فى بيولوجيا األورام والتأثريات البيولوجية للعالج اإلشعاعي والوقاية  3اختبار حتريري مدته  .2

 )واختبار عملي وشفوي(.منها 

 ساعات فى باثولوجيا وبائيات األورام )واختبار عملي وشفوي(. 3اختبار حتريري مدته  .3

 اختبار حتريري مدته ساعة ونصف فى املقرر االختياري )واختبار عملي وشفوي(. .4

 : اجلزء الثاني

والنظائر املشعة والعقاقري ) ساعات فى عالج األورام باالشعاع  3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

 واختبار  إكلينيكي وشفوي(.

ساعات فى تكنولوجيا العالج اإلشعاعي والنظائر املشعة )واختبار إكلينيكي 3اختبار حتريري مدته  .2

 وشفوي(.

ساعات فى أسس اجلراحة والباطنة مبا له عالقة باألورام )واختبار  3اختبار حتريري مدته  .3

 إكلينيكي وشفوي(.

 ساعة فى املقرر االختيارى )واختبار إكلينيكي وشفوي(. 1.5حتريريى مدته  اختبار .4
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 الروماتيزم والتأهيل : -33

 البند املقررات

 مقرر علمي فب التشريح التطبيقي فيما خيتص باجلهاز احلركي والعصيب  والنفسي

 اجلزء األول

احلركي والعصيب  مقرر علمي وعملي  فى الفسيولوجيا التطبيقية فيما خيتص باجلهاز

 والدورة الدموية والتنفس والغدد الصماء

 مقرر طيب وإكلينيكي فى األمراض الباطنة العامة وختصصاتها

 مقرر نظري وشفهي فى الطبيعة التطبيقية

 مشاهدات تطبيقية بقسم الروماتزم والتأهيل ملا درس باملواد السابقة

 والعالج الدوائي واجلراحيمقرر علميفى األمراض الروماتيزمية 

 اجلزء الثاني

 

 مقرر علمي وعملي فى أمراض اجلهاز احلركي األخري

 مقرر علمي و عملي يف أمراض املناعة

مقرر علمي وعملي فى االستعماالت اإلكلينيكية للوسائل الطبيعية فى التشخيص 

 والعالج

 واألجهزة التعويضيةمقرر علمي وعملي فى التأهيل واألطراف الصناعية 

 تدريب عملي وإكلينيكي ملا جاء بالبنود السابقة

 

 :نظام االمتحان

 :اجلزء األول

 ساعات فى التشريح التطبيقي )مع اختبار شفوي(. 3اختبار حتريرى مدته  .1

 ساعات فى الفسيولوجيا التطبيقية )مع اختبار شفوي(. 3اختبار حتريري مدته  .2

ساعات فى أمراض الباطنة العامة وختصصاتها )مع  اختبار إكلينيكي  3اختبار حتريري مدته  .3

 وشفوي(

 ساعات فى الطبيعة التطبيقية + اختبار شفوي 3اختبار حتريري مدته  .4
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 اجلزء الثاني:

ساعات فى األمراض الروماتزمية وأمراض املناعة )مع اختبار إكلينيكي  3اختبار حتريري مدته  .1

 وشفوي(

ساعات فى أمراض اجلهاز احلركي األخري والطب الطبيعي والتأهيل واألطراف  3اختبار حتريري مدته  .2

 الصناعية واألجهزة التعويضية )مع اختبار عملي وشفوي وإكلينيكي(.

 
 

 أمراض الدم -34

 البند املقررات

 الفسيولوجيا ) نظري (

 اجلزء األول

 الكيمياء احليوية ) مقرر علمي وعملي (

 علمي ( فارماكولوجيا ) مقرر

 الباثولوجيا اإلكلينيكية والبكرتيولوجيا ) مقرر علمي وعملي (

 الباثولوجيا ) مقرر علمي وعملي (

 األمراض الباطنة العامة ) مقررعلمي وإكلينيكي(
 اجلزء االثاني

 أمراض الدم ) مقرر علمي وإكلينيكي (

 

 : نظام االمتحان
 : اجلزء األول

 ساعات يف الفسيولوجيا والكيمياء احليوية + اختبار شفوي. 3اختبار حتريري مدته  .1

 ساعات يف الفارماكولوجيا + اختبار شفوي.  3اختبار حتريري مدته  .2

 ساعات يف الباثولوجيا + اختبار عملي + اختبار شفوي. 3اختبار حتريري مدته  .3

اختبار عملي +  ساعات يف الباثولوجيا اإلكلينيكية والبكرتيولوجيا + 3اختبار حتريري مدته  .4

 اختبار عملي + اختبار حتريري.

 : اجلزء الثاني

 ساعات يف األمراض الباطنة + اختبار إكلينيكي + اختبار شفوي.  3اختبار حتريري مدته  .1

 ساعات يف أمراض الدم + اختبار عملي + اختبار شفهي.  3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .2
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 طب العائلة -35

 البند املقررات

 اجملتمعطب 

 

 

الدراسة التمهيدية قبل الفصل 

شهور ( حكم  6الدراسي األول   ) 

 خاص بطلب األسرة

 مدخل علم النفس والعلوم السلوكية

 نظم املعلومات واحلاسب اآللي

 وراثة ومناعة

 فارماكولوجيا إكلينيكية واقتصاديات العالج

 باثولوجيا عامة

 أطفال ( –علوم إكلينيكية ) باطنه عام 

 ندوات ( –مقررات تكاملية بني التخصصات ) طب العائلة 

 طب اجملتمع

 اجلزء األول

 فصل دراسي

 شهور ( 6) 

 طب نفسي

 علوم إكلينيكية

 توليد وأمراض نساء وجراحة عامة وصابات وعيون وأنف وأذن

 ندوات ( –مقررات تكاملية بني التخصصات ) طب العائلة 

 والصحة املهنية والسمومطب اجملتمع 
 اجلزء الثاني

 

 فصل دراسي أول

 شهور ( 6) 

 الطب النفسي

 باطنه عامة وفروعها

 أطفال

 توليد

 جراحة عامة وفروعها

 أمراض ذكورة –أمراض جلدية 

 فحوصات طبية ) حتاليل معملية ، األشعة وفروعها ، املناظري (

 طب العائلة ( ندواتمقررات تكاملية بني التخصصات ) 

  أمراض باطنية عامة وفروعها

 
 فصل دراسي ثاني

 شهور ( 6) 

 أطفال

 توليد ونساء

 جراحة عامة وأصابات
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  طب نفسي

 ندوات ( –مقررات تكاملية بني التخصصات ) طب العائلة 

 طب نفسي

 فصل دراسي ثالث

 شهور ( 6) 

 : مقررات اختيارية أي من التخصصات التالية

خيتار الطالب ختصصني من التخصصات املذكورة ) باطنة عامة وفروعها 

 جراحة عامة ( –توليد وأمراض نساء  –طب أطفال  –

 ندوات ( –مقررات تكاملية بني التخصصات ) طب العائلة 

 : نظام االمتحان

 : القسم التمهيدي

 ساعات + اختبار عملي + اختبار شفهي.  3اختبار حتريري يف طب اجملتمع مدته  .1

 ساعات + اختبار شفهي.  3اختبار حتريري يف العلوم السلوكية واالجتماعية مدته  .2

 ساعات + اختبار عملي + اختبار شفهي.                      3اختبار حتريري يف نظم املعلومات واحلاسب اآللي مدته  .3

 : زء  األولاجل

 ساعات + اختبار عملي + اختبار شفهي. 3اختبار حتريري يف طب اجملتمع مدته  .1

 ساعات + اختبار شفهي.  3اختيار حتريري يف العلوم السلوكية واالجتماعية مدته  .2

 ساعات + اختبار عملي + اختبار شفهي.  3اختبار حتريري يف نظم املعلومات واحلاسب اآللي مدته  .3

 ساعات + عملي + شفهي.  3اختبار حتريري يف الباثولوجيا التطبيقية مدته  .4

 : اجلزء  الثاني

 +  اختبار شفهي.  اختبارعمليساعات +  3اختبار حتريري يف طب اجملتمع والصحة املهنية مدته  .1

 ساعات + اختبار إكلينيكي + اختبار شفهي.  3اختبار حتريري يف الطب النفسي مدته  .2

 ساعات + اختبار عملي + اختبار شفهي.  3يري يف األمراض الباطنة وفروعها مدته اختبار حتر .3

 ساعات + اختبار إكلينيكي + اختبار شفهي.  3اختبار حتريري يف طب وأمراض األطفال مدته  .4

 ساعات + اختبار إكلينيكي + اختبار شفهي.  3اختبار حتريري يف اجلراحة العامة واإلصابات مدته  .5

 ساعات + اختبار إكلينيكي + اختبار شفهي  3ري يف التوليد وأمراض النساء مدته اختبار حتري .6

ساعات + اختبار إكلينيكي + اختبار شفهي  3اختباران حتريريان يف طب العائلة مدة كل منهما  .7

 ويشمل الوسائل التشخيصية. 
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ساعات +  3ذكورة مدته اختبار حتريري يف العيون ، واألذن واألنف واحلنجرة ، واألمراض اجللدية وال .8

 امتحان إكلينيكي +امتحان  شفهي. 

 

 

 ثانيًا: املقررات الدراسية لربامج املاجستري:

 نفس املواد املقررة على دبلومات التخصص باإلضافة إىل: 

 كراسة االنشطة:  •

يسجل بها حضور الندوات العلمية والدورات التدريبية واملؤمترات ومناقشات 

 .الرسائل العلمية

 .الرسالة العلمية •

 

 

 

 ثالثًا: املقررات الدراسية لربامج الدكتوراه:

 تشريح : -1

 البند املقررات 

 مقررين من املقررات التالية: % من الدرجة 25وخيصص له 

 اجلزء األول

Histology&techniques اهلستولوجيا 

Molecular Biology البيولوجيا اجلزيئية 

Bioanthropology األنثرويولوجيا البيولوجية 

Radiological anatomy يالتشريح األشع 

Comparative anatomy التشريح املقارن 

Advanced 

Neuroanatomy 
 التشريح العصبى )مستوى متقدم(
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Basic Genetics الوراثة األساسية 

وجتهيز عينات تشرحيية 

للتدريس والتدريب على أساليب 

 التحنيط احلديثة.

يسجل فيهااألنشطة العلمية من حضور 

مؤمترات علمية ودورات تدريبية 

واملساهمة فى حتضري عينات تشرحيية 

 للمتحف

 كراسة

 األنشطة

 

تشريح  مادة التشريح البشرى شاماًل

اجلهاز العصبى و التشريح التطبيقى 

 (ي)اجلراح

 ياجلزء الثان

 

 : نظام اإلمتحان

 

ساعات فى املقرر الرئيسي + إختبار عملي+ إختبار  3اختباران حتريريان )ورقتان( مدة كل منهما  .1

 % من الدرجة.  75شفوي وخيصص له 

ساعات ) ورقة واحدة ( فى املقررات االختيارية + إختبار عملي + إختبار شفوي  3اختبار حتريري مدته  .2

 % من الدرجة. 25وختصص له 

 

   

 اهلستولوجيا: -2

 البند املقررات

 اإلجباريةيشمل اآلتى: مواد التخصص 

 لنظرياجلزء ا

 

 مقدمة عن اهلستولوجى وتشمل: أ(

 للخاليا واألنسجة يالرتكيب امليكروسكوب -

 يطرق حتضري العينات لفحصها بامليكروسكوب الضوئ -

 واإلليكرتوني.

