
 الالئحة الداخلية للدراسات العليا بكلية الطب جامعة المنيا
0000000 

 -(:1مــادة )

 تمنح جامعة المنيا بناء على طلب كلية الطب          
 -)أ( درجة الماجستير فى أحد فروع التخصص اإلكلينيكية اآلتية :

 األمراض العصبية والنفسية -2   األمراض الباطنة -1

 األمراض الصدرية والتدرن -4 عية الدمويةأمراض القلب واألو -3

 األمراض الجلدية والتناسلية -6   االمراض المتوطنة -5

 طب األطفال -8 أمراض الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى  -7

 الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية-10   أمراض الدم اإلكلينيكي  -9

 ية والتناسليةجراحة المسالك البول -12    الجراحــة -11

 األذن واألنف والحنجرة -14    جراحة العظام -13

 طب وجراحة العين -16  التوليد وامراض النساء -15

 األشعة التشخيصية -18  التخدير والعناية المركزة  -17

 الصحة العامة والطب الوقائي واالجتماعي -20  عالج االورام والطب النووى -19

 الطب الشرعى والسموم -22 هنيةطب الصناعات والصحة الم -21

 السمعيات -24   السموم اإلكلينيكية -23 

 امراض الكلى  -26   امراض التخاطب -25

 جراحة المخ واالعصاب  -27

درجة ماجستير التخصص فى العلوم الطبية األساسية فى أحد الفروع   –ب 
 -اآلتية:

 الهستولوجيا -2   التشريح االدمى وعلم األجنة-1
 
 الكيمياء الحيوية الطبية -4    سيولوجيا الطبيةالف -3
 
 
 
 

 (1جامعة المنيا  ) الدراسات العليا ( ) –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 الفارماكولوجيا  -6     الباثولوجيا  -5



 الطفيليات الطبية -8  الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية -7

التخصصات التي تمنح فيها درجة الماجستير  درجة دكتوراه فى الطب او الجراحة فى أحد -ج 

 باإلضافة الى مايلى : 

 جراحة التجميل  -2    جراحة األوعية الدموية   -1

     جراحة القلب والصدر   -3

 0) للحاصلين على درجة الماجستير فى الجراحة بتقدير جيد على األقل( 

 درجة الدكتوراه فى السمع والصمم   -4

 جستير فى السمعيات بتقدير جيد على األقل ( ) للحاصلين على درجة الما 

 درجة دكتوراه فى العلوم الطبية األساسية فى أحد التخصصات التي تمنح فيها     -د 

 0درجة الماجستير   

 أوال : الماجستير 

 -(:2مــادة )

 ( مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير فى العلوم اإلكلينيكية سنتان تكون علـــى  1

  18ء األول مدته ستة اشهر  للدراسة األكاديمية والجزء الثانى مدته جزئين الجز  

 0شهر للدراسة اإلكلينيكية والرسالة   

 ( مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير فى العلوم الطبية االساسية سنتان تكون على 2

 0جزئين كل منهما سنة    

 -( :3مــادة )

 يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير      
ان يكون حاصال على درجة البكالوريوس فـى الطـب والجراحـة  بتقـدير جيـد  -1

علــى األقــل فــى التقــدير العــام وتقــدير مــادة التخصــص مــن  حــدى جامعــات 
جمهورية مصر العربية او على درجـة معادلـة لهـا مـن معهـد علمـي أخـر أو 

 0على درجة دبلوم التخصص بتقدير جيد على األقل 
 
 
 
 

 (2جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –لكلية الطب الالئحة الداخلية 

 ان يكون قد امضى السنة التدريبية ) طبيب امتياز(    -2     



 الطلبة المتقدمين للتسجيل لشهادة الماجستير ) عدا األطباء المقيمين (       -3 

   يوضع لهم نظام تدريب باالتفاق بين القسم واحد المستشفيات التعليميــة او  

 الجامعية او المستشفى التى يعمل بها وتكون مؤهلة للتدريب ، وذلك للتدريب        

 0لمدة عام بكفاءة قبل التسجيل لدرجة الماجستير       

 ان يتفرغ للدراسة لمدة سنة على األقل ) لألطباء المسجلين من الخارج( -4

 -( :4مـــادة )

ويكـون التسـجيل لموضـوع  البحـد عنـد تبدأ الدراسة للماجستير فى شـهر أكتـوبر    

 0شهور من تسجيله  6القيد او بعده ويناقش بعد مضى 

 -( :5مــادة )

تتولى لجنة للدراسات العليا بالكليـة عـن طريـج لجنـة تشـكل لكـل تخصـص وضـع     

البرنامج التفصيلى للمقـررات فـى حـدود السـاعات الـواردة فـى هـذه الالئحـة علـى ان 

اضـرات ونـدوات مشـتركة ودروس عمليـة وتـدريب  كلينيكـي تشمل هذه السـاعات مح

 0وذلك للعرض على مجلس الكلية للنظر فى  قرارها 

 -( :6مــادة )

ــروع      يشــترط فــى الطالــب لنيــل درجــة الماجســتير فــى التخصــص فــى أحــد الفـــــ

 -اإلكلينيكية :

 0ة حضور المقررات الدراسية والتدريبات اإلكلينيكية والعملية بصفة مرضي -1

ان يقوم بالعمل كطبيب مقيم أصلى أو زائـر  لمـدة سـنة علـى  األقـل فـى قسـم  -2
 التخصص

ان يقوم بأعداد بحد فى موضـوع يقـره مجلـس الجامعـة بعـد موافقـة مجلـس  -3
الكلية ينتهي بأعداد رسالة تقبلها لجنة االمتحان قبل التقدم المتحان الجـزء الثـاني 

 0بشهر على األقل 
 امتحان الجزء االول والرسالة والجزء الثانىان ينجح فى  -4
 
 
 

 (3جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –الالئحة الداخلية لكلية الطب 



 -( :7مــادة )

 يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير التخصص فى العلوم الطبية االساسية     

 0 حضور المقررات الدراسية والتدريبات العملية بصفة  مرضية -1 

 ان يقوم بأعداد بحد فى موضوع يقره مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس    -2 

 الكلية ينتهى بأعداد رسالة تقبلها لجنة االمتحان قبل التقدم المتحان الجزء       

 0الثانى بشهر على االقل     

 0ان ينجح فى امتحان الجزء االول والرسالة والجزء الثانى -3   

 -( :8مــادة )

 -يحسب التقدير النهائى للماجستير لآلقسام اإلكلينيكية واالكاديمية كاالتى :   

 تقبل الرسالة بدون تقدير -1

 المتحان الجزء االول 30% -2

 المتحان الجزء الثانى 70% -3

 -( :9مــادة )

تعقد امتحانات الجزء االول لالقسام اإلكلينيكية فى ابريل ومن يرسب فـى مـادة  -1

ديمية ال يستلزم اعادة االمتحان فـى المـواد او المجموعـات من مواد الدراسة االكا

التى نجح فيها وعليه ان يؤدى االمتحان فى المادة او المجموعة التى يرسب فيها 

 فقط ويؤدى امتحانات الجزء الثانى فى اكتوبر بعد مرور عامين من التسجيل

عقـد امتحانـات تعقد امتحانـات الجـزء االول لآلقسـام االكاديميـة فـى اكتـوبر وت -2

 الجزء الثانى فى اكتوبر الذى يليه

 

 (4جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 -( :10مــادة) 

يشترط النجاح فـى الجـزء االول مـن الدراسـة لالنتقـال للجـزء الثـاني وفـى حالـة       

رار المحاولة فـى اى منهمـا الرسوب فى أحدهما يجوز التقدم مرة أخري  وال يجوز تك

مرات وال يجوز للطالب ان يبقى مقيـد ا للدراسـة لدرجـة الماجسـتير اكثـر  4الكثر من 



من أربع سنوات ويجوز ان يرخص لـه بسـنة أخـرى بنـاءا علـى توصـية مـن مجلـس 

 0القسم )بعد اخذ رأى لجنة األشراف( وموافقة مجلس الكلية 

     -( :11مــادة )

 نجاح والرسوب فى امتحانات درجة الماجستير على الوجه  تحسب تقديرات ال  
 -التالى:
 % فاكثر 85   -   ممتــاز

 %85الى اقل من  %75   من   جيد جدا 

 %75الى اقل من  %65   من     جيــد

 %65الى اقل من  %60   من    مقبول

 %60الى اقل من  %30   من    ضعيف

 %30   اقل من   ضعيف جدا

 -( :12مــادة )
 

 -بيان درجات درجة الماجستير :   
 

 ( درجة1000الدرجة من )  •
 

 ( درجة300)  الماجستير القسم االول •

  ( درجة700)  الماجستير القسم الثانى  •

 (%40)    التحريرى •

 (%60) الشفوى واالكلينيكى والعملى •

 

 

 (5جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 

 -( :13ادة )مــ

يتضمن المقـرر الدراسـى لدرجـة الماجسـتير فـى العلـوم الطبيـة االساسـية دروسـا     

ومحاضرات فى المقررات االساسية التى يتقدم الطالب للحصول على درجة الماجستير 



فيها وفى مقرر اخر اضافى يحدده استاذ المادة االساسية من بـين المـواد التـى يقرهـا 

 0لى طب مجلس الكلية مجلس  الجامعة بناء ع

 -ويؤدى الطالب االمتحانات االتية:

 -المقررات األساسية :

 ساعات 3اختباران تحريريان مدة كل منهما  -1

 0اختبار عملى -2

 اختبار شفوى -3

 المقررات الفرعية :

 ساعات 3اختبار تحريرى مدته  -1

 اختبار عملى -2

 اختبار شفوى -3

 -( :14مــادة )

دراسة التى تدرس لنيـل درجـة الماجسـتير فـى احـد تبين الجداول االتية مقررات ال    

فــروع التخصــص اإلكلينيكيــة ويحــدد مجلــس الكليــة بعــد اخــذ رأى مجــالس االقســام 

 0المختصة بالموضوعات التى تدرس فى كل مقرر 

  -( :15مــادة )

تبين الجدول  آالتية االختبارات التى يؤديها الطالب لنيل درجة الماجستير فى احد     
 -ت اإلكلينيكية :التخصصا

 
 
 
 

 
 (6جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 ( درجة الماجستير فى االمراض الباطنة1)
 

 القسم االول :
 

 

 م
 عدد الساعات اسبوعيا المقـــــــــرر

 عملى نظرى
 - 3 الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية 1



 - 1 فيما يتعلج باالمراض الباطنةالتشريح والهستولوجى  2

 - 2 الفارماكولوجى  3

 2 2 الباثولوجى 4

 1 1 الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية 5

 1 1 الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية 6

 18 - تدريب اكلينيكى فى االمراض الباطنة وفروعها 7

 22 10 مجموع الساعات 

 
 -القسم الثانى :

