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 نظام النقاط المعتمدة للدراسات العليا بمعهد جنوب مصر لألورام
 

يعتبر نظام النقاط المعتمدة طريقتتة مهنيتتة لتو تتيف البتترامج الدراستتية عتتن طريتتق ت ديتتد نقتتاط معتمتتدة ألجتتزاء 

إستناداً إلأل الاهد المبذوب من الطالب لأل عدد الساعات الدراستتية المطلوبتتة للو تتوب لألوتتداف البرامج الدراسية  

ستتاعة  1800إلتتأل 1500التعليمية. ويستند وذا النظام إلأل أن الطالب المتفرغ خالب سنة دراسية يستطيع بذب متتن 

ب يتت  يستتتطيع الطالتتب ساعة منها إلأل نقطة واحدة معتمدة تضاف إلتتأل ر تتيده   30-25عمل دراسي تترج  كل  

نقطة معتمدة من خالب العام الدراسي الواحد ك د أقصي وتعاتتس النقتتاط المعتمتتدة كميتتة الاهتتد 60تاميع حوالأل  

)العمل( المطلوب لال من المقرر إلأل إجمالأل كمية الاهتتد )العمتتل( الضتترورا إلكمتتاب عتتام كامتتل متتن الدراستتة 

ية والتدريبية مثل حضور الم اضرات والورش العلمية والب وث األكاديمية بالالية ويشتمل علأل الاهود األكاديم

وخالله سواء لأل الماتبة أو المستشفأل أو قاعات الدرس أو المنزب. ولذلك ل ن نظام النقتتاط المعتمتتدة يركتتز علتتأل 

 (.Contact Hoursالعبء اإلجمالأل للطالب وليس قا راً علأل ساعات اللقاء مع االساتذة )

ح النقتتاط متتنمعتمتتدة علتتأل كتتل وحتتدات المقتترر ستتواء كانتتن مقتتررات إجباريتتة أو إختياريتتة وتيت  توزيع النقاط ال

 المعتمدة لقو عندما يامل الطالب دراسة المقرر  وي دا كل االمت انات المطلوبة بناال.

 -طريقة حساب النقاط المعتمدة:

 -يت  ت ديد النقاط المعتمدة لساعات العمل المطلوبة كالتالي:

دقيقة )ساعة واحدة( للم اضتترة لتتأل 50بالنسبة للم اضرات والدراسة النظرية النقطة المعتمدة الواحدة تعادب   -1

( ستتاعة 2-1أسبوعاً( وتشتمل إلتتأل جانتتب ذلتتك عمتتل أو دراستتة متتده متتن )15األسبوع لمدة لصل دراسي واحد )

 ساعة م اضرات(.15خارج الفصل الدراسي )كل نقطة معتمدة =  

ستتاعة لتتأل  3-2تطبيق العملأل والتدريب اإلكليناي واألنشطة التعليمية النقطة المعتمدة الواحدة تعادب بالنسبة لل  -2

اسبوع( من العمل الفتتردا أو الامتتاعأل يتتت  خاللهتتا اكتستتاب مهتتارة ت تتن 15األسبوع لمدة لصل دراسي واحد )

ستتاعة 30طة معتمتتدة = حتتوالأل إشراف المعل . وقد تشمل ذلك عمل منزلأل مدته ساعة وأحدة لأل األسبوع )كل نق

 تدريب أو نشاط علمأل(.

ويقوم كل قس  بت ديد عالقة ساعة التدريب الفعلأل متتن إجمتتالأل عتتدد ستتاعات العمتتل  وإعتتداد دلتتاتر تستتايل كتتل 

 ألقسام اإلكلينياية.لأنشطة المتدربين ت ن إشراف القس  والدراسات العليا بالنسبة 
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 -(:udent WorkloadStطريقة حساب العبء الدراسي للطالب )

يت  ت ديد الماهود )ساعات العمل( الذو يبذله الطالب لت قيق الم رجات التعليمية للمنهج وتشمل ستتاعات العمتتل 

كل نشاط يقوم الطالب ب دائه سواء لأل الالية مثل الم اضرات والتطبيقات العملية والمعملية والتدريب اإلكلينياي 

وياتتب التأكتتد أن  –معهتتد ومرتبطتتة بتتالمقرر التعليمتتي باإلضالة إلأل أا أعماب دراسية أو عملية تتت دا ختتارج ال

 ساعات العمل المقترحة لأل البرنامج الدراسي كالية لت قيق الم رجات التعليمية.
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 معتمدة للبرامج الدراسية لاجمالي  النقاط ا

   العلوم االكلينيكية
 

 نقطة معتمدة  120– 90  درجة الماجستير :

 

       -:  ويقس  الأل   مدته سنهنقطة معتمدة  (  18 – 15  )  الازء االوب  •

             

       نقطة معتمدة    10–  8              اكلينياية عامة  ت مقررا   -         

    نقطة معتمدة       8    -7                         مقررات اساسية   -            

 

 ( نقطة معتمدة   10 – 1مقررات عامة لأل علوم االورام  )  •

 

   -ويشمل : مدتة سنتان   نقطة معتمدة ( 52 – 34 ) الازء الثاني  •

 

   نقطة معتمدة   22 – 18                      مقررات ت صصية   -

   نقطة معتمدة   30 – 16               تدريب اكلينياأل ت صصأل  -

 

 نقطة معتمدة  (   20 )  كراسة االنشطة •

 

 -طبقاً لال ت صر وتشتمل علأل : االنشطة العلمية خالب لترة الماجستير وتوزع نقاط                 

 االنشطة العلمية العامة بالمعهد    -

  االنشطة العلمية ال ا ة بالقس     -

 

 

 نقطة معتمدة(    20 )    رسالة الماجستير •
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 المعتمدة للبرامج الدراسية اجمالي  النقاط 

 العلوم االكاديمية  

 
 نقطة معتمدة  120– 90  درجة الماجستير :

 
         -:ويقس  الأل   مدته سنه( نقطة معتمدة   20 – 5)  الازء االوب  •

             

 نقطة معتمدة    12- 2               مقررات اساسية  -           

 نقطة معتمدة    8 – 3        تدريب عملأل اساسأل  -            

 

 

 ( نقطة معتمدة   10 – 1مقررات عامة لأل علوم االورام  )  •

 

 

  -ويشمل :مدتة سنتان ( نقطة معتمدة   30 – 24) الازء الثاني   •

 

 نقطة معتمدة      16 – 12            مقررات ت صصية  -

 نقطة معتمدة      14 – 12      عملأل ت صصأل  تدريب  -

 

 

 نقطة معتمدة   (        20)        كراسة انشطة •

 

 

 نقطة معتمدة     (  40  )   رسالة الماجستير •
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 معتمدة للبرامج الدراسيةالاجمالي  النقاط 

 واالكاديمية   العلوم االكلينيكية
 

 
 نقطة معتمدة   240 – 190  : الدكتوراه  درجة 

 

 . ت صر لدرجة الماجستير التأل سبق ال صوب عليها نقطة معتمدة 120- 90 •

 ويعاف الى النقاط السابقة 

نقطة معتمدة تقس  بين المقررات العامة ومقررات مادة الت صر والتدريب  120 –  100 •

 المتقدم واالنشطة العلمية ويراعي ان ياون جزءا من المقررات مواد اختيارية .
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 النظام الكودي للمقرات :

    المقررات الت صصية توضع بالرمز الاودو للقس  يليه الرق  الداب علي مستوو المقرر كود الماجستير 

 . (G)رمز لها ي( وبالنسبة للمقررات العامة لألورام  700( وكود الدكتوراة )  600) 

 
 المقررات العامة لدرجات الماجستير : 

وي ماموعه من المقررات العامة تعتبر اساسية للدراسين لي أو لرع من علوم االورام ويرمز لها بالرمز  

(G)  ويمان ان يت  تدريس احد وذه المقررات لي   نقاط معتمدة ( 10-  1) ورق  المقرر وي صر لها

 شهادات الدكتوراه. 
 

عدد الساعات  

 للمحاضرات النظرية  

النقاط  

 المعتمدة 

 اسم المقرر  الرمز الكودي

15 1 G 1 - Principles of Surgical Oncology 

15 1 G 2 - Principles of Medical Oncology 

15 1 G 3 - Principles of Radiotherapy 

15 1 G 4 - Principles of Cancer Imaging 

15 1 G 5 - Descriptive Statistics 

15 1 G 6 - Research Methods 

15 1 G7 - Analytic Statistics 

15 1 G 8 - Cancer Epidemiology 

15 1 G 9 - General Cancer Pathology 

15 1 G 10 - Cancer Biology ( Basic ) 

15 1 G11 General Skills- 

15 1 G 12 - Palliative Care & Treatment of Pain 

 

 المقررات العامة لدرجات الدكتوراة : 
والرمز الاودو  700ورق   Gوي ماموعة من المقررات ي ددوا القس  المانح للدرجة ويرمز لها بالرمز 

للقس  مضالا اليه رق  المقرر ويمان للقس  اضالة مقرر من المقررات العامة لدرجات الماجستير لي  

 ( نقطة معتمدة لي درجة الدكتوراه . 6 -2مقرراته العامة للدكتوراة ، وي صر لها ) 

 

اتها بعد حضور لصولها الدراسية لي دكتوراه ( يمان التقدم المت ان  –وجميع المقررات العامة ) ماجستير  

ويعتبر الطالب راسباً اذا    راسب (  –لقو وبدون تقدير ) ناجح    وامت اناتها ت ريريةأو وقن بعد التسايل  

اقل من   العامة  60حصل على  المقررات  اى من  يقوم     . % فى  مقرر  أو  لي  الطالب  ولي حالة رسوب 

دخ يرتبو  وال  لقو  ليه  رسب  الذو  المقرر  باجتياز باعادة  الت صصية  المقررات  امت انات  الطالب  وب 

 المقررات العامة . 
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 االورام  جراحة : ماجستير الدرجه العلمية

 قسم جراحة األورام   القسم المانح للدرجه:

 98إجمالى النقاط المعتمده :

 درجه :بكالوريوس الطب والجراحهالات خاصه للتقدم للحصول على إشتراط

 

 ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                         ا.د./ رئيس قسم جراحة االورام                                