 ب( بيولوجيا اخللية وتشمل:

 للنواة والسيتوبالزم يالرتكيب اجملهر -
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 طرق انقسام اخلاليا -

 الوراثة مع نبذة عن األمراض الوراثية -

 ج( دراسة أنسجة اجلسم املختلفة:

 ياجلهاز اللمفاو ، خناع العظم ، الدم، النسيج الضام،  يالنسيج الطالئ

 ، وجهاز املناعة

 ، املفاصل، العظام، الغضاريف واألربطة واألوتار

 .العضالت املختلفة ،النسيج العصيب

 رسائل 10مناقشة  حضور ، حضور املؤمترات

 االشراف بصفة دورية علىو ستري ودكتوراهماج

Student  Seminar 
طالب بعد تقييمه من أساتذة متميز مع الزمالء أو ال يأى نشاط  علم

 حضور ورش عمل  -القسم 

 دريبية خارج القسمعلمية وت

 كراسة األنشطة

 العمليةالتدريبات  

 حتت اشراف املرشد األكادميى: خيتار الطالب مقررين 

 اختياريةختصص مواد 

 ونقل األعضاء ياجلهاز املناع

 زرع األنسجة

 اإلليكرتوني امليكروسكوب 

 تفاصيل اجلهاز العصيب

 البيولوجيا اجلزيئية

 علم الوراثة البشرية

 علم األجنة

 :متحاننظام اال

  

ساعات فى املقررات اإلجبارية + إختبار عملي +  3اختباران حتريريان )ورقتان( مدة كل منهما   .1

 إختبار شفوي.    
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 ساعات فى املقررات اإلختيارية + إختبار عملي+ إختبار شفوي )ورقة واحدة(. 3اختبار  حتريرى مدته  .2

 

 كيمياء حيوية : -3

 البند املقررات

 املواضيع اآلتية: نظرييشمل اجلزء ال

مواد 

التخصص 

 االجبارية

Eucaryotic cell structure  تركيب اخللية 

Proteins:composition &structure 

Structure-function relationship of protein families  
 تركيب ووظائف الربوتينات

Enzymes:classification,kinetics,control  
 تقسيم وفعل اإلنزميات

Carbohydrate metabolism:Major and special 

pathways,and their control 
 أيض التمثيل للنشويات

Lipids:Utilization,storage and Metabolism of special 

lipids 
 أيض الدهون

Amino Acids:General pathways and individual a.a. 

metabolism 
 أيض األمحاض األمينية

Purine and Pyrimidine nucleotide metabolism  
 أيض النيوكليتدات

Metabolic interrelations  عالقة األيض بعضها ببعض 

DNA:The replicative process & repair  عمل اجلينات الوراثية 

RNA:Structure,transcription  and posttranscriptional 

modification   
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 البند املقررات

 اجلينات الوراثيةتركيب وعمل 

Protein synthesis:translation and 

posttranslational modifications تصنيع الربوتينات 

Recombinant DNA and Biotechnology  
 طريقة حتديد اجلينات

 Regulation of gene expression تنظيم اجلينات 

Biochemistry of peptide and steroid hormones 
 كيمياء اهلرمونات

Molecular cell biology,biotransformations , the 

cytochrome P-450 
 تركيب اخللية الدقيق وحتويالتها

Iron and Heme Metabolism,Gas transport and pH 

regulation 
 أيض احلديد واهليموجلوبني

Digestion and Absorption of basic nutritional  

constituents 

 اهلضم واإلمتصاص للمواد املخلقة

Principles of nutrition,macronutrients and 

micronutrients 
 أساسيات التغذية

Spectrophotometry-Flame Photometry-

Chromatography-Electrophoresis-Coloimetric assays-

Competitive binding assays(RIA,ELISA 

Molecular Biology techniques 
 قياس املواد املخلقة بطرق خمتلفة هلا الكروماتوجراف 

اجلزء 

 عمليال
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 البند املقررات

Subcellular fractionation-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. 
 القياس الدقيق لتفاعالت اخللية

مواد 

التخصص 

 االختيارية

 

 :نظام اإلمتحان

 ساعات ) ورقتان ( + اختبار عملي + إختبار شفوي. 3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

 
 

 طفيليات : -4

 البند املقررات

 يتم اختيار مقررين فقط من اآلتى:

 اجلزء األول

 ميكروبيولوجيا

 باثولوجي

 إكلينيكيةباثولوجيا 

 كيمياء حيوية

 وراثة

 طب جمتمع

 طب املناطق احلارة

 علم األنسجة

 حتتوى على:

 كراسة األنشطة
حضور الندوات العلمية والدورات التدريبية واملؤمترات ومناقشة الرسائل 

 العلمية بالقسم

 Review articles تقديم مقالني فى موضوع حديث
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على  ي)حتتو شرحية جمهزة 100على ما ال يقل عن  يحتتوتقديم علبة 

 الطفيليات املختلفة وأطوارها(

 على رسومات توضيحية للدروس العملية يتقديم كراسة حتتو

يعترب احلصول على دبلوم فى أحد فروع الطب التى هلا عالقة بعلم 

ات ساع 4لعدد  يمساو وكذلك املاجستري، ساعة 2الطفيليات مساوى لعدد 

 ختصم من كراسة األنشطة )باستثناء ماجستري الطفيليات(

 

 ثانياجلزء ال يشمل مواد التخصص اآلتية:

 ديدان طبية

 

 حشرات طبية

 الطفيليات وحيدة اخللية

 املناعة واألمراض الطفيلية

 طرق تشخيص الطفيليات

 الطرق املختلفة جلمع العينات وحفظها وفحصها وتشخيصها

 العامة واخلاصة ملكافحة األمراض الطفيليةالطرق 
 

 : نظام اإلمتحان

 ساعات فى املواد األساسية + إختبار عملي + إختبار شفوي. 3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

  ساعات فى املواد اإلختيارية + إختبار عملي + إختبار شفوي. 3اختبار  حتريري مدته  .2

 

 باثولوجيا: -5

 البند املقررات

 يشمل مواد اجبارية هى:

مواد 

 التخصص

 General Pathologyباثولوجيا عامة 

 Special Pathologyباثولوجيا خاصة تضم اآلتى :

 باثولوجيا القلب واألوعية الدموية
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 باثولوجيا اجلهاز التنفسي

 باثولوجيا الفم

 باثولوجيا اجلهاز اهلضمي والكبد

 البوليباثولوجيا الكلي واجلهاز 

 باثولوجيا اجلهاز التناسلي للرجال

 باثولوجيا اجلهاز التناسلي والثدى للسيدات

 باثولوجيا اجلهاز احلركي واملفاصل

 باثولوجيا الدم والغدد اللمفاوية والطحال

 باثولوجيا أمراض األطفال

 باثولوجيا العني وملحقاتها

 باثولوجيا الغدد الصماء

 األنف واألذن واحلنجرةباثولوجيا 

 باثولوجيا املخ واألعصاب

 باثولوجيا اجللد

 باثولوجيا اخللية

 باثولوجيا اجلزيئات احليوية باخللية

 باثولوجيا املناعة ومناعة األورام

 باثولوجيا  املناعة الكيميائية لألنسجة

 الضوئي فى التشخيص الباثولوجي استخدامات اجملهر اإلليكرتوني والتعداد التدفقي وحملل الصور

 

 عمليالتدريب ال وتشمل: إجباريةكلها 

 تقطيع ووصف العينات اجلراحية

 

 أخذ عينات من املرضى باالبرة الرفيعة

جتهيز العينات للفحص بالطرق املختلفة ويشمل التمرير والتقطيع بامليكروتوم 

 والصبغة

 فحص وتشخيص العينات بامليكروسكوب

 الصفة التشرحيية الباثولوجيةعمل 

 تشخيص عينات مصبوغة بطريقةاملناعة الكيميائية

 اإلشراف على الكتابة العلمية واإلخراج الفين لتقارير الباثولوجي الصادرة من القسم
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أحباث منشورة بالدوريات فى اجتماع القسم العلمي. حضور االجتماع  5تقديم ونقد 

 اإلجيايبية فى أنشطته . حضور مناقشات الرسائل واملؤمتراتالدوري  واملشاركة 

كراسة 

 االنشطة

 :نظام اإلمتحان

 ساعات )ورقتان( + إختبار عملي+ إختبار شفوي. 3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

 

 امليكروبيولوجيا الطبية واملناعة : -6

 ملقرراتا لبندا

وا د م

 التخصص

 اآلتية:واد اإلجبارية امل  شملت

 كرتيولوجيا طبية )تشخيصية وتطبيقية(ب

 ريوسات طبية )تشخيصية وتطبيقية(ف

 طريات طبية )تشخيصية وتطبيقية(ف

 ندسة وراثية وبيولوجيا جزيئيةه

 راقبة عدوي املستشفياتم

 عقيم ومضادات امليكروباتتلا

 ملناعة ورد الفعل املناعيا

 وتشمل :ملناعة الطبية والتطبيقية ا

 اجلهاز املناعي ونقل األعضاء

 اجلهاز املناعي واملناعة الذاتية

 ورام اخلبيثةاجلهاز املناعي واأل

 اجلهاز املناعي وأمراض نقص املناعة

 اجلهاز املناعي واألمراض املعدية

لتدريبات ا

 العملية

 االكلينيكيةو

 شمل الطرق املعملية والوسائل التشخيصيةت

تخصص ال

 الدقيق

 بكتريية والفريوسية والفطرية(لرق تشخيص األمراض املعدية )اط

 لتعقيم ومضادات امليكروبات مراقبة عدوي املستشفيات وتتبع مصادر العدويا
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 ندسة وراثية وبيولوجيا جزيئية وتقنيات متقدمةه

 ملناعة ورد الفعل املناعيا

 ناعة طبية وتطبيقية مصلية وخلويةم

 موضوع رسالة الدكتورااةسب ح

 

 راسة األنشطةك

 شمل:ت

ضور الندوات العلمية واملؤمترات العلمية والدورات التدريبية املتقدمة ح

 يف التقنيات احلديثة

 قديم حبثني من الدوريات  العلميةت

 قديم موضوعني مرجعيني يف االجتماع العلميت

 

 :ظام االمتحانن

ساعات + اختبار عملي شاماًل التقنيات املتقدمة + اختبار شفوي  3منهما اختباران حتريريان مدة كل  .1

 شامل كل املقررات يف مادة التخصص " امليكروبيولوجيا الطبية واملناعة "

 

 الفارماكولوجى:  -7

 املقررات   البند

 القسم األول

 تشمل: دراسات نظرية وعملية:  -1

 مناهج إجبارية -أوال

 التطورات احلديثة وكذلك املنظور املستقبلي املتوقعدراسة  -1

 أسس علم الفارماكولوجي. -

 فارماكولوجيا األجهزة احليوية واملواد الفعالة باجلسم. -

 الفارماكولوجيا اجلزيئية  -

 مضادات العدوى وعالج األورام -

 الفيتامينات ومضادات األكسدة -

 فارماكولوجيا املناعة -

 فارماكولوجيا اجلينات. -
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 التداخل الدوائي -

 الفارماكولوجيا اإلكلينيكية: -2

 املستحدث واملتوقع يف عالج خمتلف األمراض -

 فارماكولوجيا الطفولة والشيخوخة. -

 فارماكولوجيا احلمل والرضاعة -

 تأثري األمراض على حركية الدواء -

 

 القسم الثاني

 ساعة معتمدة لكل موضوع 2ثالثة مواضيع بواقع  اختيارية: خيتار الطالبمناهج  -ثانيا

 املستحدث واملتوقع يف 

 فارماكولوجيا السلوك والنفس. -1

 سوء استخدام األدوية واإلدمان. -2

 املستحدث واملتوقع يف مضادات العدوى واألورام. -3

 دراسة متقدمة يف فارماكولوجيا الفم واألسنان. -4

 ييم الدواء وتطويره.طرق تق -5

 اقتصاديات الدواء. -6

 العالج البديل. -7

 دراسة متقدمة يف القياس الكروماتوجرايف. -8

 دراسة متقدمة يف القياس الكهربائي واإللكرتوني لنشاط املخ -9

 واألعصاب والعضالت.

 كراسة األنشطة

 ( سيمينار.2تقديم عدد ) -1

 ( نادي دوريات.2تقديم عدد ) -2

 تقديم بروتوكول حبث حلل مشكلة فارماكولوجية. -3

 حضور أربعة مؤمترات علمية. -4

 حضور دورة تدريبية أو ورشة عمل خارج القسم. -5

 

 : نظام اإلمتحان

 .+ إختبار عملي + إختبار شفوي ) ورقتان (ثالث ساعات كل منهما مدة يان حتريراختباران  .1
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 الفسيولوجى : - 8

 البند املقررات

 مقررات اجبارية هى: تشمل

مناهج 

 نظرية

 فسيولوجيا القلب واجلهاز التنفسى

 فسيولوجيا سوائل اجلسم واجلهاز البوىل

 فسيولوجيا اجلهاز العصبى

 فسيولوجيا الغدد الصماء واجلهازالتناسلى

 فسيولوجيا اجلهاز اهلضمى وامليتابوليزم

 ومواد اختيارية مما يلى:

 اجلزيئيةالبيولوجيا 

 اجلينات الوراثية والعالج باجلينات

 زرع األعضاء

 فسيولوجيا الرياضة

 واإللكرتونيةأجهزة وطرق القياس الكهربائية 

 تدريبات عملية

 جتارب متطورة فى املواضيع التالية:

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 smooth muscle contraction 

Assessment of Neuromuscular transmission 

Assessment of autonomic functions 

Recording EMG and nerve conduction 

Study of platelet aggregation 
 للقسم ياحلضور واملشاركة فى االجتماع الدور
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كتابة وعرض موضوعني فى نادى الدوريات ومراجعة شاملة ملوضوعني 

 فسيولوجيا تطبيقية  مع عرضهما

كراسة 

 أنشطة

 الفسيولوجيةللعلوم ي حضور ومشاركة فى املؤمتر السنو

 للعلوم األساسية يحضور ومشاركة فى املؤمتر السنو

 يحضور ومشاركة فى مؤمتر الكلية السنو

ساعتني بالدورات التدريبية أو ورش العمل خارج القسم ميكن تقييمها 

 معتمدتني

 :  نظام اإلمتحان

 عملي+اختبار شفويساعات فى مادة التخصص +اختبار 3اختباران حترريان مدة كل منهما   .1

 
 األمراض الباطنة: - 9

 البند املقررات 

 

 فصل دراسي واحد فى العلوم الطبية األساسية

يقوم بالتدريس بها قسم الباطنة  واالستعانة باألقسام  -أ

 املتخصصة.

