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 قشاس ٔصاسٖ

 04/9/0402( بتاريخ 7474رقم )

 جامعة القاهرة بشان اصدار الالئحة الداخلية للمعهد القومى لالورام

 )مرحلة الدراسات العليا (بنظام النقاط المعتمدة

 وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس االعلى للجامعات
فى شان تنظيم الجامعات 0940لسنة  79بعد االطالع على القانون رقم *

 هوالقوانين المعدلة ل
يذية باصدار الالئحة التنف0945لسنة  049رقم  *وعلى قرار رئيس الجمهورية

 هالمعدلة ل لقراراتتنظيم الجامعات وا لقانون
بشان اصدارالالئحة 04/7/0400(بتاريخ 0404)رقم  *وعلى القرار الوزارى

معة القاهرة)مرحلة الدراسات العليا (بنظام الداخلية للمعهد القومى لالورام جا
 والقرارات المعدلة له النقاط المعتمدة

 09/00/0405بجلسته بتاريخ  جامعة القاهرة*وعلى موافقة مجلس 
 9/3/0402*وعلى موافقة لجنة قطاع الدراسات الطبيية بجلسته بتاريخ 

 04/7/0402*وعلى قرار المجلس االعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 

 قرر
 )المادة االولى(

لمعهد القومى لالورام جامعة باالمرفقة والخاصة الداخلية يعمل بالالئحة 
 يلغى كل نص يخالف احكامهاو القاهرة)مرحلة الدراسات العليا (بنظام النقاط المعتمدة

 (الثانية)المادة 

 جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار على

 مىــالعلحث ــعليم العالى والبــوزير الت

 ورئيس المجلس االعلى للجامعات



 د أشرف محمد الشيحى(4)أ

 

 

 

 الئحة الدراسات العليا
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 المحتوى

 

 رؤية الدراسات العليا 
 رسالة الدراسات العليا 

 المقدمة 
 أهداف الئحة الدراسات العليا 
 أحكام الالئحة 
  : األقسام العلميه والدرجات التى يمنحها المعهد الباب األول 
  الباب الثانى : شروط األلتحاق والحصول على الدرجه العلميه 
  الباب الثالث : قواعد القيد والتسجيل 
 الباب الرابع : األحكام األنتقاليه 
  الباب الخامس : قواعد أحتساب النقاط المعتمده لدرجتى الماجستير

 والدكتوراه والنظام الكودى للمقررات
 درجتى الماجستير والدكتوراه ونظام الباب السادس : النقاط المعتمده ل

 االمتحان 
 



 

 

 

 

 

 

 الورام القومىاالدراسات العليا بمعهد 

 جامعة القاهرة .

 

 :الورام القومىارؤية  الدراسات العليا بمعهد 

 

 الوصول بالبرامج األكاديمية المقدمة من المعهد إلى االعتماد العالمى. 

 

 :القومىالورام االدراسات العليا بمعهد رسالة

 

الوقايددة  متميددزة قددادرة علددى تطبيددق المعاييرالعالميددة فددى اكاديميددةإعددداد كوادر

الموجددده ال حتياجدددات المجتمدددع ومجدددال السدددرطان فىالبحدددث العلمدددى  والعدددال  و

 همسدتخدم يةالصحية المتميزة لمرضى االورامتقديم الرعاالمصرى. وقادره على

علددى التطددوير  هآلخالقيددات المهنددة   وقددادر هالعلددم المبنددى علددى الدددليل   حافظدد

 . المهنى المستمرمع االستخدام االمثل للموارد
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 مقدمة
 

 :رهمةاتتضمن برامج الدراسات العليا بعد مرحلة  باالرريرسةال و رالاراحة  دراتةين تلميتةين 

لمتابعة   ه ايضةاامةا تؤهلة ،تؤهل حاملها ممارس  التخصصات ال بية  المختلةة  يرتمااسالدرا  

لبحةة    دراةة  اااديميةة  تؤهةةل حاملهةةا لرهةة  هداترراالةةردراةة  الالحقةة   المرحلةة  الدراسةة   ةة  

  مسترى مهن     التخصص العلم  رالتدريس الاامع  رالرصرل ال  اتل 

 -:أهداف الئحة الدرسات العليا الجديدة بمعهد االورام القومى جامعة القاهرة 

 م مع النظام االرررب ئرت ريرة ليتالتةعيل نظام االتتماد الحال    1

(ECTS)European Credit Transfer and Accumulation System. 

و تحقيقة  مةن جناةار دراسة  لةتن  ريق ت بيق نظام النقةا  المعتمةدة لقيةاس مةا يماةن لل ا

رمرايةا ، من ال الو لتحقيق االهداف الدراسةي   بذله الم لرواهد ريستند هذا النظام تل  ال

 -:تتبلرر    النظام  هذا

 رامج الدراسي  المختلة بقارن  المقراءه ر 

  تغيير ال الو للبرامج الدراسي  تيسير 

   يم  داالتتراف األااتحقيق 

  البرامج الدراسي  رمرااع  ت بيق تيسير 

   ف    الدرل الت  تتبع هذا النظام ظي رص الترتر ير 

  ملةالتة  تحةدد ترة التةدريو الع،  مستشةةياتئح  لتترائم مع الالئح  الاديةدة للجتداد الال  2

راتتبارقضاء  ترة التدريو اةرء مةن البرنةامج الدراسة    لل بيو المقيم بخمس سنرات

بها ر اتتمةادة رتقرم االقسام بترتيو البرنامج  التدريب  الخاص  تحتسو له نقا  معتمدة

 من الاهات المختصه   

الممارسةة  خةةالل االتةةرام اظهرتهةةا التةة  ق  ال االداريةة   ةة  الالئحةة  السةةابتال ةة  المشةةا  3

 الماضي   

 استحدا  برامج دراسي  متميرة   تخصصات الدقيق  رتعرير ال  4



ايااد نظام دررى لمرااع  رتحدي  المناهج رالبرامج  بقا لالاتشا ات العلميةه الحديهةه   5

 0   ماال التشخيص رالعالج رترايهها الحتيااات الماتمع 
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 -الرئيسية لبرامج الدراسات العليا :المالمح 

 -درجة الماجستير :

التقدم  -يحق لحمل  درا  باالرريرس ال و رالاراح  من الاامعات المصري  ار ما يعادلها

سةةةراء باالقسةةةام  االررامللحصةةةرل تلةةة  دراةةة  المااسةةةتير  ةةة  جحةةةدى تخصصةةةات  ةةةو 

تلة  االقةل بحةد اقصة   رنصةفنسنتيتاةرن مةدة الدراسة  0 اإلالينياي  ار االقسام االااديمية 

  0( نق   معتمدة تقسم تل  اربع ااراء115-140سنرات ريخصص لدرا   المااستير )ست

 ارء ارل مدته سنه -1

( نق   معتمدة ريشمل  تدريو االينيا   60 -45لالقسام االالينيايه يخصص له ) -ا        

اال باء بها لمدة ا ةال( الت  سيتم تدريو  - اراح - ) با ن العام  ال بياالقسام  اساس    

  العلرم االساسي     رمقررات دراسيضا   ال  مقرر دراس     هذه االقسام إلبا تام

 0يبدا التدريو التخصص    االنتهاء من العام التدريب     االقسام العامربعد

ريارن  نق ه معتمده (55-35)له  يخصص  االقسام االااديميه ) الغير االينيايه ( -و           

  الدراسةيقسةم المقةررات اةل  يحةددمقابال للتةدريو االالينياة  رقسام األ هذه العمل    التدريو 

 0رالخاصه العامه 

ر   حالة  تةدم ناةا   (تمل  -شةرى  –رل اختبار شامل )نظرى نتهاء من الارء األريعقو اإل

 حق لل الو بدا دراس  الارء اليال الو    ماده يقرم بأتادة االمتحان بها  ق  ر

الرل رتحسو  ترة العام رالنصف  الت  احانات الارء تهان  رالتدريو التخصص  بعد تقدمه الم

رالتةدريو دراس  الاةرء الهةان   بداي  اتتباراً منيحق لل الو بعدها دخرل امتحان الارء الهان  

  الارء الهان   دراساالرل اهناء الارء  ق  مقرراتالتخصص  تل  ان يستامل با

(  10-64)نقطدة معتمددة لالقسدام االكلينيكيدة(95 -44يخصةص لةه ) سنتانارء هان مدته  -2

ريشةةةمل مقةةةررات دراسةةةيه  ةةة  مةةةادة  0(االااديميةةةه ) الغيةةةر االينيايةةةهقسةةةام بالنسةةةب  لأ

 0التخصص راالنش ه الدراسيه االخرى مع االستمرار    التدريو التخصص  

 م :االررامقررت تامه    تلرم  -3



( نقا   معتمده ريمان لل الو حضرر مقرراتها ردخرل امتحاناتهةا 10-1يخصص لها من )

رتارن امتحاناتها    اى رقت اهناء تسايله لدراه المااستير رتعقد امتحاناتها مرتين سنريا  

 تحريريه  ق  

 

(4) 

لالقسةةام  نق ةة  معتمةةدة )ياةةرر مضةةاتة  النقةةا  بالنسةةب  20يخصةةص لهةةا  رسةةال  بحهيةة  -4

تسايل مشررع الرسةال  بعةد ااتيةار الاةرء ل ه( ريحق لل الو التقدمياالااديميه الغير االينيا

  0بعد مررر ست اشهر من التسايلال  سه مناقش  الرلاما يحق  ،رل بناا األ

االساسةةة  ر  المااسةةةتير االبعةةةد جتمةةةام  تةةةرة التةةةدريودراةةةه  ال يحصةةةل ال الةةةو تلةةة  ر

رااتيةار امتحةان رالناا     المقةررات العامةه لعلةرم األررام ، رقبةرل الرسةال   التخصص 

  بالنسب  لمقررات الارء األرل رالهان  االينيا  (ارتمل   -شةرى–شامل )نظرى 

 -درجة الدكتوراه :

المااسةةةتير  ةة  التخصةةةص ار مايعادلةةه راتةةةم التةةدريو األساسةةة   يحةةق لمةةن يحمةةةل شةةهادة

التقةةدم للحصةةرل تلةة  دراةة  الةةداترراه رتاةةرن مةةدة الدراسةة  للحصةةرل تلةة  رالتخصصةة  

ر ة  حالة  حصةرل ال الةو تلة  مااسةتير سةنرات  6الدرا  سنتين تل  االقل بحد اقصة  

 ار ما يعادله تام

بأسةةتامال اةةذل  التخصةةص ر يقةةرم رااتيار امتحةةان  ةة  مةةادة داترراةلدراةةه الةة يةةتم قيةةده

 0لدرا  الداترراه  قيدة المقررات العام  لالررام اهناء

نق ة  معتمةدة ، رتشةمل البرنةامج التةدريب   310الة   240ريخصص لدرا  الداترراه من 

( ررسال  بحهي   ريتقدم ال الو وتخصصيه –عامه اإلضا   جل   مقررات  اااديمي  )المتقدم ب

اقشة  جال من القيد لدرا  الةداترراه، راليحةق لةه التقةدم للمنشهر  11بمشررع البح  خالل  

بعد مررر تشررن شهر من تاريخ مرا قة  مالةس المعهةد تلة  تسةايل البحة   ريخصةص 

 0الغير االينيايه( ميه نق   معتمدة )ياررمضاتةتها بالنسب  لأقسام االاادي 40للرسال  

يحق لل الو التقدم المتحان المقررات العامه بعد حضررها رمن يرسو    ماده من المةراد 

 0بأتادتها  ق  العامه يقرم 

يحق لل الو التقدم لإلمتحان التحريرى    المقةررات التخصصةيه  بعةد مةررر  تةرة سةنتين 

تل  االقل من تاريخ القيد   ريارن تقةدم ال الةو لالمتحانةات العملية  راإلالينياية  رالشةةري  

)  بعد جاتيار االمتحةان التحريةرى ،رتاةرن نتياة  االمتحةان التحريةرى سةاري   لمةدة تةامين

( ر   حال  تدم جاتيار االمتحانةات اإلالينياية  رالشةةري  ) خةالل اربع ادرار امتحان متتاليه

تلةة  ال الةةو التقةةدم مةةرة اخةةرى إلتةةادة االمتحةةان  -سةةريان نتياةة  االمتحةةان التحريةةرى(

التحريرى  راليحصل ال الو تل  شهادة الداترراه جالبعد جتمام  البرنةامج التةدريب  المتقةدم 



تملةة  ار -شةةةرى  -امتحانةةات المقةةررات العامةةه ، رااتيةةار اختبةةار شةةامل )نظةةرى  رااتيةةار

مايةيةد نشةر بحهةين جالينيا (    المقررات التخصصةيه رجاةارة الرسةال   ران يقةدم ال الةو 

تل  األقل من مرضرع الرساله    ماةالت محليةه ار بحة  راحةد منشةرر ار مقبةرل للنشةر 

    ماله درليه  

(5) 

 -ملى واالكلينيكى :التدريب الع

نقا  معتمدة رتقرم االقسام المختص  بإتداد  رلهيعتبر التدريو ارء اساس  من الدرا  العلمي   

ريةةتم تحديةةد الحةةد 0حةةدة  لةة البرنةةامج التةةدريباالخاص بهةةا رتحديةةد النقةةا  المعتمةةدة لاةةل نشةةا  ت

مية  للبةرامج الدراسةي  مخراةات العملية  التعلي األدن  راألتل  المسمر  به    ال نشا  لتحقيق

 0المختلة  

ريقرم ال الو بتسايل ال األنش   التدريبي  الخاص  به    اراسة  التةدريو التة  يةتم اتتمادهةا 

راليحةق لل الةو دخةرل االمتحةان جال بعةد اسةتيةاء  0من رئيس القسم ار مسئرل التدريو بالقسةم 

  0الحد األدن  من النقا  المعتمدة

 -:قسم تل  هال  مراحلسنرات ت5 ترة التدريو 

مدتةةه سةةنه ر يقةةرم اةةل قسةةم بتحديةةد  تةةرة رنرتيةة  التةةدريو  -االرل  التةةدريو األساسةة  :المرحلةة 

الم لرو     األقسةام اإلالينياية  المختلةة  مهةل اقسةام  العناية  المراةرة ر ال ةرارىء ر البا نة  

 رالاراح  العام  ر األ ةال 

مدتةةه سةنتان ريةتم تحديةةدها مةن قبةةل األقسةام المختصةةه   -المرحلة  الهانية  التةةدريو التخصصة  :

 0بالمعهد

رمدتةةه سةةنتان  ةة  االقسةةام التخصصةةي  رياةةرر للمتةةدرو ان  -المرحل الهالهةة  التةةدريو المتقةةدم :

شهرر    األقسام األخرى يختارها ال الةو ر قةا لمةا يحةدده القسةم التةابع لةه رذلة   6يقض   ترة

 لمراد التدريو بها  بعد الحصرل تل  مرا ق  األقسام ا

قدم    جحدى اامعات ار اليةات ار تالمريارر القيام بارء من التدريو األساس  رالتخصص  ر

تلمي  ار مستشةيات اخرى معتمدة من  المعهةد القةرم  لةأررام اامعة  القةاهرة داخةل ار  معاهد

 خارج مصر بعد مرا ق  القسم المعن  تل  اتتماد هذا التدريو  

  -مية :لاالنشطة الع

) حضةةرر اليةةرم العلمةة  االسةةبرت   األنشةة   العلميةة  العامةةه بالمعهةةدشةةارا   ةة  تعتبةةر الم       

ألنشة ه العلميةه المشاراه    الندرات العلميه رحضرر مناقشات الرسةائل العلميةه ( را –للمعهد 



  اراس  ارء اساس  من البرامج العلمي  ريقرم ال الو بتسايل ال االنش ه  الخاصه باألقسام 

األنشةة ه رتعتمةةد مةةن رئةةيس القسةةم ار المسةةئرل تةةن النشةةا  العلمةة  بةةه راليحةةق لل الةةو دخةةرل 

األمتحان اال بعد استيةاء الحد األدن  من النقا  المعتمدة    اميع األنش   رتاةدد هةذه المرا قةه 

 0سنريا    نهاي  العام الدراس  
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 البــــاب األول

 

 

 

 

 

 

 