 النقاط المعتمده  الكود  course المقةةةرر  

 اجمالى  شلوى /عملى                                                                                                                          نظرى الجةةةةةزء االول 

 

 

مقررات  

 اساسيه  

 اللسيولوجيا الطبيه 
 Surgical Physiology  

B1 1 1 2 

الكيمياء الحيويه الطبيه  

 الجزئيه والبيولوجيا 
Medical Biochemistry & 

Molecular Biology 

B6 1 1 2 

الميكروبيولوجيا الطبيه  

 والمناعه 

Medical Microbiology & 

Immunology 

B5 1 1 2 

 Medical Pharmacology B4 1 1 2 اللارماكولوجيا الطبيه 

 8   اجمالى المقررات االساسيه 

 

المقررات  

 العامة 

 لالورام 

 Principles of Medical اساسيات طب االورام 

Oncology 

G2 2 
 

2 

اساسيات العال  االشعاعى  

 لألورام 
Principles of Radiotherapy 

G3 2 
 

2 

 Principles of Cancer اساسيات االشعه التشخيصيه

Imaging 

G4 2 
 

2 

 Descriptive Statistics G5 1  1 مبادئ االحصاء الوصليه

 Research Methods  G6 1  1 اساسيات البحث العلمى 

 General Cancer pathology G9 2  2   االورام اساسيات باثولوجيا 

 10   اجمالى المقررات العامه 

 18 اجمالى الجزء االول  

الجةةةةةةةةةةزء  

 الثانى 

 اساسيات الجراحه العامه  
Principles of General 

Surgery 

SONC 

601 
4 9 13 

 Principles of Surgical اساسيات جراحة االورام 

Oncology 

SONC 

602 
5 10 15 

 التشريح الجراحى 
Surgical Anatomy 

SONC 

603 
3 3 6 

 الباثولوجيا الجراحيه  
Surgical Pathology 

SONC 

604 
3 3 6 

 40 اجمالى الجزء الثانى  

 Log Book  20االنشطه العلميه 

 20 الماجستير رساله 

 98 اجمالى الدرجه العلميه 
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 تير جراحة األورام وتوميع الدرجات نظام امتحان ماجس

 

 االختبار  الكود  المادة 
 الدرجة 

 إجمالى  شلوى  عملى  تحريرى 

 100 40 - 60 ساعه واحدة  B1 اللسيولوجيا الطبيه 

 100 40 - 60 ساعه واحدة   B6 الكيمياء الحيوية الطبيه والبيولوجيا الجزئية 

 100 40 - 60 ساعه واحده   B5 الميكروبيولوجيا الطبيه والمناعه 

 100 40 - 60 ساعه واحده   B4 اللارماكولوجيا الطبيه 

 400                                                                                                            اجمالى المقررات األساسية

  المقررات العامه لألورام 

 100 - - 100 واحدة   ساعة G2 اساسيات طب األورام 

 100 - - 100 واحدة   ساعة G3 اساسيات العال  اإلشعاعى لألورام 

 100 - - 100 واحدة   ساعة G4 اساسيات األشعة التشخيصية

 50 - - 50 واحدة   ساعة G5 مبادئ اإلحصاء الوصلية

 50 - - 50 واحدة   ساعة G6 اساسيات البحث العلمى 

 100 - - 100 واحدة    ساعة G9 الورام باثولوجيا ااساسيات 

 500 إجمالى المقررات العامه لألورام 

 

 

 

 اساسيات الجراحة العامه

 

 

 

 

 

 

SONC 

601 
 300 ساعات  3

 

حالة اكلينيكية  

 طويلة 

100 

حالة اكلينيكية  

 قصيرة 

100 

OSCE 

100 

 

حالة اكلينيكية  

 طويلة 

100 

حالة اكلينيكية  

 قصيرة 

100 

OSCE 

100 

150 

 

 

 

 

200 

 

750 

 

 اساسيات جراحه األورام 

SONC 

602 
 300 ساعات  3

 

 

 

800 

 SONC تشريح جراحى  

603 
 200 ساعتين 

 
150 350 

 SONC باثولوجيا جراحية  

604 
 200 ساعتين 

 
150 350 

 2250 إجمالى الجزء الثانى 

 3150 إجمالى الدرجات 

 

ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                         ا.د./ رئيس قسم جراحة االورام                                
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 الدرجه العلميه : دكتوراه جراحة االورام 

 القسم المانح للدرجه : قسم جراحه االورام 

 116ط المعتمده ااجمالى النق

 للتقدم للحصول على الدرجه :الحصول على ماجستير فى جراحه االورام وما يعادلها اشتراطات خاصه 

 

 النقاط المعتمده  الكود  Course المقرر 

      98 درجه الماجستير                 

 اجمالى  شلوى /عملى  نظرى الجزء االول 

مقررات عامه  

 لالورام 

 Analytic Statistics G7 1  1 االحصاء التحليلى 

 Cancer Epidemiology G8 1  1 السرطان وبائيات 

 Cancer Biology( Basic) G10 1  1 اساسيات بيولوجيا االورام 

العال  التأهيلى والتلطيلى  

 وعال  االلم 

Rehabilitation & 

palliative care& 

treatment of pain 

G12 1  1 
 

مقررات عامه  

 للقسم

والتداخلى  العال  المتطور  

 فى عال  االورام 

Advanced & 

interventional 

Treatment 

G SONC 701 0.5 0.5 1 

التطورات فى العال   

الكيميائى والعال   

 االشعاعى  

Advanced in 

Chemotherapy 

&Radiation Therapy 

G SONC 702 

 

0.5 

 

0.5 1 

 6   مقررات العامه لالورام ال  جمالىا

 الجزء الثانى 

المقرارات  

 التخصصيه 

 Surgical Oncology SONC 703 10 11 21 جراحه االورام 

 General Surgery SONC 704 6 9 15 جراحه عامه 

 Surgical Anatomy SONC 705 4 3 7 تشريح جراحى 

 Surgical Pathology SONC 706 4 3 7 باثولوجيا جراحيه 

 50    اجمالى المقررات التخصصيه 

 Loog Book) )  surgical traning  20 ااالنشطة العلمية 

 Thesis    40    الرساله

 116 اجمالى الدرجه العلمية 

 

 حوث ا.د./ رئيس قسم جراحة االورام                                                           ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والب
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 دكتوراة جراحة االورام وتوميع الدرجات نظام امتحان 
 

 مدة االمتحان  الكود  المادة 

 الدرجة 

 

 اجمالي  شلوى  عملى  تحريري 

     المقررات العامة 

 50 - - 50 ساعة  G 7 االحصاء التحليلي 

 50 - - 50 ساعة  G 8 السرطان وبائيات 

 50 - - 50 ساعه  G10 اساسيات بيولوجيا االورام 

التأهيلي والتلطيلي وعال   العال  

 االلم 

G 12  ساعة 
50 - - 50 

    200 

 مقرارات عامة للقسم 

العال  المتطور والتداخلي في عال  

 االورام 

G SONC 701  ساعة 
30 - 20 50 

التطورات في العال  الكيميائي  

 والعال  االشعاعي 

G SONC 702  50 20 - 30 ساعة 

   100 

                                                                                                                             التخصصيةالمقررات 

 جراحة االورام     ورقة أولي 

 جراحة االورام ورقة ثانية 

 )دراسة حاله ( ورقة ثالثة  

SONC 703 

SONC 703 

SONC 703 

 ساعات  3

 ساعات  3

 ساعتين 

250 

250 

100 

 

 

 

 

حاله اكلينيكية طويله  

150 

 قصيرة اكلينيكية   االتح

150 

OSCE 

200 

حاله اكلينيكية طويله  

100 

 قصيرة اكلينيكية   االتح

100 

OSCE 

150 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1250 

 

 

 

 

750 

 

 جراحة عامة 

 

 

 

SONC 704 

 

 ساعات  3

 

300 

 350 150  200 ساعتين  SONC 705 تشريح جراحي 

 350 150  200 ساعتين  SONC 706 باثولوجيا جراحية 

 3000   اجمالي الدرجات 

 

 

 

 ا.د./ رئيس قسم جراحة االورام                                                       ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث 
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 اآللمالدرجة العلمية : ماجستير عال  

 القسم المانح للدرجة: التخدير واالنعاش وعال  االلم

 107إجمالى النقاط المعتمدة :

 إشتراطات خاصه للتقدم للحصول على الدرجه 

من إحدى  روماتولوجى  العامة او الباطنة الاو العصاب مخ واالاو  او االشعة فى مادة التخدير   الحصول على درجة الماجستير

 . رف به من المجلس األعلى للجامعاتعلى درجة معادلة من معهد علمى أخر معتجامعات  .م,ع أو 

 

 النقاط المعتمده  الكود  course المقرر  

 40 الماجستير  درجة 

                                                                                                               لجزء االول 

 نظرى    

 

 شلوى /عملى 

 

 اجمالى 

 

 مقررات أساسية 

اساسيات عال   )

 ( االلم التطبيقية 

 Medical Physiology B 1 1 1 2 اللسيولوجيا الطبيه 

 Medical Pharmacology B4 1 1 2 الطبيه اللارما كولوجيا 

 Medical Biochemistry B 6 1 1 2 الكيمياء الحيوية   

 Research Methods G 6 1 اساسيات البحث العلمى 
 1 

 7    اجمالى المقررات االساسية 

 مقررات عامة  

 للقسم  

 Applied Basic of Pain G1 Ana/Alg 3  3 اساسيات االلم التطبيقية 

 Anatomy G2 Ana/Alg 3  3 التشريح 

 Psychology  G3 Ana/Alg 2  2 السيكولوجى 

 8  اجمالى المقررات العامة 

 15 اجمالى الجزء االول  

    الجزء الثانى 

المقررات  

 التخصصية 

تقييم وتشخيص األنواع  

 المختللة لاللم 

ClinicalAssessment& 

Diagnosis of Pain 

Syndromes 

 

Ana /Alg 601 6 

 

9 

 

15 

 Management Of Pain Ana/ Alg 602 10 12 22 عال  االلم  

 Palliative Care Ana/ Alg 603 6 9 15 العال  التلطيلى  

 52   اجمالى الجزء الثانى 

 log Book 20االنشطة العلمية    

 20 رساله الماجستير 

 107 اجمالى الدرجه العلميه 

 

 ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                                                         قسم                      الرئيس  /ا.د
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 االلم(  عال  نظام  االمتحان وتوميع الدرجات )ماجستير
 

 ار باالخت الكود  المادة 

 الدرجة 

 شلوى  تحريرى 
ى  ملع

 اكلينيكى 
 اجمالى 

 اللسيولوجيا الطبيه 
B 1  40 60 ساعه 

- 100 

 اللارما كولوجيا الطبيه 
B 4  40 60 ساعه 

- 100 

   الكيمياء الحيوية
B 6  40 60 ساعه 

- 100 

 اساسيات البحث العلمى 
G 6  50 ساعه 

- - 50 

 350    اجمالى المقررات االساسية  

     مقررات عامه  

Applied Basic of Pain 

 اساسيات االلم  التطبيقية  

G1 Ana/Alg 
 150 ساعتين 

- - 
150 

Anatomy 

 تشريح  

G2 Ana/Alg 
 - 150 ساعتين 

- 
150 

Psychology  

 سيكولوجى  

G3 Ana/Alg 
 - 100 ساعتين 

- 
100 

 400    اجمالى المقررات العامه للقسم   

 الجزء الثانى  

تقييم وتشخيص االنواع المختلله  

 لاللم 
Ana/ Alg 601 3  750 250 200 300 ساعات 

 Ana/ Alg 602 عال  االلم 

 ساعات  3اولى  ةورق

 

 ساعات   3ورقة ثانيه 

250 

 

250 

 

 لجنه اولى 

150 

 لجنه ثانيه

150 

حاله اكلينيكيه  
100 

 حاله تداخليه
100 

OSCE 

100 

1100 

 200 300 ساعات   Ana/ Alg 603 3 العال  التلطيلى 
 حالة اكلينيكية 

250 
750 

     اجمالى الدرجات 

 

3350 

 

 

 ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                                              رئيس القسم                      /ا.د
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 الدرجه العلميه: الدكتوراه فى التخدير واالنعاش وعال  االلم 

 التخديرواالنعاش وعال  األلمالقسم المانح للدرجة: 

 نقطة 120إجمالى النقاط المعتمدة: 

اشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة: الحصول على درجة الماجستير فى مادة التخدير من إحدى جامعات  .م.ع أو على 

 . درجة معادلة لها من معهد علمى أخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات 

  النقاط المعتمد  الكود  Course المقرر   

  100 - 140 درجة الماجستير 

 

 شلوى /عملى  نظرى

 

 االجمالى 

 

 

جزء 

 اول  
مقررات  

 عامه لألورام 

طب  اساسيات 

 االورام 

Principles of Medical 

Oncology 
G2 

 

1 

  

1 

اساسيات العال   

 األشعاعى 

Principles of 

Radiotherapy 
G3 

1 
 

1 

 Descriptive Statistics G5 1  1 االحصاء الوصلية  

 Analytic statistics G7 1  1 االحصاء التحليلية  

 4   اجمالى الجزء االول   

 

 

 

 

 

 

 

جزء 

 ثانى  

مقررات  

 عامه للقسم 

اساسيات التخدير  

وعال  االلم   

 التطبيقية 

Applied Basics of 

Anesthesia  

And Pain Management 

Ana/Alg701 3 

 

1 

 

4 

المقررات  

 التخصصية 

 التخدير  

التخدير العام   -أ

 والجزئى  

التخدير   -ب

 التخصصي 

Anesthesia 

a- General and 

Regional  

b- Special  

 

Ana/Alg 

702 

(a,b) 

 

 

12 

 

 

10 

 

 

 

22 

العناية المركزة  

 الجراحية 
Surgical Intensive Care Ana/Alg703 

6 4 10 

 عال  االلم 

عال  االلم   -أ

 السرطانى 

عال  االلم الغير   -ب

 سرطانى  

Pain Management 

a- Cancer Pain 

b- Non- Cancer Pain  

Ana/Alg704 

 
10 

 

4 

 

14 

 Palliative Care العال  التلطيلى 
Ana/Alg 

705 
2 4 6 

 56  اجمالى الجزء الثانى  

  

 Log Book   االنشطة العلمية
20 

 40 الرسالة   

 120  العلمية اجمالى الدرجة  

 

  ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                                 ا.د./ رئيس القسم                                    
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 نظام امتحان دكتوراه التخدير وعال  االلم وتوميع الدرجات 
 

 

 

 الماده 

 

 جزء اول  

 االختبار  الكود 

 الدرجة  

 شلوى  تحريري 

 عملى 

+ 

OSCE 
 اجمالى 

 50  - 50 اختبار تحريري لمدة ساعة  G2 طب االورام اساسيات 

اساسيات العال   

 االشعاعى 
G3  50 اختبار تحريري لمدة ساعه - 

 
50 

 50  - 50 اختبار تحريري لمدة ساعه  G5 االحصاء الوصلية 

 50   50 ساعه  ةاختبار تحريري لمد  G7 االحصاء التحليلية  

  200                                اجمالى الجزء االول                                                                                                           

 جزء ثانى 

اساسيات التخدير  

 وعال  االلم  التطبيقية 
Ana/Alg701  +  اختبار تحريري لمدة ثالث ساعاتMCQ 

 

150 

 

50 

 

- 200 

 التخدير 
Ana/Alg702 

(a.b) 

ورقة اولى: اختبار تحريرى لمدة  ثالث  

 MCQ+  ساعات 

ثالث    اختبار تحريرى لمدة :ورقة ثانية 

    MCQساعات  +  

300 

 

300 

400 

 

OSCE 

100 
1100 

العناية المركزة  

 الجراحية 
Ana/Alg703  ثالث ساعات اختبار تحريري لمدة   +MCQ 300 150 

OSCE 

50 
500 

 Ana/Alg704 عال  االلم  

ورقة اولى : اختبار تحريرى لمدة ثالث  

 MCQساعات  +  

+  ساعتين اختبار تحريري لمدة  ورقة ثانية : 

MCQ 

300 

 

200 

150 

 

OSCE 

50 
700 

 MCQ+ 100 200 - 300 لمدة ساعة اختبار تحريري   Ana/Alg705 العال  التلطيلي 

 3000     اجمالى الدرجات 

 

 ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                                         ا.د./ رئيس القسم                            
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 وامراض الدم السرطانيه الدرجه العلميه : ماجستير طب االورام 

 القسم المانح للدرجه : قسم طب االورام وامراض الدم السرطانيه

 نقطه معتمدة 90اجمالى النقاط المعتمده : 

 اشتراطات خاصه للتقدم للحصول على الدرجه : بكالوريوس الطب والجراحه

 النقاط المعتمده  الكود  course المقرر  

 اجمالى  شلوى /عملى  نظرى              الجزء االول                                                                                                           

 

 مقررات أساسية 

 Medical Physiology B 1 1 1 2 اللسيولوجيا الطبيه 

 والمناعيه الميكروبيولوجيا الطبيه  
Medical Microbiology 

&Immunology 
B 5 1 1 2 

 MedicalPharmacology B 4 1 1 2 اللارما كولوجيا الطبيه 

 االورام  اساسيات باثولوجيا 
General Cancer 

Pathology  
G 9 

1 1 

 

2 

 8    اجمالى المقررات االساسية 

 مقررات عامة  

 اساسيات جراحة االورام العامة  
Principles of Surgical 

Oncology 
G1 2 

 
2 

اساسيات العال  االشعاعى   

 لالورام  

Principles of 

Radiotherapy 
G3 2 

 
2 

 اساسيات االشعة التشخيصية
Principles of Cancer 

Imaging 
G4 2 

 
2 

 Descriptive Statistics G5 1  1 الوصيلية   مبادى االحصاء 

 7   اجمالى المقررات العامة 

 15   اجمالى الجزء االول  

    الجزء الثانى 

 
امراض الباطنة العامة )االمراض  

 الباطنيه ( 
Internal medicine 

MONC 

600 

 

6 

 

6 

 

12 

 
طب االورام وامراض الدم والغدد  

 الليملاوية   

Medical oncology 

Hematology 

 

MONC 

601a   

MONC 

601b 

12 11 23 

 35 17 18 اجمالى الجزء الثانى 

 log Book 20االنشطة العلمية    

 

 رساله الماجستير 
20 

 90 اجمالى الدرجه العلميه 

 

 

 ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                                ا.د./ رئيس القسم                                           
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 طب االورام وامراض الدم السرطانيه وتوميع الدرجات  ماجستير نظام امتحان

 

 

 ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                                         ا.د./ رئيس القسم                                      

 

 

 الجزء االول 

 االختبار  الكود  المادة 

 الدرجة 

 االجمالى  شلوى  عملى  تحريرى 

 اللسيولوجيا الطبيه 

 ميكروبيولوجيا الطبيه  والمناعيه ال

 اللارماكولوجيا الطبيه 

 الورام ا اساسيات باثولوجيا 

 

B 1 

B 5 

B 4 

G 9 

 

 ساعه  

 ساعه  

 ساعه  

 ساعه  

 

60 

60 

60 

60 

 

- 

- 

- 

- 

40 

40 

40 

40 

100 

100 

100 

100 

 

 اساسيات جراحة االورام العامة  -

 اساسيات العال  االشعاعى -

 اساسيات االشعة التشخصيه -

 مبادى االحصاء الوصلية -

 

G1 

G3 

G4 

G5 

 

 ساعه 

 ساعه 

 ساعه 

 ساعه 

 

100 

100 

100 

50 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

100 

100 

100 

50 

 

 750    اجمالى درجات الجزء االول  

  الجزء الثانى ماجستير 

 300 ساعات  MONC 600 3 امراض الباطنه العامه 

اكلنيكية  حاله 

 طويله 

150 

اكلينيكية  حاله 

 قصيرة 

75 

OSCE 

25 

50 600 

 االورام وامراض الدم والغدد الليملاويه طب 

 االورام الصلبه والعال  الكيميائى  . 

 امراض الدم السرطانيه ومرع النخاع  . 