يكون اإلمتحان فى هذه املواد حتت االشراف واملسئولية  -ب

 املباشرة لقسم الباطنة.

 اجبارية:أوال :مواد 

 القسم األول

Applied Biochemistry 1الكيمياء احليوية التطبيقية ) 

Applied  Physiology 2الفسيولوجيا التطبيقية ) 

Applied Pathology  & 

Clinical Pathology 
 ( الباثولوجيا التطبيقية واإلكلينيكية3

Clinical Pharmacology 4الفارماكولوجيا اإلكلينيكية ) 

 ثانيُا مواد اختيارية خيتارأحداها 

Genetics& immunology 1املناعة والوراثة ) 

Radiodiagnosis,nuclear 

medicine,Electrophysiol

ogy (ECG,EEG, EMG..) 

 ( طرق التشخيص احلديثة2
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Medical virology, 

Bacterio-Logy & 

Parasitology. 

 ( الفريولوجى، البكرتيولوجى3

 الطبية الطفيليات
 

 يسجل بها حضور واجراء األنشطة املختلفة وهى: 

كراسة 

 األنشطة

 املؤمترات والندوات العلمية 

أشهر لكل مهارة وحتسب لكل  6

 ساعات معتمدة 4مهارة 

 –دورات تدريبية فى املهارات املختلفة مثل :املناظري الضوئية 

العناية املركزة -قسطرة القلب -املوجات فوق الصوتية  -الديلزة 

 الدوبلر-

ساعة لكل حبث  1حيسب 

وحيتسب ساعتني للبحث اذا قدم 

شخصيا بواسطة الطالب فى مؤمتر 

 علمى

اجراء أحباث اضافية غري مستمدة من رسالتى املاجستري 

 والدكتوراه تقدم فى اجتماع الدوريات العلمية

Journal club 

ختصم هذه الساعات من كراسة 

 اآلنشطة )غري اجبارى(

 2يعترب احلصول على دبلوم فى أحد فروع الباطنة مساو لعدد 

 ساعة، واملاجستريفى أحد الفروع  مساو ألربع ساعات

 مواد التخصص :         ثالثة فصول دراسية تشمل 

 القسم الثاني

 حماضرات نظرية 

GRAND ROUND  علمي موسعاجتماع 

JOURNAL CLUB ندوة الدوريات احلديثة 

 دروس اكلينيكية مرتني أسبوعيا 

 مرور داخلي فى األقسام 

 :نظام اإلمتحان

 ساعات فى العلوم االكلينيكية والتخصصية. 3إختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

 عالجها.إختبار حتريري مدته ساعة ونصف حلالة يتوىل الطالب شرحها ووصف    .2

 باثولوجيا( +  اختبار شفوي. –ساعات فى العلوم االكادميية ) فسيولوجيا 3اختبار حتريري مدته .3

 اختبار إكليينيكي.  .4

 اختبار شفوي يف األمراض الباطنة. .5

 اختبار عملي فى الوسائل التشخيصية.  .6
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 األمراض الصدرية: - 10

 البند املقررات

 علوم أساسية )إجباري( وهى:

 اجلزء األول
 تطبيقات إكلينيكية على باثولوجيا أمراض اجلهاز التنفسي

 تطبيقات إكلينيكية على باثولوجيا مرض الدرن

 تطبيقات إكلينيكية على فسيولوجيا اجلهاز التنفسي

 تشمل اآلتى:

 كراسة أنشطة

 املؤمتر العـلمى  لقسم الصدر

 املؤمترات العـلمية األسبوعية

 األسبوعيةالندوات العلمية 

 كتاب موضوعات حديثة

 مناقشة الرسائل

 أنشطة علمية خمتلفة

 حضور عيادة خارجية

 عيادة الدرن

 يشمل علوم إجبارية واختيارية:

 اجلزء الثاني

 علوم إجبارية هى:

 أساسيات علم األمراض الصدرية

 تشخيص األمراض الصدرية

 عالج األمراض الصدرية املختلفة

 بالطرق التقليدية واحلديثة

 تشخيص وعالج مرض الدرن

 وسائل الوقاية من األمراض الصدرية

 طرق السيطرة على األمراض الصدرية

 فقط: 2منهج معمق خيتار منه الطالب 

 طرق التشخيص/ العالج بالعنايةاملركزة

 فسيولوجيا التنفس وقياس وظائف الرئة

 بالوسائل التداخلية ألمراض الصدر الوسائل الشخيصية والعالج

 اختبارات احلساسية والربو الشعبى
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 : نظام اإلمتحان

 ساعات فى األمراض الصدرية يشمل جزء اختياري. 3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

 الفسيولوجيا مدة كل منهما ساعة ونصف فى يوم واحد. –اختبار حتريرى فى الباثولوجيا  .2

 اختبار حتريرى : حالة ، مدته ساعة ونصف.  .3

 كتابة تقرير. -حالة قصرية  -اختبار إكلينيكي يشمل: حالة طويلة  .4

اختبار شفهي ويشمل  وظائف التنفس، عمل منظار شعيب، التعامل مع حاالت الرعاية املركزة، عمل  .5

 اختبارات احلساسية )أو كتابة(

 

 األمراض اجللدية : -11

 البند املقررات

التدريس قسم اجللدية واألقسام املعنية على أن يكون 

 االمتحان حتت االشراف املباشر لقسم اجللدية:

 اجلزء األول

 كيمياء حيوية وبيولوجيا جزيئية

 بيولوجيا خلوية وجينات

 ميكروبيولوجيا

 علم املناعة فيما خيتص باجللدية

 باثولوجيا فيما خيتص باجللدية

 رسائل علميةحضور مناقشات 

 كراسة أنشطة

 حضور مؤمترات علمية

 حضور اجتماع القسم العلمى الدوري

 حضور عرض حاالت العيادة اخلارجية

 حضور املرور على القسم الداخلي

 جيب حضور

 واستيفاء

من  كراسة  75%

 األنشطة

حضور تدريب وحدتي العالج  -

 الضوئي والعالج بالليزر

عملية خاصة مع أعضاء هيئة تدرب على مهارات  -

 التدريس بالقسم مثل:

Patch testing,Tzanck smear 

KOH examination of skin 

Scrapings,and hair and nail 

clipping,trichograms,Wood 

Light use, simple surgical 
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Procedures etc… 

 ثالثة فصول دراسية ويشمل:

 اجلزء الثاني

 

 

 

 

 األمراض اجللديةاملقرر األساسي:علم 

 فقط: 2مقررات اختيارية خيتار منها 

 باثولوجيا اجللد )التدريس واالمتحان

 بواسطة قسمي اجللدية والباثولوجيا(

 علم اجللد اجلراحي )تدريس واختبار

 بواسطة قسمى اجللدية واجلراحة (

 بيولوجيا ضوئية )بعض دروس عملية

التدريس واالمتحان باملعهد القومى لعلوم الليزر ويتم 

 بواسطة اجللدية(

 األقربازين فيما خيتص باجللدية

مقرر خارجى : حضور أو تدريب مبركز تعليمى أو جامعة 

 أجنبية أربعة

أسابيع الكتساب خربة  خاصة بناء على ضوابط 

 وبروتوكول يقره القسم

 :نظام اإلمتحان

 األمراض اجللدية يشتمل على أسئلة اختيارية واسئلة إجبارية.ساعات فى 3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

 اختبار حتريري لكل مقرر اختياري مدته ساعتني. .2

اختبار حتريري مدته ساعة ونصف ساعة حلالة يتوىل الطالب مناقشتها من ناحية: أسبابها / تشخيصها / وصف  .3

 عالجها.

 ة والباثولوجيا +  اختبار عملي+ اختبار شفوي.ساعات فى امليكربيولوجيا واملناع3اختبار حتريري مدته  .4

 ساعات فى كل من البيولوجيا اخللوية واجلينات والبيولوجيا اجلزئية. 3اختبار حتريري مدته  .5

 حاالت وتتم مناقشة الطالب فى كل حالة.  8 -5اختبار إكلينيكي شامل على عدد   .6

 دقيقة لكل طالب.  45اختبار شفوي شامل  .7

 سلية واجلنسية والعقم وجراحتها) أمراض الذكورة( :األمراض التنا -12

 البند املقررات

 مناهج أساسية تشمل اآلتى:
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 ذكورة جزء أول : اخلصية وعقم الرجال

 : القضيب واالضطرابات اجلنسية ثانيذكورة جزء 

 األمراض اجلنسية املعدية

 التشريح التطبيقى

 الباثولوجيا التطبيقية

 اإلكلينيكيةالباثولوجيا 

 ساعات: 6جمموعه  من خيتار 

 مناهج اختيارية

 البيولوجيا اجلزيئية

 االضطرابات اجلنسية عند املرأة

 فارماكولوجيا اجلنس والعقم وعالج األمراض اجلنسية املعدية

 واإلخصابطرق مساعدة احلمل 

 املناعة وعالقتها بأمراض الذكورة والتناسل

 للرجل يللجهاز التناسل التصوير الطيب

 تشمل األتى:

 كراسة األنشطة

 حضور مؤمترات وندوات

 ساعة( 1= يعمل، ساعة 2= ي)مؤمتر دول

 املشاركة بالعمليات والقيام ببعضها

وكذلك عالج حاالت  يعالج حاالت الضعف اجلنسى باحلقن املوضع

 االنتصاب العنيد

وعقم  يحاالت الضعف اجلنساستعمال األجهزة املتوفرة بالقسم لفحص 

 الرجال

 الدوريات الطبية واملرور الكبري يحضور ناد

 احلصول على دبلوم املسالك البولية أو اجلراحة العامة

 :نظام اإلمتحان

 
 ساعات فى أمراض الذكورة.  3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1
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 ساعات فى األمراض اجلنسية املعدية.  3اختبار حتريرب مدته   .2

ساعات فى حالة يتوىل الطالب شرحها وتشخيصها ووصف عالجها + ختصص  3اختبار حتريرى مدته   .3

 دقيق. 

ساعات فى التشريح التطبيقي + الباثولوجيا التطبيقية + الباثولوجيا  3اختبار حتريري ملدة  .4

 اإلكلينيكية. 

 ينيكي وشفوي وعملي ) عمليات واستخدام أجهزة ( .اختبار إكل .5
 

 األمراض العصبية : -13

 البند املقررات 

 تدرس باألفسام املختصة
 تشمل اآلتى:

 ي:جبارية وهإمواد 

املواد 

 األساسية

Physiology of the 

Nervous system 

فسيولوجيا وفسيولوجيا تطبيقية 

 للجهاز العصيب

Pathology of the 

Nervous system 

 الباثولوجيا والباثولوجيا 

 قية للجهاز العصيبالتطبي

 مواد اختيارية مثل: 

Genetics&immunology املناعة والوراثة 

Modern Diagnostic tools :طرق التشخيص احلديثة 

-Neuroradiology األشعة 

-Electrophysiology  إكلينيكيةفسيولوجيا عصبية 

-Laboratory diagnosis املعمل 

 
تشتمل الدراسة لألمراض العصبية 

 على:
مواد 

 التخصص
 حماضرات نظرية 

Grand round اجتماع علمى موسع 

Journal club ندوة الدوريات احلديثة 
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 أسبوعيًامرتني  إكلينيكيةدروس  

 مرور داخلى بالقسم 

 

 تسجل بها األنشطة املختلفة وهى: 

 كراسة

 األنشطة

 حضور املؤمترات والندوات العلمية 

 
أحباث اضافية تناقش فى ندوة الدوريات 

 احلديثة

ملناقشة احلاالت املرضية وأحدث أساليب 

العلم والتكنولوجيا واملكتبات وشبكة 

 املعلومات

حضور اللقاءات العلمية املنتظمة بالقسم 

 يوميا وأسبوعيا وشهريا

 

 : نظام اإلمتحان

ساعات فى األمراض العصبية )العلوم التطبيقية اإلكلينيكية   3اختباران  حتريريان مدة كل منهما  .1

 والتخصصية( + اختبار إكلينيكي  + اختبار شفوي. 