 والشهاداتاألقسام العلمية 

 والدرجات العلمية الصادرة

 عن المعهد القومى لؤلورام
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 ( األقسام العلمية بالمعهد القومى لآلورام :0مادة )

 

 DEPARTMENT CODE القســـم م

 Surgical Oncology SONC قسم جراحة األورام 0

قسم التخددير واالنعداو وعدال   0

 األلم

Anaesthesia,ICU,Pain 

Relief 

ANESTH 

 Radio diagnosis RAD قسم األشعه التشخيصيه 3

 عال  االورام باالشعاعقسم  7

 والطب النووى

Radiation 

Oncology&Nuclear 

Medicine 

RON 

قسم طب االورام وأمراض الددم  5

 السرطانيه

Medical 

Oncology&Malignant 

Haematology 

MONC 

قسدددددددم طددددددددب أورام االطفددددددددال  2

 الدم السرطانيهوأمراض 

Pediatric Oncology& 

Malignant Haematology 

PONC 

 Clinical Pathology CPATH قسم الباثولوجيا األكلينيكيه  4

 Cancer Pathology PATH قسم باثولوجيا األورام 0

 Cancer Biology BIOL قسم بيولوجيا االورام 9

قسم االحصدا  الطبدى ووبائيدات  04

 السرطان

Biostatisties &Cancer 

Epidemiology 

BIOEPI 
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 الدرجات العلمية الصادرة عن المعهد القومى لآلورام

------------------ 
 -( تمنح جامعة القاهرة بنا  على طلب المعهد القومى لؤلورام الدرجات العلمية فى التخصصات اآلتية:0مادة)

 كود القسم المانح للدرجه المسمى باللغه االالنجليزيه الدرجــه

 اوال : درجــــه الماجســتير
 Ana Alg 600 التخدير واالنعاو وعال  االلم Algesiology عال  األلم -0

 SONC 600 اراحه االررام  Sugical Oncology جراحه األورام -0

طددددب األورام وأمددددراض الدددددم  -3

 السرطانبه

Medical  Oncology 

&Malignant  

Haematology 

 ةةو االررام رامةةراد الةةدم 

 السر انيه

MONC 600 

طدددب أورام االطفدددال وأمدددراض  -7

 الدم السرطانيه

Pediatric Oncology & 

Malignant  Haematology 
 ةةةةةةةةةةةةو اررام اال ةةةةةةةةةةةةةال 

 رامراد الدم السر انيه

PONC 600 

 Cancer Epidemiology  وبائيات ومكافحه السرطان -5

and Prevention 

 BE 600 االحصا  الطبى ووبائيات السرطان

 ثانيا : درجه الدكتوراه فى علوم األورام االكلينيكيه واالساسيه

 &Degree ofAnaesthesia التخدير وعال  األلم -0

Algesiology 

 Ana Alg 700 التخدير واالنعاو وعال  االلم

 SONC 700 اراح  األررام Surgical Oncology جراحه األورام -0

طددددب األورام وامددددراض الدددددم  -3

 السرطانيه

Medical  Oncology 

&Malignant  

Haematology 

 ةةو األررام رامةةراد الةةدم 

 السر انيه

MONC 700 

طدددب أورام االطفدددال وأمدددراض  -7

 الدم السرطانيه

Pediatric Oncology & 

Malignant  Haematology 
 ةةةةةةةةةةةةو اررام اال ةةةةةةةةةةةةةال 

 رامراد الدم السر انيه

PONC 700 

قسةةةةةةةةةةةةم تةةةةةةةةةةةةةالج االررام  Radiation Oncology العال  االشعاعى لؤلورام -5

 والطب النووىباالشعاع

RON 700 

الباثولوجيدددددددددددا االكلينيكيددددددددددده  -2

 وتحليالت االمراض السرطانيه 

Clinical Pathology& 

Oncological Laboratory 

Medicine 

 CPATH 700 الباهرلرايا االالينيايه

 PTH 700 باهرلرايا االررام Cancer pathology االورامباثولوجيا  -4

 Cancer Biology بيولوجيا االورام -0

1- Clinical Biochemistry 
and Molecular Biology  

 بيولوجيا االورام 
درجدددده دكتددددوراه بيولوجيددددا  ( أ)

االورام )كيميدددددددا  حيويددددددده 

BIOL 700 



2-Pharmacology and 
Experimental oncology 
3-Molecular Virology 
and Immunology 

 

 طبيه وبيولوجيا جزيئيه(

درجدددده دكتددددوراه بيولوجيددددا  ( ب)
االورام ) فارمدددددددددددداكولوجى 

 والعال  التجريبى (
درجدددده دكتددددوراه بيولوجيددددا  ( ت)

االورام ) فيروسددددددددددددددددددددددات 
 ومناعه(

ربائيةةةةةةةةةات رماا حةةةةةةةةةه  -9

 السر ان

Cancer Epidemiology 

and Prevention 
االحصةةاء ال بةة  رربائيةةات 

 السر ان

BE 700 

 
(9) 

  (3مادة )

 

يارر لمالس المعهةد القةرم  لةأررام بعةد مرا قة  ماةالس األقسةام رلانةه الدراسةات 

العليةةا رالبحةةر  بالمعهةةد تقريةةر تخصصةةات اديةةده للةةدبلرمات رلةةدرات  المااسةةتير 

بعةةد الحصةةرل  رالةةداترراه  ةة  ماةةال تلةةرم األررام  بقةةا للظةةررف المسةةتحدهه رذلةة 

تلةةة  مرا قةةةه مالةةةس الاامعةةة  رالمالةةةس األتلةةة   للاامعةةةات تلةةة  تقريةةةر هةةةذه 

 0التخصصات الاديده 
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 -: الـــباب الثانى

 

 

 

 

 

 

 

 شــــــروط االلتحــــاق

 والحصول على الدرجة العلمية

 



 

 

 

 (11) 

 رــــــاجستيـــــدرجة الم
 

 -( : 7مادة )

 

يحق لحمل  الباالرريرس    ال و رالاراحة  مةن الاامعةات المصةري  ار مةا يعادلهةا التقةدم 

اقصة    عل  االقةل بحةدرنصةةسنتينرمدة الدراسة  لنيةل دراة  المااسةتير  0لدرا  المااستير

 -( نق   معتمدة رتقسم جل  :115-140سنرات يخصص لها )6

 ( نق ة  55-35( نق ة  معتمةدة لأقسةام اإلالينياية  ر)60-45: يخصص له ) ارء ارل
لمدة تةام لالقسام األساسي ، رمدته سن  رتشمل التدريو  االساس  العلم  ار اإلالينيا  

باالضا   جل  مقررات دراسي   ة  يست يع بعدها ال الو البدء    التدريو التخصص  
 علمي   العلرم األساسي  العام  رالخاصه راألنش   الدراسي  رال

 ( نق ة   10-64( نق   معتمدة لأقسام اإلالينياي  ر)95-44يخصص له ) -: ارء هان
تخصةةص للتةةدريو العملةة  ار اإلالينياةة  المتخصةةص  سةةنتانلأقسةةام االااديميةةه رمدتةةه 

 رمقررات دراسي     مادة التخصص باإلضا   جل  األنش   الدراسي  رالعلمي   
 0( نقا  معتمده 10-1صص لها )مقررات تامه    تلرم األررام يخ 
 :  ( نق   معتمدة ريتم جتدادها خالل الارء الهان  ،رال يشتر  20يخصص لها ) -رسال

مناقش  الرسال  لةدخرل االمتحةان التحريةرى ر تتضةاتف تةدد النقةا  المعتمةدة للرسةال  
 المعتمدة  بالنسب  لأقسام األااديميه مع االلترام بالحد األدن  راألتل  الال  للنقا  

 
 -( :5مادة )

 

تلة  دراة  الباةالرريرس  ة  ال ةو  الو لدرا  المااستير ان ياةرن حاصةالً يشتر     قيد ال 

مةن جحةدى اامعةات ج م ع ار تلة  دراة  معادلة  لهةا مةن تلة  االقةل ايـــةـد بتقدير  رالاراح 

التدريبية   هاامعات اخرى معترف بها من المالس األتل  للاامعات  ران يارن قد امض  السةن

القيةةةد لدراةةةه المااسةةةتير   تةةةاماةةةذل  يحةةةق لل الةةةو الحاصةةةل تلةةة  مااسةةةتير رار مةةةا يعادلها

التخصص تل  ان يتم معادل  المقررات المماهل  الت  ااتارهةا  ة  المااسةتير العةام المنصةرص 

 رالمقةررات العامة  لةالررام بعةد حضةررهاحانه    باق  المقةررات تتليها    الئح  المعهد رام

صة  مرضي  باالضا   ال  تمل رسال     التخصص تل  ان ال يسمح لل الو بدخرل امتحان ب

ريشتر  ااتيار مت لبةات الاامعة  قبةل التقةدم الارء الهان  قبل تامين تل  االقل من تاريخ القيد

  ألمتحان الارء الهان  



 

  -( : 2مادة )

رمدة الدراس  النظريةه تةام رااتربر ( يتم القيد لدراه المااستير مرتين ال تام ) دررى ابريل*

يةتم تسةايل الرسةال  بعةد ااتيةار اختبةار الاةرء ردراس  راحد يبدا    شهر ااتربر من اةل تةام 

مرا قه مالس المعهةد تلة  تل  االقل من تاريخ  اشهراألرل رتناقش تند االنتهاء منها بعد سته 

 0تسايلها 

 

(12) 

 

 -(:4مادة ) 

 

تحةت جشةراف لانة  الدراسةات العليةا بالمعهةد برضةع البرنةامج التةصةيل  تقرم االقسام المختص  

للمقررات، راتتماد النقا  المقررة لال نشا  دراس  ار تلم     حدرد النقا  المعتمدة الةراردة 

بالالئحة    ريقرهةا مالةةس القسةم هةم مالةةس المعهةد رتشةمل هةةذه األنشة   المحاضةرات النظريةة  

ريو العملةة  ار   اإلالينياةة  راى انشةة   دراسةةي  اخةةرى ريقةةرم  رالةةدررس العلميةة  راةةذل  التةةد

ال الو بتسايل  ال االنش   العلمي     اراس  لأنش   تعتمد من رئيس القسم ار المسئرل تن 

النشةةا  العلمةة  بةةه رال يحةةق لل الةةو دخةةرل االمتحةةان جال بعةةد اسةةتيةاء الحةةد االدنةة  مةةن النقةةا  

عديل المقررات الدراسيه ار اضا ه مقررات اديده بعد مرا قه المعتمدة رلمالس القسم الحق    ت

 0مالس المعهد رمالس الاامعه رذل     حدرد الساتات المقرره لال برنامج

 

 -( :0مادة )

 

-ا-:رالعلرم ال بية  األساسةي  ايشتر  لنيل درا مااستير التخصص    احد الةررع اإلالينياي  

اإلالينياي  رالعملي  بصة  مرضي   بقةا للنقةا  المعتمةدة حضرر المقررات الدراسي  رالتدريبات 

رالحصرل تل  شهادة تةيد االنتهاء من التةدريو األساسة  رالتخصصة   راتتمادهةا  مةن القسةم 

 المانح للدراه 

جتداد بح     مرضرع يقره مالةس المعهةد بعةد مرا قة  مالةس القسةم ينتهة  بإتةداد رسةال  -و
  راتتمادها من مالس المعهد رالاامعهه  يها    الس  تلني  تقبلها لان  الحام بعد مناقشت

 ااتيار اختبارات الارئين األرل رالهان   رالمقررات العامه لأررام  -ج
 

 نظام االمتحان -(:9مادة )

 

 رتعقد امتحاناتها  يتقدم ال الو المتحان المقررات العامه لأررام بعد حضرر محاضراتها -

اهناء قيده لدراه المااستير ريارن امتحانها نظري  ق    ال تام رذل من ربشهرى ابريل رااتر

 0% 45تل  اال تقل نسب  حضررال الو للمحاضرات تن 



جالينياة  ( رال يحةق لل الةو دخةرل  -تمل  –شةرى –يعقو ال ارء اختبار شامل )نظرى   -

رياةرر لل الةو  صة امتحان الاةرء الهةان  جال بعةد جتمةام البرنةامج التةدريب  االساسة  ر التخص

  التقدم المتحان الارء الهان  بعد تام رنصف    حال  اتمامه البرنامج التدريب  التخصص   

لدرا  المااستير خةالل شةهرى جبريةل  رالمقررات العامه لأررام األرل ارءتعقد امتحانات ال -

المتحان بها  ق  ر   حال  تدم ناا  ال الو    ماده يقرم بأتادة ارااتربر من ال تام اامع  

ريحق لل الو بدا دراس  الارء الهان  رالتدريو التخصص  بعد تقدمه المتحانةات الاةرء االرل 

رتحسو  ترة العام رالنصف  الت  يحق لل الو بعدها دخةرل امتحةان الاةرء الهةان  اتتبةاراً مةن 

االرل ء الاةر بداي  دراس  الاةرء الهةان  رالتةدريو التخصصة  تلة  ان يسةتامل بةاق  مقةررات

  0 الارء الهان اهناء دراس  

 

(13) 

ريشةتر  لةدخرل الهان  خالل شهرى نر مبر رماير من ال تام اةامع   ارءتعقد امتحانات ال -

 متحان جتمام البرنامج التدريب    اال

   حال  تدم ااتيار االمتحان    مادة من مةراد الدراسة  ار مامرتة  )بالقسةم األرل ار  -

ال الو بإتادة االمتحان    المادة ارالمامرت  الت  رسو  يها  ق  ريحصةل الهان  (يقرم 

 0تل  تقدير اتل  مقبرل    هذه الماده 

يارر لل الو الراسو    الارء األرل بدء البرنامج التدريب  التخصصة  بعةد جتمةام التةدريو  -

 األساس   

 -(:04مادة )

دراة  تلةة  االقةةل مةةع  50رالتخصصةةيه  يخصةص لاةةل نق ةة  معتمةةدة مةن المقةةررات االساسةةي  

% رالشةةةري  رالعمليةة  40مراتةةاة األ تقةةل نسةةب  الةةدراات المخصصةةه لالختبةةار النظةةرى تةةن 

% ريرات  جتباع ارد التقييم المعتمةد مةن مالةس المعهدتنةد رضةع االسةئله 30راإلالينياي  تن 

 رنظام االمتحان  

ريراتة  اال يقةل  0ختبةار النظةرىريخصص لال نق   معتمدة من نصف جل  سةات  راحةدة لال 

رمن االمتحان التحريرى الراحد تن سات  رال يريةد تلة  هةال  سةاتات ألى مقةرر دراسة  ار 

 رحده منه  

ريتم تقييم األنش   العلمي  رالبرامج التدريبي  حسو القراتد الت  تقرم األقسام برضةعها رتعتمةد  

 من ا د رايل المعهد لشئرن الدراسات العليا   

 حسو التقدير النهائ  لدرا  المااستير تل  الراه التال  :ي

 %  المتحان الارءاألرل  40 -
 % المتحان الارء الهان   60 -
 الرسال  بدرن تقدير   -
 0المقررات العامه لأررام بدرن تقدير  -
 :تحتسو تقديرات الناا  رالرسرو    امتحانات المااستير تل  الراه التال -:(   00مادة )

 %  أاهر 15ممتار من  -
 %15%جل  اقل من 45ايد ادا من  -
 %45%جل  اقل من 65ايد من  -



 %65%جل  اقل من 60مقبرل من  -
 %  60% جل  اقل من 30ضعيف من  -

% تلةة  االقةةل مةةن مامةةرع الةةدراات المخصصةة  60رياةةرن ال الةةو نااحةةاً اذا حصةةل تلةة  
% تلة  االقةل  ة  50ريشتر  حصةرل ال الةو تلة  نسةب   (تمل  -شةرى  –تحريرى)للمقرر

 0االمنهم تل  حده
لل الو ان يبق  مقيدا للدراس  لدرا  المااستيرااهر من سةت  سةنرات بحةد  ال يارر(:00مادة )

ر ة  حالة   0ر   حال   تدم الحصرل تل  الدرا  خالل هذه الةترة يلغ  قيده نهائيةا  0اقص  

ريارر لمالس المعهةد مةد القيةد للظةررف 0إليقاف من مدة التسايل جيقاف القيد ال تحتسو مدة ا

   هاالستهنائي  بحد اقص  سن

(14) 

امةةا تبةةين قراتةةد احتسةةاو النقةةا  المعتمةةدة   -تبةةين الاةةدارل  ةة  البةةاو الخةةامس  (:03مددادة )

المقررات الدراسي  رالنقا  لال مقرر دراسة  ار نشةا  تلم ،رتةدد  الادارل    الباو السادس

 االختبارات التحريرية واإلكلينيكية  والشفوية والعملية لكل برنامج دراسى والدرجات المحددة لها .