 

MONC 601a 

MONC601b 

 ورقة اولى  

 ساعات  3

 ورقة ثانيه  

 ساعات 3

 

300 

 

300 

اكلينيكية  حاله 

 طويله 

200 

اكلينيكية  حالة 

 قصيرة 

100 

OSCE 

50 

 

200 1150 

 1750      اجمالى الجزء الثانى 

 2500     اجمالى الدرجات 
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 السرطانيه الدرجه العلميه :دكتوراه طب االورام وامراض الدم 

 القسم المانح للدرجه : قسم طب االورام وامراض الدم السرطانيه

 نقطه معتمده 117اجمالى النقاط المعتمده : 

من احدى  وامراض الدم السرطانيه  اشتراطات خاصه للتقدم للحصول على الدرجه : الحصول على درجة الماجستير فى طب االورام  

 معادله لها من معهد علمى اخر معترف به من المجلس االعلى للجامعاتو على درجه اجامعات  .م.ع 

 النقاط المعتمده  كود  course المقرر  

 90 الماجستير 

 االجمالى   عملى   نظرى  جزء اول    

مقررات  

عامه  

 لالورام 

 Research Methods G 6 1  1 اساسيات البحث العلمى

 Analytic statistics G7 1  1 اإلحصاء التحليلى 

 Cancer epidemiology G8 1  1 وبائيات السرطان 

 Cancer Biology (Basic ) G10 1  1 اساسيات بيولوجيا االورام 

مقررات  

 عامه للقسم 

  التلطيلى العال  المساند و

 لالورام  

Supportive & Paliative   

care in cancer Patients 

G.MONC 

701 
2 2 4 

الرعايه  الحرجه لمرضى  

 طب االورام 

Critical Care medicine for 

medical oncology  

G.MONC 

702 
2 2 4 

 Special Cancer Pathology   لالورام  الباثولوجيا الخاصه
G.MONC 

703 
2 1 3 

 Clinical Pathology الباثولوجيا االكلينيكية 
G.MONC 

704 
2 1 3 

 Diagnostic Radilogy اشعه تشخيصية 
G.MONC 

705 
2 1 3 

 21 7 14 اجمالى المقررات العامه        

 جزء ثانى 

 Internal medicine  MONC 706 الباطنه العامه   
 

6 

 

6 

 

12 

مقررات  

 التخصصيه 

والعال    االورام الصلبه

 الكيميائى  

Solid tumours and  

Chemotheraoy 
MONC 707 

 

6 

 

6 

 

12 

الدم السرطانيه  امراض 

 ومرع النخاع 

Malignant hematology & 

bone marrow 

transplantation 

MONC 708 
 

6 

 

6 

 

12 

 36 18 18 اجمالى المقررات التخصصيه 

 loog Book  20االنشطه العلميه 

 40 رساله الدكتوراه 

 117 االجمالى الدرجه العلميه 

 

 ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                              ا.د./ رئيس القسم                                                
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 نظام امتحان دكتوراة طب االورام وامراض الدم السرطانية وتوميع الدرجات 
 

 مدة االمتحان  الكود  المادة 
 الدرجة 

 االجمالى  شلوي  عملي  تحريري 

 50 -  50 ساعه  G 6  اساسيات البحث العلمى

 50 - - 50 ساعة  G7 االحصاء التحليلي 

 50 - - 50 ساعة  G8 وبائيات السرطان 

 50 -  50 ساعه  G10 اساسيات بيولوجيا االورام 

العال    العال  المساند و

 التلطيلي لالورام 
G.MONC 701  200 100 - 100 ساعتين 

الرعاية الحرجة لمرضي  

 طب االورام 
G.MONC 702  200 100 - 100 ساعتين 

 150 50 - 100 ساعة  G.MONC 703 الباثولوجيا الخاصة 

 150 50  100 ساعه   G.MONC 704  الباثولوجيا االكلينيكية

 150 50  100 ساعه  G.MONC 705 اشعه تشخيصية 

 1050 اجمالي درجات المقررات العامة 

 الباطنه العامه

Internal medicine 
MONC 706 3   300 ساعات 

حالة اكلينيكية  

 طويلة 

150 

حالة اكلينيكية  

 قصيرة 

75 

OSCE 

25 

50 

 

 

 

 

 

600 

االورام الصلبة والعال   

 الكيميائى 

Solid tumours and 

Chemotheraoy 

 

MONC 707 3   300 ساعات 
 اكلينيكية حالة 

 طويلة 

200 

 اكلينيكية حالة 

 قصيرة 

150 

OSCE 

100 

150 

 

 

 

 

 

 

 

1200 

امراض الدم السرطانية  

 ومرع النخاع 

Malignant 

Haematology & 

bone marrow 

transplantation 

MONC 708 3   300 ساعات 

 1800 اجمالي درجات المقررات التخصصية

 2850 اجمالي الدرجات 

 

 ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                                       ا.د./ رئيس القسم                                           
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 الدرجة العلمية: ماجستير طب اورام االطلال وامراض الدم السرطانية 

 م السرطانيةالقسم المانح للدرجة : طب اورام االطلال وامراض الد

 نقطة 92أجمالي النقاط المعتمدة :

 اشتراطات خاصة للتقدم للحصول علي الدرجة ) بكالوريوس الطب والجراحه( 

 

 جزء اول 

 النقاط  الكود  Course المقرر 

 /عملى نظرى 

 شلوى 

 اجمالى 

مقررات 

 أساسية 

 Medical Physiology B1 1 1 2 اللسيولوجيا الطبيه 

 Clinical Pathology B3 1 1 2 كلينيكية اباثولوجيا 

 Medical الطبيهاللارماكولوجيا 

Pharmacology 

B4 1 1 2 

الميكروبيولوجيا الطبيه 

 والمناعه

Medical Microbiology 

Immunology 

B5 1 1 2 

 Medical Biochemistry  B6 1 1 2 الكيمياء الحيويه الطبيه 

 10 5 5 المقررات االساسيةاجمالى 

 

 مقررات عامة

 Principles of Surgical اساسيات جراحه االورام

Oncology  

G1 2 - 2 

اساسيات العال  االشعاعى  

 لالورام 

Principles of 

Radiotherapy 

G3 2 - 2 

 Descriptive Statistics G5 1 - 1 الوصليةمبادىء االحصاء 

 Research Methods G6 1 - 1 العلمىاساسيات البحث 

 General cancer االورامباثولوجيا اساسيات 

Pathology 

G9 2  2 

 8   اجمالى المقررات العامه 

 18   اجمالى الجزء االول 

 الجزء الثانى 

مقررات 

 التخصصيه 

مقرر علمى فى االطلال  

 العامه 

Gerneral Pediatrics PONC 

601 

6 6 12 

مقرر علمى فى العال   

الكيميائى الورام االطلال  

 وتطبيقاته 

Principles of 

Chemotherapy 

PONC 

602-a 

2 ---- 2 

مقرر علمى فى امراض طب  

  اورام االطلال وفروعها

 العال  التدعيمى  و

Pediatric Oncology 

Diseases and 

Supportive care  

PONC 

602-b 

10 10 20 

 34   الثانى اجمالى الجزء 

 log book 20انشطه علميه  

 20 الماجستير  رسالة 

 92 اجمالى الدرجة العلمية

 

 ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                            ا.د./ رئيس القسم                                                           
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 ورام االطلال وامراض الدم السرطانيه وتوميع الدرجات انظام امتحان ماجستير طب 
 

 االختبار  الكود  المادة 
 الدرجه 

 االجمالى شلوى  عملى تحريرى 

 اللسيولوجيا الطبيه 

 باثولوجيا اكلينيكية 

 اللارماكولوجيا الطبيه

 الميكروبيولوجيا الطبيه والمناعه

 الكيمياء الحيويه الطبيه 

B1 

B3 

B4 

B5 

B6 

 ساعه 

 ساعه 

 ساعه

 ساعة 

 ساعه

60 

60 

60 

60 

60 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

40 

40 

40 

40 

40 

 

100 

100 

100 

100 

100 

 500 اجمالى المقرارات االساسيه

 المقررات العامه لالورام

 اساسيت جراحه االورام  

 اساسيات العال  االشعاعى لالورام

 الوصلية مبادىء االحصاء 

 اساسيات البحث العلمى  

 االوراماساسيات باثولوجيا 

G1 

G3 

G5 

G6 

G9 

 ساعه 

 ساعه 

 ساعه

 ساعه

 ساعه

100 

100 

50 

50 

100 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

-- 

--- 

- 

100 

100 

50 

50 

100 

 400 المقرارات العامهاجمالى 

 900 اجمالى الجزء االولى 

 الجزء الثانى  

 طب االطلال العامه ورقة امتحان تحريرى 

 

 

PONC 601 

 

 

 

 

 ساعات 3

 

300 

 

حاله اكلينيكية 

 طويله 

100                      

حاله اكلينيكية 

 قصيرة 

50 

OSCE 

50 

 

 

 

 

100 

 

 

600 

 

 

 

 طب اورام االطلال  

 

               * ورقه اولى تحريرى               

               

 *ورقه ثانيه تحريرى 

              

                                                     *ورقة ثالثة تحريرى

 

 

PONC 602-b 

 
 

PONC 602-b 

 

PONC 602-a 

 

 

 

 ساعات 3
 

 

 ساعتين  

 

 ساعة 

 

 

300 

 
 

200 

 

100 

 

 

حاله اكلينيكية 

 طويله 

150                      

حاله اكلينيكية 

 قصيرة 

100 

OSCE 

100 

 

 

 

 

150 1100 

 1700 اجمالى الجزء الثانى 

 2600 اجمالى الدرجات 

 ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                                                                       ا.د./ رئيس القسم             
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 الدرجة العلمية :دكتوراة طب أورام األطلال و أمراض الدم السرطانية 

 القسم المانح للدرجة : طب أورام األطلال و أمراض الدم السرطانية

 نقطة 108تمدة : إجمالي النقاط المع

 وأورام الدم السرطانية أورام األطلالطب االشتراطات الخاصة للتقدم : الحصول على درجة ماجستير  
 