 عدد الساعات اسبوعيا رالمقـــــر م

 عملى نظرى
 - 4 االمراض الباطنة وفروعها 1

 2 2 التشخيص باالشعة والعالج بالمواد المشعة 2

 24 - تدريب اكلينيكى فى االمراض الباطة وفروعها 3

 26 6 مجموع الساعات 

 
 االختبارات

 القسم االول :
 

 ولوجى + اختبار شفوىساعات فى التشريح والهست 3اختبار تحريرى مدته  1

 ساعات فى الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية + اختبار سفوى 3اختبار تحريرى مدته  2

 ساعات فى الفارماكولوجيا + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  3

 نيكية + اختبار شفوى + اختبار عملىساعات فى الباثولوجيا والميكروبيولوجيا والمناعة الطبية والباثولوجيا اإلكلي 3اختبار تحريرى مدته  4

 
 القسم الثانى : 

 ساعات فى االمراض الباطنة وفروعها  3اختباران تحريريان مدته كل منهما  1

 اختبار اكلينيكى 2

 اختبار شغوى 3

 اختبار شفوى فى التشخيض باالشعة والفحص بالمواد المشعة) يضاف الى شفوى االمراض الباطنة( 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –ئحة الداخلية لكلية الطب الال

 ( درجة الماجستير فى االمراض العصبية والنفسية2)
 القسم األول

 

 

 م
 

 المقـــــرر
 

 عدد الساعات اسبوعيا

 وعملى نظرى

 - 2 تشريح ونمو جنينى والهستولوجيا للجهاز العصبى 1

 - 3 وية للجهاز  العصبى والغدد الصماءالفسيولوجيا والكيمياء الحي 2

 - 2 علم النفس العام  3

 - 2 علم النفس الخاص ويشمل المقاييس النفسية  4



 - 4 االمراض العصبية والطب النفسى 5

 18 2 تدريب اكلينيكى –االمراض الباطنة العامة  6

 18 15 مجموع الساعات 

 
 القسم الثانى      

 

  

 3 3 االمراض العصبية 1

 3 3 الطب النفسى 2

 2 1 باثولوجيا الجهاز العصبى 3

 1 - علم النفس المرضى 4

 9 7 مجموع الساعات 

 

 االختبارات
 القسم االول

 

 ساعات فى التشريح والهستولوجيا + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  1

 اختبار شفوى ساعات فى الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية +  3اختبار تحريرى مدته  2

 ساعات فى االمراض الباطنة + اختبار شفوى + اختبار اكلينيكى 3اختبار تحريرى مدته   3

 ساعات فى علم النفس العام والخاص + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته   4

 
 القسم الثانى

 
 وجيا + اختبار اكلينيكى + اختبار شفوىساعات فى االمراض العصبية ويشمل الباثول 3اختباران تحريريان مدته كل منهما  1

 ساعات فى الطب النفسى ويشمل علم النفس المرضى + اختبارا اكلينيكى + اختبار شفوى 3اختباران تحريريان مدته كل منهما   2

 ساعات فى الباثولوجيا + اختبارا عملى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته   3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (8جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –ة لكلية الطب الالئحة الداخلي

 ( درجة الماجستير فى امراض القلب واألوعية الدموية3)
 

 القسم االول
 

 
 م

 
 المقــــــرر

 عدد الساعات اسبوعيا

 عملى نظرى
 - 2 الفسيولوجي والكيمياء الحيوية 1

 - 2 الفارماكولوجى 2

 2 2 الباثولوجيا 3

 - 1 القلب اسس امراض 4

 18 2 االمراض الباطنة 5



 20 9 مجموع الساعات

 
 القسم الثانى      

 
 2 2 امراض القلب والدورة الدموية 1

 2 1 طرق التشخيص الكهربائية والدييناميكية واالشعاعية للقلب 2

 4 3 مجموع الساعات 

 

 االختبارات
 القسم االول

 
 يولوجيا والكيمياء الحيوية + اختبار شفوىساعات فى الفس  3اختبار تحريرى  مدته  1

 ساعات فى الفارماكولوجيا + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  2

 ساعات فى الباثولوجيا + اختبار عملى + اختبار شفوى 3اختبار  تحريرى مدته  3

 ساعات فى اسس امراض القلب 3اختبار تحريرى مدته  4

 ى االمراض الباطنة + اختبار اكلينيكى + اختبار شفوىساعات ف 3اختبار تحريرى مدته  5

 

 القسم الثانى      
 

 ساعات فى امراض القلب  والدورة الدموية وطرق التشخيص الكهربائية والديناميكية واالشعاعية للقلب3اختباران تحريريان مدة كل منهما  1

 اختبار الكلينيكى 2

 اختبار شفوى 3

 التشخيص الكهربائية والديناميكية واالشعاعية للقلب ) يضاف الى اكلينيكى امراض القلب(اختبار عملى فى طرق  4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 
 درجة الماجستير فى االمراض الصدرية والتدرن -4

 القسم االول 
 

 عدد الساعات اسبوعيا المقـــــرر م

 عملى نظرى
 1 1 التشريح والنمو الجنينى والهستولوجيا 1

 - 3 الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية  2

 - 1 الفارماكولوجيا 3

 2 2 الباثولوجيا والميكروبيولوجيا والمناعة الطبية فيما له عالقة باالمراض الصدرية والتدرن 4

 2 2 درنالصحة والوبائيات فيما يختص بالجهاز التنفسى والت 5

 18 2 االمراض الباطنة العامة ) وتخصص منها لدراسة القلب والدورة الدموية ربع هذه المدة( 6

 23 11 مجموع الساعات 



 

 القسم الثانى         
 

 عدد الساعات اسبوعيا المقـــــرر م

 عملى نظرى
 4 1 االمراض الصدرية والتدرن من النواحى الباطنية والجراحية 1

ريب  حقلى على مكافحة التدرن واالمراض الصدرية ويشمل الفحص النوعى والتطعيم والمعامل الخاص تد 2
 بالدرن واالمراض الصدرية والمصحات

- 5 

 9 1 مجموع الساعات 

 

  االختبارات   
 القسم االول

 
 ساعات فى التشريح والهستولوجيا + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  1

 ساعات فى الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية + اختبار شفوى  3يرى مدته اختبار  تحر 2

ساعات فى الباثولوجيا والميكربيولوجيا والمناعة الطبية والفارماكولوجيا + اختبار شفوى ويشمل التعرف على العينات  3اختبار تحريرى مدته  3
 % فى كل منهم على االقل( 40المرضية ) على ان يحصل على 

 ساعات فى الصحة العامة ) الوبائية (+ اختبار شفوى  3بار تحرير مدته اخت 4

 ساعات فى االمراض الباطنة العامة + اختبار اكلينيكى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  5

 

 القسم الثانى          
 

 ساعات فى االمراض الصدرية والتدرن 3اختباران تحريريان مدة كل منهما  1

 ر اكلينيكى فى االمراض الصدرية والتدرناختبا 2

 اختبار شفوى فى االمراض الصدرية والتدرن 3

 
 
 
 
 
 
 
 

 (10جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( )–الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 درجة الماجستير فى االمراض المتوطنة – 5
 القسم االول

 
 عدد الساعات اسبوعيا المقـــــرر م

 عملى نظرى

 - 2 الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية 1

 2 3 الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية والطفيليات  2

 2 2 الباثولوجيا التطبيقية 3

 2 2 الصحة العامة 4

 12 2 االمراض الباطنة العامة 5

 18 11 مجموع الساعات 



 
 القسم الثانى      

 

 4 2 حضور مراكز االمراض المتوطنةطب المناطج الحارة واالمراض المعدية ويشمل  1

 4 2 مجموع الساعات 

 
 االختبارات

 القسم االول
 

 ساعات فى الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  1

 ساعات فى الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية والطفيليات +اختبار عملى+اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  2

 ساعات فى الباثولوجيا التطبيقية + اختبار عملى + اختبار شفوى 3اختبار مدته  3

 ساعات فى الصحة العامة + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  4

 0ساعات فى االمراض الباطنة العامة + اختبار اكلينيكى + اختبار شفوى  3اختبار تحريرى مدته  5

       
 القسم الثانى     

 
 ساعات فى طب المناطج الحارة واالمراض المعدية  3تباران تحريريان مدة كل منهما اخ 1

 اختبار اكلينيكى 2

 اختبار شفوى 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (11جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 
 درجة الماجستير فى االمراض الجلدية والتناسلية – 6

 القسم االول 

 عدد الساعات اسبوعيا المقــــــرر م

 عملى نظرى

 1 3 الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية والميكروبيولوجياوالمناعة الطبية والفطريات 1

 2 2 الهستوباثولوجيا 2

 4 4 االمراض الباطنة والجراحة فيما يتعلج باالمراض الجلدية والتناسلية 3



 1 1 الجلدية والتناسلية الطب النفسى فيما يتعلج باالمراض 4

 3 3 االمراض الجلية والتناسلية مع مقرر عملىفى عالجها باالشعة والكهرباء الطبية 5

 11 13 مجموع الساعات 

 القسم الثانى        

 8 4 االمراض الجلدية وعالجها 1

 8 4 االمراض التناسلية وعالجها 2

 16 8 مجموع الساعات 

 االختبارات

 القسم االول 

1 

 

 ساعات فى الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا والمناعة الطبية والفطريات + اختبار شفوى  3اختبار تحريرى مدته 

 اختبار تحريرى مدته ساعتان فى الهستوباثولوجيا + اختبار شفوى 2

 + اختبار شفوىساعات فى امراض الباطتة والجراحة + اختبار اكلينيكى 3اختبار تحريرى مدته  3

 اختبار تحريرى مدته ساعة فى الطب النفسى فيما يتعلج باالمراض الجلدية والتناسلية + اختبار شفوى 4

 القسم الثانى            

 ساعات فى االمراض الجلدية  3اختباران تحريران مدة كل منهما  1

 اختبار اكلينيكى فى االمراض الجلدية+ اختبار شفوى  2

 ساعات فى االمراض التناسلية  3ران تحريريان مدة كل منهما اختبا 3

 اختبار اكلينيكى فى االمراض التناسلية + اختبار شفوى 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (12جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 درجة الماجستير فى امراض الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى – 7
 