 درجة دكتوراه فى العلوم االكلينيكيه أو العلوم الطبية األساسية     ( ب)
 -(:70مادة )

( نق   معتمدة رتقسم  310-240مدة الدراس   لنيل درا  الداترراه سنتان تخصص لها ) 
 0نق   معتمدة لدرا  مااستير الت  سبق الحصرل تليها 115- 140جل  :
نق   معتمدة تشمل مقررات مادة التخصص، رمقرر ارمقررات تامه تخدم  60-15

 0ص التخص
 رتشمل اذل  التدريو المتقدم راألنش   الدراسي  رالعلمي  المختلة    

نق   معتمدة للرسال  )تضاتف النقا  المعتمدة للرسال  بالنسب  لالقسام األااديمي ( مع  40
 االلترام بالحد األدن  راألتل  الال  للنقا  المعتمدة   

 
 -(:50مادة )

 االررام االالينيايةه   جحدى  ررع   يشترط لقيد الطالب للحصول على درجة دكتوراة  -ا  

ار تل      مادة التخصص من جحدااامعات ج م ع  المااستير ان يارن حاصال تل  درا

اال ياةرن ر درا  معادل  لها من معهد تلم  اخر معترف به من المالس األتلة  للاامعةات

 قد مض   ترة ااهر من تشر سنرات من تاريخ حصرله تل  درا  المااستير   

 فددى باثولوجيددا االوراميشددترط لقيددد الطالددب لدرجددة الدددكتوراه فددى العلددوم  االساسدديه –و 

الحصرل تل    مااستير    العلرم ال بيه االساسيه  ةرع الباهرلرايةا مةن احةدى الاامعةات 

 0المصريه ار من معهد  تلم  آخر معترف به من الاامعه 

 يشترط لقيد الطالب فى درجه دكتوراه العلوم األساسيه لبيولوجيا األورام - ج
: ان ياةةرن ال الةةو مةةن خرياةة  احةةدى  جزيئيددهتخصددص كميددا  حيويدده طبيدده وبيولوجيددا 

اليةه العلةرم  –اليةه الصةيدله  –اليه ال ةو البي ةرى –الي  ال و البشرى  -:الاليات اآلتيه 

ال الةةو رياةةرن اقسةةام الايميةةاء الحيريةة  رالايميةةاء الحيريةةه  اميةةاء ار اميةةاء بيرلرايةةه مةةن 

اء البيرلرايةةه ار البيرلرايةةا  ةة  الايميةةاء الحيريةةه ارالايميةة حاصةةال تلةة  دراةةه المااسةةتير

 0 ايمياء  بيهالاريئيه 

 : ياو ان يارن ال الو من خريا  احدى الاليات      تخصص فارماكولوجى والعال  التجريبى

 0التاليه 



تخصةةص اليةةه ال ةةو البي ةةرى رياةةرن حاصةةال تلةة  المااسةةتير  ةة   –اليةةه الصةةيدله  –اليةةه ال ةةو البشةةرى 

 0الةارماارلرا  

ياةةو ان ياةةرن ال الةةو خةةريج احةةدى الاليةةات األتيةةه : اليةةه العلةةرم مةةن   قسةةم فيروسددات ومناعدده :تخصددص 

اليه الصيدله رياةرن  –اليه ال و البي رى  –اليه ال و البشرى  –ميارربيرلرا  ار امياء   ميارربيرلرا  

 0حاصال تل  مااستير    تخصص ميارربيرلرا  

لرايةا األررام  ة  التخصصةات الدقيقةه المختلةةه لل لبةه  الحاصةلين تلة  يقبل التسايل لدراه الةداترراه  ة  بير

دراةه المااسةةتير المشةتراه  ةة  التانرلرايةةا الحيريةه )المسةةتحدهه( تلة  ان يارنةةرا مةةن   خرياة  اليةةات ال ةةو 

 0العلرم درن التقيد بالتخصص الدقيق لدراه  الباالرريرس -البي رى  -الصيدله  -البشرى 

 

 

(15) 

 ( : 02مادة )

،تل  ان  يرليرر ينايريةتح باو التقدم للقيد لدرا  الداترراه مرتين    السن  خالل شهرى 

، تبدا الدراس  تند بداي  قبرل القيد ر تنته  سبتمبرر  برايرتعلن نتيا  القبرل    شهرى 

بامتحان شامل بعد سنتين تل  األقل  ريتم تسايل الرسال  بعد االلتحاق بدرا  

من تاريخ مرا ق  مالس المعهد  رال تناقش جال بعد مررر تشررن شهرتل  األقل،الداترراه

 تل  مشررع الرسال  

  تسايليارر لل الو البدء    البرنامج التدريب  المتقدم قبل قبرل الر

 

 (:40مادة )

التةصةيل  البرنامج بالمعهد رضع تقرم األقسام المختص  تحت جشراف لان  الدراسات العليا 

للمقةةررات راتتمةةاد النقةةا  المقةةررة لاةةل نشةةا  دراسةة  ار تلمةة   ةة  حةةدرد النقةةا  المعتمةةدة 

الراردة بالأئح ، ريقرها مالس القسم هم مالس المعهد ، رتشمل هذه االنش   المحاضةرات 

النظرية ، راةذل  التةدريو العملة  اراإلالينياة  راى انشة   دراسةي  اخةرى  ريقةرم ال الةةو 

العملية   ة  اراسة  األنشة   تعتمةد مةن رئةيس القسةم ار المسةئرل تةن  بتسايل ال األنشة  

النشا  العلم   به رال يحق لل الو دخرل االمتحان جال بعد اسةتيةاء الحةد األدنة  مةن النقةا  

 المعتمدة  

 

 (:00مادة ) 
 -ما يلى :يشترط لنيل درجة دكتوراه فى علوم االورام االكلينيكيه أو العلوم الطبية األساسية  لالورام 

جنهةةةاء التةةةدريو اإلالينياةةة  ار العلمةةة  المتقةةةدم راسةةةتامال النقةةةا  المعتمةةةدة الخاصةةة   - ا
 باالنش   الدراسي  

ان ياتار بناا  االختبارات التحريري  راالالينياي  رالشةهي  المقررة ر قا لما هر  - و
 مبين باالئح 

اءا تلة  ان يقرم ببح  مبتار    مرضرع تقره الاامع  بعد مرا قة  مالةس المعهةد بنة-ج        

انة  رسةال  تقبلهةا ل -القسم  لمدة تشرين شهراتل  االقل ،ران يقةدم بنتةائج بحرهةهمرا قه مالس 

 رع الرساله  ة  يها ران يقدم ال الو مايةيد نشر بحهين تل  االقل من مرضالحام بعد مناقشته  

 0راحد منشرر ار مقبرل للنشر    ماله درليه   ماالت محليه اربح 

 



 نظام االمتحان  (: 90مادة )

ياةرر لل الةو التقةةدم المتحةان المقةررات العامةةه لةأررام  ةرر اسةةتيةاءه نسةو الحضةةرر  -

الخاصةةه بالمحاضةةرات رمةةن يرسةةو  ةة  احةةد المقةةررات العامةةه لةةالررام يقةةرم بأتةةاده 

 0المقرر  ق  ريعقد امتحانها خالل شهرى ابريل رااتربر من ال تاماالمتحان    هذا 

يتقةةدم ال الةةو لأمتحةةان التحريةةرى  ةة  المقةةررات التخصصةةيه بعةةد مةةررر سةةنتين تلةة   -

رجنهةةاء التةةدريو اإلالينياةة  ار العلمةة  المتقةةدم راسةةتامال النقةةا   االقةةل مةةن تةةاريخ القيةةد

فدى مدادة مدن المقدررات التخصصديه يقدوم المعتمدة الخاصة باالنشدطة الدراسدية ومدن يرسدب 

 4باعاده االمتحان فى كل المواد وتعقد امتحاناتها خالل شهرى مايو ونوفمبر من كل عام

 

(02) 

 

يسةةمح لل الةةو التقةةدم لأمتحانةةات العمليةةه راالالينيايةةه رالشةةةريه بعةةد ااتيةةار االمتحةةان  -
 0متتالين التحريرى رنتياه االمتحان التحريرى ساريه لمده تامين 

 0 االمتحان بأسبرعقبل ريغلق باو التقدم يقدم  لو دخرل االمتحان قبل مرتده بشهر  -
 
 (:04مادة )

تلة   دراة  50 التخصصةي  رالغيةر تخصصةي  ال نق ة  معتمةدة مةن المقةرراتليخصص 

% 40األ تقةةل نسةةب  الةةدراات المخصصةةه لالختبةةارات النظريةة  تةةن مةةع مراتةةاة  االقةةل

%  ريراتة  جتبةاع اةرد التقيةيم المعتمةد مةن مالةس 30راالالينياية  تةن رالشةري  رالعملي  

 المعهد رنظام االمتحان  

ريرات  جال يقةل  0يخصص لال نق   معتمدة من نصف ال  سات  راحدة لالختبار النظرى

رمن االمتحان التحريرى الراحد تن سات  راليريد تلة  هةال  سةاتات ألى مقةرر دراسة  

 ار رحدة منه  

يةةيم األنشةة   العلميةة  رالبةةرامج التدريبيةة  حسةةو القراتةةد التةة  تقةةرم األقسةةام برضةةعها يةةتم تق

 0رمعتمدة من  رئيس القسم المختص رايل المعهد لشئرن الدراسات العليا

 

 (:00مادة )

تحتسةةو تقةةديرات  الناةةا  رالرسةةرو بحيةة  يعتبةةر ال الةةو راسةةبا جذا حصةةل تلةة  اقةةل مةةن 

للمقةةررات التخصصةةيه  ات  النظريةة أختبةةارل% مةةن مامةةرع الةةدراات المخصصةة   60

تلة  ان التقةل دراة  اي جختبةار )نظةري  0ي  ماتمعهرالشةر العملي ماتمعه اراألختبارات 

  %50ار تمل  ارشةه  (تن 

 

 (:00مادة ) 

ر ة   0سةنرات بحةد اقصة   6ال يارر لل الو ان يبق  مساال لدرا  الداترراه ألاهر من 

ر ة  حالة  جيقةاف  0حال  تدم مناقشه رسال  الداترراه خالل تلة  المةده يلغة  تسةايله نهائيةا

القيد ال تحتسو مدة اإليقاف من مدة التسابل  ريارر لمالس المعهد مد القيةد  ة  الظةررف 

 اقص  سن    االستهنائي  بحد 

 



 (: 30مادة )

 يبين    شهادة الداترراه مرضرع الرسال ر المقررات الخاصه بالشهاده 

 

 (:  70مادة )

رتبةين الاةدارل  ة  البةاو 0تبين الادارل    الباو الخامس قراتد احتساو النقةا  المعتمةدة 

المقةةررات الدراسةةي  رالنقةةا  المعتمةةدة لاةةل مقةةرر دراسةة  ار نشةةا  تلمةة ، رتةةدد  السةةابع

 0المحددة لها لال برنامج رالعملي  رالدرااتاالختبارات التحريري  راإلالينياي  رالشةري  

 

 (04) 

 

 

 

 

 

 البــاب الثالث

---- 

 

 

 

 

 قـواعد القـيد والتسجيل

 



 

 

 

 

(00) 

 (:50مادة )

 داترراه (–األرراق رالمستندات الم لرب  للتسايل بالدراسات العليا )مااستير  

 -يقدم ال  الو درسي  يحترى تل  المستندات األتي :

 طهة إنرحاق . -1

 شهادة الباالرريرس  -2
 شهادة االمتيار  -3
 شهادة الميالد ار مستخرج رسم  منها   -4
 مرا ق  اه  العمل تل  التسايل رالتةرغ للدراس    -5
 المرقف من التانيد   -6
 صرر  رترغرا ي  حديه    6تدد  -4
بالنسب  للرا دين يقدم ال الو خ او من السةارة التابع لها يتضمن المرا ق  تل  التحاقه  -1

اما يقدم شهادة صحي  من  0بالدراسات العليا ريحدد الاه  الت  تتحمل نةقات الدراس 
 ررارة الصح  تةيد خلره من األمراد  

يقدم ال الو باالضا ه ال   االرراق السابقه شهادة  -درا  الداترراهللمتقدمين ل -9
 0المااستير

 1خالل انًذِ انًُصٕص ػهيٓا انالئححيمذو طانة انذكرٕساِ تشٔذٕكٕل انشسانح  -01

 -( :20مادة )

يارر ان يعة  ال الو من بعد النقا  المعتمدة للمقررات الدراسي  جذا سبق له الحصرل تليها  

عي  ار معهد تلم  معترف بهما من الاامع  للحصرل تل  الدرا  العلمي  رذل  حسو من الي  اام

 قراتد تحددها لان  تشال لتنظيم تبادل النقا  المعتمدة تحت جشرف جدارة الدراسات العليا  

 -(:40مادة )

ال يارر جشراف تضر هيئ  التدريس تل  الرسائل العلمي  المقدم  من احد اقاربه حت  الدرا  

اما ال يارر  0 ملالرابع  نسبا ار صهرا مع ت بيق ذل  تل  االمتحان  التحريرى رالشةرى رالع

 ايضا االشترا     لان  الحام  

 -(:00مادة )



ال يارر جشراف تضر هيئ  التدريس ررراته راألو رابنه راألخ راخيه    اإلشراف ار مناقش  

 ذات الرسال   

 -(:90مادة )

تلة  رسةال  المااسةتير ار الةداترراه تةن اهنةين رال يريةد تةن هالهة  مشةر ين اليقل تةدد المشةر ين 

بالنسب  للمااستير راربع  بالنسب  للةداترراه ريماةن اضةا   مشةرف اانبة  الة  لانةه االشةراف  ة  

 حاله  تح قناة تلميه ضمن المشر ين المذاررين سابقا  

 

(09) 

 -(:34مادة )

سام األخرى الةرتي     رضع اسئله االمتحانات التحريريه يشتر  القسم المانح للدرا  مع األق 

 0رالشةريه راالالينيايه 

 -( :03مادة )

تارن المسئرلي  الرئيسي  المتحانات الدراسات العليا تل  رئيس مالس القسم ار مقرر البرنامج  

بعد مرا ق  رتشال لان  هالهي  من األساتذة العاملين بالقسم لرضع االمتحانات ر اإلشراف تليها 

 مالس القسم  

 -(:03مادة )

  القيد قبل انتهاء المدة األصلي  للقيد رذل  لرتاي  ال ةل ار مرا ق  الررج ار الررا    يارن
للخارج ار مرا ق  الرالدين للعالج بالخارج رالتانيد ر المنح التدريبي  رالمهمات 

 الرسمي  ر المرد   

  يقدم  لبا لر ع جيقاف القيد  ربانتهاء مدة اإليقاف تل  ال الو ان 
   الحد األقص  إليقاف القيد  هال  سنرات 

 تتم إجرا ات شطب القيد ألسباب التالية : 
 انتهاء المدة القانرني  راالستهنائي  المنصرص تليها بالالئح     1
 تقرير المشر ين تل  الرسال  بعدم االنتظام رالادي     2
 تدم سداد الرسرم الدراسي     3
 -: (33مادة )

 ال يعتبر ال الو مقيدا بالدراسات العليا جال بعد سداد الرسرم الدراسي    

 -(:73مادة )

يعةةة  المعيةةدرن رالمدرسةةرن المسةةاتدرن مةةن الرسةةرم الدراسةةي  رمسةةاهمات الخةةدمات التعليميةةه،  

رمعة  من المساهمات مقابل الخةدمات ريحصةل منةه  قة  رسةم شةهادة البةراءة الاامعية ، رخمسةرن 

 0انيها    حال  مد القيد 



 

 -(:53مادة )

 

اامع  القاهرة ر الو المنح الدراسي   يعة  األ باء المقيمرن المعينرن  بالي  ال و رمستشةيات 