 درجة الماجستير  نقطة  92   

 النقاط المعتمدة 
 البند  المقرر  course الكود 

 نظري عملي  إجمالي 
 جزء اول  

1 - 1 G7 Analytic Statistics   التحليلية اإلحصاء 

مقررات  

عامة  

 لألورام 

1 - 1 G8 Cancer Epidemiology  وبائيات السرطان 

1 - 1 G10 Cancer Biology (Basic)   اساسيات بيولوجيا األورام 

1 - 1 G12 
Palliative Care &Treatment 

of Pain 
 العال  التلطيلي و عال  اآلالم 

2 - 2 G-PONC 702 Special Cancer  Pathology   مقررات   الباثولوجيا الخاصة لالورام

عامة  

 مبادئ األشعة التشخيصية لألورام  G-PONC 707 Diagnostic Cancer Radiology 2 - 2 للقسم

 إجمالي المقررات العامة ) إجمالي الجزء األول (    8

 جزء ثانى 

24 12 12 PONC 708 
Pediatric Oncology  and 

Malignant haematology 

الدم   وامراضأورام األطلال  

 السرطانية 

مقررات  

 تخصصية 

10 4 6 PONC 709 

Bone Marrow 

Transplantation & General 

Medical Care 

مرع النخاع العظمى والعناية  

 المستمرة لمرضي أورام األطلال 

6 3 3 PONC 710 Benigen Haematology   الحميدة أمراض الدم 

 إجمالي المقررات التخصصية    40

   )Log bookأنشطة علمية )كراسة األنشطة    20

 رسالة الدكتوراة  40

 إجمالي الجزء الثاني  100

 إجمالي الدرجة العلمية ) جزء أول + جزء ثاني + رسالة الدكتوراة + أنشطة عملية(  108

 

 ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث             ا.د./ رئيس القسم                                                     
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 طلال و أمراض الدم السرطانية و توميع الدرجات أورام األطب نظام االمتحان لدرجة دكتوراة 

 

 الدرجة 

 المادة  الكود  مدة االمتحان 

 تحريري  عملي  شلوي  اإلجمالي 

 االحصاء التحليلي  G7 ساعة  50 - - 50

 وبائيات السرطان  G8 ساعة  50 - - 50

 اساسيات بيولوجيا األورام  G10 ساعة  50 - - 50

 تلطيلي و عال  األلم العال  ال G12 ساعة  50 - - 50

 الباثولوجيا الخاصة لالورام  G-PONC 702 ساعة  100 - - 100

 G-PONC 707 ساعة  100 - - 100
مبادئ األشعة التشخيصية  

 لألورام 

 اإلجمالي ) الجزء األول (  400

 المقررات التخصصية لدرجة الدكتوراة في طب أورام األطلال و أمراض الدم السرطانية 

1300 200 

Long case  

150 
 

Short Cases 

 150 

 

OSCE 

100 

300 

 

 

300 

 

 

100 

 ثالث ساعات 

 

 

 ثالث ساعات 

 

 

 ساعتين 

 

PONC 708 

 

 

PONC 708 

 

 

PONC 708 

 

   ورقة أولى:

الدم   وامراضأورام األطلال  

 السرطانية 

 ورقة ثانية : 

الدم   وامراضأورام األطلال   

 السرطانية 

 ورقة ثالثة : 

 Commentary 

500 200 - 300 
 ثالث ساعات 

 

PONC 709 

 

 ورقة رابعة: 

مرع النخاع العظمى والعناية   

 المستمرة لمرضي أورام األطلال 

500 100 

Long case  

50 
 

Short Cases  

50 

300 
 ثالث ساعات 

 

PONC 710 

 

 ورقة خامسة: 

 أمراض الدم الحميدة  

 إجمالي الدرجات  2700

 

 ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                                                                 ا.د./ رئيس القسم                      
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 الدرجة العلمية: ماجستير وبائيات ومكافحة السرطان 

 القسم المانح للدرجة : قسم االحصاء الطبي ووبائيات السرطان 

 109أجمالي النقاط المعتمدة : 

 جراحةالطب والاشتراطات خاصة للتقدم للحصول علي الدرجة : بكالوريوس 

 

ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                                   ا.د./ رئيس القسم                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء االول  
 الكود  COURSE المقرر 

  النقاط المعتمدة 

 االجمالى  عملى   نظرى 

مقررات عامة  

 لالورام 
االورام  اساسيات باثولوجيا   

General cancer 

pathology 
G 9 

1  1 

 مقررات اساسية 

 Basic Nutrition CE601 3 1 4 اسس التغذيه 

 Infection Control CE602 3 1 4 مكافحة العدوي 

 Environoment CE603 3 2 5 اساسيات البيئة 

 االدارة الصحية 
Health Care 

Mangement 
CE604 

 

3 

 

2 

 

5 

 19 اجمالى الجزء االول 

كراسة االنشطة التدريب العملى واالكلينيكى +  االنشطة العلمية   20 

 الجزء الثانى 

 مقررات تخصصية 

 Basic Biostatistics  CE605 االحصاء الطبي االساسي  
 

6 

 

5 

 

11 

 Cancer Registry CE607 2 3 5 تسجيل السرطان 

 اساسيات وبائيات السرطان 

Basic Cancer Epidemiology  
CE606 

 

6 

 

5 

 

11 

وراثية                         الوبائيات ال  

Genetic Epidemiology 
CE608 

 

2 

 

1 

 

3 

الجزء الثاني  تخصصية اجمالي مقررات   30 

 40 الرسالة 

 109 اجمالي الدرجة العلمية 
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 ات ومكافحة السرطان وتوميع درجات ة الماجستير فى وبائينظام االمتحان لدرج

 

 االختبار  الكود  الماده 
 الدرجه 

 اجمالى  عملى  شلوى  تحريرى 

 

 

الجزء  

 االول  

 200 50 50 100 ساعتين  CE601 اسس التغذية 

 200 50 50 100 ساعتين  CE602 مكافحة العدوى 

ساعات  CE603 3 اساسيات البيئة   200 50 50 300 

 250 50 50 150 ساعتين  CE604 االدارة الصحية 

 100 - - 100 ساعة  G 9   االورام يا اساسيات باثولوج

 1050      اجمالى الجزء االول 

الجزء  

 الثانى 
 600 200 100 300 ساعات  CE605 3 االحصاء الطبى االساسى  

 300 100 50 150 ساعتين  CE607 تسجيل السرطان  

ساعات   CE606 3 اساسيات وبائيات السرطان    300 100 200 600 

 150 50 25 75 ساعتين  CE608 الوبائيات الوراثية  

 2700 اجمالى  

 

ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                                  ا.د./ رئيس القسم                                                     
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 العلمية: دكتوراه وبائيات ومكافحة السرطان  ةالدرج

 القسم المانح للدرجة: قسم اإلحصاء الطبي ووبائيات السرطان 

 103اجمالى النقاط المعتمده: 

م للحصول علي الدرجة : الحصول على درجة الماجستير فى وبائيات ومكافحة السرطان  اشتراطات خاصة للتقد  

 المعتمدةالنقاط  الكود  Course المقرر  

 109 درجة الماجستير 

 عملى  نظرى  الجزء االول 

مقررات عامة 

 لألورام 

 اساسيات جراحة األورام
Principles of Surgical 

Oncology 
G1 1 

 

 اساسيات طب األورام
Principles of Medical 

Oncology 
G2 1 

 

  General Skills G 11 1 مهارات عامة 

  3 العامهاجمالى المقررات 

 الجزء الثانى  

 

 

ررات قمال

 التخصصية 

 

 

 

 Advanced Cancer Biostatisties  CE 701 6 6 االحصاء الطبي المتقدم  

 وبائيات السرطان المتقدم  
Advanced Cancer 

Epidemiology 
CE 702 6 6 

وبائيات السرطان التطبيقية  

 الوبائيات الجزيئية 

 الصحة المهنية

 الجودة الشاملةإدارة 

 Applied Cancer Epidemiology

Molecular Epidemiology 

Occupational 

 Total Quality Management 

 
CE 703 

CE 704 

CE 705 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 15 15 اجمالى المقررات التخصصية 

 30   االنشطة   كراسة االنشطة العلمية 

 40 الرسالة 

 103 اجمالى الدرجة العلمية

 

ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                                     ا.د./ رئيس القسم                                                 
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 نظام االمتحان لدرجه الدكتوراه فى وبائيات ومكافحه السرطان وتوميع الدرجات 
 

 الكود  المادة 
 االختبار 

 

 الدرجه 

 شلوى  تحريرى 
عملى  

 اكلينيكى 
 اجمالى 

 50 - - 50 ساعه  G 1 اساسيات جراحة االورام   

 50 - - 50 ساعة  G2 اساسيات طب االورام  

 50 - - 50 ساعة  G11 مهارات عامة  

 150   150   اجمالى درجات المقررات العامة  

 االحصاء الطبى المتقدم 

 المتقدم وبائيات السرطان 

CE701 

CE 702 

ساعات  3  

ساعات  3  

300 

300 

100 

100 

200 

200 

600 

600 

 وبائيات السرطان التطبيقية  

 وبائيات جزئية  

 الصحة المهنية  

 ادارة الجودة الشاملة  

 

CE703 

CE704 

CE 705 

 ساعة 

 ساعة 

 ساعة 

50 

50 

50 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

100 

100 

100 

 1500      التخصصية  اجمالى درجات المقررات 

 1650 اجمالى الدرجات  

 

 ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                                      ا.د./ رئيس القسم                                                 
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 الدرجة العلمية : الدكتوراه فى العال  االشعاعى لالورام 

 والطب النووى   القسم المانح للدرجة: قسم عال  االورام باالشعاع

 120إجمالى النقاط المعتمدة:  

اشترطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة : الحصول على درجة الماجستير فى عال  االورام  من إحدى جامعات  .م.ع أو على درجة  

 ى للجامعات. معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من المجلس األعل