 القسم االول 

 المقــــرر  م
 

 عدد الساعات اسبوعيا

 عملى نظرى 
 2 2 التشريح التطبيقى فيما يختص بالجهاز الحركى والعصبى والتنفسى 1

 3 3 الفسيولوجيا التطبيقية فيما يختص بالجهاز الحركى والعصى والدورة الدموية  والتنفس والغدد الصماء 2

 3 3 صاتهااالمراض الباطنة العامة وتخص 3

 12 - مشاهدات تطبيقية بقسم الروماتيزم والتأهيل بما درس بالمواد السابقة  4

 20 8 مجموع الساعات 



 
 القسم الثانى         

 
 4 3 االمراض الروماتيزمية والعالج الدوائى والجراحى لها 1

 4 3 امراض الجهاز الحركى االخرى 2

 2 2 امراض المناعة 3

 3 2 اإلكلينيكية للوسائل الطبيعية فى التشخيص والعالج االستعماالت  4

 3 2 التأهيل واالطراف الصناعية واالجهزة التعويضية 5

 12 - تدريب عملى واكلينيكى لما جاء فى البنود السابقة 6

 28 12 مجموع الساعات 

 
 االختبارات 

 القسم االول 
 
 

 ى + اختبار شفوىساعات فى التشريح التطبيق 3اختبار تحريرى مدته  1

 ساعات فى الفسيولوجيا التطبيقة + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  2

 ساعات فى االمراض الباطنة العامة وتخصصاتها+ اختبار اكلينيكى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مده  3

 
 القسم الثانى       

 
 وامراض المناعة+ اختبار اكلينيكى + اختبار شفوىساعات فى االمراض الروماتيزمية  3اختبار تحريرى مدته  1

ساعات فى امراض الجهاز الحركى االخرى والطب الطبيعىوالتأهيل واالطراف الصناعية واالجهزة التعويضية +  3اختبار تحريرى مدته  2
 اختبار عملى + اختبار شفوى+ اختبا ر اكلينيكى

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (13ة المنيا ) الدراسات العليا ( )جع –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 درجة الماجستير فى طب االطفال -8
 القسم االول 

 

 عدد الساعات اسبوعيا المقــــرر  م

 عملى نظرى
 - 2 الوراثة والنمو الجنينى والعقلى للطفل الطبيعى 1

 - 2 الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية 2

 1 1 يا والمناعة الطبيةالباثولوجيا اإلكلينيكية والميكروبيولوج 3

 - 1 الفارماكولوجيا التطبيقية وعلم االمراض 4

 1 2 صحة عامة) الطب الوقائى والتغذية واالحصاء فيما يتعلج  باالطفال ( 5

 2 1 حديثى الوالدة والمبتسرين 6

 1 2 االشعة والعالج الطبيعى 7

 5 11 مجموع الساعات 



 

 القسم الثانى    
 

 8 6 ال  والوبائياتامراض االطف 1

 1 1 طرق تغذية االطفال 2

 9 7 مجموع الساعات 

 
 االختبارات 

 القسم االول 
 

 ساعات فى الوراثة والنمو الجنينى والعقلى للطفل الطبيعى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  1

 وجيا + اختبار شفوى ساعات فى الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية و الفارماكول 3اختبار تحريرى مدته  2

 ساعات فى الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية االكلنينيكية وعلم االمراض + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  3

 ساعات فى الصحة العامة للطب الوقائى والتغذية واالحصاء + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  4

         

 القسم الثانى          
 

 ساعات فى امراض االطفال وتشمل الحميات+ اختبار شفوى 3باران تحريريان مدة كل منهما اخت 1

 ساعات فى رعاية الطفل بما فيها حديثى الوالدة والمبتسرين + اختبار اكلينيكى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدة  2

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (14اسات العليا ( )جامعة المنيا ) الدر –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 درجة الماجستير فى امراض الدم االكلينيكى -9
 

 القسم االول 
 
 

 عدد الساعات اسبوعيا المقــــرر  م

 عملى نظرى
 1 2 الفسيولوجيا 1

 2 2 الكيمياء الحيوية 2

 2 2 الباثولوجيا 3

 - 2 الفارماكولوجيا 4

 8 4 مناعة الطبيةالباثولوجيا اإلكلينيكية  والميكروبيولوجيا وال 5

 13 12 مجموع الساعات 



 

 القسم الثانى         
 
 

 8 4 االمراض الباطنة 1

 12 6 امراض الدم 2

 20 10 مجموع الساعات 

 
 االختبارات 

 القسم االول 
 
 

 ساعات فى الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  1

 ساعات فى الباثولوجيا + اختبار عملى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  2

 ساعات فى الباثولوجيا اإلكلينيكية والميكروبيولوجيا والمناعة الطبية + اختبار عملى +اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  3

 ساعات فى الفارماكولوجيا + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  4

           
 انى القسم الث        

 
 ساعات فى امراض الباطنة + اختبار اكلينيكى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  1

 ساعات فى امراض الدم + اختبار اكلينيكى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  2

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (15جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 جستير فى الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائيةدرجة الما – 10
 

 

 القسم االول 
 

 
 م

 

 

 المقــــرر
 

 عدد الساعات أسبوعيا

 عملي  نظري 

 4 2 الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية 1

 2 1 الطفيليات 2

 2 1 امراض الدم 3

 4 2 الباثولوجيا الكيميائية 4

  6 12 



 

 القسم الثانى          
 

   روبيولوجيا والمناعة الطبية اإلكلينيكية الميك 1

 4 2 امراض الدم 2

 4 4 الباثولوجيا 3

 8 6 مجموع الساعات 

 
 االختبارات 

 القسم االول 
 

 ساعات فى الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية + اختبار عملى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  1

 ت + اختبار عملى + اختبار شفوىاختبار تحريرى مدته ساعتان فى الطفيليا 2

 

 القسم الثانى         
 
 

 ساعات فى امراض الدم والميكروبيولوجيا والمناعة الطبية اإلكلينيكية + اختبار عملى 3اختبار مدته  1

 ساعات فى الباثولوجيا اإلكلينيكية  + اختبار عملى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 (16جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –الئحة الداخلية لكلية الطب ال

 درجة الماجستير فى الجراحة -11
 القسم االول 

 

 عدد الساعات اسبوعيا المقــــرر م

 عملى نظرى

 4 3 التشريح الجراحى والهستولوجيا والنمو الجنينى  1

 4 3 الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية 2

 2 2 جيا الجراحية الباثولو 3

 1 2 الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية 4

 1 2 الفارماكولوجيا 5

 12 12 مجموع الساعات 

 

 القسم الثانى        
 



الجراحة العامة  وفروعها وتشمل العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة القلب والصدروجراحة المخ  1
ل ويشمل حضور تدريبيات فى فروع الجراحة العامة والخاصة واالعصاب وجراحة االطفال وجراحة التجمي

 فى اقسامها 

12 4 

 2 12 الباثولوجيا الجراحية الخاصة 2

 6 24 مجموع الساعات 

 

 االختبارات
 

 القسم االول  
 

 ساعات فى التشريح والهستولوجيا + اختبارا شفوى 3اختبار تحريرى مدته  1

 الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية والفارماكولوجيا + اختبار شفوىساعات فى  3اختبار تحريرى مدته  2

 ساعات فىالباثولوجيا الجراحية العامة والميكروبيولوجيا والمناعة الطبية + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  3

 

 القسم الثانى
 

 ولوجيا الجراحية الخاصةساعات فى الجراحة العامة  وفروعها والباث 3اختباران تحريريان مدة كل منهم  1

 اختبار اكلينيكى 2

 اختبار شفوى 3

 اختبار فى العمليات 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (17جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 درجة الماجستير فى جراحة المسالك البولية والتناسلية -12
 

 القسم االول 
 

 اسبوعيا عدد الساعات المقــــرر م

 عملى نظرى 

 4 2 التشريح الجراحى والهستولوجياوالنمو الجنينى 1

 - 3 الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية 2

 2 2 الباثولوجيا والجراحة العامة 3

 1 2 الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية 4

 - 2 الفارماكولوجيا 5

6 
 

 الجراحة العامة  وفروعها
 

4 3 

 10 15 مجموع الساعات 



       

 القسم الثانى       
 

 18 6 جراحة المسالك البولية 1

 2 2 الباثولوجيا الجراحية الخاصة 2

 20 8 مجموع الساعات 

 

 االختبارات
 القسم االول 

 

 ساعات فى التشريح والهستولوجيا والنمو الجنينى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  1

 فى الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية والفارماكولوجيا + اختبار شفوى ساعات 3اختبار تحريرى مدته  2

 ساعات فى الباثولوجيا الجراحية العامة والميكروبيولوجياوالمناعة الطبية+ اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  3

 ىساعات فى الجراحة العامة وفروعها + اختبار اكلينيكى + اختبار شفو 3اختبار تحريرى مدته  4

 

 القسم الثانى
 

 ساعات فى جراحة المسالك البولية والباثولوجيا الجراحية الخاصة  3اختباران تحريريان مدة كل منهما  1

 اختبار اكلينيكى فى جراحة المسالك البولية 2

 اختبار شفوى 3

 اختبار فى العمليات 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (18لدراسات العليا ( )جامعة المنيا ) ا –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 درجة الماجستير فى جراحة العظام -13
 القسم االول 

 
 عدد الساعات اسبوعيا المقــــرر م

 عملى نظرى 

 4 2 التشريح الجراحى الهستولوجيا والنمو الجنينى 1

 - 3 الفسيولوجبا والكيمياء الحيوية 2

 2 2 الباثولوجيا الجراحية العامة 3

 1 2 يا والمناعة الطبيةالميكروبيولوج 4

 - 2 الفارماكولوجيا 5

 3 4 الجراحة العامة 6

 10 15 مجموع الساعات 

 

 القسم الثانى      
 



 9 6 امراض جراحة العظام 1

 4 2 االصابات 2

 13 8 مجموع الساعات 

 

  االختبارات  
 

 القسم االول 
 

 والنمو الجنينى + اختبار شفوىساعات فى التشريح والهستولوجيا  3اختبار تحريرى مدته  1

 ساعات فى الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية والفارماكولوجيا + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  2

 ساعات فى الباثولوجيا الجراحة العامة  والميكروبيولوجيا والمناعة الطبية + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  3

 عات  فى الجراحة العامة وفروعها + اختبار اكلينيكى + اختبار شفوىسا 3اختبار تحريرى مدته  4

 

 القسم الثانى
 
 

 ساعات فى امراض جراحة العظام + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  1

 ساعات فى االصابات + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  2

 اختبار اكلينيكى 3

 احتبار شفوى 4

 اختبار فى العمليات 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (19جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 درجة الماجستيراالذن واألنف والحنجرة -14
 