الممنرح  من الالي  من مقابل الخدمات المقررة تل   الو الدراسات العليا بالاامعات تند القيد 

 0رالتسايل لمرحل  الدراسات العليا 

 

 

(04) 

 

 

 

 

 

 

 البـــاب الرابع

 

 

 

 

 

 



 األحكــام االنتقاليه

 

 

 

 

(00) 

 

 

 

 االحكــام االنتقاليه

 -( :23مادة )

 ت بق احاام هذه الالئح  من تاريخ صدرر القرار الررارى بالعمل بها   

 -(:43مادة )

تلة  ال ةالو المقيةدين لدراةه  2005 1 14( بتاريخ 130يستمر العمل بالالئح  الداخلي  رقم )

المااسةةتير رالةةداترراه ر قةةا لهةةا حتةة  حصةةرلهم تلةة  الدراةةه امةةا يسةةتمر العمةةل بالالئحةةه رقةةم 

ررقةم  1990 1 25( بتةاريخ 560رالقررات المعدله لهةا رقةم ) 1915 10 1تاريخ ( ب1011)

( بتةةةةاريخ 21ررقةةةةم ) 1991 1 22(  بتةةةةاريخ 64ررقةةةةم ) 1990 11 21( بتةةةةاريخ 1312)

ررقةةم  1996 4 23( بتةةاريخ 492ررقةةم ) 1994 3 22( بتةةاريخ 301ررقةةم ) 1994 1 12

 0 1916 1915بارا من العام الدراس  تل  ال الو المقيدين  اتت 1994 4 6( بتاريخ 344)

 -( :03مادة )

ت بق احاام  نظام االمتحان    هذه الالئحه تل  ال الو المقيدين ر قا لالئحه الداخليه الصادره 

رذلةةة   2005 1 24( بتةةةاريخ 130رالأئحةةةه رقةةةم )1915 10 1بتةةةاريخ  1011بةةةالقراررقم 

 -بالضراب  االتيه :

 1انطانةأٌ يكٌٕ رنك تُاءا ػهٗ سغثّ  -0



 1انؤلئحّ انمذيًّ  اٌ اليكٌٕ لذ سثك نهطانة انرمذو نآليرحاٌ ػهٗ -2

 1اسركًال جًيغ يرطهثاخ دخٕل االيرحاٌ ٔفماً نٓزِ انالئحح -3

 1يٕافمّ يجهسي انمسى ٔانًؼٓذ  -4

 

 

 

 

(22) 

 

 

 

 

 البـــــاب الخامس

------- 

 

 

 

 



 

 قواعد احتساب النقاط المعتمده

 لدرجتى الماجستير والدكتوراه

 والنظـــام الكودى للمقــررات

 

 

 

(23) 

 -: بالمعهد القومى لالورام يا لنظام النقاط المعتمدة للدراسات الع

يعتبر نظام النقا  المعتمدة  ريقة  منهاية  لترصةيف البةرامج الدراسةي  تةن  ريةق تحديةد نقةا  

متمهال    تدد السةاتات معتمدة ألاراء البرامج الدراسي  جستناداً جل  الاهد المبذرل من ال الو 

ريستند هذا النظام جل  ان ال الو المتةرغ خالل  0الدراسي  الم لرب  للرصرل لأهداف التعليمي 

سةات    30-25سةات  تمةل دراسة  تتةرام اةل  1100جلة  1500سن  دراسي  يست يع بذل من 

نق ة   60  منها جل  نق   راحدة معتمدة تضاف جل  رصيده بحي  يست يع ال الو تاميع حرال

 معتمدة خالل العام الدراس  الراحد احد اقص   

رتعاس النقا  المعتمدة  امي  الاهد )العمل ( الم لرو لال رحدة من المقرر جلة  جامةال  امية  

الاهد )العمل ( الضرررى إلامال تام اامل من الدراس  األااديمي  بالالي  ريشتمل تل  الاهرد 

األااديميةة  رالتدريبيةة  مهةةل حضررالمحاضةةرات رالةةررش العلميةة  رالبحةةر  رخال ةةه سةةراء  ةة  

رلذل   إن نظةام النقةا  المعتمةدة يراةر تلة   0ب  ار المستشة  ار قاتات الدرس ار المنرلالمات

 (  (contact hoursالعوء االامال  لل الو رليس قاصرا تل  ساتات اللقاء مع االساتذة 

يتم توزيع النقاط المعتمدة على كدل وحددات المقدرر سدوا  كاندت مقدررات إجباريدة أو إختياريدة وتمدنح 

 المعتمدة فقط عندما يكمل الطالب دراسة المقرر  ويؤدى كل االمتحانات المطلوبة بنجاح .  النقاط

 :طريقة حساب النقاط المعتمدة

 -ت العمل الم لرب  االتال  :اد النقا  المعتمدة لساتييتم تحد

 دليمح )ساػح ٔاحذج (  51تانُسثح نهًحاضشاخ ٔانذساسح انُظشيح انُمطح انًؼرًذج انٕاحذج ذؼادل  -0

 اراسبرتا(رتشةةتمل جلةة  اانةةو ذلةة  تمةةل 15للمحاضةرة  ةة  األسةةبرع لمةةدة  صةةل دراسةة  راحةد )

 سات  محاضرات (  15سات  خارج الةصل الدراس  )ال نق   معتمدة = (2- 1مدهمن)دراس  



نهرطثيك انؼًهٗ ٔانرذسية اإلكهيُيكٗ ٔاألَشطح انرؼهيًيح انُمطح انًؼرًدذج انٕاحدذج ذؼدادل تانُسثح  -2

أسثٕع ( يٍ انؼًم انفدشدٖ أٔ انجًداػٗ 05ساػح فٗ االسثٕع نًذج فصم دساسٗ ٔاحذ )   2-3

ٔلذ يشًم رنك ػًم يُزنٗ يذذدّ سداػح ٔاحدذج 1يرى خالْا  اكرساب يٓاسج ذحد إششاف انًؼهى 

 ساػح ذذسية أٔ َشاط ػهًٗ (. 31)كم   َمطح يؼرًذج = حٕانٗ فٗ األسثٕع 

ريقرم ال قسم بتحديد تالق  سات  التدريو الةعل  من جامال  تةدد سةاتات العمةل، رجتةداد د ةاتر 

 تسايل ال انش   المتدربين تحت جشراف القسم ر الدراسات العليا  بالنسب  األقسام اإلالينياي   

 :( Student Workloadللطالب ) طريقة حساب العب  الدراسى

يةةتم تحديةةد الماهةةرد )سةةاتات العمةةل ( الةةذى يبذلةةه ال الةةو لتحقيةةق المخراةةات التعليميةة  للمةةنهج 

رتشمل ساتات العمل ال نشا  يقرم ال الو بأدائه سراء    الالي  مهل المحاضرات رالت بيقات 

ل دراسةي  ار تملية  تةؤدى خةارج العملي  رالمعملي  رالتدريو اإلالينيا  باإلضا   جلة  اى اتمةا

رياةةو التااةةد ان سةةاتات العمةةل المقترحةة   ةة  البرنةةامج  –المعهةةد رمرتب ةة  بةةالمقرر التعليمةة  

 0الدراس  اا ي  لتحقيق المخراات التعليمي  

(24) 

 إجمالى النقاط المعتمدة للبرامج الدراسية .

 أوال: العلوم اإلكلينيكية 

 

 

 نق   معتمدة  115-140 درجة الماجستير :

 

 :نق   ( مدته سنه مقسم جل  06-45الارء االرل )*

 

 نق   معتمدة 10-5 مقررات اساسي  )اااديمي  (جاباري  - ا

 ا ةال-اراح  –مقررات جالينياي  تام  )با ن   - و

    ) 

 نق   معتمدة               3-5

 نق   معتمدة             3-1 انش   تلمي  - ج

 نق   معتمدة 42-36 تدريو جالينيا  اساس                                      - د

 

 

 نق ه معتمدة                  10-   1    تلرم األررام                          * مقررات تامه

 :رمقسم جل   سنتان(نق   مدته  59-44الارء الهان  )* 

 نق   معتمدة  16-12   مقررات نظري     مادة التخصص  -ا 

 نق   معتمدة45-  59   تدريو جالينيا  تخصص  -و 



 نق   معتمدة                       4-3  انش   تلمي -ج

 نق ه معتمدة                          20* رسال  المااستير                       

 نق   تشمل تل :    310 - 240 : هدرجة الدكتورا

 

 تخصص لدرا  المااستير الت  سبق الحصرل تليها ريضاف جل  النقا  السابق   115 - 140*

تقسم بين المقررات العامه رمقررات مادة التخصص رالتدريو المتقدم نق    60-15* 

 راالنش ه العلميه 

 نق   تخصص لرسال  الداترراه  40* 

 

(25) 

 ثانيا:العلوم األكاديمية

 

 

 نق   معتمدة  115-120 درجة الماجستير :

 نق   ( مدته سنه مقسم جل   55-35الارء االرل )*

 نق   معتمدة         12 -9 مقررار مقررات اساسيه -ا 

 نق   معتمدة 3-1 انش   تلمي    -ب 

 نق   معتمدة 40-25 تدريو تمل  اساس  - 

 

 نق ه معتمدة     10–1                0تامه    تلرم األررام مقررات *

 رمقسم جل  سنتان(نق   مدته  10-64الارء الهان  )* 

 نق   معتمدة             16-12 مقرر ار مقررات نظري     مادة التخصص      -ا 

 نق   معتمدة               60-49 تدريو تمل   تخصص  -ب 

 نق   معتمدة                  4-3 انش   تلمي  - 

 نق   معتمدة                  40-20*  رسال  المااستير                     



 

 نق   مقسم  ال  :   310 - 220 : هدرجة الدكتورا

 .تخصص لدرا  المااستير الت  سبق الحصرل تليها   115 -  120*    

نق ةة  تقسةةم بةةين المقةةررات العامةةه رمقةةررات مةةادة التخصةةص رالتةةدريو المتقةةدم  60-15 *   

 ريرات  ان يارن ارءا من المقررات مراد اختياري    راالنش ه العلميه

 نق   تخصص لرسال  الداترراه   40*     

 

 

 

 

(02) 

 

 النظام الكودى للمقررات
رضع بالرمر الاردى للقسةم يليةه الةرقم الةدال تلة  مسةترى المقةرر اةرد المقررات التخصصيه ت

 0 (G)( ربالنسبه للمقررات العامه لأررام يرمر لها 400(  رارد الداترراه )600المااستير )

 :لدرجات الماجستيرالمقررات العامه 

هةة  مامرتةةه مةةن المقةةررات العامةةه تعتبةةر اساسةةيه للدراسةةين   ةة  اى  ةةرع مةةن تلةةرم األررام 

نقةا  معتمةده ريماةن ان يةتم تةدريس  10-1ررقم المقرر ريخصص لها   (G)ريرمر لها بالرمر 

 0احد  هذه المقررات    شهادات الداترراه 

الساعات  عدد

 للمحاضرات النظرية

 

النقاط 

 المعتمده

الرمز 

 ىالكود

 اســـــــم المقــــرر

10 1 G1 - Principles of Surgical oncology 

10 1 G2 - Principles of Medical oncology 

10 1 G3 - Principles of Radiotherapy 

10 1 G4 - Principles of Cancer Imaging  

10 1 G5 - Descriptive Statistics 

10 1 G6 - Research Methods 

10 1 G7 -Analytic Statistics 

10 1 G8 - Cancer Epidemiology 

10 1 G9 -General Cancer pathology 



10 1 G10 - Cancer Biology  

10 1 G11 -General Skills  

10 1 G12 -Palliative Care & treatment of pain 

 المقررات العامه لدرجات الدكتوراه :

 

 700ررقةةم   Gهةة  مامرتةةه مةةن المقةةررات يحةةددها القسةةم المةةانح للدراةة  ريرمةةر لهةةا بةةالرمر 

رالرمر الاردى للقسم مضا ا اليه رقم المقرر ريماةن للقسةم اضةا   مقةرر مةن المقةررات العامةه 

(نق ةه معتمةده  ة   10-1لدراات المااستير    مقرراته العامه للةداترراه ،   ريخصةص لهةا )

 0ه دراه الداتررا

داتةرراه( يماةن التقةدم المتحاناتهةا بعةد حضةرر  –راميع المقررات العامةه ) مااسةتير 

– صرلها الدراسيه    اى رقت بعد التسةايل رامتحاناتهةا تحريريةه  قة  ربةدرن تقةدير ) نةااح 

راسو( ر   حاله رسرو ال الو    اى مقرر يقرم بأتادة المقررالذى رسو  يه  ق  راليرتب  

 0امتحانات المقررات التخصصيه بأاتيار المقررات العام  دخرل ال الو 

 

(04) 

 

 

 

 

 

 

 البــــاب الســــادس

 

 

 

 



 

النقاط  المعتمدة لدرجات 

 الدكتوراه ونظام االمتحان 

 

 

 

 

 

(00) 

 الدرجه العلميه : ماجستيرجراحه االورام
 القسم المانح للدرجه:قسم جراحة األورام

 161إجمالى النقاط المعتمده :

 إشتراطات خاصه للتقدم للحصول على الدرجه :بكالوريوس الطب والجراحه

النقاط  الكود course المقـــرر 
 المعتمده

 الجـــــز  االول
مقررات 

اساسيه) يتم 

دراستها وادا  

االمتحان فيها 

بكليه طب 

 القصر العينى 

 Surgical anatomy  2 التشريح الجراحى

 Surgical Physiology  1 الفسيولوجيا الطبيه

الكيميددددددددددا  الحيويدددددددددده الطبيدددددددددده 

 والبيولوجيا الجزئيه

Medical Biochemistry & 

Molecular Biology 

 1 

 Surgical Pathology  2 الباثولوجيا

 & Medical Microbiology الميكروبيولوجيا الطبيه والمناعه

Immunology 

 1,5 

 Medical Pharmacology  1,5 الفارماكولوجيا الطبيه

 9  اجمالى المقررات االساسيه  

االنشطه 

 العلميه

   2 

التدريب العملى 

 واالكلينيكى

   42 

 

 53  أجمالى الجز  االول  

 المقررات العامه لؤلورام

 Principles of Medical Oncology G2 1 اساسيات طب االورام 



 

(09) 

 

 

 

 نظام امتحان ماجستير جراحه األورام وتوزيع الدرجات 
 

 

 المـــــاده

 

 الدرجـــــــه االختبار الكود

 اجمالى اكلينيكى شفوى تحريرى

 75  25 50   التشريح الجراحى

 75  25 50   الفسيولوجيا الطبيه

الكيميا  الحيويده الطبيده والبيولوجيدا 

 الجزئيه

  50 25  75 

 75  25 50   الباثولوجيا

 75  25 50   الميكروبيولوجيا الطبيه والمتاعه

 75  25 50   الفارماكولوجيا الطبيه

 450      اجمالى المقررات االساسيه

   القصر العينى يتم دراسة هذه المقررات وادا  االمتحان فيها بكلية طب

     المقررات العامه لؤلورام

 Principles of Radiotherapy G3 1 اساسيات العال  االشعاعى لؤلورام

 Principles of Cancer Imaging G4 1 اساسيات االشعه التشخيصيه

 Descriptive Statistics G5 1 مبادئ االحصا  الوصفيه

 Research Methods  G6 1 اساسيات البحث العلمى

 General Cancer pathology G9 1 ماساسيات باثولوجيا االورا

 6  اجمالى المقررات العامه   

 الجــــــــــز  الثانى

 Principles of General Surgery SONC601 5 اساسيات الجراحه العامه  

 Principles of Surgical Oncology SONC 602 7 اساسيات جراحة االورام

االنشطه 

 العلميه

   3 

التدريب العلمى 

 واالكلينيكى

   67 

 82   الثانىاجمالى الجز   

 20   رساله الماجستير 

 161   اجمالى الدرجه العلميه 



 50   50 ساعه G2 اساسيات طب االورام

 50   50 ساعه G3 اساسيات العال  االشعاعى لؤلورام

 50   50 ساعه G4 اساسيات االشعه التشخيصيه

 50   50 ساعه G5 مبادئ االحصا  الوصيفيه

 50   50 ساعه G6 اساسيات البحث العلمى

 50   50 ساعه G9 اساسيات باثولوجيا االورام

 300      اجمالى المقررات العامه لؤلورام

 250 100 50 100 ساعه SONC601 0 اساسيات الجراحه العامه

 400 150 50 200 ساعات SONC 602 3 اساسيات جراحه االورام

 650      اجمالى الجز  الثانى

 1400    اجمالى الدرجات 
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 ( الدرجه العلميه : دكتوراه  0) 