 اختبار حتريري مدته ساعة ونصف حلالة يتوىل الطالب شرحها وتشخيصها ووصف عالجها.   .2

 وجيا التطبيقي والباثولوجيا التطبيقية + إختبار شفوي.ساعات فى علم الفسيول 3اختبار حتريري ملدة   .3

 

 الفسيولوجيا اإلكلينيكية للجهاز العصيب : -14

 البند املقررات 

 تدرس باألقسام املختصة
 تشمل اآلتى:

 :يوه إجباريةمواد 

  املواد األساسية
 أساسيات - الفسيولوجيا

 لوجيا اجلهاز العصبىفسيو

 ومواد اختيارية مثل: 

 املناعة والوراثة 
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 طرق التشخيص احلديثة 

Neuroradiology األشعة 

Laboratory diagnosis املعمل 

 
 اإلكلينيكيةتشتمل الدراسة للفسيولوجيا 

 على:

 مواد التخصص

 حماضرات نظرية 

Grand Round موسع ياجتماع علم 

Journal Club ندوة الدوريات احلديثة 

 مرتني أسبوعيًا إكلينيكيةدروس  

 بالقسم يمرور داخل 

 تسجل بها األنشطة املختلفة وهى: 

كراسة 

 األنشطة

 حضور املؤمترات والندوات العلمية 

 
ضافية تناقش فى ندوة الدوريات إأحباث 

 احلديثة

ملناقشة أحدث أساليب العلم 

والتكنولوجيا املتقدمة 

 واملكتبات وشبكة املعلومات

العلمية املنتظمة بالقسم حضور اللقاءات 

 وشهريا وأسبوعيًا يوميًا

 

 :االمتحاننظام 

 ساعات فى األمراض العصبية.  3اختبار حتريري مدته  .1

ساعات فى القواعد النظرية والنواحى التطبيقية اإلكلينيكية لفسيولوجيا  3اختبار  حتريري مدته   .2

 اجلهاز العصيب. 

 ساعات فى أساسات فسيولوجيا اجلهاز العصيب.  3اختبار حتريري مدته   .3

 اختبار عملي فى الفسيولوجيا اإلكلينيكية  للجهاز العصيب. .4

 اختبار إكلينيكي وشفوي فى األمراض العصبية. .5

 اختبار شفوي فى الفسيولوجيا اإلكلينيكية للجهاز العصيب.  .6
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                                                                             اختبار شفوي فى أساسيات فسيولوجيا اجلهاز العصيب.   .7

 

 الطب النفسى: -15

 البند املقررات

 علوم أساسية تشمل:

 جزء أول

 يالفسيولوجيا اخلاصة بالطب النفس

 يالباثولوجيا اخلاصة بالطب النفس

 عام - الباثولوجيا النفسية

 خاص - الباثولوجيا النفسية

 عام  -علم نفس 

 خاص –علم نفس 

 : اإلجباريةيشمل مواد التخصص 

 ثانيجزء 

 األمراض النفسية العامة

 األمراض النفسية اخلاصة

 املواد االختيارية )خيتار اثنان(:

 لألطفال يالطب النفس

 للمسنني يالطب النفس

 اإلدمان

 يالوراثة فى الطب النفس

 يشرعي طب نفس

 تشمل:

 كراسة

 أنشطة

 حضور ندوات ومؤمترات علمية

 املشاركة بنشاطات علمية بالقسم

 املشاركة فى أحباث القسم

 حضور دورات تدريبية
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 ( حالة20دراسة متعمقة لعدد )

 دراسة الباثولوجيا النفسية وتتبع

 ( حاالت5عدد )

 نظام اإلمتحان:

 

  .ساعات يف الطب النفسي العام 3تبار حتريري مدته خا .1

  .ساعات يف الطب النفسي اخلاص 3تبار حتريري مدته خا .2

  .الطالب شرحها ووصف عالجها تبار حتريري مدته ساعة ونصف حلالة يتوىلخا .3

 التطبيقية. ساعات يف علم النفس والفسيولوجيا والباثولوجيا 3مدته  ىريرتبار حتخا .4

  .يف البنود السابقة ىتبار شفوخا .5

 إكلينيكي.تبار خا .6

 

 أمراض القلب واألوعية الدموية : -16

 البند املقررات 

ويقوم بالتدريس فيها أعضاء قسم القلب 

باإلستعانة باألقسام األخرى املتخصصة 

ويكون اإلمتحان فيها حتت اإلشراف املباشر 

 لقسم القلب

 ي:الفسيولوجالعلوم األساسية 

 يالفارماكولوج، احليوية  والكيمياء

 يالباثولوجيا والتشريح التطبيق

 اجلزء األول

 
 تشمل

 إجتماعات علمية أسبوعية -أ
 ثانياجلزء ال
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Grand round موسع ياجتماع علم 

Staff round اجتماع هيئة تدريس القسم 

Echo conference اجتماع املوجات الصوتية 

Journal club نادى الدوريات احلديثة 

Angio Conference اجتماع تصوير القسطرة القلبية 

ECG/EPSconference اجتماع التخطيط الكهربى 

 
 يحماضرات وتدريب عمل -ب

 يوإكلينيك

Cardiology lectures 
حماضرات فى أمراض القلب واألوعية 

 الدموية

Staff round General Medicine  أمراض باطنة عامة يعلماجتماع 

Optional lectures 

Elechophysiology 

Adult interheart cordiology 

Paediatric cardiology 

Molecular cardiology 

Penepheral vascular disease 

Intensive care cardiology 

 حماضرات اختيارية :

 دراسة كهربية القلب -1

 تدخالت أمراض القلب   -2

 للبالغني     

 أمراض القلب لألطفال -3

 علم أمراض القلب اجلزيئي -4

 أمراض الشرايني الطرفية -5

 رعاية القلب املركزة -6

Optional Practical, 

Clinical sessions 
 وإكلينيكيةتدريبات علمية  يختيارا

  
كراسة 

 أنشطة

 :متحاننظام اال

 .أمراض القلب واألوعية الدمويةساعات يف  3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

 ووصف عالجهاوتشخيصها   ختبار حتريري مدته ساعة ونصف حلالة يتولي الطالب شرحها ا .2
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والكيمياء احليوية والفارماكولوجى  ىالفسيولوجعلوم ساعات يف  3إختبار حتريري مدته  .3

 والباثولوجيى والتشريح التطبيقى 

  والكيمياء احليوية والفارماكولوجى والباثولوجيا والتشريح التطبيقى ختبار شفوي يف الفسيولوجيا ا .4

 .إكلينيكيختبار  ا .5

 اختبار عملي يف الرسومات واألشعات وإختبارات أمراض القلب املختلفة.   .6

     .ختبار شفويا .7

 طب األطفال -17

 البند املقررات 

ويكون اإلمتحان   حتت اشراف 

 ومسئولية  قسم األطفال

أساسية: يقوم قسم األطفال بالتدريس علوم 

 مع االستعانة باألفسام املتخصصة.
 القسم األول

Applied Physiology الفسيولوجيا التطبيقية 

Applied Pathology الباثولوجيا التطبيقية 

 علوم التخصص  وتشمل: 

 يداخل رورممع  إكلينيكيةدروس   يالقسم الثان

 حضور ورش العمل بالقسم 

 تسجل بها األنشطة املختلفة وهى: 

كراسة 

 األنشطة

 

حضور مؤمترات وندوات علمية ورسائل 

واملشاركة فى تقديم األحباث املنشورة 

 بالدوريات

 :يف إجباريةدورات تدريبية  

 
الوالدة وتشمل التنفس  ياألطفال حديث

 واإلنعاش يالصناع

 طفل إفاقةالطوارئ وكيفية  

 املركزة مبشتمالتهاالعناية  

 تدريب اختيارى فى أحد املواد: 
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، األعصابي، اجلهاز التنفس، أمراض القلب

 ، الغدد والنمو،الكلى

 وكبد يهضم جهاز ، الدم أمراض

Radiodiagnosis 

Nuclear medicine 

Ultrasonography 

Electrophysiology 

 طرق التشخيص احلديثة

 :متحاننظام اال

 

ساعات فى طب األطفال متضمنة التخصصات املختلفة )  3حتريريان مدة كل منهما اختباران  .1

 االختيارية واإلجبارية(.

 اختبار حتريري ملدة  ساعة ونصف حلالة يتوىل الطالب شرحها وتشخيصها ووصف عالجها.  .2

 ساعات فى الباثولوجيا والفسيولوجيا التطبيقية + إختبار شفوي.  3اختبار حتريري ملدة  .3

تبار إكلينيكي يتكون من فحص ومناقشة حالة طويلة وثالث حاالت على األقل قصرية إحداهما اخ .4

 رضيع. 

 اختبار شفهي يشمل الوسائل التشخيصية املختلفة.  .5

 طب الصناعات واألمراض املهنية : -18

 البند املقررات

 علوم أساسية

 جزء أول
 احلديث فى الفسيولوجيا فيما له عالقة بطب الصناعات

 احلديث فى الباثولوجيا فيما له عالقة بطب الصناعات

 صناعية ( - بيئية –)مهنية  اإلكلينيكيةالسموم 

 ي/ نظر يعمل إجباري مقرر 

وظائف الرئة والتنفس واختبارات اللياقة وتقييم العجز عن طريق اختبارات القلب  ثانيجزء 

 والرئة
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 يالسمعاختبارات السمع وقياساته وتقييم العجز 

 صور األشعة

 صور األشعة املقطعية

 إكلينيكيةباثولوجيا وباثولوجيا 

 يرسم قلب كهربائ

 العلوم االختيارية: حتدد مسمى شهادة الدكتوراة املمنوحة

 : )العلوم البيئية واألمراض املهنية(أواًل

 والتعرضات البيئيةاحلديث فى طرق الوقاية من التعرضات املختلفة فى املصانع  -1

 دراسة املخاطر البيئية وتأثرياتها الصحية -2

 األمراض الباطنة فيما له عالقة باملخاطر البيئية -3

 : )طب الصناعات واألمراض املهنية(ثانيًا

 أحدث مقرر علمى فى طب الصناعات واألمراض املهنية -1

 األمراض الباطنة فيما له عالقة بطب الصناعات -2

 كلينيكية(ثالثا: )السموم اإل

 كلينيكيةأحدث مقرر علمى فى السموم اإل-1

 كلينيكيةلباطنة فيما له عالقة بالسموم اإلاألمراض ا -2

 اآلتية: األنشطةتشمل 

 كراسة

 األنشطة

 حضور رسائل علمية

 عيادات خارجية

 يكلينيكإمرور 

 مؤمترات علمية

 دورات تدريبية

 وتقديم موضوعات حديثةكتابة 

 تقديم حبث علمى حديث بنادى الدوريات احلديثة
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 : نظام اإلمتحان

 
ساعات فى أي من طب الصناعات واألمراض املهنية أو السموم  3إختبارات حتريرية مدة كل منها  3 .1

 اإلكلينيكية أو علوم البيئة.

اختبار حتريري مدته ساعة ونصف عن حاالت باطنة أو موضوع علمي حبثى فيما له عال قة باألمراض  .2

 ت والسموم اإلكلينيكية.املهنية وطب الصناعا

 اختبارات شفوية يف علوم البيئة وطب الصناعات  واألمراض املهنية أو السموم اإلكلينيكية  .3

ادة اإلختيارية األوىل  والباطنة اخلاصة للمادة اختبار إكلينيكي فى مادة الباطنة العامة للم  .4

 االختيارية الثانية والثالثة.

 اختبار شفهى فى الفسيولوجيا والباثولوجيا اإلكلينيكية. .5

 اختبار عملي فى وسائل التشخيص وتقييم العجز الناتج عن األمراض املهنية والبيئية.  .6

 

 الطب الشرعي: -19

 البند املقررات

  ( يوعمل يفيما خيتص مبوضوعات الدراسة)مقرر علم األمراض الباطنة

 ( يوعمل ي)مقرر علم يالطب الشرع
 مواد التخصص

 ( يوعمل يعلم السموم  )مقرر علم

 حضور دورات تدريبية، ومؤمترات ،حضور ندوات
 كراسة أنشطة

 كتابة ودراسة تقارير طبية شرعية إضافية، حتضري أحباث 

 

 

 

 :متحاننظام اال

 ساعات فى الطب الشرعي واختبار عملي وشفوي. 3اختبار حتريري مدته  .1
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ساعات فى علم السموم واألمراض الباطنة فيما خيتص  3اختبار حتريري مدته  .2

 مبوضوعات الدراسة واختبار عملي وشفوي.