 القسم االول 
 

 عدد الساعات اسبوعيا المقـــــرر م

 عملى نظرى

 2 2 التشريح الجراحى والنمو الجنينى  الخاص بالرأس والرقبة والصدر 1

 - 2 فسيولوجيا التطبيقية العامة والخاصة  باالذن واالنف والحنجرةال 2

 1 1 الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية والفطريات والباثولوجيا اإلكلينيكية 3

 1 1 الباثولوجيا  4

 - 1 مبادئ علم الوراثة واالحصاء الطبى 5

 3 3 الجراحة العامة 6

 2 2 الذن واالنف والحنجرة وخاصة االمراض العصبيةاالمراض الباطنة المتعلقة  بامراض ا 7

 9 12 مجموع الساعات 

 

 القسم الثانى    
 



 4 4 عمليات الجراحة وامراض االذن واالنف والحنجرة 1

 - 1 أساسيات علم الصوت والسمعيات 2

 4 5 مجموع الساعات 

 
  االختبارات  

 القسم االول 
 

 لتشريح والنمو الجنينى + اختبار شفوىساعات فى ا 3اختبار تحريرى مدته  1

 ساعات فى الفسيولوجيا وعلم الوراثة واالحصا + اختبار شفوى   3اختبار تحريرى مدته   2
 ساعات فى الباثولوجى والباثولوجيا اإلكلينيكية والميكروبيولوجيا والمناعة الطبية + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  3

 ساعات فى الجراحة + اختبار اكلينيكى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  4

 ساعات فى االمراض الباطنة  + اختبار اكلينيكى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  5

 
 القسم الثانى        

 
 ساعات فى علوم االذن واالنف والحنجرة 3اختباران تحريران مدة كل منهما  1

 أساسيات علم الصوت والسمعيات  اختبار تحريرى مدته ساعتان فى 2

 اختبار اكلينيكى فى علوم االذن واألنف والحنجرة 3

 اختبار شفوى 4

 اختبار فى العمليات 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (20جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 درجة الماجستير فى التوليد وامراض النساء -15
 

 القسم االول 
 

 عدد الساعات اسبوعيا المقـــــــرر م

 عملى نظرى

 2 2 التشريح التطبيقى العضاء الجهاز التناسلى للمرأة والنمو الجنينى 1

 - 2 فسيولوجيا التناسل والتكاثر والغدد الصماء 2

 2 2 الباثولوجيا التطبيقية المراض النساء والتوليد 3

 1 1 بيقية المراض النساء والتوليدالميكروبيولوجيا والمناعة الطبية التط 4

 - 1 الصحة العامة ) فيما يتعلج باالمومة ( 5

االمراض الباطنة فيما يختص بالحوامل واالطفال حديثى الوالدة ويشمل االشعة الخاصة والطب  6
 الطبيعى 

1 6 

 6 1 الجراحة فيما له عالقة بامراض النساء والتوليد  7

 17 10 مجموع الساعات 

 
 القسم الثانى        
 



 8 3 التوليد 1

 8 3 امراض النساء 2

 2 1 تنظيم االسرة 3

 18 7 مجموع الساعات 

 

 االختبارات
 القسم االول 

 

 ساعات فى التشريح + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  1

 ساعات فى الفسيولوجيا + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  2

 ساعات فى الباثولوجيا + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  3

 ساعات فى الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية والصحة العامة 3اختبار تحريرى مدته  4

 ساعات فى الجراحة + اختبار اكلينيكى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  5

 اختبار شفوى ساعات فى االمراض الباطنة + اختبار اكلينيكى +  3اختبار تحريرى مدته  6

 
 القسم الثانى     

 
 ساعات فى التوليد + اختبار اكلينكى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  1

 ساعات فى امراض النساء  + اختبار اكلينيكى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  2

 اختبار تحريرى مدته ساعتان فى تنظيم االسرة + اختبار شفوى 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (21جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 درجة الماجستير فى طب وجراحة  العين -16
 

 القسم االول 
 

 عدد الساعات اسبوعيا المقـــــــرر م

 عملى نظرى

 2 1 التشريح والنمو الجنينى  1

 - 2 الفسيولوجيا 2

 1 2 مبادئ البصريات 3

 3 3 عامةالجراحة ال 4

 2 2 االمراض الباطنة والعصبية فيما له عالقة بطب العين 5

 8 10 مجموع الساعات 

 

 القسم الثانى      
 

 8 3 طب العين 1

 8 3 جراحة العين 2

 2 2 الباثولوجيا 3

   الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية 4

 18 8 مجموع الساعات 



 
 االختبارات

 
 القسم االول 

 

 ساعات فى التشريح والنمو الجنينى + اختبار شفوى 3حريرى مدته اختبار ت 1

 ساعات فى الفسيولوجيا + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  2

 ساعات فى البصريات + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  3

 ساعات فى الجراحة العامة + اختبار اكلينيكى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  4

 ساعات فى االمراض الباطنة + اختبار اكلينيكى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  5

 

 القسم الثانى      
 

 ساعات فى طب العين + اختبار اكلينيكى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  1

 ساعات فى جراحة العين + اختبار اكلينيكى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  2

 ساعات فى الباثولوجيا والميكروبيولوجيا والمناعة الطبية + اختبار عملى + اختبار شفوى 3ختبار تحريرى مدته ا 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (22جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 درجة الماجستير فى التخدير والعناية المركزة  – 17
 القسم االول 

 

 عدد الساعات اسبوعيا ــررالمقـــــ م

 عملى نظرى

1 
2 
3 

 التشريح فيما له عالقة بالتخدير 
 الفسيولوجيا فيما له عالقة بالتخدير

 الفارما كولوجيا فيما له عالقة بالتخدير

2 
2 
2 

مع اعطاؤهم -
مشاهدات عمل  
فى هذه المواد  

 مرة كل شهر

 4 2 االمراض الباطنة فيما له عالقة بالتخدير 4

 - 1 بادئ الفيزياء وطرق القياسات اإلكلينيكية فيما له عالقة بالتخديرم 5

 4 9 مجموع الساعات 

       

 القسم الثانى       
 

 طوال العام - 10 تاريخ التخدير 1

 24 3 التخدير 2

 1 - عالقة التخدير باالمراض وطرق االنعاش والعناية المركزة 3

 25 13 مجموع الساعات 

 
 راتاالختبا



 
 القسم االول 

 

 ساعات فى التشريح والفسيولوجيا والفارماكولوجيا + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  1

 ساعات فى االمراض الباطنة + اختبار اكلينيكى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  2

 + اختبار شفوىساعات فى مبادئ الفيزياء وطرق القياسات اإلكلينيكية  3اختبار تحريرى مدته  3

 

 القسم الثانى          
 

 ساعات فى التخدير 3اختباران تحريران مدة كل منهما  1

 اختبار اكلينيكى  ويشمل تقييم عمل الطالب اثناء دراسته العملية  2

 اختبار شفوى 3

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (23جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

18 
 

 درجة الماجستير فى االشعة التشخيصية – 
 القسم االول 

 

 عدد الساعات اسبوعيا المقـــــــرر م

 عملى نظرى

 2 3 الفيزياء االشعاعية  1

 1 1 التأثيرات البيولوجية لألشعاع  وطرق الوقاية 2

 3 2 تكنولوجيا الفحص باالشعة والتشريح الراديولوجى 3

 1 1 عة للتشخيص وتنظيم خدمات االشعة التشخيصية واالحصاء البيولوجىاستخدامات النظائر المش  4

 7 7 مجموع الساعات 

 

 القسم الثانى          
 

 18 6 التشخيص باالشعة 1

 4 2 االسس اإلكلينيكية فى الجراحة واالمراض الباطنة فيما له عالقة باالشعة التشخيصية 2

 1 1 التشخيصيةالباثولوجيا فيما له عالقة باالشعة  3

 23 9 مجموع الساعات 

 

 االختبارات
 القسم االول 

 

 ساعات فى الفيزياء االشعاعية + اختبار عملى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  1

 ساعات فى تكنولوجيا الفحص  باالشعة والتشريح الراديولوجى + اختبار عملى+ اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  2



ساعات فى استخدامات النظائر المشعة للتشخيص والبيولوجيا االشعاعية  وتنظيم خدمات االشعة واالحصاء  3تحريرى مدته اختبار  3
 البيولوجى + اختبار عملى + اختبار شفوى

 

 القسم الثانى          
 

 ساعات فى التشخيص باالشعة + اختبار عملى + اختبار شفوى 3اختباران تحريريان مدة كل منهما 1

 ساعات فى االسس اإلكلينيكية فى الجراحة واالمراض الباطنة والباثولوجيا فيما له عالقة  3اختبار تحريرى مدته  2
 باالشعة التشخيصية + اختبار اكلينيكى + اختبار شفوى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (24جامعة المنيا ) الدراسات العليا () –لالئحة الداخلية لكلية الطب ا

 
 
 
 

 درجة الماجستير فى عالج االورام والطب النووى -19
 

 القسم االول 
 

 عدد الساعات اسبوعيا المقـــــــرر م

 عملى نظرى

 2 4 الفيزياء االشعاعية  1

 2 2 منها التأثيرات البيولوجية لالشعاعات وطرق الوقاية  2

 4 4 تكنولوجيا العالج باالشعاع والنظائر المشعة 3

 1 1 باثولوجيا ووبائيات االورام 4

 - 1 تخطيط خدمات العالج باالشعاع واالحصاء البيولوجى 5

 9 12 مجموع الساعات 

 

 القسم الثانى       
 

 14 4 العالج باالشعاع 1

 4 2 استعمال النظائر المشعة 2

 4 2 كلينيكية فى الجراحة واالمراض الباطنية فيما له عالقة بالعالج باالشعةاالسس اإل 3

 22 8 مجموع الساعات 

 

 االختبارات
 

 القسم االول 
 



 ساعات فى الفيزياء االشعاعية + اختبار عملى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  1

شعاعات وتخطيط خدمات العالج االشعاعى واالحصاء البيولوجى والنظائر ساعات فى التأثيرات البيولوجية لال 3اختبار تحريرى مدته  2
 المشعة + اختبار عملى + اختبار شفوى

 ساعات فى تكنولوجيا العالج باالشعاع + اختبار اكلينيكى + اختبار عملى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  3

 االورام والنظائر المشعة + اختبار عملى + اختبار شفوى ساعاات فى باثولوجيا وبائيات 3اختبار تحريرى مدته  4

 