 القسم المانح للدرجه: قسم جراحة االورام

 117إجمالى النقاط المعتمده:  

 الحصول على ماجستير فى  جراحة األورام او مايعادلها  -إشتراطات خاصه للتقدم للحصول عل الدرجه:

 

 انًقشساخ انذساسّٛ ٔذٕصٚغ انُقاط انًؼرًذِ

النقاط  الكود  Course المقرر

 المعتمده

 160 درجــــه الماجستير

مقررات ال

العامة 

 لالورام

 

 Analytic Statistics G7 1 االحصاء انرحهٛهٗ

 Cancer Epidemiology G8 1 وبائيات األورام

 Cancer Biology G10 1 بيولوجيا األورام 

 مهارات عامه

 

 

General Skills 

G11 

 

1 

 

 Rehabilitation & palliative care العال  التأهيلى والتلطيفى وعال  اآللم 

& treatment of pain 

G12 1 

ات رمقرال

 العامه للقسم

 Advanced & interventional العال  المتطوروالتداخلى فى عال  االورام

Treatment 

G SONC 

701 

1 

التطدددورات فدددى العدددال  الكيمدددائى والعدددال  

 االشعاعى

Advanced in chemotherapy & 

Radiation  Therapy 

G SONC 

702 

1 
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 نظام امتحان دكتوراه جراحه االورام وتوزيع الدرجات 

 

 المـاده

 

 مده الارد

 االمتحان
 الدراه

 اامال  االينيا  شةرى تحريرى
 المقررات العامه لؤلورام

 االحصا  التحليلى

 

G7 

 

 ساعه

 

50 

 

-- 
 

-- 

 

50 

 50 -- -- 50 ساعه G8 وبائيات األورام

 50 -- -- 50 ساعه G10 بيولوجيا األورام 

 50 -- -- 50 ساعه G11 مهارات عامه

العال  التأهيلي و التلطيفي 

 و عال  األلم

G12 50 -- -- 50 ساعه 

       المقررات العامه للقسم

العال  المتطوروالتداخلى 

 فى عال  االورام

G SONC 701 50 -- -- 50 ساعه 

التطورات فى العال  

 الكيميائى والعال  االشعاعى

G SONC 702 50 -- -- 50 ساعه 

 أجمــــــــــالى المقررات العامه لؤلورام
7 

 الجــــــــز  الثانى

المقررات 

 التخصصية

 Surgical Oncology SONC 703 9 جراحه األورام 

 General Surgery SONC 704 5 جراحه عامه

 Surgical   Anatomy SONC 705 3 تشريح جراحى 

 Surgical Pathology SONC 706 3 باثولوجيا جراحيه

 20 أجمــــــالى المقررات التخصصيه

 Scientific Activities  10 االنشطه العلميه

 Surgical Training (Log book)  40 التدريب العملى

 Thesis  40 الرساله

 117 أجمـــــالى  الدرجه 



       المقررات التخصصيه

 جراحه األورام 

 

SONC 703 3ساعات 

 

200 

 

150 

 

150 

 

700 

 

 50 100 ساعهSONC 704 3 جراحه عامه

 

50 

 
 

 

 150 -- 60 90 ساعهSONC 705 0 تشريح جراحى

 150 -- 60 90 ساعه SONC 706 0 باثولوجيا جراحيه

 1350    اجمالى الدرجات 

 

 

 

(30) 

 
 الدرجه العلميه : ماجستيرعال  االلم

 القسم المانح للدرجه: التخدير والعناية المركزة الجراحية وعال  األلم

 155إجمالى النقاط المعتمده :

إشتراطات خاصه للتقدم للحصول على الدرجه : : الحصول على درجة الماجستير أو الدبلوم فى مادة التخدير او عظدام 

من إحددى جامعدات  .م.ع أو علدى درجدة  روماتولوجىاو اشعة  او مخ واعصاب )جراحة و باطنة( او باطنة عامة او 

للجامعات أال يكون قد أمضى فترة أكثر من عشر سنوات  معادلة لها من معهد علمى أخر معترف به من المجلس األعلى

 من تاريخ حصوله على درجة الماجستير أو الدبلومه

 

 

النقةةةةةةةةةةةا   الارد Course المقرر

 المعتمده

 40المااستير ار الدبلرم السابق                                                                         

أساسيات عدال   مقررات اساسيه

 لم   التطبيقيةاأل

 

Applied Basics of pain 

management1 

 Physiology 

 Anatomy 

 Pharmacology  ِ  

 Biochemistry 

 psychology 

 

Ana/Alg 601 

 

6 

 6 اجمالى المقررات االساسيه           

 3 االنش ه العلميه

 9 اجمالى الجز  االول                                                          

 الجــــــز  الثانى                                      



تقيدديم وتشددخيص  التخصصيةمقررات 

االنددواع المختلفددة 

 لاللم 

Clinical assessment & 

diagnosis of pain syndromes 

Ana/Alg 602 4 

 Management of pain Ana/Alg 603 6 عال  االلم 

 Palliative care  Ana/Alg 604 2 العال  التلطيفى 

 12 اجمالى المقررات االساسيه

 4 االنش ه العلميه

 16 اجمالى  الجز  الثانى

 70 التدريب العملى                                                        

 20 الرســــــــاله

 155 اجمالى الدرجه العلميه

 

 

 

(33) 

 

 

 

 (االلمنظام االمتحان وتوزيع الدرجات ) ماجستير

 

 المــــاده

 

 الـــــــدرجه االختبار الكود

عملى  شفوى تحريرى 

 اكلينيكى

 اجمالى

أساسدددددديات عددددددال  األلددددددم   

 التطبيقية

Ana/Alg 

601 

اختبةةةار تحريةةةرى هةةةال  سةةةاتات   

+ MCQ +  اختبار شةه 

200 100 -- 300 

     الجــــــــــز  الثانى

تقيددديم وتشدددخيص االندددواع 

 المختلفه لؤللم

Ana/Alg 

602 

أختبار سةةةةاتتين اختبةةةةار تحريةةةةرى

 OSCE شةه +

100 50 50 200 



 Ana/Alg عال  االلم

603 

  اختبةةةار تحريةةةرى هةةةال  سةةةاتات   

 OSCE اختبار شةه + +

150 75 75 300 

 Ana/Alg العال  التلطيفى

604 

 ر نصةةف + اختبةةار تحريراسةةات 

 اختبار شةه 

50 50 -- 100 

MCQ Ana/Alg

602-603 

604 

 150 -- -- 150 ساتات 3تحريرى 

 1050     أجمالى الدرجات العلميه
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 الدرجه العلميه : الدكتوراه فى التخدير وعال  األلم

 والعناية المركزة الجراحية وعال  األلمالقسم المانح للدرجه: التخدير 

 نقطة 123إجمالى النقاط المعتمده :

من جحدى التخديرعلى درجة الماجستير فى مادة  صولحال:إشتراطات خاصه للتقدم للحصول على الدرجه 

قد  اامعات ج م ع ار تل  درا  معادل  لها من معهد تلم  اخر معترف به من المالس األتل  للاامعات اال يارن

 امض   ترة ااهر من تشر سنرات من تاريخ حصرله تل  درا  المااستير

 

 
 النقاطالمعتمده الكود Course المقرر

 180-140 درجــــــه الماجســــتير

مقررات عامة 

 لالورام

 

 Principles of Surgical oncology G1 1 اساسيات العال  الجراحى

 Principles of Radiotherapy G3 1 اساسيات العال  االشعاعى

 Descriptive Statistics G5 1 األحصا  الوصفيه

 Research Methods G6 1 اساسيات البحث العلمى

 General Skills G11 1 مهارات عامه

مقررات عامه 

 للقسم

 Applied Basics of anesthesia يهأساسيات التخدير التطبيق

 

 

G Ana/Alg 701 2 

 Applied Basics of pain يةاأللم التطبيقعال  أساسيات 

management 

 

G Ana/Alg 702 2 

 9 اجمالى المقررات العامة لالورام



 

المقررات 

 التخصصية

 التخديرالمتقدم

 التخدير العام -أ

 لتخصصىاالتخدير  -ب

 التخدير الجزئى- 

Advanced anesthesia 

a- General anesthesia 

b- Special anesthesia 

c- Regional  anesthesia 

Ana/Alg  703 8 

 Surgical  Intensive  care Ana/Alg 704 3 العناية المركزة الجراحية

 عال  االلم

 عال  االلم السرطانى -أ

 عال  االلم الغير السرطانى -ب

 الحاد والمزمن

 

Pain management 

a- Cancer Pain management 

b- Non Cancer Pain management 

acute and chronic 

 

 

Ana/Alg 705 

(a, b) 

  

4 

 Palliative Care  العال  التلطيفى -

 

Ana/Alg 706 1 

 16 اجمالى  المقررات التخصصية

 13    االنشطه العلميه

 45    التدريب العملى

 40 الرســــــــاله

 123 اجمالى الدرجه العلميه

 

(35) 

 نظام امتحان دكتوراه التخدير وعال  األلم وتوزيع الدرجات 

 

 الماده

 

 

 الكود

 

 االختبار

 الدرجه

 اجمالى عملى  شفوى تحريرى

OSCI clinical 

  مقررات عامه لؤلورام

G1 

 

اختبار  تحريرى 

 لمدة ساعه

 

50 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

50 

 

اساسددددددددديات العدددددددددال  

 الجراحى

 

العدددددددددال  اساسددددددددديات 

 االشعاعى

 

G3 

 

اختبار تحريرى لمده 

 ساعه

 

50 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

50 

 

 االحصا  الوصفيه 

 

G5 

 

 

اختبار تحريرى لمدة 

 ساعه

 

50 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

50 

 

اساسددددددددديات البحدددددددددث 

 العلمى

 

G6  اختبار تحريرى لمده

 ساعه

 

50 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

50 

 50 -- -- -- 50 ساعه G11 مهارات عامه

 100       للقسممقررات عامه 



اساسدددددددديات التخدددددددددير 

 التطبيقيه

GAna/Alg701  أختبار تحريرى

 ساعتين 

MCQ   ساعه 

80 

20 

اساسدددددددياتعال  االلدددددددم 

 التطبيقيه

 

GAna/Alg702  أختبار تحريرى

 ساعتين

MCQ   ساعه 

80 

20 

-- -- -- 100 

  مقر رات تخصصيه

 

Ana/Alg703 

 

 ورقة  اولىساعتين

 ثانيةساعتينورقة 

MCQهساع 

 

85 
85 
30 

 

 

100 

 

 

50 

 

50 

 

 

 

400 

 

 التــــخدير

 

العنايددددددددددة المركددددددددددزة 

 لجراحيةا

Ana/Alg704 

 

أختبار تحريرى لمدة 

 ساعتين

75 40 -- 35 150 

 عال  االلم

 

Ana/Alg705 

 

  أختبار تحريرى 

 ساعات3

MCQ ساعه 

80 

20 

50 50 

 

50 250 

 

 

 العال  التلطيفى

 

 

 Ana/Alg706 

 

 

 اختبار تحريرى

 ساعه ونصف

 

30 

 

-- 

 

-- 

 

20 

 

50 

 1300      أجمالى الدرجات 

 

(32) 

 الدرجه العلميه : ماجستير طب االورام وامراض الدم السرطانيه

 القسم المانح للدرجه : قسم طب االورام وامراض الدم السرطانيه

 نقطه معتمدة  151اجمالى النقاط المعتمده: 

 اشتراطات خاصه للتقدم للحصول على الدرجه : بكالوريوس طب وجراحه

النقاط  الكود Course المقـــرر 

 المعتمده

 الجـــــز  االول
مقررات اساسيه يتم 

دراستها وادا  

االمتحان فيها بكليه 

 طب القصر العينى

 Anatomy  1 التشريح

 Medical Biochemistry  1,5 الكيميا  الحيويه الطبيه

 Medical Physiology  1,5 الفسيولوجيا الطبيه 

 & Medical Microbiology الميكروبيولوجيا الطبيه والمناعه

Immunology 

 1,5 

 Medical Pharmacology  1,5 الفارماكولوجيا الطبيه

 Pathology  1,5 الباثولوجيا

 Clinical Pathology   1/2 الباثولوجيا االكلينيكيه

  اجمالى المقررات االساسيه 
 

9 

 1    االنشطه العلميه
 45    التدريبالعملى واالكلينيكى



 55  أجمالى الجز  االول  

 المقررات العامه لؤلورام

 Principles of Surgical Oncology G1 1 اساسيات جراحه االورام 

اساسيات العال  االشعاعى 

 لؤلورام

Principles of Radiotherapy G3 1 

 Principles of Cancer Imaging G4 1 اساسيات االشعه التشخيصيه

 Descriptive Statistics G5 1 مبادئ االحصا  الطبى

 Research Methods G6 1 اساسيات البحث العلمى

 General Cancer pathology G9 1 اساسيات باثولوجيا االورام

 6  أجمالى المقررات العامه  

 الجــــــــــز  الثانى

 Internal medicine MONC 601  االمراض الباطنه العامة 

 
5 

طب االورام وامراض الدم والغدد 
 اليمفاويه

Medical Oncology 
Hematology 

MONC 602 
 

7 

 3    االنشطه العلميه
 55    التدريب العملى واالكلينيكى

 70   اجمالى الجز  الثانى 

 20   الماجستيررساله  

 151   اجمالى الدرجه العلميه 

 

(34) 

 نظام امتحان ماجستير طب االورام وامراض الدم السرطانيه وتوزيع الدرجات

 الجــــــز  االول

 

 المــــادة

 

 الكود

 

 االختبار

 الــــــــدرجه

 االجمالى شفوى اكلينيكى تحريرى

 التشريح  -
 الكيميا  الحيويه الطبيه  -
 الفسيولوجيا الطبيه -
 ميكروبيولوجيا الطبيه والمناعه -
 الفارماكولوجيا الطبيه -
 باثولوجيا  -
 الباثولوجيا االكلينيه -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

50 

50 

50 

50 

25 

 

 

 

 

 

 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

50 

75 

75 

75 

75 

50 

 يتم دراسة هذه المقررات وادا  االمتحان فيها بكلية طب القصر العينى

 400   الجز  االولأجمـــــالى 
  المقررات العامه لؤلورام



 اساسيات جراحه االورام -
 اساسيات العال  االشعاعى -
 اساسيات االشعه التشخيصيه -
 مبادئ االحصا  الوصفيه -
 اساسيات البحث العلمى  -
 اساسيات باثولوجيا االورام -

G1 
G3 
G4 

G5 

G6 

G9 

 

 ساعه
 ساعه
 ساعه
 ساعه
 ساعه
 ساعه
 

50 
50 
50 
50 
50 
50 

 

 
 

 
 

 

 50 
50 
50 
50 
50 
50 

 
 300    اجمالى المقررات العامه لؤلورام

  الجـــــــز  الثانى ماجستير
 االمراض الباطنه العامه

 

MONC 
601 

 

 ساعات3 
 

 حاالت125 150

 رسم قلب  25

 

50 
 

350 

 

 طب االورام وامراض الدم والغدد الليفاويه
 ورقه اولى: االورام الصلبه          
ورقه ثانيه:امراض الدم           

 السرطانيه وزرع النخاع

MONC 
602 

 

 ساعات3
 

 ساعات 3
 

150 
 

150 
 

 اكلينيكى200

 حاله طويله
 اكلينيكى100

 حالة قصيرة

 
50 
 

650 

 

     اجمالى الجز  الثانى
 

 1000 

      اجمـــــالى الدرجات 
 

1700 
 

 
 
 
 
 
 
 

(30) 

 األورام وأمراض الدم السرطانيهالدرجة العلمية: دكتوراه طب 

 القسم المانح للدرجة: قسم طب األورام وامراض الدم السرطانيه

 نقطه  122اجمالى النقاط المعتمدة: 