 إجراء الصفة التشرحيية وكتابة تقرير عنها. .3

 الصحة العامة والطب الوقائي واإلجتماعي : -20

 البند القررات

 جزء أول علوم أساسية

فى مادة التخصص الصحة العامة  يشمل   وإكلينيكي عمليو نظريتدريب 

 وأخرى اختيارية إجباريةمواد 
 ثانيجزء 

تسجل بها األنشطة املختلفة مثل حضور الندوات العلمية واملؤمترات والدورات 

  إضافيةالتدريبية واجراء أحباث
 كراسة األنشطة

 

 : نظام االمتحان

ساعات فى مجيع الفروع اخلاصة بالصحة العامة +  3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

 إختبار شفوي. 

 ساعات فى التخصص الدقيق + إختبار شفوي. 3اختبار حتريري مدته  .2
 

 طب املناطق احلارة وصحتها:  -21

 البند املقررات

 اجلزء األول يشمل اآلتى:

 :يه إجباريةمقررات 

 علوم طبية أساسية:

 الفسيولوجيا التطبيقية

 البكرتيولوجيا والطفيليات

 الباثولوجيا التطبيقية

 يالفارماكولوج
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 )خيتار منها واحد( مقررات اختيارية

 ة وعلم اجليناتيالبيولوجيا اجلزيئ

 املناعة

 كلينيكيةالباثولوجيا اإل

 يالطب النوو

 التطبيقيةالكيمياء احليوية 

 األشعة التشخيصية

 مواد التخصص ويشمل:

 ياجلزء الثان

 حماضرات نظرية

 ندوات الدوريات احلديثة

 كلينيكيةدروس إ

 فى القسم يمرور داخل

 اجتماعات علمية موسعة

 تشمل:

 كراسة األنشطة

 حضور مؤمترات ومناقشة رسائل علمية

ساعة معتمدة  2نى مهارتني(وحتسب املختلفة)حد أددورات تدريبية فى املهارات 

 شهور فى مهارة واحدة: 6كل تدريب ل

 يمناظري اجلهاز اهلضم

 مناظري القنوات املرارية

 املوجات فوق الصوتية

 الدوبلر

 املوجات فوق الصوتية باملنظار

 العناية املركزة ملرضى الكبد

 التعامل مع األوبئة

 احلميات جمهولة السببالتعامل مع 

 )غري مواضيع رسائل الطالب( أحباث إضافية
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يقدم فى القسم وساعتان اذا قدم فى مؤمتر  يحتسب ساعة لكل حبث نظر

 أو كان عمليًا يعلم

 :متحاننظام اال

ساعات ويشمل ورقة أوىل  3اختباران حتريريان فى طب املناطق احلارة مدة كل منهما  .1

 واملتوطنة وورقة ثانية فى أمراض اجلهاز اهلضمي والكبد املتوطن .فى األمراض املعدية 

اختبار حتريرى مدته ساعة ونصف حلالة يتوىل الطالب شرحها وتشخيصها ووصف   .2

 عالجها.

ساعات فى الباثولوجيا والفسيولوجيا والبكرتيولوجيا والطفيليات  3اختبار حتريري ملدة   .3

 مع اختبار شفوي.

 طب املناطق احلارة.اختبار إكلينيكي فى  .4

 اختبار شفوي فى طب املناطق احلارة.  .5

 اختبار عملي فى طب املناطق احلارة.  .6
 

 حلرجةطب احلاالت ا -22

 البند املقررات 

اإلمتحان بها حتت اشراف ومسئولية مباشرة 

 لقسم  طب احلاالت احلرجة

 األساسية العلوم الطبية

يدرسها قسم الباطنة 

 واألقسام املتخصصة

 القسم األول

 مواد اجبارية: 

Applied physiology الفسيولوجيا التطبيقية 

Applied pathology الباثولوجيا التطبيقية 

Radiodiagnosis,nuclear 

medicine,Electro- 

Physiology(ECG,EEG,EPS) 

 طرق التشخيص احلديثة

 مواد اختيارية: خيتار واحد فقط:
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Advanced studies in Cardio 

logy,or Chest or Neurology 

القلب أو يف مقرر متقدم 

 الصدر أو األعصاب

Genetics and Immunology املناعة والوراثة 

 يسجل بها األنشطة: 

 كراسة أنشطة

 املؤمترات والندوات 

 املوجات فوق الصوتية-أجهزة التنفس

 الدوبلر-ة القلبقسطر

دورات تدريبة فى املهارات 

 املختلفة:

 تقدم فى نادى الدوريات العلمية وحتسب

 ساعة لكل حبث وساعتني اذا قدم فى 1

 مؤمتر علمى يواسطة الطالب شخصيا

 إضافيةأحباث  إجراء

 يشمل: 

 يالقسم الثان

Cardiovascular Emergencies 

Respiratory Emergencies 

Acute Renal Disorders 

CNS emergencies 

Metabolic&EndocEmergency 

Septicemia and septic shock 

Hematological disorders 

Gastrointestinal Emergency 

Sedation and analgesia 

Monitoring methods 

Resuscitation Principles 

Ethical aspectof CriticalCare 

 حماضرات نظرية

 كلينيكية ومرورإ دروس تعلم املهارات فى القلب  و التنفس

Grand round موسع ياجتماع علم 

Journal club ندوة دوريات حديثة 

 :متحاننظام اال
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 ساعات فى طب احلاالت احلرجة.  3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

 اختبار  حتريري مدته ساعة ونصف حلالة يتوىل الطالب شرحها ووصف عالجها.  .2

 ساعات فى الفسيولوجيا والباثولوجيا التطبيقية.  3اختبار  حتريري مدته  .3

 .وتشمل رسوم قلب وأشعة ودراسات كهروفسيولوجية  Tracingsاختبار   .4

 .موجات صوتية على القلب ـ حتاليل معملية وغازات دم .5

 اختبار  شفوي فى طب احلاالت احلرجة.  .6

 حالتني قصريتني او أكثر.اختبار  إكلينيكي حاالت حرجة، حالة طويلة و .7

 اختبار  شفوي فى الفسيولوجيا والباثولوجيا.  .8

 
 

 الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية : -23
 

 البند املقررات

 أربعة فصول دراسية وتتضمن:

مقررات 

 التخصص

 حماضرات نظرية

 Seminars ياجتماع علم

أحد  مجيع التحاليل اخلاصة بتخصص الطالب : يتم اختيار إجراءاالشرتاك فى 

 ملوضوع رسالة الدكتوراه: التخصصات اآلتية  تبعًا

 أمراض الدم

 املناعة

 كلينيكيةامليكروبيولوجيا اإل

 الباثولوجيا الكيميائية

كراسة  تسجل بها األنشطة املختلفة ومنها:

 الطبيةحضور املؤمترات والندوات  األنشطة
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البلورة  يتفاعلي ودورات تدريبية على األجهزة املختلفة املتطورة مثل جهاز التدفق اخللو

 FISHو    يالتسلسل

 Seminarsتقديم احلديث فى التخصص فى 

 :متحاننظام اال

 ساعات 3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

  .عملياختبار   .2

 .شفوياختبار   .3

 

 

 اجلراحة : -24

 البند املقررات

 واحد فى العلوم الطبية األساسيةي فصل دراس

 القسم األول

 :قسم اجلراحة يقوم بالتدريس

 يالتشريح التطبيق

Applied Anatomy 

 Applied Pathologyاثولوجيا التطبيقية بال

 فى مادة التخصص ما يلى: يكلينيكإلوا يوالعمل نظرييشمل التدريب ال

 ثانيالقسم ال

 بالقسم حضور املرور

 حضور لستة العمليات

 املشاركة فى أسبوع احلوادث

 Post-graduateحضور حماضرات الدراسات العليا 

حماضرات فى األسبوع مبعدل ثالث حماضرات فى كل من يومى  6)تعطى بواقع 

 اخلميس واجلمعة(

 تشمل :
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 حضور املؤمترات العاملية

كراسة 

 األنشطة

 حضور املؤمترات احمللية

 حضور املؤمتر العلمى للقسم

حضور دورات تدريبية فى املناظري التشخيصية أو العالجية أو فى اجلراحة 

 امليكروسكوبية

 

 :متحاننظام اال

ساعات فى اجلراحة العامة وفروعها ويشمل  3إختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

االمتحان النظري سؤال اختياري بالنسبة للتخصص الدقيق الذى يشتمل على : 

جراحة الكبد واجلهاز  –جراحة أطفال  -جراحة جتميل  -جراحة أوعية دموية 

 لغدد الصماء.جراحة ا-جراحة اجلهاز اهلضمي  -املراري والبنكرياس 

اختبار  حتريري ملدة ساعة ونصف حلالة يتوىل الطالب شرحها وتشخيصها ووصف  .2

 عالجها.

ساعات فى التشريح اجلراحي والباثولوجيا اجلراحية  3اختبار  حتريري مدته  .3

 اخلاصة.

 اختبار  إكلينيكي حاالت قصرية وحالة كبرية. .4

 اختبار  شفوي ويشمل أشعة وباثولوجيا جراحية. .5

 ار  عملي يشمل تشريح وعمليات.اختب .6
 

 طب العني وجراحتها -25

 البند املقررات

 يشمل:
 اجلزء األول

 Anatomy&Embryologyتشريح وأجنة                 
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 Physiologyفسيولوجيا                                          

 Opticsبصريات                                                    

 Pathology&bacteriology يباثولوجى وباكرتيولوج

 ويشمل: يوالعمل يالتدريب النظر

 ياجلزء الثان

 حضور املرور بالقسم

 حضور لستة العمليات

 حضور العيادات اخلارجية

  Postgraduateحضور حماضرات الدراسات العليا

 Subspecialityأحد ختصصات العيون الدقيقة  تدريب على

 1)Cataract املياه البيضاء 

2)Glaucoma املياه الزرقاء 

3)Vitreo-retinal surgery 
 جراحة اجلسم الزجاجى والشبكية

4)Refractive Surgery  جراحة قصر النظر 

5)Oculoplastics  جراحة جتميل العني 

6)Paediatric Ophthalmplogy & Strabismus   

 طب وعيون األطفال واحلول

7)Cornea and external diseases 
 أمراض القرنية والعني اخلارجية

8)Medical and Investigative ophthalmology 

-Neurophthalmology 
 األمراض العصبية والرمد

 -Medical Retina أمراض الشبكية 

 -Uveitis لتهاب اليوفياا 

-Investigative Ophthalmology  فحوص أمراض العيون 

 كراسة تسجل بها األنشطة مثل:
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 أنشطة journal club حضور ندوات علمية وندوات الدوريات

 حضور املؤمترات احمللية

 حضور مؤمترات عاملية

 حضور دورات تدريبية

 

 : نظام االمتحان

 ساعات .                 3ملدة   ophthalmic medicineاختبار  حتريرى فى طب العني  .1

 أسئلة( . 3)  .2

 ساعات. 3ملدة  ophthalmic surgeryاختبار  حتريري فى جراحة العني  .3

ملدة ساعة ونصف،  وفى نفس اليوم اختبار  يف   Commentaryاختبار  حتريري حالة  .4

Subspeciality .خيتار الطالب سؤال واحد فقط  ملدة ساعة ونصف 

 optics-pathology-physiology-anatomyاختبار  حتريري فى املواد املشرتكة  .5

 بصريات( -باثولوجي   –فسيولوجي –)التشريح 

 اختبار  جراحة عملي .6

 Medical ophthalmology,ophthalmicاختبار  شفهي   .7

surgery,combined ـ جراحة العني ـ طب العني( . ) املواد املشرتكة 

 

 األذن واألنف واحلنجرة : -26

 البند املقررات 

 القسم األول جباريةإمواد  واحد دراسيعلوم طبية أساسية:فصل 
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 البند املقررات 

 والتشريح لألنف واألذن واحلنجرة والرأس والرقبة ةعلم األجن

Embryology and Anatomy of the Ear,Nose 

&throat and Head&Neck 
باثولوجيا األنف واألذن واحلنجرة وأورام الرأس 

  pathology of the ENT diseases andوالرقبة

Head &Neck swellings and neoplasms 
فسيولوجيا السمع والتوازن وفسيولوجيا األنف واجليوب 

 األنفية وفسيولوجيا التنفس والبلع

Physiology of the auditory & Vestibular 

systems,physiology of  nose& paranasal 

sinuses,Physiology of respiration and 

Deglutition 
 تشريح عصبى متقدم وتشريح جراحى لقاع اجلمجمة

Advanced Neuro-anatomy and surgical 

anatomy of the skull base 

 مواد اختيارية

 Basics of Allergyأساسيات احلساسية واملناعة 

&immunology 

 Basic principles of laserأساسيات اجلراحة بالليزر 

surgery 

 Advancedالفسيولوجيا املتقدمة للصوت والكالم 

physiology of voice and  

speech production 

 Advancedالفسيولوجيا املتقدمة للجهاز السمعى والتوازن 

physiology of auditory and vestibular 

systems. 
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 البند املقررات 

علوم األذن واألنف واحلنجرة وجراحة الرأس والرقبة ثالثة 

 فصول دراسية

 ثانيالقسم ال

 توزع كاآلتى:

 جباريةإمواد 

 حماضرات نظرية

 بالوحدات يكلينيكاإل راملرو

 حضور العمليات

  Grand roundحضوراالجتماع العلمى املوسع

 وعيادات أشعة وأورامJournal club اجتماع الدوريات

Radiology and tumor clinics 

I. OTOLOGY                                    أذن 

II.RHINOLOG                                 أنف 

III.LARYNGOLOGY                  حنجرة 

IV.Head &Neck& maxillofacial surgery 

 ساعات( 4حماضرات نظرية)

 حضور العمليات )ساعتني (
 مواد اختيارية

حضور مؤمترات وورش عمل وندوات علمية )يتم التحديد  -1

 مسبقا لساعات كل نشاط يعتد به( واإلعالن

 حضور دورات تدريبية فى املهارات املختلفة-2

 واألحباث العلمية  اإلكلينيكيةتقديم احلاالت  -3

Review articlesوندوة الدوريات ياملرور العلم فى 

 

 

كراسة 

 أنشطة

 :متحاننظام اال

 ساعات فى أمراض األذن واألنف واحلنجرة . 3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

اختبار  حتريري مدته ساعة ونصف فى حالة يتوىل الطالب شرحها وتشخيصها ووصف  .2

 عالجها. 
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باثولوجيا ـ تشريح ( + إختبار ساعات فى العلوم األساسية )  3اختبار  حتريري ملدة  .3

 شفوي.