 القسم الثانى         
 

 ساعات فى العالج باالشعاع + اختبار اكلينيكى + اختبار شفوى 3اختبار ان تحريران مدة كل منهما  1

 ساعات فى استعمال النظائر المشعة + اختبار عملى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  2

ساعات فى االسس اإلكلينيكية فى الجراحة واالمراض الباطنة فيما له عالقة بالعالج باالشعة + اختبار اكلينيكى +  3اختبار تحريرى مدته  3
 اختبار شفوى

 
 
 
 
 
 
 

 
 (25جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 
 
 
 

 والطب الوقائى واالجتماعى درجة الماجستير فى الصحة العامة -20
 

 القسم االول 
 

 عدد الساعات اسبوعيا المقـــــــرر م

 عملى نظرى

 2 2 دراسة البيئة من حيد عالقتها بالصحة العامة 1

 2 2 الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية والطفيليات والحشرات وعالقتها بالصحة العامة 2

 4 4 لسكانية وعلم الطرق الخاصة بالدراسة الوبائيةاالحصاء الحيوى والطبى والدراسات ا 3

 - 4 العلوم السلوكية واالجتماعية من حيد عالقتها بالصحة العامة والتربية الصحية  4

 - 4 اسس الصحة العامة ) الطب الوقائى واالجتماعى ( 5

 8 16 مجموع الساعات 

احدى الوحدات الصحية اثناء   يشرف القسم المختص  على الطالب اثناء عمله فى ملحوظة :  
 السنة االولى 

 
 القسم الثانى

 

 عدد الساعات اسبوعيا المقـــــــرر م

 عملى نظرى

 –الصحة المهنية  –الصحة الريفية  –فروع الصحة العامة والطب الوقائى واالجتماعى ويشمل : الوبائيات  1
 لصحة ا –صحة الفئات الحساسة ورعايتها  –التغذية  –صحة البيئة 

 اداراة المستشفيات–تخطيط الخدمات الصحية والطبية  –االدارة الصحية  –النفسية 

24 
 

12 
 

 12 24 مجموع الساعات 

 

 االختبارات



 

 القسم االول 
 

 ساعات فى دراسة البيئة من حيد عالقتها بالصحة العامة + اختبار عملى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  1

 ساعات فى الميكروبيولوجيا وعالقتها بالصحة العامة وبرامج الوقائة من االمراض + اختبار عملى + اختبار شفوى  3مدته  اختبار تحريرى 2

 ساعات فى العلوم السلوكية  واالجتماعية من حيد عالقتها بالصحة العامة والتربية الصحية + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  3

ساعات فى االحصاء الحيوى والطبى والدراسات السكانية وعلم طرق الدراسة الوبائية + اختبار عملى + اختبار  3اختبار تحريرى مدته  4
 شفوى

 

 القسم الثانى        
 

 ساعات فى فروع الصحة العامة والطب الوقائى واالجتماعى + اختبار شفوى 3اختباران تحريران مدة كل منهما  1

 
 
 
 

 
 (26جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –ة الطب الالئحة الداخلية لكلي

 
 
 
 
 
 

 درجة الماجستير فى طب الصناعات والصحة المهنية 21
 القسم االول 

 

 عدد الساعات اسبوعيا المقـــــــرر م

 عملى نظرى

 - 4 اسس طب الصناعات والصحة المهنية 1

 2 2 الفسيولوجيا البيئية وفسيولوجيا التنفس 2

 2 2 اء الصناعية وطرق العمليات الصناعية والمواد المستخدمة فى الصناعة واخطارها على الصحةالكيمي 3

 - 4 العلوم السلوكية واالجتماعية والنفسية من حيد عالقتها بالصناعة 4

 - - االحصاء الطبى 5

 4 12 مجموع الساعات 

 

 القسم الثانى      
 

ل تقدير نسبة العجز وطرق التحليل والتشخيص لآلمراض طب الصناعات واالمراض المهنية: ويشم 1
 المهنية

12 12 

 4 8 الصحة الصناعية وتشمل :التأهيل المهنى والتشريعات العمالية واالمن الصناعى 2

 - - تدريب عملى وحقلى 3

 16 20 مجموع الساعات 

 

 االختبارات
 

 القسم االول  
 

الصناعية والفسيولوجيا البيئية واخطار المواد المستخدمة فى الصناعة + اختبار عملى +  ساعات فى الكيمياء 3اختبار تحريرى مدته  1
 اختبار شفوى

ساعات  فى االحصاء الطبى والعلوم السلوكية واالجتماعية والنفسية من حيد عالقتها الصناعية + اختبار عملى  3اختبار تحريرى مدته  2



 + اختبار شفوى

 
 القسم الثانى      

 
ساعات فى طب الصناعات ويشمل اختبارات تقدير العجز الناتج عن الصناعات واختبار المتحف وطرق التحليل  3اختبار تحريرى مدته  1

 والتشخيص لالمراض المهنية + اختبار اكلينكى + اختبار شفوى

 ساعات فى الصحة الصناعية + اختبار عملى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  2

 تقرير عن دراسة حقلية فى احدى الصناعات كتابة 3

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 (27جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 درجة الماجستير فى الطب الشرعى والسموم -22
 القسم االول 

 

 عدد الساعات اسبوعيا المقـــــرر م

 عملى نظرى

 4 2 علم السموم 1

 3 3 لطبية والشرعية ويشمل التزييف والتزوييرالكيمياء ا 2

 3 2 الباثولوجيا الطبية الشرعية 3

 10 7 مجموع الساعات 

 

 القسم الثانى      
 

 6 6 الطب الشرعى 1

 2 2 اإلصابات والعاهات وتعويضها 2

 - - تدريب علمى بأقسام مصلحة الطب الشرعى  ) يومان اسبوعيا ( 3

 8 8 مجموع الساعات 

 

 االختبارات
 

 القسم االول 
 

 ساعات فى السموم + اختبار اكلينيكى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  1

 ساعات فى الكيمياء الطبية الشرعية + اختبار عملى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  2

 + اختبار شفوىساعات فى الباثولوجيا الطبية الشرعية + اختبار عملى  3اختبار تحريرى مدته  3

 

 القسم الثانى       
 

 ساعات فى الطب الشرعى + اختبار عملى + اختبار شفوى 3اختباران تحريران مدة كل منهما  1

 اختبار اكلينيكى وشفوى فى االصابات والعاهات 2



 اختبار  الصفة التشريحية وكتابة تقرير واف عنها 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (28جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –ب الالئحة الداخلية لكلية الط

 

 درجة الماجستير فى السموم اإلكلينيكية  – 23
 القسم االول 

 
 

 م

 
 عدد الساعات اسبوعيا المقــــــــرر

 عملى نظرى

   علم السموم اإلكلينيكية العامة  1

   علم االدوية 2

   علم االمراض الباطنة 3

 

 القسم الثانى       
 

   علم السموم اإلكلينيكية العامة والخاصة 1

 
 

 االختبارات
 

 القسم االول فى السنة االولى
 

 ساعات فى علم االدوية وعلم السموم اإلكلينيكية العامة وقوانين السموم 3اختبار تحريرى مدته  1

 ساعات فى االمراض الباطنة الخاصة  3اختبارتحريرى مدته  2

 معملى اختبار شفوى واكلينيكى و 3

 

 القسم الثانى فى السنة الثانية         
 

 ساعات فى علم السموم اإلكلينيكية العامة 3اختبار تحريرى مدته  1

 ساعات فى علم السموم االكلينيكى الخاصة 3اختبار تحريرى مدته  2

 اختبار شفوى واكلينيكى ومعملى فى علم السموم 3

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (29جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –ة لكلية الطب الالئحة الداخلي

 ماجستير السمعيات -24

 القسم االول  
 م

 
 عدد الساعات اسبوعيا المقــــرر 

 عملى نظرى
 2 2 التشريح والنمو الجنينى الخاص بالرأس والرقبة والصدر 1

 2 2 الفسيولوجيا التطبيقة العامة والخاصة باالذن واالنف والحنجرة 2

 2 2 الصوتيات 3

 2 2 الوراثة واالحصاء الطبى 4

 2 2 االمراض العصبية 5

 10 10 مجموع الساعات 

 
 القسم الثانى        

 

 2 2 امراض السمع 1

 1 2 امراض التخاطب  2

 2 2 اختبارات السمع 3

 1 2 اختبارات السمع فى االطفال 4

 1 2 استعماالت السماعات والمعينات السمعية 5

 1 1 تأهيل ضعاف السمع 6

 1 1 امراض االنف واالذن والحنجرة 7

 9 12 مجموع الساعات 

 

 االختبارات
 القسم االول

 ساعات فى التشريح + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  1

 ساعات فى الفسيولوجيا + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  2

 الصوتيات + اختبار شفوىاختبار تحريرى مدته ساعتان فى علم  3

ساعات فى االمراض الباطنة والعصبية المتعلقة باالذن واالنف والحنجرة والسمعيات + اختبار شفوى  3اختبار تحريرى  مدته  4
 واكلينيكى 

 اختبار تحريرى مدته ساعتان فى االحصاء الطبى والوراثة + اختبار شفوى 5



 

 القسم الثانى        

 ساعات فى علوم السمع وامراضه وتشخيصه وعالجه 3يريان مدة كل منهما اختباران تحر 1

 ساعات فى السماعات ونظريات واساليب تأهيل السمع والصمم 3اختبار تحريرى مدته  2

 اختبار اكلينيكى  فى علوم السمعيات واختبارات السمع لالطفال والكبار  3
 

 اختبار شفوى فى علوم السمعيات 4

 ريرى فى امراض االنف واالذن والحنجرة مدته ساعتين اختبار تح 5

 اختبار اكلينيكى وشفوى فى امراض االنف واالذن والحنجرة 6

 
 
 
 
 

 (30جامعة المنيا ) الدراسات العليا( ) -الالئحة الداخلية لكلية الطب  

 
 
 
 

 درجة الماجستير فى امراض التخاطب -25
 

 القسم االول  
 لدراسى االول للماجستير فى العام ا            

 العلوم االساسية للتخاطب (أ)
 

 عدد الساعات اسبوعيا المقــــرر م

 عملى نظرى
 2 3 تشريح الرأس والرقبة والصدر 1

 2 2 علم وظائف االعضاء التطبيقى للسمع والتخاطب والنفس 2

 الصوتيات واللسانيات (أ) 3
 مبادئ االحصاء الطبى (ب)
 )ج(   مبادئ علم الوراثة 

 االلكترونيات والهندسة الطبية)د( 
 )ه( علم النفس العام والقياسات النفسية

3 
1 
1 
1 
3 

3 
1 
1 
1 
2 

 12 14 مجموع الساعات 

       
 القسم الثانى           
 فى العام الدراسى الثانى للماجستير           
 العلوم اإلكلينيكية للتخاطب (أ)