النقا   ارد Course المقــــرر 

 المعتمدة

 151 درجــــه الماجستير 

مقررات عامة 

 لؤلورام

 Analytic statistics G7 1 االحصا  التحليلى

 Cancer epidemiology G8 1 وبائيات السرطان

 Cancer Biology G10 1 بيولوجيا االورام

 General Skills G11 1 مهارات عامه

مقررات عامه 

 للقسم

الفارماكولوجيدددددا االكلينيكددددده 

 ألدويه االورام 

Clinical pharmacology of 

anticancer drugs 

G.MONC 701 1 

والتلطيفدددى العدددال  المسددداند 

 لؤلورام

Supportive & palliative care 

in cancer patients 

G.MONC 702 1 



الرعايددده الحرجدددة لمرضددددى 

 طب االورام

Critical care medicine for 

medical oncology 

G.MONC 703 1 

 Special cancer pathology G.MONC 704 1 لآلورامالباثولوجيا الخاصه 

 8  العامهأجمالى المقررات  

مقررات 

 التخصصيه

 طب األورام وفروعه

 األورام الصلبه-ا

 امراض الدم السرطانيه-ب

 وزرع النخاع

Medical Oncology 

A-Solid tumors 

B-Malignant hematology & 

Bone marrow 

transplantation 

MONC 705 14 

 14  اجمالى المقررات التخصصيه 

 8    االنشطه العلميه

العملى التدريب 

واالكلينيكى 

 المتقدم

   52 

 40   رساله الدكتوراه

 122   الدرجه العلميهاالجمـــــــــالى

 

 

(39) 

 

 نظام امتحان دكتوراه طب االورام وامراض الدم السرطانيه وتوزيع الدرجات

 

 الــــــدرجه االختبار الكود المــــادة 
 شفوى عملى تحريرى

 - - 50 سات  G7 االحصا  التحليلى

 - - 50 سات  G8 وبائيات السرطان

 --  50 ساته G10 بيولوجيا االورام

 -- -- 50 ساته G11 مهارات عامه

الفارماكولوجيدددا االكلينيكيددده الدويددده 

 االورام

GMONC 701  50 سات - - 

 - - 50 سات  GMONC 702 العال  المساند والتلطيفى لؤلورام

الرعايدددده اتحرجددددة لمرضددددى طددددب 

 االورام

GMONC 703  50 سات - - 



 - - 50 سات  GMONC 704 الباثولوجيا الخاصه

  400 اجمالى درجات المقررات العامة

 مقرر طب االورام وفروعه

 ورقه اولى: االورام الصلبه

ورقه ثانيه:امراض الدم السدرطانيه 

 وزرع النخاع

 ورقه ثالثه: دراسة حالة اكلينيكيه

MONC705  

 ساتات3   

 ساتات3

 

 ساته1.5

 

200 

200 

150 

 

 اكلينيكى200

 حاله طويله

 اكلينيكى100

 حالة قصيرة 

 

100 

  950 اجمالى درجات المقررات التخصصيه
 1350  اجمالى الدرجات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(74) 

 

 وأمراض الدم السرطانيه لدرجه العلميه : ماجستير طب اورام االطفالا

 نقطه 161القسم المانح للدرجه : طب اورام االطفال إجمالى النقاط المعتمده :    

 إشتراطات خاصه للتقدم  للحصول على الدرجه:  بكالوريوس الطب والجراحه

النقا   الارد Course المقـــرر 

 المعتمده

مقررات اساسيه ) 

يتم دراستها وادا  

االمتحان فيها 

بكليه طب القصر 

 (العينى 

 Medical Physiology  2 الفسيولوجيا الطبيه

 Pathology  2 باثولوجيا

 Medical Pharmacology  1 الفارماكولوجيا الطبيه 

الميكروبيولوجيدددددددددددا الطبيددددددددددده 
 والمناعه

Medical Microbiology & 
Immunology 

 1 

 Medical Biochemistry  1 الكيميا  الحيويه الطبيه
 7 االساسيهاجمالى المقررات   

 2   االنشطه العلميه

التدددددددريب العملددددددى 
 واالكلينيكى

  طب األطفال العامة
 

42 



 51 اجمالى الجز  االول  

 المقررات العامه لؤلورام

 Principles of Surgical Oncology G1 1 اساسيات جراحه االورام 

اساسددددديات العدددددال  االشدددددعاعى 

 لؤلورام

Principles of Radiotherapy G3 1 

 Principles of Cancer Imaging G4 1 اساسيات االشعه التشخيصيه

 Descriptive Statistics G5 1 مبادئ االحصا  الطبى

 Research Methods G6 1 اساسيات البحث العلمى

 General Cancer pathology G 9 1 اساسيات باثولوجيا االورام

 6  اجمالى المقررات العامه  

 الجــــــــــز  الثانى

 Gerneral pediatrics PONC601 4 مقرر علمى فى االطفال العامه مقررات التخصصيه

مقرر علمى فى العال  الكيميائى  
 ألورام االطفال وتطبيقاته

Principles of chemotherapy PONC602-a 5 

 Suppertive care & bacteriology PONC602-b 2 مكافحة العدوى والبكتريولوجى
مقددرر علمددى فددى امددراض طددب 

 اورام االطفال وفروعها

Pediatric Oncology Diseases PONC602-c 5 

   انشطه علميه 
 

3 

تدريب اكلينيكى وعلمى فدى طدب  
 اورام االطفال

  65 

 84   اجمالى الجز  الثانى 

 20   رساله الماجستير 

 161   اجمالى الدرجه العلميه 

 

 

(70) 

 نظام امتحان ماجستير طب االورام االطفال وامراض الدم السرطانيه وتوزيع الدرجات

 
 

 المــــادة

 الكود

 

 االختبار

 

 الــــــــدرجه

 االجمالى شفوى عملى  تحريرى

 الفسيولوجى + الكيميا  الحيويه الطبيه -

باثولوجيددددددا + ميكروبيولوجيددددددا الطبيدددددده 

 والمناعه+ الفارماكولوجيا الطبيه

يتم دراسة هذه المقررات وادا  االمتحدان  -
 فيها بكلية طب القصر العينى

  60 

30 

60 

30 

30 

 

 

 

 

 

 

40 

20 

40 

20 

20 

 

100 

50 

100 

50 

50 

 

 

 350  أجمـــــالى الجز  االول

 المقررات العامه لؤلورام

 اساسيات جراحه االورام -

 اساسيات العال  االشعاعى لالورام -

G1 ساعه 

 ساعه

50 

50 

 

 

 

 

 

 



 التشخيصيهاساسيات االشعه  -

 االحصا  الطبى  -

 اساسيات البحث العلمى -

 باثولوجيا االورام -
 

G3 

G4 

G5 

G6 

G9 

 ساعه

 ساعه

 ساعه

 ساعه

50 

50 

50 

50 

 

-- 

 

-- 

 

 

300 

 الجـــــــز  الثانى ماجستير
 ورقه اولى تحريرىاالطفال العامه  * 

 * ٔسقّ ثاَّٛ ذحشٚشٖ   

 

* حاله اكلينيكيه طويله        

 قصيره اكلينيكه  له* حا

 * شفوى 

PONC 601 

PONC 601 

 

 هساع0

 ساعه 0

50 

50 

 

 

50 

50 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

250 

 

 

 

 

مقددرر علمددى فددى العددال  الكيميددائى  الورام 

 االطفال وتطبيقاته

 مكافحه العدوى والبكتيريولوجى   

مقدددرر علمدددى فدددى امدددراض طدددب اورام    -

 االطفال

 االمتحان االكلينيكى    *  حاله طويله         

 *  حاله قصيره          

 *      شفوى          

 

 

PONC 602-a 

 
PONC 602-b 
PONC 602-c 

 

 

 ساعات3

 

 ساعه0

 ساعات 3

 

150 

 

100 

150 

 

 

 

 

 

 

150 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

800 

 1700  اجمـــــالى الدرجات 

 

(70) 

 

 دكتوراهالدرجه العلميه : 

 وامراض الدم السرطانيه طب  اورام االطفالالقسم المانح للدرجه : 

 نقطه120.5اجمالى النقاط المعتمده : 

 ماجستير طب اورام االطفالاشتراطات خاصه للتقدم للحصول على الدرجه: 

 المقـــــررات الدراسيه وتوزيع النقاط

 نقطه120.5درجــــــــة الدكتـــوراه                                                             

النقاط  الكود Course المقرر البند

 المعتمده
مقررات عامه 

 لؤلورام 

 

 

 االحصا  التحليليه -

 ووبائيات السرطان -

 بيولوجيا االورام  -

 مهارات عامه -

 االلمعال  تلطيفى وعال   -
 

Analytic Statistics 

Cancer Epidemiology 

Cancer Biology (advanced) 

General Skills 

Palliative Care & treatment of pain 

G7 

G8 

G10 
G11 

G12 

1 

1 

1 

1 

1 



مقددددددددددددددددررات 

 العامه للقسم

 Special Cancer Pathology الباثولوجيا الخاصة لالورام -
 

G.ponc701 1 

المقررات العامهأجمـــــــالى   6 

مقةةةةةةةةررات 

 التخصصيه 

 

 

 

 العال  الكيميائى لؤلورام فى -

 طب أورام االطفال 

سددددرطان الدددددم والغدددددد الليمفدددداو  -
 وأمراض الدم الحميده

 المخاالورام الصلبه واورام -

 زرع النخاع العظمى فى االطفال-

 لعنايه المستمره لمرض االوراما -

chemotherapy 

 

Malignant hematology& benign 

hematology 

Solid Tumors & benign tumors 

Bone marrow transplantation 

Supportive Care 

 

PONC 708 
 

PONC 709 
 

PONC 710 
PONC 711 
PONC 712 

 

2 

 

3.5 

 

2 

1 

1 

 9,5 أجمــــــالى المقررات التخصصيه

تدريب 

 اكلينيكى

 

 عملى من طب اورام االطفال

 
 60 

 

 أنشطه

 علميه

  5 

 

 74.5 أجمـــــــالى الجز  الثانى

 

 40   لرسالها

 120.5 أجمــــــالى الدرجه العلميه

 

 

(70) 

 

 نظام امتحان دكتوراه طب االورام االطفال وامراض الدم السرطانيه وتوزيع الدرجات

 

 المــــاده

 

 الكود

 
 االختبار

 

 الــــدرجه
 االجمالى شفوى اكلينيكى تحريرى

    50 ساعه G7 احصا  التحليلى   -

    50 ساعه G8 وبائيات السرطان  -

    50 ساعه G10 بيولوجيا االورام  -

    50 ساعه G11 مهارات عامه -

    50 ساعه G12 عال  تلطيفى وعال  االلم  -



    50 ساعه G.ponc701 الباثولوجيا الخاصة لالورام -

 300      االجمـــالى

 المقررات التخصصيه لدرجه دكتوراه طب اورام االطفال وامراض الدم السرطانيه
 

ورقدددده اولددددى : اآلورام  -تحريددددرى 

 الصلبه 

ورقه ثانيه: أمراض الدم السرطانيه 

 والحميده وزرع النخاع 

ورقدددده ثالثدددده : العددددال  الكيميددددائى 

الورام االطفددال والعنايدده المسددتمره 

 لمرضى االورام 

 دراسه حاله اكلينيكيهورقه رابعه: 
 

 

PONC 710 

 

PONC 709-

711 

PONC 708-

712 

 

 

 ساعات3

 

 ساعات3

 

 ساعه 0

 

 

 ساعه 0

 

150 

 

200 

 

100 

 

100 

 
 

 

حاله طويله 

200 

حاله قصيره 

200 

 

 
 

 

100 

 

 

 

 

 

1050 

 1350    اجمــــالى الدرجات

 

 

 

 

 

 

 

 

 (73) 

 الدرجه العلميه : ماجستير وبائيات ومكافحه السرطان

 القسم المانح للدرجه: قسم االحصا  الطبى ووبائيات السرطان

 150إجمالى النقاط المعتمده: 

 اشتراطات خاصه للتقدم للحصول على الدرجه: بكالوريوس طب وجراحه

النقاط  الكود Course المقرر 

 المعتمده

مقررات عامه 

 لالورام

 General Cancer pathology G9 باهرلرايا االررام

 

1 

 

 مقررات اساسيه 

 

 

 Basic nutrition CE6O1 2 اسس التغذيه

 Infection Control CE6O2 2 ماا حه العدرى

 Environment CE6O3 3 اساسيات البيئه

 Health Care Mangement CE6O4 2 االداره الصحيه

    

 9إجمالى المقررات االساسيه                                 



     

 1  اجمالى المقررات العامه

 3   كراسه االنشطه  االنشطه العلميه

التدريب العملى 

 واالكلينيكى

   32 

 45 إجمـــــــالى الجــــز  االول

 الجـــــــــز  الثانى

مقررات 

 التخصصيه 

 Basic Biostatistics CE6O5 6 االحصا  الطبى االساسى 

 Basic cancer Epidemiology CE6O6 6 اساسيات وبائيات السرطان

 Cancer Registry CE6O7 1  تسجيل السرطان

 Genetic Epidemiology CE6O8 2   وبائيات وراثيه

    

 15 اجمالى مقررات اساسيه جز  ثانى

 4   أنشطه علميه

 56   تدريب عملى واكلينيكى

 75   اجمالى الجز  الثانى

 30   الرساله

 150   الدرجه العلميهاجمالى 
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 نظام االمتحان لدرجه الماجستير فى وبائيات ومكافحه السرطان وتوزيع درجاته

 الدرجه االختبار الكود الماده

عملى  شفوى تحريريه  

 إكلينيكى

 إجمالى

ساعه  CE601 أسس التغذيه

 ونصف

100 50 50 200 

ساعه  CE602 مكافحة العدوى

 ونصف

100 50 50 200 

 250 50 50 150 ساعهCE603 0 اساسيات البيئه

 200 25 25 150 ساعهCE604 0 االداره الصحيه



 50 - - 50 ساعه G9 مقررات عامة )باثولوجى(

 900    إجمالى الجز  االول

  الجــــــز  الثانى                    

 400 100 50 250 ساعاتCE605 3 االحصا  الطبى االساسى 

 400 100 50 250 ساعاتCE606 3 اساسيات وبائيات السرطان 

 100 25 25 50 ساعه CE607 تسجيل السرطان

 150 25 25 100 ساعهCE608 0 وبائيات وراثيه

 1050     درجات الجز  الثانىإجمالى 
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 الدرجه العلميه : دكتوراه وبائيات ومكافحه السرطان

 قسم االحصا  الطبى ووبائيات السرطانالقسم المانح للدرجه: 

 112أجمالى النقاط المعتمده : 

النقاط  الكود Course المقرر 

 المعتمده

 150 درجه الماجستير  

مقررات عامة 

 لالورام

 Principles of Surgical Oncology G1 1 اساسيات جراحة االورام

 Principles of Medical Oncology G2 1 اساسيات طب االورام

 General Skills G11 1 مهارات عامه

 3 اجمالى المقررات العامه 

 Advanced Biostatisties CE7O1 3 المتقدماالحصا  الطبى مقررات 
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 نظام االمتحان لدرجه الدكتوراه فى وبائيات ومكافحه السرطان وتوزيع درجاته

 

 المـــاده

 

 الدرجــــه االختبار الكود
عملى  شفوى ريرىحت

 اكلينيكى
 اجمالى

 50 -- -- 50 ساعه G1 اساسيات جراحه األورام

 50 -- -- 50 ساعه G2 اساسيات طب األورام

 50 -- -- 50 ساعه G11 مهارات عامه

 150   100   اجمالى درجات المقررات العامه

 Advanced Cancer Epidemiology CE7O2 3  وبائيات السرطان المتقدم التخصصيه

 وبائيات السرطان التطبيقيه

 الجزيئيه وبائيات اال

 ادارة الصحه المهنيه 

 ادارة الجوده الشامله

 

molecular epidemiology 

occupational  

 Total quality management  

 

CE7O3 

CE7O4 

CE7O5 

 

1 

1 

1 

 9 أجمالى المقررات التخصصيه

 10   االنشطه كراسه االنشطه العلميه

التدريب العملى 

 واالكلينيكى
   40 

 الجـــــز  الثانى

 50  الرساله 

 112 اجمـــالى الدرجه العلميــه



 االحصا  الطبى المتقدم

 وبائيات السرطان المتقدم

CE701 

CE702 

 

