
  النقاط المعتمدة لدرجات الماجستير ونظام االمتحان: الباب السادس
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  األمراض الصدرية: القسم المانح للدرجه
  ١٦٠: إجمالى النقاط المعتمدة

   -: اشتراطات خاصة للتقدم للحصول على الدرجة
  

النقاط   الكود  Course  المقرر  

  المعتمدة

 

 ١ Anatomy CHEST 801  التشريح
 ١ Physiology CHEST 804  جيا فسيولو

 ١ Pathology CHEST 808 باثولوجيا
 ١ Pharmacology CHEST 807  فارماآولوجيا

 ١ Microbiology CHEST 806  ميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
 ٣ Internal Medicine CHEST 811  الباطنة العامة

  مقررات أساسية

  ٨ اجمالى المقررات األساسية

 ٠٫٥ Critical reading MEDC 1  القراءة النقدية
 ٠٫٥ Scientific Writing MEDC 2  الكتابة العلمية

 ٠٫٥ Evidence Based Med MEDC 3  الطب المبنى على الدليل 
 ٠٫٥ Medical Ethics MEDC 5  أخالقيات المهن الطبية

ر مقررات اختيارية يختا

  منهم أثنين فقط

 ١ اجمالى المقررات االختيارية
 ٢        لعلميةاألنشطة ا

/  التدريب العملى 
  اإلآلينيكى

    CHEST C1  ٤٠ 

 ٥١ اجمالى الجزء األول
 

  ١٥ Pulmonary Medicine CHEST 814  أمراض صدرية  مقررات أساسية

  ٤        األنشطة العلمية

/ التدريب العملى 
  اإلآلينيكى

    CHEST 814 

C2  

٧٠  

  ٨٩ اجمالى الجزء الثانى

  
  ١٦٠ اجمالى الدرجة العلمية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  النقاط المعتمدة لدرجات الماجستير ونظام االمتحان: الباب السادس
  
 

 ٦١

  )ماجستير األمراض الصدرية( نظام االمتحان وتوزيع الدرجات 
  

 الدرجة االختبار المادة
درجة                                             الجزء األول

 تحريرى
درجة 
 شفوى

 -عملى 
 إآلينيكى

 اجمالى 

رى م   األمراض الباطنة ار تحري ه اختب ساعات ٣دت
  عملى + شفوى + 

١٥٠  ٤٥  ٤٥  ٦٠  

ه   فسيولوجيا +  تشريح  ان مدت رى ورقت ار تحري أختب
 شفوى+ ساعة ) ٢(

  ٥٠+٥٠  ـــ  ٢٠+٢٠  ٣٠+٣٠

اعة   باثولوجيا ه س رى مدت ار تحري اختب
  شفوى+ 

  ٥٠  ــــ  ٢٠  ٣٠

اعة   ميكربيولوجيا  ه س رى مدت ار تحري اختب
  شفوى+ 

  ٥٠  ـــ  ٢٠  ٣٠

اعة   فارماآولوجيا ه س رى مدت ار تحري اختب
 شفوى+ 

  ٥٠  ـــ  ٢٠  ٣٠

                       الجزء الثانى
ل   األمراض الصدرية دة آ ان م اران تحريري اختب

  ساعات ) ٣(منهما 
  ورقة أولى
  ورقة ثانية

  
٢٠٠  
٢٠٠  

٧٥٠  ١٧٥  ١٧٥  

  

 ـ :مالحظة

  اإلختيارية للجزء األول شرط للحصول على الدرجة وتقيم فى نهاية الدورة يعتبر إجتياز الدورة التدريبية للمقررات

  .بنظام النجاح والرسوب وال يوجد عليها درجات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  