 

  

 3 1 امراض اللغة  -طجامراض الن –امراض الصوت  –امراض  التخاطب  1

 - 1 الوسائل التشخيصية واالختبارات التخاطبية 2

 اسس التأهيل التخاطبى ووسائله  (أ) 3
 مقرر تظرى فى االنف واالذن والحنجرة  (ب)

 )ج(مقرر نظرى وعملى فىاالمراض العصبية والتأهيل العصبى 
 )د( مقرر نظرى فى االمراض النفسية وامراض نفسية الطفل

 فى علم السمع لمدة عشرة اسابيع )ه( مقرر نظرى 
 )و( مقرر نظرى فى جراحة التجميل وتعديل الفك لمدة ستة اسابيع

 )ز( مقرر نظرى فى امراض باطنة عامة ) غدد صماء( لمدة خمس اسابيع

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

2 
- 
2 
- 
- 
- 
- 



 7 11 مجموع الساعات 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (31) الدراسات العليا( )جامعة المنيا  –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 
 
 

 االختبــارات
 القسم االول

 
 ساعات فى اللسانيات والصوتيات + اختبار شفوى 3ورقة تحريرى مدتها  1

 ساعات + اختبار شفوى 3ورقة تحريرى فى التشريح والوراثة مدتها  2

 ت + اختبار شفوىساعا 3ورقة تحريرى فى الفسيولوجيا  واالحصاء الطبى والهندسة الطبية مدتها  3

 ساعات + اختبار شفوى 3ورقة تحريرى فى علم النفس والقياس النفسى مدتها  4

       

 القسم الثانى         
 

 ساعات  3ورقة اولى تخاطب مدتها  1

 ساعات 3ورقة ثانية تخاطب مدتها  2

 ساعات 3ها ورقة تحريرى فى االنف واالذن والحنجرة  وعلم السمع وجراحة التجميل مدت 3

 ساعات 3ورقة تحريرى فى االمراض العصبية والتأهيل العصبى واالمراض النفسية مدتها  4

  ختبار شفوى و كلينيكى فى أمراض التخاطب 5

  ختبار شفوى و كلينيكى فى علم األمراض العصبية والنفسية والطب الطبيعى 6

 علم السمع والتجميل ختبار شفوى و كلينيكى فى األذن واألنف والحنجرة و 7

  ختبار شفوى و كلينيكى فى أمراض باطنة عامة ) غدد صماء ( وأطفال 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (32جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –الالئحة الدخلية لكلية الطب 

 
 

 درجة الماجستير فى امراض الكلى -26
 القسم االول  

 عدد الساعات اسبوعيا المقــــرر  م

 عملى نظرى
 1 2 التشريح  1

 1 2 الفسيولوجيا 2

 1 2 الكيمياء الحيوية 3

 1 2 الميكروبيولوجى والمناعة الطبية 4

 1 2 علم الطفيليات 5

 - 2 اساسيات علم المناعة 6

 1 2 علم االدوية  7

 1 1 تصوير الكلى باالشعة 8

 1 1 التحاليل الطبية  9

 1 2 الباثولوجيا 10

 1 2 راض الوراثةام 11

 10 20 مجموع الساعات 

 

 القسم الثانى        
 

 12 15 علم امراض الكلى 1

 12 15 مجموع الساعات 

 
 االختبارات

 القسم االول 
 ساعة فى التشريح والكيمياء الحيوية والفسيولوجى + اختبار شفوى 2اختبار تحريرى مدته  1

 وبيولوجياوالمناعة الطبية والطفيليات والمناعة + اختبار شفوىساعة فى الميكر 2اختبار تحريرى  مدته  2

 ساعة فى الباثولوجى والباثولوجى االكلينيكلى + اختبار شفوى 2اختبار تحريرى مدته  3

 ساعة فى علم االدوية وعلم الوراثة واالشعة + اختبار شفوى 2اختبار تحريرى مدته  4

 

 القسم الثانى          
 

 ساعات 3حريرى ورقة اولى اختبار ت 1

 ساعات 3اختبار تحريرى ورقة ثانية  2

 اختبار شفوى + اختبار اكلينيكى  3



 اختبار عملى فى التشريح واالشعات 4

 
 

 
 
 
 
 
 

 (33جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 
 
 
 

 درجة الماجستير فى جراحة المخ واالعصاب 27
 

 سم االول  الق
 عدد الساعات اسبوعيا المقــــرر  م

 عملى نظرى
 4 2 التشريح الجراحى للجهاز العصبى والهستولوجيا والنمو الجنينى 1

 - 2 فسيولوجيا الجهاز العصبى 2

 2 2 الباثولوجيا الجراحية للمخ واالعصاب 3

 1 2 الجراحة العامة 4

 3 4 االمراض العصبية 5

 10 12 مجموع الساعات 

 

 القسم الثانى          
 

 8 6 جراحة المخ واالعصاب 1

 12 2 الباثولوجيا الجراحية للمخ واالعصاب 2

 20 8 مجموع الساعات 

 
 االختبارات

 القسم االول
 

 ساعة فى التشريح + اختبار شفوى 2اختبار تحريرى مدته  1

 وىساعة فى الهستولوجيا + اختبار شف 2اختبار تحريرى مدته  2

 ساعة فى الفسيولوجيا + اختبار شفوى 2اختبار تحريرى مدته  3

 ساعة فى الباثولوجيا الجراحية  للمخ واالعصاب + اختبار شفوى 2اختبار تحريرى مدته  4

 ساعات فى الجراحة العامة + اختبار اكلينيكى + اختبار شفوى 3اختبار تحريرى مدته  5

 االمراض العصبية + اختبار اكلينيكى + اختبار شفوىساعات فى  3اختبار تحريرى مدته  6

 

 القسم الثانى           
 

 ساعات فى جراحة المخ واالعصاب والباثولوجيا الجراحية 3اختباران تحريريان  مدة كل منهما  1

 اختبار اكلينيكى فى جراحة المخ واالعصاب 2

 اختبار شفوى 3

 اختبار فى العمليات 4



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (34جامعة  المنيا ) الدراسات العليا ( ) –ئحة الداخلية لكلية الطب الال

 ثانيا : الدكتوراه 

 -(:16مــادة )

يشترط فى قيد الطالب لدرجـة دكتـور فـى الطـب او الجراحـة او درجـة دكتـور فـى     

العلوم الطبية االساسية ان يكون حاصال علـى ماجسـتير  فـى مـادة التخصـص او احـد 

بتقدير جيد على االقل من احدى جامعـات جمهوريـة مصـر العربيـة او  المواد المتصلة

 درجة معادلة من معهد علمى اخر معترف به من الجامعة  

 -(:17مــادة )

يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فـى الطـب او الجراحـة او دكتـور فـى العلـوم      

 -الطبية االساسية ما يلى :

ويوضح به برنامج التدريب والمشاركة فـى  ان يستوفى الكتيب المعد من القسم (1

ــة ومناقشــة الرســائل  ــؤتمرات العلمي ــة وحضــور الم ــة المختلف االنشــطة العلمي

 0الجامعية

 0ان يستوفى عدد الساعات المقررة لكل من هذه االنشطة  (2

 يلتزم القسم بتنظيم االلية الالزمة الستيفاء الطالب لهذا البرنامج عن طريج     

 ت وندوات وورش ولقاءات علمية واكلينيكية وعملية وعدد  تنظيم محاضرا   

 0الساعات المقرره لذلك حسب نوع التخصص   

 -(:18مــادة ) 

 0يشترط فى حصول الطالب على درجة الدكتوراه ان ينجح فى ثالثة أجزاء متتابعة   



 -أوال الجزء األول ويشمل :

 0العلوم األساسية المرتبطة بفرع التخصص -1

 0تخطيط الدراسات اإلكلينيكية اإلحصاء و -2

 

 (35جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 

 0استخدام الحاسب االلى فى العلوم الطبية -3    

 شهور يؤدى بعدها الطالب امتحانات تحريرية ومن يرسب   6مدة الدراسة  -4 

 0يعيد مادة الرسوب فقط   

 -انى ويشمل :ثانيا : الجزء الث

 العلوم اإلكلينيكية او األكاديمية حسب نوع التخصص -1

 مدة الدراسة عامين  -2

 (17استيفاء الشروط المذكورة فى المادة ) -3

 0التقدم لالمتحانات المعنية  -4

 -ثالثا : الجزء الثالث ويشمل :

 0الرسالة ويسجل بعد عام ونصف من القيد للدرجة -1

الثاني ومضى سنتين على األقل من تناقش الرسالة بعد النجاح فى الجزء   -2

تاريخ تسجيلها وبشرط قبول مـاال يقـل عـن بحـد واحـد مشـتج منهـا فـى 

 0مجلة علمية معتمدة من المجلس االعلى للجامعات

سنوات من تاريخ تسـجيلها  4ال تتجاوز مناقشة الرسالة فيما ال يزيد عن   -3

ساسـي وفى حالة التعثر فـى اسـتيفاء هـذا الشـرط يطلـب مـن المشـرف األ

تقريرا مفصال  عـن سـبب التعثـر وعـن جـدوى مـنح الطالـب سـنة أخـري 

 ضافية التمام المناقشة ويمـنح هـذا االسـتثناء بموافقـة مجلـس القسـم ثـم  

 0مجلس الكلية والجامعة

 -(:19مــادة )

 االمتحان النظرى والشفوى واالكلينيكى خاص بالكلية لحين اصدار    -1         



 0رى بتعميمه على مستوى الجامعىقرار وزا         

 من ينجح فى االمتحان التحريرى يصرح له بدخول  باقى االمتحانات -2     
 
 
 

 (36جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 من يرسب فى االكلينيكى والشفوى ويكون ناجح فى التحريرى يعيد  -3             

 مرات على الطالب    4اإلكلينيكية والشفوية فقط وبعد الرسوب  االمتحانات 

 0دخول االمتحانات التحريرية من جديد 

تضاف درجات اوراق التحريرى ووصـف الحالـة لبعضـها ويعتبـر النجـاح  -4

 0والرسوب فى المجموع الكلى

تشــمل امتحانــات الــدكتوراه فــى التخصصــات النوعيــة امتحانــات تحريريــا  -5

لمادة األساسية ويجوز تحديد الورقـة االولـى فـى االمتحـان و كلينيكيا فى ا

التحريري لكافة التخصصـات المتعلقـة بالمـادة االم والتنسـيج فيمـا يتعلـج 

 0باالمتحان االكلينيكى

 -(:20مــادة )