 النقاط المعتمدة   الكود  Course المقرر  

 180-140  درجة الماجستير                              

 عملى  نظرى جزء اول 

مقررات  -1

 عامة لالورام  

  Descrptive Statistics G5 1 االحصاء الوصلية  

اساسيات البحث  

 العلمى  
Research methods G6 1  

  Analytic Statistics G7 1 التحليلية اإلحصاء  

باثولوجيا  اساسيات 

 االورام 

General Cancer 

Pathology 
G9 1  

 اساسيات بيولوجيا  

 األورام 
Cancer Biology (Basic) G10 1  

العال  التلطيلى  

 وعال  األلم 

Palliative Care& 

Treatment of Pain 
G12 1  

مقررات  -2

 عامه للقسم 

كولوجيا  فارما

دوية  أل اكلينيكية 

 االورام  

Clinical Pharmacology G RON  -701 2  

التصوير التشخيصي  

 لألورام 
Radio Diagnosis 

 

G RON-702 
2 1 

 Special Pathology G RON- 703 2 1 الباثولوجيا الخاصة 

 2 12 اجمالى الجزء االول 

 عملى  نظرى جزء ثانى 

مقررات  -1

 عامة للقسم 

 Surgical Oncology G RON-704 2 1 ورام  جراحة اال 

 Medical Oncology طب االورام  
 

G RON -705 
3 3 

مقررات  

 التخصصية 

 - Radiobiology RON -705 4 بيولوجيا األشعاع 

 الليزياء وتكنولوجيا  

 االشعاع 

Radiation Physics and 

technology 
RON-706 4 4 

عال  األورام  

 باإلشعاع 
Radiation Oncology RON-707 10 15 

 46 اجمالى الجزء الثانى  

 60 االجمالى 

 20 فى كراسة االنشطه  األنشطة العلمية

 40 رساله 

 120 اجمالى الدرجة العلمية 

 ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                                                                                       ا.د./ رئيس القسم
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 نظام امتحان دكتوراه العال  اإلشعاعى لألورام وتوميع الدرجات

 

 االختبار  الكود  الماده 
 الدرجة 

 االجمالى  عملى  شلوى   تحريرى 

 جزء اول :  

 مقررات عامه لالورام  
    

 
 

 50 - - 50 ساعه  G5 احصاء وصلية 

 50 - - 50 ساعه  G7 االحصاء تحليلية 

 50 ساعه  G6 العلمى    اساسيات البحث 
- - 50 

 50 - - 50 ساعه  G9 االورام  اساسيات باثولوجيا 

 50 - - 50 ساعه  G10 اساسيات بيولوجيا األورام 

 50 - - 50 ة ساع G12 العال  التلطيلى وعال  االلم 

 100 - - 100 ساعتين  G RON701 فارما كولوجيا اكلينيكية الدوية االورام  

 مقررات عامة للقسم  

 150 - 50 100 ساعتين  G RON702 التصوير التشخيصي لألورام 

 50 100 ساعتين  G RON703 الباثولوجيا الخاصه 
- 

150 

 جزء ثانى  

 مقررات تخصصية  

 
 

 150  50 100 ساعتين  G RON704 جراحة االورام 

 300  100 200 ساعات   G RON705 3 طب االورام  

  200 ساعتين  RON 705 بيولوجيا األشعاع 
 

200 

 400  100 300 ساعات    RON 706 3 الليزياء وتكنولوجيا االشعاع                                

 عال  االورام باالشعاع : 

 امتحان تحريرى : 

 ورقة اولى  

 ورقة ثانيه  

 امتحان اكلينيكى : 

 حاله طويله  

 1حالة قصيرة 

   2حالة قصيرة 

 

 امتحان شلهى : 

 1لجنه شلهى 

   2لجنه شلهى 

 لجنة تخطيط اشعاعى  

RON 707  

 

 ساعات  3

 ساعات   3

 

 

250 

250 

 

 

500 

    

 

150 

100 

100 

350 

   150 

150 

100 

 

400 

 3000 اجمالى الدرجات 

 

 ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                                ا.د./ رئيس القسم                                                       
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 في باثولوجيا االورام  : الدكتوراه الدرجه العلمية

 القسم المانح للدرجه : باثولوجيا االورام 

 نقطه 105أجمالى النقاط المعتمده: 

 اشتراطات خاصه للتقدم للحصول على الدرجه : الحصول على درجه الماجستير فى العلوم الطبيه االساسيه  ) باثولوجيا ( 

 

     

 ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                    ا.د. رئيس قسم باثولوجيا االورام                                      

 

 

 

 

  

 

النقاط   الكود  Course المقرر 

 المعتمده 

       180 - 140                                                                                        درجه الماجستير                                            

 

 

 

 جزء اول  

  درجه الدكتوراه 

المقررات العامه  

 لألورام 

 

 

 Descriptive Statistics G5 1 مبادئ اإلحصاء الطبى                 

 Research Methods G6 1 اساسيات البحث العلمى 

 Analytic Statistics G7 1 اإلحصاء التحليلى 

 Cancer Epidemiology G8 1 وبائيات السرطان   

 Cancer Biology( Basic ) G10 1 اساسيات بيولوجيا األورام 

 General Pathology of الباثولوجيا العامة لألورام  المقررات العامه للقسم 

Cancer 

G PATH 701 

 

2 

 7 أجمالى المقررات العامه 

 

 

 جزء ثانى  

 المقررات التخصصيه 

  

مرع االنسجه والتدفق الخلوى  

 ودراسة كروموسومات السرطان  

Tissue Cultur , Flow 

cytometry &Cancer 

Cytogenetics           

PATH 702 3 

 Molecular Pathology PATH 703 2 الباثولوجيا الجزيئة 

 Ancillary Techniques in التقنيات المساعدة لتصنيف االورام 

Cancer Pathology      

PATH 704 3 

 Special Pathology of Cancer PATH 705 6 الباثولوجيا الخاصه لألورام 

 Cytopathology of Cancer PATH 706 3 التشخيص الخلوى لألورام 

 17 اجمةةةةةالى المقررات التخصصيه  

 Tissue Culture & Flow االنسجه والتدفق الخلوى مرع  التدريب العملى 

Cytometry   

PATH702 

 

 

1 

 Cancer Cytogenetics 1 دراسه كروموسات السرطان 

 Molecular Pathology                                      PATH703 1 الباثولووجيا الجزيئية  

 General Pathology of الباثولوجيا العامه لألورام 

Cancer 

GPATH701 1 

 Ancillary Techniques in التقنيات المساعده لتصنيف االورام 

Cancer Pathology      

PATH704 5 

 Special Pathology of الباثولوجيا الخاصه لالورام 

Cancer                

PATH705 7 

 Cytopathology of Cancer                      PATH706 5 التشخيص الخلوى 

 21 اجمالى التدريب العملى  

 log book   20 )      (النشاط العلمى 

 40    الة الرس 

 105 اجمالى الدرجه العلميه 
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 نظام االمتحان لدرجة الدكتوراة فى باثولوجيا األورام

 
 المةةةةةةادة 

 

 الةةةدرجه  االختبار  الكود 

 االجمالى  عملى  شلوى  تحريرى 

 50 -- -- 50 ساعه  G5 اإلحصاء الطبى مبادىء 

 50 -- -- 50 ساعه  G6 اساسيات البحث العلمى 

 50 -- -- 50 ساعه  G7 التحليلى  اإلحصاء

 50 -- -- 50 ساعه  G8 وبائيات السرطان 

 50 -- -- 50 ساعه  G10 اساسيات بيولوجيا االورام  

 الباثولوجيا العامه لألورام 

 

G PATH 701  100 _ -- 100 ساعتين 

 350 أجمالى درجات  المقررات العامه 

مرع االنسجه ودراسه كروموسات  

 السرطان + والتدفق الخلوى 

PATH702 

 

 300 100 50 150 ساعات  3

 150 25 25 100 ساعتين  PATH703 الباثولوجيا الجزيئيه  

 400 150 100 150 ساعتين  PATH704 التقنيات المساعده لتصنيف االورام 

 الباثولوجيا الخاصه لالورام 

 *ورقة اولى  

 * ورقة ثانية 

PATH 705 

 

 ساعات 3 

 ساعات 3 

 

200 

200 

 

 

100 

 

 

 

150 

 

650 

 400 150 100 150 ساعات  PATH706 3 التشخيص الخلوى لالورام 

 2250     أجمالى الدرجات   

 

 

 ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                             ا.د. رئيس قسم باثولوجيا االورام                        
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 الدرجة العلمية : الدكتوراه فى الباثولوجيا اإلكلينيكية وتحليالت األمراض السرطانية

 لألورام  القسم المانح للدرجة: الباثولوجيا اإلكلينيكية

 نقطة 120إجمالى النقاط المعتمدة: 

للتقدم للحصول على الدرجة: الحصول على درجة الماجستير فى الباثولوجيا اإلكلينيكية من إحدى جامعات  .م.ع إشتراطات خاصة 

 أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات. 

 النقاط المعتمدة  الكود  Course المقرر  

 140 - 100                                                                                     درجة الماجستير                                           

 درجة الدكتوراه                                            
 نظرى

 

 جزء اول       عملى 

مقررات عامه  

 لألورام 

  Descriptive Statistics G5 1 االحصاء الوصلية  

  Research Methods G6 1 اساسيات البحث العلمى  

 Analytic Statistics االحصاء التحليلية 
G7 

 

1 

 

 

المقررات  

 عامه للقسم 

اساسيات أمراض الدم  

 السرطانية 

Introduction To        

Hematologyic 

Malignancies 

G.C.Path 701 2 

 

2 

 Basic Immunology G.C.Path 704 2 2 اساسيات المناعه 

اساسيات الكيمياء  

اإلكلينيكية ودراسة  

 األجهزة 

Analytical Clinical 

Chemistry and 

Instrumentation 

G.C.Path 705 2 

 

2 

اساسيات البيولوجيا  

 الجزيئية 

Basic Of Molecular 

Biology 
G.C.Path 706 

1 
1 

 Basic Microbiology G.C.Path 707 2 2 اساسيات الميكروبيولوجي 

 9 12 اجمالى المقررات العامه 

   جزء ثانى  

مقررات  

 التخصصية 

 كيمياء وجينات الخلية  
Cytogenetics& 

Cytochemistry 
C.Path 702 

 

1 

 

1 

 Blood Bank C.Path 703 1.5 1.5 طب نقل الدم ومكوناته  

 امراض الدم المتقدم 

Advanced 

Haematologyical 

Malignancies 

C.Path 708 5 

 