اختبار  شفوي فى مادة التخصص ويشمل اختبار  التعرف على اآلالت اجلراحية وتشخيص  .4

 اإلشعات. 

 حالة قصرية.  2اختبار  إكلينيكي من جلنتني ويشمل جلنة حالة طويلة وجلنة  .5

 فى املشرحة.  Operativeامتحان عملي  .6

 فى أمراض التخاطب -27

 البند املقررات 

 مواد أساسية: 

 جزء أول
Anatomy تشريح 

Physiology فسيولوجيا 

Linguistics لغويات 

 مواد التخصص: 

 يجزء ثان

Phoniatrics: التخاطب 

-Voice ,speech and language الكالم واللغة، الصوت 

-Assessment تقييم 

-rehabilitation تأهيل 

-Phonosurgery  التخاطبجراحات 

Neurology األمراض العصبية 

Psychiatry األمراض النفسية 

Physiothrerapy يالعالج الطبيع 

ENT and plastic surgery 
األذن واألنف واحلنجرة وجراحة 

 التجميل

Audiology السمعيات 

 كراسة أنشطة  
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 :متحاننظام اال

 

اطب والتأهيل خأمراض الت ساعات يف 3كل منهما  مده انحتريري انختبارا .1

 اطيبخالت

ساعات يف التشريح وعلم وظائف األعضاء واللسانيات  3مدته  يحترير اختبار  .2

  .والصوتيات

 ساعات يف العلوم العصبية والنفسية والقياس النفسي 3حتريري مدته  اختبار  .3

  .اطبخكلينيكي يف أمراض التإشفوي و اختبار  .4
 

 أمراض السمع والصمم -28

  املقررات البند

 اجلزء األول

  مواد أساسية

 Acoustics &Psychoacoustics الصوتيات

اإللكرتونيات وهندسة 

 الصوت
Electronics &Electroacoustics 

 Anatomy &Physiology 

 ثانياجلزء ال

دراسة نظرية وعملية 

فى كل  وإكلينيكية

 من:
 

 Audiology,Audiological السمعيات وطب السمع

medicine,Management and treatment 
 ENT أذن وأنف وحنجرة

 Psychiatry األمراض النفسية

 Internal medicine الباطنة العامة
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كراسة 

 األنشطة

 

 

 :Attendance in تشمل حضور:

 International conferences مؤمترات دولية

 Local conferences مؤمترات حملية

 ياالجتماع العلم

 للوحدة األسبوعي 
Weekly unit conferences 

 Training courses دورات تدريبية

 :نظام االمتحان

ساعات فى أمراض السمع والصمم +اختبار  3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

 إكلينيكي  وشفوي.

ساعات  فى طرق تأهيل الصمم وضعف السمع وعلم  3اختبار حتريري مدته  .2

املتصلة بأجهزة السمع +اختبار إكلينيكي وشفوي فى طرق تأهيل الصمم اإللكرتونيات 

 وضعاف السمع.

اختبار حتريري مدته ساعتان فى الطب النفسي اخلاص بالصمم واألمراض الباطنة  .3

 املتعلقة بأمراض السمع.

اختبار حتريري مدته ساعتان فى أمراض األذن واألنف واحلنجرة + اختبار إكلينيكي  .4

 وشفوي.

 

 جراحة املسالك البولية -29

 البند املقررات 

التدريس قسم املسالك  البولية 

 قسام املعـنيةواأل
 فصل واحد العلوم األساسية:

 يالشريح اجلراح Surgical anatomy القسم األول

AppliedPhysiology الفسيولوجيا التطبيقية 

Applied Pathology الباثولوجيا التطبيقية 
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ي والعملي النظرالتدريب 

 فى التخصص: يكلينيكواإل

 يالقسم الثان
 حضور املرور بالوحدات 

 حضور العمليات 

Post graduate lectures 
 6)  حضورحماضرات الدراسات العليا

 حماضرات أسبوعيا(

 تشمل: 

 كراسة

 أنشطة

 حضور املؤمترات العاملية 

 حضور املؤمترات احمللية 

 العلمى للقسمحضور املؤمتر  

 
حضور دورات تدريبية فى املناظري 

 التشخيصية والعالجية

 

 : متحاننظام اال

 ساعات.  3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

ساعات فى التشريح اجلراحي والباثولوجيا اجلراحية  3اختبار حتريري مدته  .2

 والفسيولوجيا.

اختبار حتريري مدته ساعة ونصف يتضمن حالة يتوىل الطالب شرحها وتشخيصها  .3

 ووصف عالجها. 

 اختبار إكلينيكي حاالت قصرية وطويلة.  .4

 اختبار شفوي مع أشعات وعينات باثولوجيا جراحية.  .5

 اختبار عملي تشريح وعمليات جراحية ومناظري.  .6
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 جراحة العظام -30

 البند املقررات 

 واألقسام املختلفة:قسم العظام 
سية يقوم اواحد فى العلوم الطبية األس يفصل دراس

 بالتدريس جمموعة من أساتذة

 القسم األول

Clinical applied 

anatomy 
 يتطبيق يكلينيكإتشريح 

Biomechanics ميكانيكا حيوية 

Clinical Physiology  كلينيكيةإفسيولوجيا 

Biophysics طبيعة حيوية 

Sur. pathology باثولوجيا جراحية 

 
فى  يوالعمل يكلينيكواإل ييشمل التدريب النظر

 :ياآلت واإلصاباتأمراض العظام  يجزئ

 ثانيالقسم ال
 أمراض العظام واملفاصل حماضرة أسبوعيًا 

 صابات العظام واملفاصلإل  حماضرة أسبوعيًا 

 حضور املرور العام بالقسم أسبوعيًا 

 العمليات أسبوعيًاحضور لستة  

 حضور قسم الطوارئ مرة أسبوعيًا 

 

 تشمل حضور: 

كراسة 

 األنشطة

Clinical 

conference 
 أسبوعية بالقسم إكلينيكيةندوة 

Clinical 

symposium 
 ندوة شهرية بالقسم

 يري فى كل فصل دراسترسالة ماجس 2مناقشة  

 يوراه كل فصل دراسترسالة دك1مناقشة 

 تدريبية مناظري املفاصل الشخيصية والعالجية دورة 

 دورة تدريبية جراحة العظام امليكروسكوبية 
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 دورة تدريبية للمفاصل الصناعية 

 ير جراحة العظام السنومتمؤ 

 

 : متحاننظام اال

 ساعات فى جراحة أمراض اجلهاز احلركي ) أسئلة  إجبارية (.  3اختبار حتريري مدته  .1

  0ساعات فى جراحة إصابات اجلهاز احلركى ) أسئلة إجبارية ( 3اختبار حتريري ملدة  .2

  –باثولوجيا جراحية  –فسيولوجيا  –ساعات فى العلوم األساسية ) تشريح  3اختبار حتريري ملدة  .3

 ميكانيكا حيوية (. –طبيعة حيوية 

 صها  ووصف عالجها. اختبار حتريري ملدة ساعة ونصف حلالة يتوىل الطالب شرحها وتشخي .4

 اختبار إكلينيكي ويشمل حالة كبرية وحالتني أو أكثر صغرية . .5

 ( وتطبيقاتها إكلينيكيًا 3اختبار شفوي ويشمل أشعة وعلوم أساسية ) كما فى بند  .6

 اختبار عملي جراحى ويشمل التشريح اجلراحي وعمليات وآالت جراحية.  .7

 
 التوليد وأمراض النساء -31

 البند املقررات

علوم طبية أساسية يقوم بالتدريس قسم أمراض النساء والتوليد مع االستعانة 

 باألقسام املختصة وهى:

 القسم األول

 :إجبارية مواد 

 التشريح فيما يتعلق بأمراض النساء والتوليد

 امليكروبيولوجى فيما يتعلق بأمراض النساء والتوليد

 والتوليدالباثولوجيا فيما يتعلق بأمراض النساء 

 مواد اختيارية )خيتار واحد فقط منها(:

 فسيولوجيا التكاثر

 علم املناعة فيما يتعلق بأمراض النساء والتوليد

 علم الوراثة
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 علم البيولوجيا اجلزيئية

 تشمل دراسة التخصص اآلتى:

 يالقسم الثان

 حماضرات نظرية

 اجتماعات علمية موسعة

 كلينيكيةإدروس 

 حضور العمليات واحلضور بقسم التوليد

 باألقسام يمرور داخل

 تسجل بها األنشطة املختلفة:

كراسة 

 األنشطة

 حضور املؤمترات والندوات العلمية ومناقشات رسائل املاجستري والدكتوراه

الدورات التدريبية فى املهارات املختلفة مثل املوجات فوق الصوتية واملناظري 

 اجلراحية

 :متحانام االنظ

 ساعات.  3اختبار حتريري فى التوليد مدته  .1

 ساعات. 3اختبار حتريري فى أمراض النساء مدته  .2

 ساعات من جزئني : 3اختبار حتريري مدته  .3

 حالة يتوىل الطالب شرحها وتشخيصها ووصف عالجها ) ساعة ونصف (. -أ

التكاثر ـ علم املناعة فيما يتعلق فسيولوجيا إختيارى ساعة ونصف فى أحد الفروع اآلتية : اختبار  -ب

 بأمراض النساء والتوليد  ـ علم  

 الوراثة ـ علم البيولوجيا اجلزيئية      

ساعات فى التشريح اجلراحي وامليكروبيولوجيا والباثولوجيا فيما خيتص 3اختبار حتريري مدته  .4

 بامراض النساء والوالدة. 

 لنساء. اختبار شفوي فى التوليد وأمراض ا .5

 اختبار إكلينيكي فى التوليد وأمراض النساء.  .6

 اختبار فى العمليات اجلراحية اخلاصة بأمراض  النساء والتوليد وفروعها.  .7
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 علم التخدير -32

 البند املقررات

 علوم أساسية:

 اجلزء األول

 التشريح والفسيولوجيا التطبيقية

 علم العقاقري

 فيزياء وقياسات

 الطيب والبحث العلمى مبادئ اإلحصاء

 مواد التخصص ويشمل:

 اجلزء الثاني

 تدريب إكلينيكي :

 ختدير اجلراحات العامة واألورام

 ختدير األطفال وحديثي الوالدة

 ختدير أمراض النساء والتوليد

 ختدير جراحات العظام والعمود الفقري

 ختدير جراحات املخ واألعصاب

 ختدير جراحات العيون

 ختدير جراحات األنف واألذن واحلنجرة

 ختدير جراحات ومناظرياملسالك وزراعة الكلى

 ختدير جراحات الشرايني

 ختدير جراحات املناظري

 ختدير جراحات الصدر والقلب املفتوح

 مبادئ عالج اآلالم احلادة واملزمنة وأالم األورام

 للقسمحماضرات نظرية و االجتماع العلمي الشهري 

 Journal Clubندوة الدوريات احلديثة

 ندوة خماطر ومضاعفات التخدير

Morbidity &Mortality meeting 

 حضور املؤمترات والندوات العلمية-

 حضور مناقشات رسائل ماجستري ودكتوراه

كراسة 

 األنشطة
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 املهارات املكتسبة أثناء التدريب اإلكلينيكي

 Surgical ICUالرعاية املركزة للحاالت احلرجة بعد اجلراحة واإلصابات 

 دورات اختيارية:

 مناظري األلياف الضوئية للحنجرة والشعب اهلوائية

Fiberoptic Laryngo and BronchoScopy 

 دراسة متقدمة فى عالج اآلالم

 تطبيقات متقدمة فى جراحات القلب املفتوح للبالغني واألطفال

 Basics of Transoesophagealمبادئ املوجات فوق الصوتية للقلب

Echocardiography 

 EEG and Evoked Potentialsفسيولوجيا األعصاب ورسم املخ 

مبادئ األشعة التشخيصية للصدر واملخ والعمود الفقرى املتعلقة بتخصص التخدير 

 والرعاية املركزة

 

 

 نظام اإلمتحان :

ساعات فى التخدير وتشمل املواد  3ورقة ( مدة كل منهما  2حتريريان ) عدد إختباران  .1

 األساسية واالختيارية.