تبدأ الدراسة لدرجة الدكتوراه فى شهر اكتوبر وابريل من كل عام وتعقد االمتحانات    

 0ن كل عام فى شهر نوفمبر ومايو م

 -( :21مــادة )

 يبين فى شهادة الدكتوراة موضوع الرسالة    

 -( :22مــادة )

تبــين الجــداول االتيــة عــدد االختبــارات التحريريــة واالكلينيكيــة والشــفهية المقــررة    

 0لدرجة دكتور فى الطب او الجراحة فى احد فروع التخصص اإلكلينيكية 

 

 

 



 

 

 (37جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( ) –ب الالئحة الداخلية لكلية الط

 
 (درجة دكتور فى الطب فى األمراض الباطنة1

 ساعات  3اختباران تحريريان مدة كل منهما   1

اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف لحالة يتولى الطالب شرحها ووصف   2
 0عالجها

اثولوجى  ساعات فى علم الفسيولوجى التطبيقى والب 3اختبار تحريرى مدته   3
 التطبيقى 

 اختبار اكلينيكى  4

 اختبار شفوى فى االمراض الباطنة  5

 اختبار شفوى فى الفسيولوجيا والباثولوجيا التطبيقية  6

 (درجة دكتور فى الطب فى االمراض )أ( العصبية2
 0ساعات فى االمراض العصبية  3اختباران تحريريان مدة كل منهما   1

ونصف لحالة يتولى الطالب شرحها ووصف  اختبار تحريرى مدته ساعة  2
 0عالجها

ساعات فى علم الفسيولوجى التطبيقي والباثولوجي   3اختبار تحريرى مدته   3
 التطبيقي 

 اختبار شفوى فى الفسيولوجيا والباثولوجيا التطبيقية  4

 اختبار اكلينيكى  5

 اختبار شفوى 6

 ( درجة دكتور فى االمراض )ب( النفسية 2
 ساعات فى الطب النفسى العام 3تحريرى مدته  اختبار  1

 0ساعات فى الطب النفس الخاص 3اختبار تحريرى مدته   2

اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف لحالة يتولى الطالب شرحها ووصف   3
 عالجها

اختبار تحريرى مدته ثالثة ساعات فى علم النفس والفسيولوجيا   4
 0والباثولوجيا التطبيقية 

 0فوى فى البنود السابقةاختبار ش 5

 0اختبار اكلينيكى 6

 (درجة دكتور فى أمراض القلب واألوعية الدموية3
ساعات فى امراض القلب واألوعية   3اختباران تحريريان مدة كل منهما   1

 0الدموية 

اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف لحالة يتولى الطالب شرحها ووصف   2
 0عالجه 

ساعات فى علم الفسيولوجى التطبيقى والتشريح   3اختبار تحريرى مدته   3
 التطبيقى 

 اختبار شفوى فى الفسيولوجيا والتشريح التطبيقى  4

 اختبار اكلينيكى  5



 اختبار شفوى 6

 ( 38جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( الدكتوراه ) –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 ( درجة دكتور فى االمراض الصدرية والتدرن 4
 ساعات فى االمراض الصدرية والتدرن 3اختباران تحريريان مدة كل منهما   1

اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف لحالة يتولى الطالب شرحها ووصف   2
 0عالجها

ساعات فى علم الفسيولوجى التطبيقى والباثولوجى   3اختبار تحريرى مدته   3
 0التطبيقى  

 0وجيا التطبيقية  اختبار شفوى فى الفسيولوجيا والباثول 4

 0اختبار اكلينيكى   5

 0اختبار شفوى 6

 ( درجة دكتور فى االمراض المتوطنة5
 ساعات فى طب المناطق الحارة واالمراض المعدية  3اختباران تحريريان مدة كل منهما   1

اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف  لحالة يتولى الطالب شرحها وتشخيصها ووصف   2
 0عالجها

ساعات فى الباثولوجيا والفسيولوجيا التطبيقية فيما له عالقة   3ار تحريرى مدته  اختب 3
 بطب المناطق الحارة 

 اختبار اكلينيكى فى طب المناطق الحارة 4

 اختبار شفوى فى طب المناطق الحارة  5

 0اختبار شفوى فى الفسيولوجيا والباثولوجيا التطبيقية   6

 0ية والتناسلية ( درجة دكتور فى االمراض الجلد6
 0ساعات فى االمراض الجلدية 3اختباران تحريريان مدة كل منهما   1

اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف لحالة يتولى الطالب شرحها ووصف عالجها فى   2
 االمراض الجلدية 

 0ساعات فى االمراض التناسلية  3اختباران تحريريان مدته  كل منهما  3

ساعات فى الفطريات و الهستوباثولوجىخالف المواد األساسية   3اختبار تحريرى مدته   4
 المتعلقة باألمراض الجلدية والتناسلية 

امتحان شفوى فى الفطريات والهستوباثولوجيا خالف المواد األساسية المتعلقة   5
 باآلمراض الجلدية والتناسلية  

 اختبار اكلينيكى واختبار شفوى فى االمراض الجلدية  6

 0اكلينيكى واختبار شفوى فى االمراض التناسلية  اختبار  7

 
 
 

 ( 39جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( الدكتوراه ) –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 ( درجة الدكتوراه فى الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى 7
 0ساعات فى االمراض الروماتيزمية  3اختبار تحريرى مدته   1

ساعات فى امرض الجهاز الحركى االخرى والطب   3دته  اختبار تحريرى م 2
 واالجهزة التعويضية   الصناعيةالطبيعى والتأهيل واالطراف 

 0اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف يشتمل على عرض ومناقشة حالة  3



ساعات فى التشريح التطبيقى والفسيولوجيا   3اختبار تحريرى مدته   4
 التطبيقة + اختبار شفوى

 0ر اكلينيكى وشفوى فى االمراض الروماتيزمية اختبا 5

اختبار اكلينيكى وشفوى فى امراض الجهاز الحركى االخرى والطب    6
 0الطبيعى والتأهيل

 0اختبار عملى فى االطراف الصناعية واالجهزة التعويضية   7

 
 ( درجة دكتوراه فى طب االطفال 8

 طب االطفال ساعات فى   3اختباران تحريريان مدة  كل منهما  1

اختبار تحريرى مدته ساعةونصف لحالة يتولى الطالب شرحها وتشخيصها   2
 ووصف عالجها 

حاالت على االقل   3اختبار اكلينيكى يتكون من فحص  ومناقشة حالة طويلة و 3
 قصيرة احدها رضيع 

 اختبار شفوى فى طب االطفال 4

 0لباثولوجى  التطبيقية ساعات فى علم الفسيولوجى وا 3اختبار تحريرى مدته   5

 اختبار شفوى فى الفسيولوجيا والباثولوجيا التطبيقية  6

 
 ( درجة دكتور فى امراض الدم االكلينيكى 9

 ساعات فى امراض الدم 3اختباران تحريران مدة كل منهما   1

 اختبار عملى  2

 امتحان شفوى  3

 
 

 
 ( 40العليا ( الدكتوراه )   جامعة المنيا ) الدراسات -الالئحة الداخلية لكلية الطب

 ( درجة دكتور فى الطب فى الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية 10
 ساعات  3اختباران تحريريان مدة كل منهما   1

 اختبار عملى  2

 اختبار شفوى 3

 ( درجة دكتور فى الجراحة11
1 

 
 0ساعات فى الجراحة العامة وفروعها 3اختباران تحريريان مدة كل منهما  

اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف لحالة يتولى الطالب شرحها وتشخيصها   2
 0ووصف عالجها

ساعات فى التشريح الجراحى والباثولوجيا   3اختبار تحريرى مدته   3
 الجراحية العامة 

 0اختبار شفوى فى التشريح الجراحى والباثولوجيا الجراحية العامة 4

 0اختبار فى اجراء العمليات 5

 بار شفوى فى الجراحة العامةاخت 6

 0اختبار اكلينيكى   7



 
 ( درجة الدكتوراه فى جراحة المسالك البولية  والتناسلية 12

 ( جراحة العظام13
 ساعات 3كل منهما  مدةاختباران تحريران  1

ساعات فى التشريح الجراحى والباثولوجيا الجراحية   3اختبار تحريرى مدته   2
 0الخاصة ووصف عالجها

اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف يتضمن حالة يتولى الطالب شرحها وتشيخصيها   3
 ووصف عالجها 

 اختبار شفوى فى التشريح والباثولوجيا الجراحية الخاصة  4

 اختبار فى اجراء العمليات  5

 اختبار شفوى فى الجراحة العملية  6

 اختبار اكلينيكى  7

 
 ( 41المنيا ) الدراسات العليا( دكتوراه ) جامعة  –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 

 ( درجة الدكتوراه فى عالج األورام والطب النووى14
ساعات فى االشعة العالجية والطب   3اختباران تحريريان مدة كل منهما   1

 النووى

 اختبار اكلينيكى فى االشعة العالجية والطب النووى  2

 نووى اختبار شفوى فى االشعة العالجية والطب ال 3

ساعات فى االمراض الباطنة والجراحة فيما له   3اختبار تحريرى مدته   4
 عالقة باألشعة العالجية والطب النووى 

اختبار اكلينيكى وشفوى فى االمراض الباطنة والجراحة فيما له عالقة   5
 0باألشعة العالجية والطب النووى

له عالقة باألشعة  ساعات  فى الباثولوجيا فيما  3اختبار تحريرى مدته   6
 العالجية والطب النووى 

 0اختبار شفوى فى الباثولوجيا  7

 
 ( درجة دكتور فى الطب فى األشعة التخيصية15

 0ساعات فى االشعة التشخيصية  3اختباران تحريريان مدة كل منهما   1

 اختبار اكلينيكى فى االشعة التشخيصية  2

 اختبار شفوى فى االشعة التشخيصية  3

ساعات فى االمراض الباطنة والجراحة فيما له   3تبار تحريرى مدته  اخ 4
 0عالقة باألشعة التشخيصية 

اختبار اكلينيكى وشفوى فى االمراض الباطنة والجراحة فيما له عالقة   5
 باالشعة 

ساعات فى الباثولوجيا فيما له عالقة باالشعة   3اختبار تحريرى مدته   6
 0التشخيصية  

 0ى الباثولوجيا اختبار شفوى ف  7

 



 ( درجة دكتور فى الصحة العامة والطب الوقائى واالجتماعى 16
اختباران تحريريان فى فروع الصحة والطب الوقائى واالجتماعى مدة كل   1

 ساعات  3منهما  

 0اختبار شفوى  2

 