5 

المناعه اإلكلينيكية  

واالختبارات   والعالجية

 المناعية 

Clinical Immunology & 

Immunotherapy 
C.Path 709 5 

 

5 

 الكيمياء اإلكلينيكية لألورام 
Clinical Chemistry in 

oncology 
C.Path 710 5 

 

5 

علم الميكروبيولوجى  

 المتقدم 
Advanced Microbiology C.Path 711 

 

2 

 

2 

 19.5 19.5 اجمالى المقررات التخصصية 

  loog book  20   األنشطة العلمية

  40 الرسالة 

 120 اجمالى الدرجة العلمية 

 

ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                           ا.د./ رئيس قسم الباثولوجيا االكلينيكية                      



  

                                                                                                     
 معهد جنوب مصر لألورام            

 إدارة الدراسات العليا            
 

- 57 - 
 

 وتوميع الدرجات وتحليالت االمراض السرطانية نظام امتحان الدكتوراه للباثولوجيا االكلينيكيه 
 

 الكود  االختبار  الماده 
 الدرجه 

 اجمالى  شلوى وعملى  تحريرى 

 G5 50 - 50 ساعه  االحصاء الوصلية 

 G6 50 - 50 ساعة   اساسيات البحث العلمى  

 G7 50 - 50 ساعه  االحصاء التحليليه 

 G.Cpath701 100 100 200 ساعتان  اساسيات امراض الدم السرطانية  

 G.Cpath704 100 100 200 ساعتان  اساسيات المناعه 

 G.Cpath705 100 100 200 ساعتان  الكيمياء االكلينيكية ودراسه االجهزة اساسيات 

 G.Cpath706 50 50 100 ساعه  اساسيات البيولوجيا الجزئيه 

 G.Cpath707 100 100 200 ساعتين  اساسيت الميكروبيولوجى 

 1050 اجمالى درجات المقررات العامه 

 C.Path 702 50 50 100 ساعه  كيمياء وجينات الخلية  

 C.Path 703 75 75 150 ساعه  طب نقل الدم ومكوناته  

 C.path708 250 250 500 ثالث ساعات   امراض الدم المتقدم 

 C.path 709 250 250 500 ثالث ساعات            المناعه االكلينيكيه والعالجيه واالختبارات المناعيه 

 C.path 710 250 250 500 ثالث ساعات   الكيمياء االكلينيكيه لالورام 

 C.path 711 100 100 200 ساعتان   علم الميكروبيولوجى المتقدم 

 1950   درجاتال اجمالى  

 3000 االجمالى  

 

 ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                                       ا.د./ رئيس قسم الباثولوجيا االكلينيكية            
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 ) كيمياء حيوية وبيولوجيا جزيئية ( الدكتوراه في العلوم االساسية لبيولوجيا األورام -الدرجة العلمية :

 درجة : قسم بيولوجيا األورامل القسم المانح ل

 نقطة معتمدة104إجمالي النقاط المعتمدة :

ان يكون -إشتراطات خاصة للتقدم للحصول علي درجه)دكتوراة بيولوجيا االورام تخصص كيمياء حيوية طبية وبيولوجيا جزيئية(:

اء او التكنولوجيا  مييالطالب حاصال علي درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية او الكيمياء البيولوجيه او البيولوجيا الجزيئية ك

 حدى جامعات  .م.ع أو على درجه معادله لها من معهد علمي أخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات من إالحيوية 

 
النقاط   الكود  Course المقرر   

 المعتمده 

 140-180 درجه الماجستير  

  درجه الدكتوراه  

 

 

 

 

 جزء اول  

عامه   مقررات

 ورام لال 

 Descriptive statistics G5 1 االحصاء الوصليه 

 Analytic statistics G7 1 احصاء تحليليه 

 Cancer epidemiology G 8 1 سرطان الوبائيات 

 General Cancer pathology G 9 1 االورام  باثولوجيا اساسيات 

 

مقررات عامه  

 للقسم

 Radiobiology G Biol 701 1 بيولوجيا اشعاعيه  

 Experimental animals  G Biol 702 1 أورام الحيوانات التجريبيه 

 cancer biology(advanced)  G Biol   703 3 بيولوجيا األورام المتقدمه 

مراعه انسجه ودراسه  

 الكروموسومات 

Tissue culture and 

cytogenetics 

G Biol 704 1 

 10 اجمالي المقررات العامه  

 

 

 

 

 جزء ثانى  

 

 

مقررات  

 التخصصيه 

 Advanced biochemistry Biol C705 4 كيمياء حيويه متقدمه

 Molecular biology بيولوجيا جزيئيه 

 

Biol C706 4 

الكيمياء الحيويه لألورام  

 السرطانيه 

Cancer biochemistry 

 

Biol C707 4 

كيمياء األنسجه والتركيب  

 الدقيق للخاليا السرطانيه 

Cytochemistry Biol C708 2 

 14 المقررات التخصصيه  اجمالي

 10            حعور مؤتمرات وندوات علميه األنشطه العلميه 

 10         حعور السيمنار االسبوعي بالقسم

 20     القيام بمهارات معمليه وعلميه بالقسم

 40 

 40   الرساله 

 104 اجمالي الدرجه   

 

 وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                                 رئيس قسم بيولوجيا االورام
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 ت كيمياء حيوية طبية وبيولوجيا جزيئية وتوميع الدرجا بيولوجيا األورام نظام امتحان دكتوراه

 
 الدرجه  الكود  االختبار  الماده 

 اجمالي  عملى  شلوي   تحريري 

اختبار تحريري لمده   احصاء وصليه 

 ه ساع

G5 50 - - 50 

اختبار تحريرى لمده   احصاء تحليليه 

 ساعه 

G7 50 - - 50 

اختبار تحريري لمده   وبائيات سرطان 

 ه ساع

G8 50 - - 50 

اختبار تحريري لمده   االورام  اساسيات باثولوجيا 

 ه ساع

G9 50 - - 50 

اختبار تحريري لمده   اشعاعيه بيولوجيا 

 ة ساع

GBiol 701 50 - - 50 

اختبار تحريري لمده   الحيوانات التجريبيه اورام 

 ة ساع

GBiol 702 50 - - 50 

اختبار تحريري لمده   بيولوجيا االورام المتقدمه 

 ات ساع 3

GBiol 703 150 - - 150 

مراعه انسجه ودراسه  

 الكروموسات 

اختبار تحريري لمده  

 ة ساع

GBiol 704 50 - - 50 

 500    أجمالى درجات المقررات العامه 

  3اختبار تحريري لمده  كيمياء حيويه متقدمه

ساعات + اختبار  

 شلهي + اختبار عملي 

Biol C 705 140 30 30 200 

اختبار تحريري لمده   بيولوجيا جزيئيه 

 ساعتين + اختبار 

 شلهي + اختبار عملي 

Biol C 706 140 30 30 200 

الكيمياء الحيويه لألورام  

 السرطانيه 

  3اختبار تحريري لمده 

ساعات + اختبار  

 شلهي + اختبار عملي 

Biol C707 140 30 30 200 

كيمياء األنسجه والتركيب  

 الدقيق للخاليا السرطانيه 

اختبار تحريري لمده  

 ساعتين + اختبار 

 شلهي + اختبار عملي 

Biol C 708 60 20 20 100 

 1200   أجمالى الدرجات 

 

 وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                                رئيس قسم بيولوجيا االورام
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 ) فارماكولوجي وعال  تجريبي ( الدكتوراه في العلوم االساسية لبيولوجيا األورام -درجة العلمية :لا

 معتمده نقطة 104 درجة : قسم بيولوجيا األورام إجمالي النقاط المعتمدة :ل القسم المانح ل

ان يكون الطالب -بيولوجيا االورام تخصص فارماكولوجي وعال  تجريبي(:  للتقدم للحصول علي درجه)دكتوراةإشتراطات خاصة 

من إحدى جامعات  .م.ع أو على درجه معادله لها من معهد او الصيدلة االكلينيكة حاصال علي درجة الماجستير في اللارماكولوجي 

 علمي أخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات 

 
النقاط   الكود  Course المقرر    

 المعتمده 

 140-180 درجه الماجستير      

  درجه الدكتوراه                                                                 

 

 

 

 

 جزء  اول  

مقررات عامه  

 الورام ل

 Descriptive statistics G5 1 احصاء وصليه 

 Analytic statistics G7 1 احصاء تحليليه 

 Cancer epidemiology G 8 1 سرطان الوبائيات 

 General Cancer pathology G 9 1 االورام  باثولوجيا اساسيات 

 

مقررات عامه  

 للقسم

 Radiobiology G.Biol 701 1 بيولوجيا اشعاعيه 

  Experimental animals أورام الحيوانات التجريبيه 

 

G.Biol 702 1 

 cancer biology (advanced ) G.Biol 703 المتقدمه   بيولوجيا األورام

 

3 

مراعه انسجه ودراسه  

 الكروموسومات 

Tissue culture and 

cytogenetics 

G.Biol 704 

 

1 

 10 اجمالي المقررات العامه  

 

 

 

 

 

 جزء ثانى  

 

 

مقررات  

 التخصصيه 

العال  الكيميائي التجريبي  

 للسرطان  

Experimental chemotherapy 

for cancer 

Biol P705 4 

االسس اللارماكوديناميكية  

 والحركية لمعادات السرطان 

 

Pharmacokinetic 

pharmacodynamics basics 

for anticancer 

Biol P706 4 

 Cancer biology treatment Biol P707 2 العال  البيولوجي لألورام 

 Drug drug interactions Biol P708 2 التلاعالت البيئية لألدوية 

الوقاية من االعراض الجانبية  

 ألدوية السرطان 

Supportive care for 

anticancer 

Biol P709 2 

 14 المقررات التخصصيه  اجمالي

 10             حعور مؤتمرات وندوات علميه األنشطه العلميه 

 10         حعور السيمنار االسبوعي بالقسم

 20     القيام بمهارات معمليه وعلميه بالقسم

 40 

 40   الرساله 

 104 اجمالي الدرجه   

 

 وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                    رئيس قسم بيولوجيا االورام
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 االورام تخصص فارماكولوجي وعال  تجريبي وتوميع الدرجات نظام امتحان دكتوراه بيولوجيا 
 