 ساعات3

 ساعات3

150 

150 

50 

50 

100 

100 

300 

300 

 وبائيات السرطان التطبيقيه

 جزيئيه وبائيات 

 الصحه المهنيه 

 ادارة الجوده الشامله

 

 

CE703 

CE704 

CE705 

 

 ساعه0

 ساعه0

 اساعه

 

50 

50 

50 

 

25 

25 

25 

 

25 

25 

25 

 

100 

100 

100 

اجمددددددددالى درجددددددددات المقددددددددررات 

 التخصصيه

     900 

 1050     اجمــــــالى الدرجات 
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 الدرجة العلمية: الدكتوراه

 عال  االورام باالشعاع والطب النووىالقسم المانح للدرجة: 

 121إجمالي النقاط المعتمدة: 

جشترا ات خاص  للتقدم للحصرل تل  الدرا : الحصرل تل  درا  المااستير    تالج االررام من جحدي اامعات 

 ج م ع ار تل  درا  معادل  لها من معهد تلم  آخر معترف به من المالس األتل  للاامعات 

 النقاط المعتمدة الكود Course المقرر 

 180-140 درجة الماجستير

 120 درجه الدكتوراه

 

مقررات عامه 

 لآلورام

 DescriptiveStatistics G5 1 اإلحصا الوصفيه

 Research Methods G6 1 البحث العلمى تاساسيا

 Analytic Statisties G7 1 االحصا  تحليليه



 Cancer Epidemiology G8 1 وبائيات األورام 

 General Cancer Pathology G9 1 باثولوجيا األورام  

 Caner Biology G10 1 بيولوجيا األورام 

 General Skills G11 1 مهارات عامه

العدددال  التلطيفدددى وعدددال  

 االلم

Palliative care& Treatment 

of pain  

G12 1 

 

مقررات عامه 

 للقسم  

 Surgical Oncology G.RON701 1 جراحة االورام

التصددددددددوير التشخيصددددددددى 

 لؤلورام

Radio diagnosis G.RON702 1 

 medical oncology G.RON703 2 طب االورام

 Special Pathology G.RON704 1 الباثولوجيا الخاصه

 Radiobiology G.RON 705 1.5 بيولوجيا االشعاع

 Radiatio physics G.RON 706 1.5 الفيزيا  االشعاعيه

 16 أجمـــــــــالى المقررات العامه 

المقررات 

 التخصصيه

 Radiation Oncology RON 707 7 تالج األررام باالشعاع

 7  إجمالى المقررات التخصصيه

 18    االنشطة العلمية

 40    التدريب العملى

 40    الرسالة

 121 إجمالى الدرجة العلمية
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 نظام امتحان دكتوراة العال  االشعاعى لؤلورام وتوزيع الدرجات

 

 الدرجـــــــــــــــــــــــــــة االختبار الكود المادة

 شفوى تحرير 

 

 االجمالى عملى

 تكنولوجى اكلينيكى

     50 ساعه G5 اإلحصا  الوصيفيه

     50 ساعه G6 اساسيات البحث العلمى

     50 ساعه G7 االحصا  تحليليه



     50 ساعه G8 وبائيات األورام

     50 ساعه G9 باثولوجيا األورام 

     50 ساعه G10 بيولوجيا األورام

     50 ساعه G11 مهارات عامه

     50 ساعه G12 العال  التخفيفى وعال  االلم

     50 ساعه G.RON 701 جراحة األورام

     50 ساعه G.RON 702 التصوير التشخيصى لؤلورام

     75 ساعه ونصف G.RON703 طب االورام

     50 ساعه G.RON704 الخاصهالباثولوجيا 

     100 ساعه G.RON 705 0 بيولوجيا االشعاع

     100 ساعهG.RON 706 0 الفيزيا  االشعاعيه

 825     أجمالى درجات المقررات العامه

 ورقه اولى عال  األورام باالشعاع

 ورقه ثانيه عال  األورام باالشعاع
RON 707 3 ساعات 

 ساعات 3

150 

150 

100 200 100 700 

 1525     درجات الأجمالى 
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 الدرجه العلميه : الدكتوراه

 القسم المانح للدرجه : باثولوجيا االورام

 نقطه 121.5أجمالى النقاط المعتمده: 

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

 نظام الدراسة و النقاط المعتمدة لدرجة الدكتوراة فى باثولوجيا األورام

 
 
 

النقاط  الكود Course المقرر
 المعتمده

 180-140           درجه الماجستير                                                                                                 

  الدكتوراهدرجه 
 Descriptive Statistics G5 1 مبادئ اإلحصا  الطبى                المقررات 



 العامه لؤلورام
 
 

 Research Methods G6 1 البحث العلمى اساسيات
 Analytic Statistics G7 1 اإلحصا  التحليلى
 Cancer Epidemiology G8 1 وبائيات السرطان
 Cancer Biology  G10 1 بيولوجيا األورام

 General Skills G11 1 ت عامهرامها
المقررات 

 العامه للقسم

 General Pathology of Cancer GPATH701 الباثولوجيا العامة لؤلورام
 

3 

 9 أجمالى المقررات العامه

المقررات 
 التخصصيه

والتددددفق الخلدددوى زرع االنسدددجه 
 ودراسة كروموسومات السرطان

Tissue Culture,Flowcytometry& 
Cancer Cytogenetics   

PATH702 3 

 Molecular Pathology PATH703 2,5 الباثولوجيا الجزيئيه
التقنيدددددات المسددددداعدة لتصدددددنيف 

 االورام
Ancillary Techniques in Cancer 
Pathology      

PATH704 5 

 Special Pathology of Cancer PATH705 6 الباثولوجيا الخاصه لؤلورام
 Cytopathology of Cancer PATH706 6 التشخيص الخلوى لؤلورام

 22,5 اجمـــــالى المقررات التخصصيه

التدريب 
 العملى

 Tissue Culture & Flow Cytometry    3 النسجه والتدفق الخلوىازرع 
 Molecular Pathology                                       3 الباثولوجيا الجزيئيه

 Cancer Cytogenetics  3 دراسه كروموسات السرطان
 General Pathology of Cance  4 الباثولوجيا العامه لؤلورام

التقنيدددات المسددداعده لتصدددنيف 
 االورام

Ancillary Techniques in Cancer 
Pathology      

 8 

 Special Pathology of Cancer                 7 الباثولوجيا الخاصه لالورام
 Cytopathology of Cancer                       7 التشخيص الخلوى

 35 اجمالى التدريب العملى

النشاط 
 العلمى

حضدددور المدددؤتمرات ومناقشدددات 
 الرسائل

  15 

عمددددل صددددور وشددددرائح لحدددداالت 
 القسم

   

    المشاركه فى اليوم العلمى للقسم
    حضور اليوم العلمى للمعهد

 40    الرسائل

 121.5 اجمالى الدرجه العلميه
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 نظام االمتحان لدرجة الدكتوراة فى باثولوجيا األورام

 

 المــــــادة

 

 الـــدرجه االختبار الكود

 االجمالى عملى شفوى تحريرى



  -- -- 50 ساعه G5 الطبىاإلحصا  مبادى  

  -- -- 50 ساعه G6 البحث العلمىاساسيات 

  -- -- 50 ساعه G7 اإلحصا  التحليلى

  -- -- 50 ساعه G8 وبائيات السرطان

  -- -- 50 ساعه G10 بيولوجيا االورام 

  -- -- 50 ساعه  G11 مهارات عامه

 الباثولوجيا العامه لؤلورام

 

GPATH701 200 ساعتان -- --  

 500     أجمالى درجات  المقررات العامه

والتدددددددفق الخلددددددوى زرع االنسددددددجه 

 ودراسه كروموسات السرطان

PATH702 

 

 175 40 35 100 ساعتان

 125 25 25 75 ساعه PATH703 الباثولوجيا الجزيئيه 

 250 75 50 125 ساعتان PATH704 التقنيات المساعده لتصنيف االورام

 300 100 50 150 ساعات PATH705 3 وراملالالباثولوجيا الخاصه 

 300 100 50 150 ساعات PATH706 3 التشخيص الخلوى لالورام

 1650     الدرجات أجمالى 
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 الدرجه العلميه :  الدكتوراه

 القسم المانح للدرجه : الباثولوجيا االكلينيكيه

 نقطه 122اجمالى النقاط المعتمده

اشتراطات خاصه للتقدم للحصول على الدرجه : الحصول على درجه الماجستير فى الباثولوجيا االكلينيكيه والكيميائيه 

 4ع أو على درجة لها من معهد علمى أخر معترف به من المجلس االعلى للجامعات 4م4من احدى جامعات  

 

النقاط  الكود Course المقرر 

 المعتمده

  درجه الماجستير



  درجه الدكتوراه

مقررات عامه 

 لالورام

 Research Methods G6 1 اساسيات البحث العلمى

 Analytic Statistics G7 1 االحصا  التحليليه

 General Skills G11 1 ت عامهرامها

مقررات عامه 

 للقسم

اساسددددددديات امدددددددراض الددددددددم 

 السرطانيه

Introduction to hematologic 

malignancies 

G.C.Path701 2 

 Blood bank G.C.Path702 1 طب نقل الدم ومكوناته

 Basic Immunology G.C.Path703 2 اساسيات المناعه

اساسدديات الكيميددا  االكلينيكيدده 

 االجهزةدراسة و

Analytical clinical chemistry and 

instrumentation 

G.C.Path704 1 

 Basics of molecular biology G.C.Path705 2 اساسيات البيولوجيا الجزيئيه

 Basic microbiology G.C.Path706 1 اساسيات الميكروبيولوجى 

 12 أجمـــالى المقــــررات العامه

مقررات 

 التخصصيه

 كيميا  وجينات الخليه

 امراض الدم المتقدم

Cytogenetics& Cytochemistry 

Advanced 

Haematologicalmalignancies 

C.Path707 

C.Path708 

 

1 

4 

 & Clinical Immunology المناعه االكلينيكيه والعالجيه

Immunotherapy 

C.Path709 4 

 Clinical Chemistry in oncolog C.Path710 4 الكيميا  االكلينيكه لالورام

 Advanced microbiology C.Path711 3 علم الميكروبيولوجى المتقدم

 16 التخصصيه أجمالى المقررات

 14    االنشطه العلميه

 40    التدريب العملى

 40    الرساله

 122 أجمــــالى الدرجه العلميه
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 وتوزيع الدرجات وتحليالت االمراض السرطانيه لباثولوجيا االكلينيكيهانظام امتحان الدكتوراه 

 

 المـاده

 

 الدرجه الكود االختبار

 اجمالى عملى شفوى تحريرى

  



 G6 50 -  50 ساعه اساسيات البحث العلمى

 G7 50   50 ساعه تحليليةاالحصا  ال

 G11 50   50 ساعه مهارات عامه

 G.C.Path701 100 -  100 ساعتان أساسيات أمراض الدم

 G.C.Path702 50 -  50 ساعه طب نقل الدم و مكوناته

 G.C.Path703 100   100 ساعه ونصف أساسيات المناعة

الكيميدا  االكلينيكيده و  أساسيات

 دراسة األجهزة

 G.C.Path704 50 -  50 ساعه

أساسدددددددددديات البيولوجيدددددددددددا  -ب

 الجزيئية

 G.C.Path705 100 -  100 ساعتين

 الميكروبيولوجى أساسيات

 

 G.C.Path706 100 -  100 ساعه ونصف

 650  أجمالى درجات المقررات العامه  

 كيميا  وجينات الخليه

 

 ساعه

 

C.Path707 

 

50 

 

25 25 100 

 ساعتان تحريرى  أمراض الدم المتقدمة

 ساعات شفهى 04
C.Path708 

 

100 

 

50 50 200 

المناعة األكلينيكية و العالجية و 

 اآلختبارات المناعية

ثالث ساعات 

 تحريرى

 ثالث ساعات شفهى

C.Path709 100 50 50 200 

 ساعتان تحريرى األكلينيكية لؤلورامالكيميا  

ساعه شفهى5  

C.Path710 100 50 50 200 

 ساعتان تحريرى علم الميكروبيولوجى المتقدم

هىثالث ساعات شف  
C.Path711 100 50 50 200 

 1550    أجمالى الدرجات 
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قشاس سئٛس نجُح جايؼح انقاْشج ألخالقٛاخ سػاٚح ٔاسرخذاو انحٕٛاَاخ  انُظش فٗ-1

فٗ انرؼهٛى ٔانثحث انؼهًٗ َحٕ انرأكٛذ ػهٗ ػذو ذسجٛم انشسائم انؼهًٛح ) ياجسرٛش 

دكرٕساج ( انقائًح ػهٗ انحٕٛاَاخ اال تؼذ انحصٕل ػهٗ انًٕافقح األخالقٛح يٍ "  –

نجُح جايؼح انقاْشج ألخالقٛاخ سػاٚح ٔاسرخذاو انحٕٛاَاخ فٗ انرؼهٛى ٔانثحث 

حصٕل انثاحثٍٛ ( ػهٗ ٔجٕب 9ٔ انرٗ ذُص فٗ انًادج ) "iacuc" -Cuانؼهًٗ 

يٍ قثم "انهجُح انفشػٛح  نحٕٛاَاخػهٗ انًٕافقح انالصيح إلجشاء انرجاسب ػهٗ ا



انًؼُٛح" كًسرُذ اساسٗ نرسجٛم دسجرٗ انًاجسرٛش ٔ انذكرٕساِ كزنك ا٘ يششٔع 

تحثٗ ذسرخذو فّٛ انحٕٛاَاخ ٔ رنك ذطثٛقا نهًؼاٚٛش انذٔنٛح نهجٕدج فٗ انثحث 

 انؼهًٗ. 

 انقـــــــشاس

 (005/00/0409)لجنة الدراسات العليا احٛطد انهجُح ػهًا
 

اضافة تخصص التكنولوجيا الحيوية الى تخصصات الماجستير التى يمكن قبول الحاصلين تم )

بيولوجيا االورام تخصص كيميا  حيوية طبية فى  عليه للقيد لدرجة الدكتوراة

 (04/9/0402فىمجلس الجامعة بجلستة بموافقه -وبيولوجيا جزيئية(:

 05/0/0404بتاريخ  3097القرار الوزار  رقم 
 الدكتوراه في العلوم االساسية لبيولوجيا األورام -علمية :الدرجة ال

 القسم المانح لدرجة : قسم بيولوجيا األورام 

 نقطة معتمدة105إجمالي النقاط المعتمدة :

)دكتوراة بيولوجيا االورام تخصص كيميا  حيوية طبية وبيولوجيا إشتراطات خاصة للتقدم للحصول علي درجه

 -جزيئية(:

مياء يال الو حاصال تل  درا  المااستير    الايمياء الحيري  ار الايمياء البيرلرايه ار البيرلرايا الاريئي  اان يارن 

 من جحدى اامعات ج م ع ار تل  دراه معادله لها من معهد تلم  اخر معترف به من المالس األتل  للاامعات

النقاط  الكود Course المقرر 

 المعتمده

 004-074 ماجستيردرجه ال

  درجه الدكتوراه

عامه  مقررات

 وراملال

 Descriptive statistics G5 1 االحصا  الوصفيه

 Analytic statistics G7 1 احصا  تحليليه

 cancer epidemiology G 8 1 وبائيات سرطان

 cancer pathology G 9 1 باثولوجيا سرطان

 General Skills G11 1 مهارات عامه

 

مقررات عامه 

 للقسم

 Radiobiology Biol 701G  1 بيولوجيا اشعاعيه 

 experimental animals G Biol 702 1 أورام الحيوانات التجريبيه

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

زراعه انسجه ودراسه 

 الكروموسومات

tissue culture and 

cytogenetics 

G Biol 704 1 

 11 اجمالي المقررات العامه

 

 

 

 

 

مقررات 

 التخصصيه

 advanced biochemistry Biol C705 4 كيميا  حيويه متقدمه

 molecular biology بيولوجيا جزيئيه

 

Biol C706 4 

الكيميا  الحيويه لؤلورام 

 السرطانيه

cancer biochemistry 

 