 ( 42جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( الدكتوراه ) –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 
 0درجة دكتور فى طب الصناعات والصحة المهنية  (17

 ساعات فى طب الصناعات  3اختبار تحريرى مدته   1

اختبار اكلينيكى فى الصناعات ويشمل اختبارا فى تقدير العجز الناتج عن   2
الصناعة واختبار فى المتحف واالشعة واالختبار فى طرق التحليل  

 0والتشخيص لالمراض المهنية  

 0وى فى طب الصناعاتاختبار شف  3

 0اختبار شفوى وعملى فى الصحة المهنية 4

 0اختبار تحريرى مدته ثالثة ساعات فى الصحة المهنية  5

ساعات فى الكيمياء الصناعية والفسيولوجيا البيئية   3اختبار تحريرى مدته   6
 0والمواد المستخدمة فى الصناعة وأخطارها على الصحة  

الكيمياء الصناعية والفسيولوجيا البيئية والمواد  اختبار شفوى وعملى فى  7
 0المستخدمة فى الصناعة واخطارها على الصحة  

 
 
 

 ( درجة دكتور فى الطب الشرعة والسموم 18
 0ساعات فى الطب الشرعى  3اختبار تحريرى مدته   1

 0ساعات فى علم السموم  3اختبار تحريرى مدته   2

 0عىاختبار عملى وشفوى فى الطب الشر 3

 0اختبار شفوى وعملى فى السموم 4

 0اجراء الصفة التشريحية وكتابة تقرير عنها  5

 
 
 
 
 

 ( 43جامعة المنيا ) الدراسات العليا( الدكتوراه )  –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 ( درجة دكتور فى األذن واألنف والحنجرة19
نف واألذن  ساعات فى أمراض األ 3اختباران تحريريان مدة كل منهما   1

 والحنجرة

اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف يتضمن حالة يتولى الطالب شرحها   2
 0وتشخيصها ووصف عالجها



ساعات فى التشريح الجراحى والباثولوجيا   3اختبار تحريرى مدته   3
 الجراحية الخاصة

 اختبار شفوى فى الباثولوجيا الجراحية الخاصة  4

 0جراحى الخاصاختبار شفوى فى التشريح ال 5

 0اختبار فى العمليات  6

 0اختبارا اكلينيكيا 7

 0اختبارا شفويا 8

 
 

 ( درجة دكتور فى التوليد وامراض النساء20
 ساعات فى التوليد  3اختبار تحريريا مدته   1

 0ساعات فى امراض النساء 3اختبار تحريريا مدته   2

ى الطالب شرحها  اختبار تحريريا مدته ساعة ونصف يتضمن حالة يتول 3
 0وتشخيصها ووصف عالجها

ساعات فى التشريح الجراحى والباثولوجيا   3اختبارا تحريريا مدته  4
 0والميكروبيولوجيا فيما يختص بامراض النساء والتوليد

 اختبارا شفويا فى التوليد وامراض النساء   5

 0اختبار ا فى العمليات   6

 0اختبار اكلينيكيا 7

 
 
 

 
 ( 44جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( الدكتوراه ) –لداخلية لكلية الطب الالئحة ا

 ( درجة دكتور فى طب العين وجراحتها21
 0ساعات فى طب العيون  3اختبارا تحريريا مدته  1

 0ساعات فى جراحة العين 3اختبارا تحريرا مدته  2

شرحها  اختبارا تحريريا مدته ساعة ونصف يتضمن حالة يتولى الطالب  3
 0وتشخيصها ووصف عالجها

4 
 

ساعات فى تشريح وفسيولوجيا وباثولوجيا   3اختبارا تحريريا مدته 
 0وبكتريولوجيا العين والبصريات  

 0اختبارا فى العمليات 5

اختبار شفوى فى تشريح وفسيولوجيا وباثولوجيا وبكتريولوجيا العين   6
 0والبصريات  

 اختبار شفوى 7

 0ىاختبار اكلينيك  8

 
 ( درجة دكتور فى التخدير والعناية المركزة22

ساعات فى التخدير ونظريات القياسات   3اختباران تحريريان مدته  1
 0االكلينيكية 



 اختبار شفويا  2

ساعات فى التطبيقات اإلكلينيكية للعلوم االساسية   3اختبارا تحريريا مدته  3
 0التى لها عالقة بالتخدير

 0ا سبق اختبارا شفويا فيم 4

 
 ( درجة دكتور فى السموم اإلكلينيكية 23

 ساعات فى علم السمووم اإلكلينيكية العامة  3اختبار تحريرى مدته   1

 ساعات فىعلم السموم اإلكلينيكية الخاصة 3اختبار تحريرة مدته   2

 ) حالة طويلة(  1اختبارا اكلينيكى فى علم السموم اإلكلينيكية عدد  3

 0) حالة قصيرة( 2لى فى علم السموم عدداختبار شفوى وعم 4

 
 

 ( 45جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( الدكتوراه ) –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 ( درجة دكتور فى جراحة المخ واالعصاب 24)
 ساعات فى جراحة المخ واالعصاب  3اختباران تحريريان مدة كل منهم  1

تشريح الجراحى والباثولوجية  ساعات فى ال 3اختبار تحريرى مدته   2
 الجراحية العامة 

اختبار تحريرى ساعة ونصف يتضمن حالة يتولى الطالب شرحها   3
 وتشخيصها 

 اختبار شفوى فى التشريح والباثولوجيا الجراحية الخاصة والعامة  4

 اختبار فى اجراء العمليات   5

 اختبار شفوى فى الجراحة العملية  6

الجراحة العامة وجراحة االعصاب والمخ واالمراض  اختبار اكلينيى فى  7
 العصبية 

 
 
 

 درجة دكتور فى جراحة القلب والصدر  25
ساعات فى جراحة القلب والصدر   3اختباران تحريريان مدة كل منهما   1

 واالوعية الدموية 

ساعات فى التشريح الجراحى والباثولوجيا   3اختبار تحريرى مدته   2
 الجراحية العامة 

تبار تحريرى مدته ساعة ونصف يتضمن حالة يتولى الطالب شرحها  اخ 3
 0وتشخيصها

 اختبار فى التشريح والباثولوجيا الجراحية العامة   4

 اختبار فى اجراء العمليات  5

 اختبار شفوى فى الجراحة العملية   6

 اختبار اكلينيكى  7

 
 



 
 
 

 ( 46سات العليا ( دكتوراه ) جامعة المنيا ) الدرا –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 
 درجة دكتور فى السمعيات  -26

 ساعات فى امراض السمع والصمم  3اختباران تحريريان مدة كل منهما   1

 ساعات فى طرق تأهيل الصم وضعاف السمع  3اختبار تحريرى مدته   2

 اختبار تحريرى مدته ساعتان فى االحصاء وعلم الوراثة  3

ت فى الطب النفسى الخاص للصم واالمراض  ساعا 3اختبار تحريرى   4
 الباطنة والعصبية المتعلقة بامراض السمع 

 ساعات 3اختبار تحريرى فى امراض االنف واالذن والحنجرة مدته   5

 اختبار اكلينيكى فيما تقدم  6

 اختبار شفوى فيما تقدم  7

 درجة دكتور فى امرض التخاطب  27
علوم العصبية والنفسية وعلم  ساعات فى ال 3اختبار تحريرى مدته   1

 النفس

ساعات فىالتشريح وعلم وظائف االعضاء   3اختبارتحريرى مدته  2
 واللسانيات والصوتيات 

 ساعات فى التخاطب 3اختبار تحريرى مدته   3

 ساعات فى التخاطب والتأهيل التخاطب 3اختبار تحريرى مدته   4

 اختبار شفوى فى امراض التخاطب 5

 ينيكى فى االمراض العصبية اختبار اكل 6

 اختبار شفوى فى االمراض النفسية  7

 درجة دكتور فى جراحة التجميل  28
 ساعات فى جراحة التجميل والحروق  3اختباران تحريران مدة كل منهما   1

ساعات فى التشريح الجراحى والباثولوجيا   3اختبار تحريرى مدته   2
 الجراحية العامة 

ساعة ونصف يتضمن حالة يتولى الطالب شرحها  اختبار تحريرى مدته  3
 وتشخيصها 

 اختبار شفوى فى التشريح والباثولوجيا الجراحية العامة  4

 اختبار فى اجراء العمليات  5

 اختبار شفوى فى الجراحة العملية  6

 اختبار اكلينيكى  7

 
 

 ( 47وراه )جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( الدكت –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 ( درجة دكتور فى العلوم الطبية االساسية29
 



ــع     ــية بجمي ــة االساس ــوم الطبي ــى العل ــفوى ف ــى وش ــرى وعمل ــان تحري ــد امتح يعق

 0تخصصاتها بعد تقديم الرسالة ومناقشتها وأجازتها

 -ويكون على النحو التالى :
 درجة دكتور فى العلوم الطبية االساسية 

 ساعات 3منهما  اختباران تحريريان مدة كل 1

 اختبار عملى  2

 اختبار شفوى 3

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ( 48جامعة المنيا ) الدراسات العليا ( الدكتوراه ) –الالئحة الداخلية لكلية الطب 

 

 ثالثا : شهادة التخصص المهني الدقيق

تمنح  كليات الطـب شـهادة باسـم ه شـهادة التخصـص المهنـى الـدقيج ه فـى احـد  -

قســطرة القلــب  –المنــاظير  – Echo Cadiographyســبيل المثــال فــروع الطــب ) علــى 

 0الخ( وتعتبر شهادة مهنية تدريبية 00000

يشترط للتقدم لهذه الشهادة التدريبية المهنية ان يكـون حاصـال علـى الـدكتوراه أو  -

 0الماجستير 

 0مدة التدريب يحددها القسم المختص طبقا لمتطلبات الدراسة والتدريب -



من خالل مجلس الجامعـة للجنـة القطـاع الطبـي بطلـب الموافقـة علـى  تتقدم الكلية -

 نشاء الشهادة موثقة بما  يفيد أهليـة القسـم المخـتص باعطـاء هـذه الشـهادة مـن 

 0كوادر وخبرة و مكانيات تقنية 

تشكل لجنة القطاع الطبي لجنة من الخبراء فى هذا التخصص لدراسة ورفع تقرير  -

 للجنة القطاع

 كام االنتقاليةرابعا : األح

تسرى أحكام هذه الالئحة بعد موافقة المجلس األعلى للجامعات وبعد تاريخ صدور  •

 القرار الوزاري التنفيذي

ــى نظــام  • ــدكتوراه تعامــل عل ــدبلوم والماجســتير وال ــة بالنســبة لل التســجيالت الحالي

 0الالئحة القديمة 
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