 الدرجه  الكود  االختبار  الماده 

 اجمالي  عملى  شلوي   تحريري 

اختبار تحريري لمده   احصاء وصليه 

 ه ساع

G5 50 - - 50 

اختبار تحريري لمده   احصاء تحليليه 

 ه ساع

G7 50 - - 50 

اختبار تحريري لمده   سرطان الوبائيات 

 ه ساع

G8 50 - - 50 

اختبار تحريري لمده   االورام باثولوجيا اساسيات 

 ه ساع

G9 50 - - 50 

اختبار تحريري لمده   بيولوجيا اشعاعيه 

 ة ساع

G.Biol701 50 - - 50 

اختبار تحريري لمده   أورام الحيوانات التجريبيه 

 ة ساع

G.Biol702 50 - - 50 

لمدة  اختبار تحريرى   بيولوجيا االورام المتقدمه 

 ساعات 3

G.Biol703 150 - - 150 

مراعه انسجه ودراسه  

 الكروموسومات 

اختبار تحريري لمده  

 ة ساع

G.Biol704 50 - - 50 

 500    أجمالى درجات المقررات العامه 

العال  الكيميائي التجريبي  

 للسرطان  

  3اختبار تحريري لمده 

ساعات + اختبار شلهي +  

 اختبار عملي 

Biol P705 140 30 30 200 

االسس اللارماكوديناميكية  

 والحركية لمعادات السرطان 

  3اختبار تحريري لمده 

ساعات + اختبار شلهي +  

 اختبار عملي 

Biol P706 140 30 30 200 

اختبار تحريري لمده   العال  البيولوجي لألورام  

ساعتين + اختبار شلهي  

 + اختبار عملي 

Biol P707 60 20 20 100 

اختبار تحريري لمده   التلاعالت البيئية لألدوية  

ساعتين + اختبار شلهي  

 + اختبار عملي 

Biol P708 60 20 20 100 

الوقاية من االعراض الجانبية  

 ألدوية السرطان  

اختبار تحريري لمده  

 ساعتين + اختبار شلهي  

Biol P709 70 30 - 100 

 1200   أجمالى الدرجات 

 

 وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                   بيولوجيا االورامرئيس قسم 
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 ) فيروسات ومناعة (  الدكتوراه في العلوم االساسية لبيولوجيا األورام -لدرجة العلمية :ا

 لدرجة : قسم بيولوجيا األوراملالقسم المانح 

 نقطة معتمدة104إجمالي النقاط المعتمدة : 

ان يكون الطالب حاصال علي -إشتراطات خاصة للتقدم للحصول علي الدرجه)دكتوراة بيولوجيا االورام تخصص فيروسات ومناعة(:

ميكروبيولوجي من إحدى جامعات  .م.ع أو على درجه معادله لها من معهد علمي أخر معترف به من  الدرجة الماجستير في 

 المجلس األعلى للجامعات 

 

 

 وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                  رئيس قسم بيولوجيا االورام

النقاط   الكود  Course المقرر   

 المعتمده 

 180-140 درجه الماجستير  

 

 

 

 

 

 

 جزء اول  

  درجه الدكتوراه 

مقررات عامه  

 الورام ل

 

 

 Descriptive statistics G 5 1 ه لياحصاء وص

 Analytic statistics G7 1 احصاء تحليليه 

 Cancer epidemiology G 8 1 سرطان الوبائيات 

 General Cancer pathology G 9 1 االورام  باثولوجيا اساسيات 

 

مقررات عامه  

 للقسم

 Radiobiology G.Biol 701 1 بيولوجيا اشعاعيه 

 Experimental animals  G.Biol 702 1 اورام الحيوانات التجريبيه 

 cancer biology ( advanced)  G.Biol 703 3 المتقدمه   بيولوجيا األورام

مراعه انسجه ودراسه  

 الكروموسومات 

Tissue culture and 

cytogenetics 

 

G.Biol 704 1 

 10 اجمالي المقررات العامه  

 

 

 

 

 

 

 

 جزءثانى  

 

 

مقررات  

 التخصصيه 

  التغيرات المناعية في

 السرطان 

Immunoregulation in 

cancer 

Biol V705 4 

 Viruses induced cancer Biol V706 4 الليروسات المسببة للسرطان 

 Molecular virology Biol V707 2 علم الوراثة في الليروسات 

التركيب الدقيق لليروسات   

السرطان واستعمال  

 الميكروسكوب األلكتروني   

Ultrastructure of viruses 

by EM 

Biol V708 2 

بيولوجيا االصابة بليروسات  

 السرطان   

Biology of viral infection Biol V709 2 

 14 المقررات التخصصيه  اجمالي

 10          حعور مؤتمرات وندوات علميه األنشطه العلميه 

 10       حعور السيمنار االسبوعي بالقسم

 20   القيام بمهارات معمليه وعلميه بالقسم

 40 

 40   الرساله 

 104 اجمالي الدرجه   
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 ت بيولوجيا االورام تخصص فيروسات ومناعة وتوميع الدرجا نظام امتحان دكتوراه

 

 الدرجه  الكود  االختبار  الماده 

 اجمالي عملى شلوي   تحريري 

اختبار تحريري لمده   احصاء وصليه 

 هساع

G5 50 - - 50 

اختبار تحريري لمده   احصاء تحليليه 

 هساع

G7 50 - - 50 

اختبار تحريري لمده   سرطان الوبائيات 

 هساع

G8 50 - - 50 

اختبار تحريري لمده   االورامباثولوجيا اساسيات 

 هساع

G9 50 - - 50 

اختبار تحريري لمده   بيولوجيا اشعاعيه 

 ةساع

G.Biol 701 50 - - 50 

اختبار تحريرى لمدة   اورام الحيوانات التجريبيه 

 ساعة

G.Biol 702 50 - - 50 

اختبار تحريري لمده   بيولوجيا االورام المتقدمه

 ساعات 3

G.Biol 703 150 - - 150 

مراعه انسجه ودراسه  

 الكروموسات

اختبار تحريري لمده  

 ةساع

G.Biol 704 50 - - 50 

 500    أجمالى درجات المقررات العامه

  3اختبار تحريري لمده  التغيرات المناعية في السرطان 

ساعات + اختبار شلهي  

 + اختبار عملي 

Biol V 705 100 50 50 200 

اختبار تحريري لمده   الليروسات المسببة للسرطان  

اختبار  ساعتين + 

 شلهي + اختبار عملي 

Biol V 706 100 50 50 200 

اختبار تحريري لمده   علم الوراثة في الليروسات 

ساعتين + اختبار  

 شلهي + اختبار عملي 

Biol V 707 90 30 30 150 

دقيق لليروسات   التركيب ال

الميكروسكوب  السرطان واستعمال

 األلكتروني  

اختبار تحريري لمده  

اختبار  ساعتين + 

 شلهي + اختبار عملي 

Biol V 708 60 20 20 100 

ابة بليروسات  صبيولوجيا اال

 السرطان   

اختبار تحريري لمده  

ساعتين + اختبار  

 شلهي + اختبار عملي 

Biol V 709 90 30 30 150 

 1300   أجمالى الدرجات  

 

 للدراسات  العليا والبحوث وكيل المعهد                     رئيس قسم بيولوجيا االورام
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 دكتوراه فى االشعة التشخيصية والتصوير الطبى لالورام الدرجة العلمية: 

 األشعة التشخيصية لالورام  القسم المانح للدرجة: قسم 

 نقطة 115اجمالى النقاط المعتمدة: 

على الدرجة: ماجستير أشعة تشخيصية من إحدى جامعات  .م.ع أو على درجه معادلة لها من  اشتراطات خاصة للتقدم للحصول

 لمى معترف به من المجلس األعلى للجامعات عمعهد 

 النقاط المعتمدة الكود  Course المقرر  

 140-100 درجة الماجستير 

 عملى  نظرى   جزء اول 

 

 

 مقررات عامة  

  Descriptive Statistics G5 1 االحصاء الوصلية 

اساسيات باثولوجيا  

 االورام 

General Cancer 

Pathology 
G9 1  

  Research Methods G 6 1 طرق البحث العلمى 

 

مقررات عامة 

 للقسم  

تقارير طبيه وآداب  

 المهنة 

Medical Reports and 

Ethics 

G RAD 

701 
1 

 

 Special Pathology الباثولوجيا الخاصة
G RAD 

703 
0.5 0.5 

 5 اجمالى المقررات العامه 

 الجزء الثانى 

 النقاط المعتمدة الكود  Course المقرر 

 عملى نظرى    

 لالورام   مقرر علمى فى التصوير الطبي

Interventional and 

General onco-

radiology  

RAD 704 10 15 

 التشخيصيةأشعة األوارم مقرر علمى فى 
Systematic Onco-

radiology  
RAD705 10 15 

 logأنشطة علمية

book 
 20 

 40  الرسالة 

 115 اجمالى الدرجة العلمية

 

ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                                                              ا.د./ رئيس القسم             
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 وتوميع الدرجات  تشخيصية والتصوير الطبى لالورام نظام امتحان دكتوراه االشعة ال

 

 ممن االختبار  الكود  المادة 
 الدرجة 

 االجمالى  عملى  شلوى  تحريري 

 50   50 ساعه  G5 االحصاء الوصلية 

 50   50 ساعه  G9 باثولوجيا االورام اساسيات 

 50   50   ساعه  G RAD 701 تقارير طبيه وآداب المهنة 

 50   50 ساعه  G6 طرق البحث العلمى 

 75  25 50 ساعه   G RAD 703  الباثولوجيا الخاصة 

 275  25 250 اجمالى المقررات العامه 

مقرر علمى فى التصوير الطبي  

 لالورام   
RAD 704 

ساعات مقسمه   6

ورقات    3على 

 امتحانيه 

600 

500    

مقسمه على  

 لجنه  2

250 1350 

مقرر علمى فى أشعة األورام  

 التشخيصية 
RAD 705 

ساعات مقسمه   6

ورقات    3على 

 امتحانيه 

600 

500 

مقسمه على  

 لجنه  2

250 1350 

 2975   اجمالى الدراجات 

 

 

 ا.د./ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث                                                                                 ا.د./ رئيس القسم                      

 