ساعات فى الفيزياء والقياسات اإلكلينيكية واإلحصاء  3اختبار  حتريري مدته  .2

 والفسيولوجيا والفارماكولوجيا.

 اختبار  حتريري مدته ساعتني فى عرض حالة والتعليق التحليلي.  .3

 ن إكلينيكي : عرض حالة وحتليلها. امتحا .4

 امتحان عملي. .5

 امتحان شفوي. .6
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 األشعة التشخيصية -33

 البند املقررات 

 علوم أساسية : 

 جزء أول

 باطنة عامة 

 جراحة عامة 

 باثولوجيا 

Advanced sectional anatomy تشريح مقطعى متقدم 

 إحصاء وطرق حبثية 

Computer science 

RIS(radiology Information system) 

& PACS (Picture archiving  system) 

 علوم حاسب ألي

 مواد التخصص  جزء ثاني

A)BASIC RADIOLOGY أساسيات علم األشعة 

Neuroradiology أشعة اجلهاز العصيب 

Radiology of face and neck أشعة الوجه والرقبة 

Musculoskeletal radiology أشعة اجلهاز احلركي 

 كراسة أنشطة

Radiology of chest &heart أشعة القلب والصدر 

Gastrointestinal radiology أشعة اجلهاز اهلضمي 

Genitourinary radiology أشعة املسالك البولية والتناسلية 

Vascular imaging أشعة األوعية الدموية 

Breast imaging أشعة الثدى 

Pediatric Radiology أشعة األطفال 

Interventional radiology األشعة التداخلية 

B)Radiology of specific Entities علم األشعة للمجموعات اخلاصة 

Intensive care radiology أشعة رعاية مركزة 

Emergency radiology أشعة الطوارئ 

Oncologic imaging أشعة األورام 

Geriatric imaging أشعة املسنني 
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New Frontiers أفاق جديدة 

 تشمل دورة إعداد  املعلم اجلامعي واملؤمترات والندوات اآلتية:

Radiology depart.Meeting  

Clinical meetings of depart- 

ments related to radiology 
 

Present Scientific talk  

Assisst in teaching activities  

Conference&scientificRound  

Research and CME  

Thesis discussions  

 

 :متحاننظام اال

ساعات فى األشعة التشخيصية )على أن خيصص  3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

 ثلث زمن اإلمتحان لفرع التخصص على أن تكون االجابة فى ورقة مستقلة(.

 فى األشعة التشخيصية.اختبار إكلينيكي  .2

 اختبار شفوي فى األشعة التشخيصية. .3

ساعات فى األمراض الباطنة واجلراحة العامة + اختبار  3اختبار حتريري مدته  .4

 إكلينيكي وشفوي فيما له عالقة باألشعة التشخيصية.

ساعات فى الباثولوجى فيما له عالقة باألشعة التشخيصية +  3اختبار حتريري مدته  .5

 شفوي وعملي .اختبار 

 عالج األورام -34

 البند املقررات

 علوم أساسية، مقررات إجبارية هي:

 احلديث فى الطبيعة اإلشعاعية الطبية وتطبيقاتها جزء أول

 احلديث فى بيولوجيا األورام والتأثريات البيولوجية لإلشعاع
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 مبا له عالقة باألورامالبيولوجية اجلزيئية وعلم اجلينات 

 احلديث فى علم باثولوجيا األورام

 يشمل مقررات إجبارية واختيارية:

 جزء ثاني

 أ( مقررات اجبارية

 احلديث فى عالج األورام باإلشعاع والنظائر املشعة

 احلديث فى العالج البيولوجي والكيميائي لألورام

 التصوير التشخيصي لألورام

 جراحة األورام

 له عالقة باألورام األمراض الباطنة فيما

 ب( مقررات اختيارية، خيتار منها واحد:

 عالج أورام األطفال

 عمليات زرع النخاع

 التكنولوجيا والطبيعة اإلشعاعية الطبية

 العالج اإلشعاعي لألورام عن قرب

 تشخيص وعالج األورام بالطرق اجلينية

 البيولوجية اجلزيئية لألورام مقرر متقدم

 العناية املركزة ومرضى األورام

 العالج االشعاعىثالثى األبعاد

 التأثريات الباثولوجية لالشعاع

 النظائر املشعة والسرطان

 أورام الدم

 معاجلة املعلومات

 منها قبل السماح بدخول االمتحان .وتشمل: %75جيب حضور ما ال يقل عن 

 كراسة األنشطة
 رسائلندوات مشرتكة + مناقشة 

 دورات تدريبية + مؤمترات علمية

 تقديم أحباث

 

 

 : متحاننظام اال



 

 

 

 
 

285 

 

ساعات فى عالج األورام باإلشعاع والنظائر املشعة والعقاقري  3اختبارين حتريرين مدة كل منهما  .1

 +اختبار إكلينيكي + اختبار شفهي.

 وإكلينيكي+إختبار شفهي.ساعة فى املقرر االختيارى + اختبار عملي  1.5اختبار حتريري مدته  .2

 ساعات فى اجلديد فى باثولوجيا األورام+إختبار عملي +إختبار شفهي. 3اختبار حتريري مدته  .3

ساعات فى اجلراحة العامة والباطنة مبا له عالقة باألورام +امتحان  3اختبار حتريري مدته  .4

 إكلينيكي +اختبار شفهي.

 

 جراحة القلب والصدر -35

 البند املقررات 

االمتحان حتت مسئولية 

 قسم جراحة القلب والصدر

العلوم األساسية يقوم بالتدريس قسم جراحة القلب والصدر مع 

 االستعانة باألقسام املختصة

 التشريح التطبيقي Applied Anatomy القسم األول

Applied Pathology الباثولوجيا التطبيقية 

Applied 

Physiology 
 التطبيقيةالفسيولوجيا 

 تدريب نظري وعملي وإكلينيكي 

 القسم الثاني

 أ( مقررات دراسية إجبارية: 

Postgraduate 

lectures 
 حماضرات نظرية فى جراحة القلب والصدر

 يشتمل على: تدريب عملي وإكلينيكي فى جراحة القلب والصدر 

 تشخيص األمراض وطرقها 

 العمليات اجلراحية الصغرى 

 العمليات اجلراحية الكربى 

 احلوادث 

 متابعة احلاالت بعد العمليات  بالرعاية املركزة 

 
التدريب على أساسيات القلب والرئة الصناعية ومساعدات فى 

 عضلة البطني

 اعداد حبوث احصائية وإكلينيكية 

 ب( حماضرات تدريبب عملي وإكلينيكي فى ختصص دقيق: يتم اختيار اثنان
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 تفاصيل الرعاية املركزة جلراحة القلب والصدر 

 دقائق وأساسيات القلب والرئة الصناعية ومساعدات عضلة البطني 

 الليزر واستخداماته فى جراحة القلب والصدر واجلراحة باملناظري 

 دراسة متخصصةفى جراحة قلب األطفال 

 دراسة متخصصة فى جراحة األوعية الدموية 

 تشمل: 

 أ( حضور جلسات علمية ومؤمترات: 

 االجتماعات العلمية للقسم - 

 حضور املؤمترات احمللية - 

 حضور املؤمترات العاملية - 

 ب( األنشطة األخرى:  

 Grand roundاملرور بالقسم وحضور  

 حضور احلوادث 

 التدريب بالعمليات 

 التدريب على املنظري  التشخيصية والعالجية 

 العيادة اخلرجية ومتابعة املرضى بعد اجلراحة 

 دورات تدريبية للجراحة باملناظري 

 دورات تدريبية على استعماالت الليزر 

 journal clubحتضري موضوعات حبثية  

 
ج( إجراء أحباث إضافية غري مستمدة من رسائل املاجستري 

 والدكتوراه

 

 :متحاننظام اال

 

 ساعات فى اجلراحة العامة فيما خيص جراحة القلب والصدر.  3اختبار حتريري مدته  .1

 ساعات فى جراحة الصدر.  3اختبار حتريري ملدة  .2

 ساعات فى جراحة القلب.  3اختبار حتريري ملدة  .3
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 اختبار حتريري ملدة ساعة ونصف حلالة يتوىل الطالب شرحها وتشخيصها ووصف عالجها.  .4

 ساعات التشريح اجلراحي والباثولوجيا اجلراحية.  3اختبار حتريري ملدة   .5

اختبار شفوي فى جراحة القلب والصدر يشمل األشعة واآلالت اجلراحية والباثولوجيا  .6

 اجلراحية والعمليات اجلراحية. 

 اختبار إكلينيكي فى جراحة القلب ولصدر )حالة طويلة وحاالت قصرية (. .7

 عممليات اجلراحية والتشريح اجلراحي. اختبار عملي فى ال .8

 جراحة املخ واألعصاب -36

 املقررات البند

 جزء أول

 علوم أساسية

 التشريح

 الفسيولوجيا

 الباثولوجيا

 جزء ثاني

 جراحة املخ واألعصاب

 أ( مقررات أساسية

History , examination and diagnosticprocedures 

 التشخيصيةوالفحوص  الفحص السريرى

Anaesthesia , perioperative care and operative techniques 

 التخدير والعناية والتقنيات اجلراحية

Cranial and spinal trauma إصابات الرأس والنخاع الشوكى 

Neuro-oncology أورام املخ واألعصاب 

Vascular neurosurgery جراحة االوعية الدموية للمخ واألعصاب 

Infections of the CNS التهابات املخ 

Developmental anomalies العيوب اخللقية 

Disorders of peripheral and cranial nerves and autonomic nervous 

system 
 أمراض األعصاب الطرفية والدماغية والالإرادية

Pain  طب األمل 
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Benign spine lesions إصابات النخاع احلميده 

 ب( مقررات اختيارية

Skull base surgery جراحة قاع اجلمجمة 

Minimally invasive neurosurgery and transspheniod surgery 
 اجلراحة التداخلية احملدودة للمخ واألعصاب من خالل السفينويد .

Pediatrics neurosurgery جراحة املخ واألعصاب لألطفال 

Functional and surgery for epilepsy طب وجراحات الصرع 

 كراسة األنشطة
يسجل بها األنشطة املختلفة مثل حضور الندوات العلمية واملؤمترات والدورات التدريبية وإجراء 

 أحباث إضافية

 : متحاننظام اال

فى اجلراحة العامة وجراحة املخ واألعصاب )أحدهما فى ساعات  3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

 املقررات األساسية واآلخر فى املقررات االختيارية(  .