Biol C707 4 

والتركيب كيميا  األنسجه 

 الدقيق للخاليا السرطانيه

Cytochemistry Biol C708 2 



 14 اجماليالمقررات التخصصيه

 10حضور مؤتمرات وندوات علميه األنشطه العلميه

 10حضور السيمنار االسبوعي بالقسم

 20القيام بمهارات معمليه وعلميه بالقسم

 40 

 40   الرساله

 105 اجمالي الدرجه 
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 تكيميا  حيوية طبية وبيولوجيا جزيئية وتوزيع الدرجا بيولوجيا األورام امتحان دكتوراهنظام 

 الدرجه الكود االختبار الماده

 اجمالي عملى شفو  تحرير 

اختبار تحرير  لمده  احصاء رصةيه

 هساع

G5 50 - - 50 

اختبار تحريرى لمده  احصاء تحليليه

 ساعه

G7 50 - - 50 

اختبار تحرير  لمده  ربائيات سر ان

 هساع

G8 50 - - 50 

اختبار تحرير  لمده  باهرلرايا سر ان

 هساع

G9 50 - - 50 

اختبار تحرير  لمده  مهارات تامه

 ساعه

G11 50 - - 50 

اختبار تحرير  لمده  اشعاتيهبيرلرايا 

 ساعتين

GBiol 701 50 - - 50 

اختبار تحرير  لمده  اررام الحيرانات التاريبيه

 تينساع

GBiol 702 50 - - 50 

اختبار تحرير  لمده  بيرلرايا االررام المتقدمه

 اتساع3

GBiol 703 75 - - 75 

رراته انساه ردراسه 

 الاررمرسات

اختبار تحرير  لمده 

 ساعتين

GBiol 704 50 - - 50 

 475    أجمالى درجات المقررات العامه

 3اختبار تحرير  لمده  ايمياء حيريه متقدمه

ساعات + اختبار 

 شفهي + اختبار عملي

BiolC 705 140 30 30 200 

اختبار تحرير  لمده  بيرلرايا اريئيه

 ساعتين + اختبار

 شفهي + اختبار عملي

BiolC 706 140 30 30 200 

الايمياء الحيريه لأررام 

 السر انيه

 3اختبار تحرير  لمده 

ساعات + اختبار 

 شفهي + اختبار عملي

BiolC707 140 30 30 200 

 BiolC 708 60 20 20 100اختبار تحرير  لمده ايمياء األنساه رالترايو 



 ساعتين + اختبار الدقيق للخاليا السر انيه

 شفهي + اختبار عملي

 1175   أجمالى الدرجات
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تم اضافة تخصص الصيدلة االكلينيكية الى تخصصات الماجستير التى يمكن قبول الحاصلين *

 ( فارماكولوجي وعال  تجريبي بيولوجيا االورام تخصصعليه للقيد لدرجة الدكتوراة فى 

 (00/04/0400بموافقه المجلس االعلي للجامعات بجلستة فى

 00/04/0400بتاريخ  5459القرار الوزار  رقم 
 القسم المانح لدرجة : قسم بيولوجيا األورام  الدكتوراه في العلوم االساسية لبيولوجيا األورام -درجة العلمية :لا

 معتمدهنقطة 105إجمالي النقاط المعتمدة :

ان -دكتوراةبيولوجيا االورام تخصص فارماكولوجي وعال  تجريبي(:إشتراطات خاصة للتقدم للحصول علي درجه)

حاصال علي درجة الماجستير في الفارماكولوجي من إحدى جامعات  .م.ع أو على درجه يكون الطالب 

 معادله لها من معهد علمي أخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات

النقاط  الكود Course المقرر  

 المعتمده

 180-140 درجه الماجستير

  درجه الدكتوراه 

مقررات عامه 

 الورامل

 Descriptive statistics G5 1 احصا  وصفيه

 Analytic statistics G7 1 احصا  تحليليه

 cancer epidemiology G 8 1 وبائيات سرطان

 cancer pathology G 9 1 باثولوجيا سرطان

  General Skills مهارات عامه

 

G11 1 

 

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 

زراعه انسجه ودراسه 

 الكروموسومات

tissue culture and cytogenetic G.Biol 704 

 

1 

 11 اجمالي المقررات العامه

 

 

 

 

 

 

 

مقررات 

 التخصصيه

العال  الكيميائي التجريبي 

 للسرطان 

Experimental chemotherapy 

for cancer 

Biol P705 4 

االسس الفارماكوديناميكية 

 والحركية لمضادات السرطان

 

Pharmacokinetic 

pharmacodynamics basics for 

anticancer 

Biol P706 4 

 Cancer biology treatment Biol P707 2 العال  البيولوجي لؤلورام

 Drug drug interactions Biol P708 2 التفاعالت البيئية لؤلدوية

 Supportive care foranticancer Biol P709 2الوقاية من االعراض الجانبية 



 ألدوية السرطان

 14 اجماليالمقررات التخصصيه

 10حضور مؤتمرات وندوات علميه األنشطه العلميه

 10السيمنار االسبوعي بالقسمحضور 

 20القيام بمهارات معمليه وعلميه بالقسم

 40 

 40   الرساله

 105 اجمالي الدرجه 

 
 
 

 

(52) 

 

 نظام امتحان دكتوراه بيولوجيا االورام تخصص فارماكولوجي وعال  تجريبي وتوزيع الدرجات

 الدرجه الكود االختبار الماده
 اجمالي عملى شفو   تحرير 

 G5 50 - - 50 هاختبار تحرير  لمده ساع احصا  وصفيه

 G7 50 - - 50 هاختبار تحرير  لمده ساع احصا  تحليليه

 G8 50 - - 50 هاختبار تحرير  لمده ساع وبائيات سرطان

 G9 50 - - 50 هاختبار تحرير  لمده ساع باثولوجيا سرطان

 G11 50 - - 50 هاختبار تحرير  لمده ساع مهارات عامه

 G.Biol701 50 - - 50 تيناختبار تحرير  لمده ساع بيولوجيا اشعاعيه

 G.Biol702 50 - - 50 تيناختبار تحرير  لمده ساع أورام الحيوانات التجريبيه

اختبار تحريرى لمدة  بيولوجيا االورام المتقدمه

 ساعات3
G.Biol703 75 - - 75 

زراعه انسجه ودراسه 

 الكروموسومات

 G.Biol704 50 - - 50 تينتحرير  لمده ساعاختبار 

 475    أجمالى درجات المقررات العامه

العال  الكيميائي التجريبي 

 للسرطان 

 3اختبار تحرير  لمده 

ساعات + اختبار شفهي + 

 اختبار عملي

BiolP705 140 30 30 200 

االسس الفارماكوديناميكية 

 والحركية لمضادات السرطان

 3لمده اختبار تحرير  

ساعات + اختبار شفهي + 

 اختبار عملي

BiolP706 140 30 30 200 

اختبار تحرير  لمده ساعتين  العال  البيولوجي لؤلورام 

+ اختبار شفهي + اختبار 

 عملي

BiolP707 70 30 - 100 

اختبار تحرير  لمده ساعتين  التفاعالت البيئية لؤلدوية 

+ اختبار شفهي + اختبار 

 عملي

BiolP708 60 20 20 100 

الوقاية من االعراض 

 الجانبية ألدوية السرطان 

اختبار تحرير  لمده ساعتين 

 + اختبار شفهي 
BiolP709 70 30 - 100 

 1175   أجمالى الدرجات
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 الدكتوراه في العلوم االساسية لبيولوجيا األورام -لدرجة العلمية :ا

 القسم المانح لدرجة : قسم بيولوجيا األورام 

 نقطة معتمدة105إجمالي النقاط المعتمدة :

ان يارن ال الو -إشتراطات خاصة للتقدم للحصول علي الدرجه)دكتوراة بيولوجيا االورام تخصص فيروسات ومناعة(:

دراه معادله لها من معهد تلم  ميارربيرلرا  من جحدى اامعات ج م ع ار تل  الحاصال تل  درا  المااستير    

 اخر معترف به من المالس األتل  للاامعات

النقاط  الكود Course المقرر 

 المعتمده

 180-140 ماجستيردرجه ال

  درجه الدكتوراه

مقررات عامه 

 الورامل

 

 

 Descriptive statistics G 5 1 احصاء رصيةه

 Analytic statistics G7 1 احصاء تحليليه

 cancer epidemiology G 8 1 ربائيات سر ان

 cancer pathology G 9 1 باهرلرايا سر ان

 General Skills  G11 1 مهارات تامه

 

مقررات عامه 

 للقسم

 Radiobiology G.Biol 701 1 بيرلرايا اشعاتيه

 Experimental animals G.Biol 702 1 اررام الحيرانات التاريبيه

 cancer biology (advanced) G.Biol 703 3 المتقدمه األررامبيرلرايا 

رراته انساه ردراسه 

 الاررمرسرمات

tissue culture and cytogenetics 

 

G.Biol 704 1 

 11 اجمالي المقررات العامه

 

 

 

 

 

 

 

مقررات 

 التخصصيه

 Immunoregulation in التغيرات المناعية فيالسرطان

cancer 

Biol V705 4 

 Viruses induced cancer Biol V706 4 الفيروسات المسببة للسرطان

 Molecular virology Biol V707 2 علم الوراثة في الفيروسات

التركيب الدقيق لفيروسات  

السرطان واستعمال 

 الميكروسكوب األلكتروني  

Ultrastructure of viruses by 

EM 

Biol V708 2 

بيولوجيا االصابة بفيروسات 

 السرطان  

Biology of viral infection Biol V709 2 



 14 اجماليالمقررات التخصصيه

 10حضور مؤتمرات وندوات علميه األنشطه العلميه

 10حضور السيمنار االسبوعي بالقسم

 20القيام بمهارات معمليه وعلميه بالقسم

 40 

 40   الرساله

 105 اجمالي الدرجه 
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 تناعة وتوزيع الدرجانظام امتحان دكتوراهبيولوجيا االورام تخصص فيروسات وم

 الدرجه الكود االختبار الماده
 اجمالي عملى شفو   تحرير 

 G5 50 - - 50 هاختبار تحرير  لمده ساع احصا  وصفيه

 G7 50 - - 50 هاختبار تحرير  لمده ساع احصا  تحليليه

 G8 50 - - 50 هاختبار تحرير  لمده ساع وبائيات سرطان

 G9 50 - - 50 هاختبار تحرير  لمده ساع باثولوجيا سرطان

 G11 50 - - 50 هاختبار تحرير  لمده ساع مهارات عامه

 G.Biol 701 50 - - 50 تيناختبار تحرير  لمده ساع بيولوجيا اشعاعيه

 G.Biol 702 50 - - 50 تيناختبار تحريرى لمدة ساع اورام الحيوانات التجريبيه

 G.Biol 703 75 - - 75 ساعات3اختبار تحرير  لمده  بيولوجيا االورام المتقدمه

زراعه انسجه ودراسه 

 الكروموسات

 G.Biol 704 50 - - 50 اختبار تحرير  لمده ساعتين

 475    أجمالى درجات المقررات العامه

التغيرات المناعية في 

 السرطان

ساعات  3تحرير  لمده اختبار 

+ اختبار شفهي + اختبار 

 عملي

Biol V 705 90 30 30 150 

اختبار تحرير  لمده ساعتين +  الفيروسات المسببة للسرطان 

 اختبار شفهي + اختبار عملي
Biol V 706 90 30 30 150 

اختبار تحرير  لمده ساعتين +  علم الوراثة في الفيروسات

 عملياختبار شفهي + اختبار 
Biol V 707 90 30 30 150 

التركيب الدقيق لفيروسات  

السرطان واستعمال 

 الميكروسكوب األلكتروني  

اختبار تحرير  لمده ساعتين + 

 اختبار شفهي + اختبار عملي
Biol V 708 60 20 20 100 

ابة بفيروسات صبيولوجيا اال

 السرطان  

اختبار تحرير  لمده ساعتين + 

 اختبار عملياختبار شفهي + 
Biol V 709 90 30 30 150 

 1175   أجمالى الدرجات 
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 جايؼـــح انقاْــــشج –انًؼٓـــذ انقٕيٙ نألٔساو 

National Cancer Institute – Cairo University 

 

 الدرجة العلمية: الدكتوراه في األشعة التشخيصية و التداخلية لؤلورام

 انقسى انًاَح نهذسجح: قسى األشؼح انرشخٛصٛح. -

 َقطح. 1٢١إجًانٙ انُقاط انًؼرًذج:  -

إشرشاطاخ خاصح نهرقذو نهحصٕل ػهٙ انذسجح: دسجح انًاجسرٛش فٙ األشؼح انرشخٛصٛح يٍ إحذ٘  -

جايؼاخ جًٕٓسٚح يصش انؼشتٛح  أٔ دسجح يؼادنح نٓا يٍ يؼٓذ ػهًٙ يؼرشف تّ يٍ انًجهس األػهٙ 

 نهجايؼاخ.

 انًقشساخ انذساسٛح ٔ ذٕصٚغ انُقاط انًؼرًذج

 انًقشساخ انؼايح نألٔساو

 انًقشس Course انكٕد انُقاط انًؼرًذج

1 G0 Principles of surgical oncology 0 .انًمشساخ  أساسياخ جشاحح األٔساو

انؼايح 

 نؤلٔساو
1 G2 Principles of medical oncology 2أساسياخ طة األٔساو . 

1 G5 Descriptive statistics 3يثادئ اإلحصاء انٕصفيح . 

1 G6 Research methods 4أساسياخ انثحث انؼهًي . 

1 G7 Analytic statistics 5اإلحصاء انرحهيهيح . يثادئ 

1 G9 General cancer pathology 6انثاثٕنٕجيا انؼايح نؤلٔساو . 

1 G11 General Skills 7يٓاساخ ػايح . 

 إجًانٙ انًقشساخ انؼايح نألٔساو 7

 انًقشساخ انرخصصٛح

 انًقشس Course انكٕد انُقاط انًؼرًذج

17 RAD 701 Diagnostic radiology 8 انًمشساخ  . األشؼح انرشخيصيح

 . األشؼح انرشخيصيح نؤلٔساوRAD 702 Diagnostic oncoradiology  9 3 انرخصصيح

3 RAD 703 Interventional oncoradiology 01األشؼح انرذاخهيح نؤلٔساو . 

 إجًانٙ انًقشساخ انرخصصٛح 23

17  Scientific activities األَشطح انؼهًٛح 

40  Radiology training (logbook) ٙانرذسٚة انؼًه 

40  Thesis انشسانح 

  إجًانٙ انذسجح انؼهًٛح 127

 

 

 

(24) 

 

 جايؼـــح انقاْــــشج –انًؼٓـــذ انقٕيٙ نألٔساو 

National Cancer Institute – Cairo University 



 

نظام إمتحان درجة دكتوراه األشعة التشخيصية و التداخلية لؤلورام و توزيع 

 الدرجات

يذج اإليرحاٌ  انذسجح

 انرحشٚش٘

 انًادج انكٕد

 ذحشٚش٘ شفٕ٘ إكهُٛٛكٙ إجًانٙ

 انًقشساخ انؼايح نألٔساو

.  أساسياخ جشاحح G0 0 ساػح 50 --- --- 50

 األٔساو

 .  أساسياخ طة األٔساوG2 2 ساػح 50 --- --- 50

.  يثادئ اإلحصاء G5 3 ساػح 50 --- --- 50

 انٕصفيح

 .  أساسياخ انثحث انؼهًيG6 4 ساػح 50 --- --- 50

اإلحصاء  .  يثادئG7 5 ساػح 50 --- --- 50

 انرحهيهيح

انثاثٕنٕجيا انؼايح   .G9 6 ساػح 50 --- --- 50

 نؤلٔساو

 .  يٓاساخ ػايحG11 7 ساػح 50 --- --- 50

 إجًانٙ انذسجاخ انؼهًٛح نهًقشساخ انؼايح 350   350

 انًقشساخ انرخصصٛح

 RAD ساػاخ 3 120 300 300 1000

701 

 .  األشؼح انرشخيصيح8

 ساػاخ 3 120

 ساػاخ 3 160

 RAD ساػح 2 80 60 60 200

702 

.  األشؼح انرشخيصيح 9

 نؤلٔساو

 RAD ساػح 2 80 60 60 200

703 

.  األشؼح انرذاخهيح 01

 نؤلٔساو

 إجًانٙ انذسجاخ انؼهًٛح نهًقشساخ انرخصصٛح    1400
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== 
 

 

(End of program specifications) 