 ساعات فى التشريح اجلراحي. 3اختبار حتريري مدته  .2

 ساعات فى الباثولوجيا والفسيولوجيا. 3اختبار حتريري مدته  .3

 اختبار حتريري يتضمن حالة مدته ساعة ونصف.  .4

 اختبار شفوي فى التشريح والباثولوجيا اجلراحية اخلاصة والعامة.  .5

 اختبار فى إجراء العمليات. .6

 اختبار إكلينيكي فى اجلراحة العامة وجراحة األعصاب واملخ واألمراض العصبية.  .7

 

 الروماتيزم والتأهيل -37

  املقررات البند

 جزء أول

ومسئولية قسم علوم أساسية : التدريس واالمتحان حتت إشراف 

 الروماتيزم

مع اإلستعانه باألقسام 

 املتخصصة

 مقرر نظري وعملي التشريح التطبيقي

 مقرر نظري وعملي الفسيولوجيا التطبيقية

  يشمل

  أ( مواد إجبارية أساسية
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 Rheumatic diseases مقرر نظري وعملي فى األمراض الروماتيزمية

 immunology املناعةمقرر نظري وعملي فى علم 

 مقرر نظري وعملي فى أمراض اجلهاز احلركي
Musculoskeletal 

disorders 

مقرر نظري وعملي يف الوسائل الطبيعية والكهرباء الطبية 

والفسيولوجيا الكهربية )رسم العضالت ، توصيل األعصاب ، 

 احلث اجلهدى (

Physical modalities , 

electotherapy , 

electrophysiology 

(EMG, nerve 

conduction , evoked 

potential ) 

مقرر نظري وعملي يف التأهيل الطيب واألجهزة التعويضية 

 واألطراف الصناعية

Rehabilitation 

medicine , prothsesis 

and orthosis 

  تدريب إكلينيكي للبنود السابقة

  واحدة (ب( مواد إختيارية            )خيتار 

 تأهيل األطفال
Pediatrics 

rehabilitation 

 تأهيل املسنني
Geriatric 

rehabilitation 

 تأهيل اإلصابات الرياضية
Rehabilitation of sport 

injuries 

 مناعة إكلينيكية متقدمة
Advanced clinical 

immunology 

 روماتيزم بلوغى
Adolescent 

rheumatology 
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كراسة 

 األنشطة
 

يسجل : حضور املؤمترات 

والندوات العلمية وندوة 

 الدوريات

 حضور اإلجتماع العلمى املوسع

تدريب على املهارات مثل احلقن 

املوضعى ، رسم العضالت ، 

فحص بلورات السائل املفصلى 

 باجملهر اإلستقطابى

 : نظام االمتحان

 ساعات فى الروماتيزم.  3اختبار حتريري مدته  .1

 ساعات فى التأهيل.  3اختبار حتريري مدته  .2

 اختبار حتريري مدته ساعة ونصف حلالة + ساعة ونصف إجابة على أسئلة املواد االختيارية.  .3

 ساعات فى التشريح والفسيولوجيا.  3اختبار حتريري مدته  .4

 اختبار إكلينيكي وشفوي فى الروماتيزم.  .5

 اختبار إكلينيكي وشفوي وعملي فى التأهيل.  .6

 ختبار شفوي فى التشريح التطبيقي. ا .7

 . اختبار شفوي فى الفسيولوجيا التطبيقية .8

 أمراض الدم :  -38

 املقررات البند

 جزء أول

 فى تشخيص أمراض الدم والتجلط . يونظر يمقرر عمل -

 للبيولوجيا اجلزيئية ألمراض الدم . نظريو يمقرر عمل -

 فى فارماكولوجيا أمراض الدم . يونظر يمقرر عمل -

 فى املناعة . نظريمقرر  -

 فى نقل الدم ومشتقاته . يونظر يمقرر عمل -

 ثانيجزء 

 فى الباطنة العامة عمليو يمقرر نظر

 فى أمراض الدم اخلبيثة عمليو يمقرر نظر

 فى أمراض الدم احلميدة يوعمل يمقرر نظر

 فى زرع النخاع يوعمل يمقرر نظر
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 : نظام االمتحان

 

 ساعات يف العلوم اإلكلينيكية واملعملية. 3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

 اختبار حتريري مدته ساعة ونصف حلالة يتولي الطالب شرحها ووصف عالجها. .2

 ساعات يف ثورة األوعية باجلزء األول.  3اختبار حتريري  .3

 إكلينيكي.اختبار  .4

 اختبار عمل يف الوسائل التشيخصية. .5

 اختبار شفهي. .6

 فى العالج الكيميائى ألمراض الدم اخلبيثة يوعمل يمقرر نظر

 وسائل التشخيص والقياسات الفيزيائية

 كراسة األنشطة

 لألورام يوخارج يداخل متابعة حاالت إكلينيكيًا -

 غري األورام ملرضى الدم يوخارج يداخل متابعة حاالت إكلينيكيًا -

 حاالت النزف -

 احلاالت السريرية متابعة وتقييمفى ي وعمل ينظري تشمل مشروع حبث -
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 طب العائلة: -39

 املقررات البند

 اجلزء األول
 –مناعة وراثية  –بيولوجيا جزئية  –العلوم الطبية األساسية باثولوجيا تطبيقية 

 كلينيكيةفارماكولوجيا إ

 ياجلزء الثان

 طب العائلة

 كلينكيةأحد املواد اإلفى  ي تدريب اختيار

 "يطب نفس –نساء وتوليد  –طفال أ – ة"باطنه عام

 ندوات وجلسات مناقشة

 إكلينيكية.طرق تشخيص 

 عناية مركزة

 سعافاتإطوارئ و

 عالج مسوم –، مهنية ةعام ةطب جمتمع ، صح

 طب نفسى

  كراسة األنشطة

 : نظام االمتحان

 ساعات فى طب العائلة . 3اختباران حتريريان مدة كل منهما  .1

اختباران حتريريان مدة كل منهما ساعة ونصف ساعة حلالة يتوىل الطالب شرحها ووصف  .2

 عالجها .

 ساعات فى علم الباثولوجيا التطبيقي. 3اختبار حتريرى مدته  .3

 اختبار إكلينيكي فى طب العائلة. .4

 اختبار شفوي فى طب العائلة. .5

 اختبار شفوي يف الباثولوجيا التطبيقية.  .6

 ملحوظة :
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قيد الطالب لدرجة دكتور يف الطب) طب العائلة ( أن يكون حاصاًل علي يشرتط يف 

ماجستري طب العائلة من إحدى اجلامعات املصرية أو على درجة معادلة هلا من معهد علمي 

 آخر معرتف به. 
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 كلية التعليم الصناعي
 كلية التعليم الصناعي –بيان بربامج الدراسات العليا 

 أواًل: برامج الدبلومات واملاجستري والدكتوراه:

 ميكانيكا شعبة إنتاج

 ميكانيكا شعبة تربيد وتكييف

 كهرباء شعبة قوى وآالت

 املدنية واملعماريةاإلنشاءات 

 تاريخ التقديم مدة الدراسة اسم الربنامج م

 5ساعة معتمدة منها  45دبلوم ) ميكانيكا شعبة إنتاج 1

 ساعات مشروع علي سنتني (

ساعة معتمدة +  24املاجستري )

 الرسالة(

ساعة معتمدة +  60الدكتوراه )

 الرسالة(

 شهر سبتمرب 

 ميكانيكا شعبة تربيد وتكييف 2

 كهرباء شعبة قوى وآالت 3

 اإلنشاءات املدنية واملعمارية 4

 كلية التعليم الصناعي –املقررات الدراسية

 أواًل: املقررات الدراسية لربامج الدبلومات:

 مقررات دبلوم الدراسات العليا لشعبة اإلنتاج   - 1جدول 

  

 
 

 

 

 
   

 

 
      

BSC501 
Technical English 

      

BSC502
Mathematics 
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BSC503 

 

Statistics & 
Computational Methods

      

 
      

EDU501 
Curricula Research 

      

EDU502 
Teaching Strategies 

      

EDU503 
 

Fundamentals of 
Vocational Education &  

Training 

      

EDU504 
Multi Media 1 

      

EDU505 Vocational Mental 

Capabilities1 

      

EDU506 Measurement and 

Evaluation 1 

      

 
      

PRD501 Equipment and 
Production Tools
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PRD502 Mechanical 
Measurement

PRD503 
Computer Applications

PRD504
Material Technology

PRD505 
Theory of Cutting

PRD506 
Metal Forming

PRD507 
Project

 
      

PRD508 Maintenance of Cutting 
Machine

PRD509 
Quality Control

PRD510 

Machine Tool  Design
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PRD511 
 

Numerical  Control 
Machines (NC)

PRD512 
 

Metal Forming and 
Accessories

PRD513 Theory Of 
Machine

PRD514 
Materials Testing

PRD515 Metal Forming 
Machines

 

 

 

 مقررات دبلوم الدراسات العليا لشعبة التربيد وتكييف اهلواء  - 2جدول 

  

 
 

 

 

 
    

       
BSC501       



 

 

 

 
 

283 

 

  

 
 

 

 

 
    

Technical English 

BSC502Mathematics
      

BSC503 
 

Statistics & Computational 
Methods

      

       

EDU501 Curricula Research 
      

EDU502 Teaching Strategies 
      

EDU503 
 

Fundamentals of Vocational 
Education &  Training 

      

EDU504 Multi Media 1 
      

EDU505 Vocational Mental 
Capabilities1 

      

EDU506 Measurement and Evaluation 
1 
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REF501Fluid Dynamic (1)                             
 

REF502Heat and Mass Transfer(1)        
  

REF503 Thermodynamics (1)                      
 

REF504 Compressors and fans    
 

REF505 Advanced 
Measurements

REF506 Refrigeration Cooling Load (1)            
 

REF507 Project

       

REF508 Refrigeration and Freezing 
Applications

REF509 
Cooling and Freezing 

Systems  

REF510 Control in cooling  - and  A/C 
Equipment

REF511 
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Operation and Maintenance of 
Refrigeration Systems

REF512A/C conditioning systems
 

REF513
Computer Applications In A/c

REF514
 

Measuring Instruments In A/c 
Systems

REF515 
 

Operation and Maintenance Of 
A/c Systems 

REF516 Ventilation and air 
Conditioning
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 الكهربائيةمقررات دبلوم الدراسات العليا لشعبة القوى واآلالت  - 3جدول 

  

 
 

 

 

 
   

 

 
      

BSC501 
Technical English 

      

BSC502
Mathematics

      

BSC503 Statistics & 
Computational Methods

      

 
      

EDU501 
Planning of Teaching 

      

EDU502
 

Psychology of Industrial 
Education 1

      

EDU503 
 

Fundamentals of 
Vocational Education &  

Training 

      

EDU504 
Multi Media 1 

      

EDU505 Vocational Mental 

Capabilities1
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EDU506 Measurement and 
Evaluation 1

      

 
      

MCH501 
 

Special Topics in Elec. 

PowerMachines 

      

MCH502 Electrical 
Measurements 

      

MCH503 
 

Elec.Equipment in 
Power Stations 

      

MCH505 
Elec. Machines 

      

MCH506 
Elec. Installations 

      

MCH507 
Project 

      

 
      

MCH508 
Power Electronics 

      

MCH509 Switchgears

Protection
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MCH510 Electrical Distribution 
Systems 

      

MCH511 Special Electrical 
Machines 

      

MCH512 Planning of 

Elec. Power systems 

      

MCH513 Control 

of Power Systems1 

      

MCH514 Control 

of Elec. Machines1 

      

MCH515 
 

Application of 
Microprocessors  in 

Power Systems 
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 مقررات دبلوم الدراسات العليا لقسم اإلنشاءات املدنية واملعمارية  - 4جدول 

  

 
 

 

 

 
   

 

 
      

BSC501 
Technical English 

      

BSC502
Mathematics

      

BSC503 

 

Statistics & 
Computational Methods

      

 
      

EDU501 
Planning of Teaching 

      

EDU502
 

Psychology of Industrial 
Education 1

      

EDU503 
 

Fundamentals of 
Vocational Education &  

Training 

      

EDU504 
Multi Media 1 

      

EDU505 Vocational Mental 

Capabilities1
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EDU506 Measurement and 
Evaluation 1

      

 
      

BLD501Civil & 

Architectural Practice 

      

BLD502Reinforced Concrete 
Structures 

      

BLD503 
Compute Applications

      

BLD505 
Structural Steel Design 

      

BLD506 
Building Construction 

      

BLD507 
Project 

      

 
      

BLD508 Form, 

Space & Architecture 

      

BLD509 
Industrial Architecture
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BLD510 Introduction 

to Urban Planning 

      

BLD511 
Construction Equipment 

      

BLD512 
 

Quality Control & 
Assurance of Concrete 

Structures 

      

BLD513 
 

Repairing & 
Strengthening of 

Concrete Structures 

      

 ثانيًا: املقررات الدراسية لربامج املاجستري:

 قسم امليكانيكا )شعبة إنتاج( -املقررات الدراسية لدرجة املاجستري   - 5جدول 
 

  

 
 

 

 

 
   

 

 
      

BSC601
Mathematics 
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BSC602 
Numerical Analysis

      

 
      

EDU601 
Research Methods 

      

EDU602 Education & 

Training Design 

      

EDU603 

 

Curricula Development 

Qalifications

      

EDU604 Educational 
Technology 1 

      

EDU605 
 

Fundamentals of 
Vocational Education & 

Trainning 

      

 
      

PRD601 Mechanical 
Measurement

PRD602 
Theory of Cutting1

PRD603 
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Production Planning 
and Control

PRD604 
Welding Technology

PRD605Metal Forming 
Processes

PRD606 
Metal Forming Dies

PRD607 
 

Defect Analysis of 
Forming Products

PRD608 
Metal Casting and 

Equipment

PRD609 
Material Selection

PRD610 

Computer Aided Design 

      

PRD611 Computer Simulation 
and Modeling 

      

PRD612 CNC Part 

Programming 
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