
اسم المواد باللغة العربيةالتخصص(الدبلوم العالي)نوع الدراسة  الكليةت

َسائيح

تىنيذ

انًُى وانتطىس نالطفال

انتغزيح

االساسياخ انعايح في انذاالخ 

انطاسئح عُذ االطفال

اساسياخ انعُايح تذذيثي انىالدج

انتطعيًاخ

اساسياخ االيشاع االنتهاتيح 

انشائعح

االساسياخ انعايح اليشاع انجهاص 

انتُفسي وانذوساٌ وانهضًي 

وانثىني وانذيىي وانعظثي وانغذد 

انظًاء

َقض انتشويح انقهثيح

يعانجح عجض انقهة

استفاع ضغظ انذو

ايشاع انقهة انشوياتيضييح

يعانجح راخ انشئح انًجتًعيح

انتشخيض وانعالج, انشتى

يعانجح ايشاع انشئح االَسذاديح 

انًضيُح

سشطاٌ انقظثح

انعالج انذوائي نهتذسٌ انشئىي

يعانجح ايشاع انقشح انهاضًح

انتذشي عٍ سىء ايتظاص انجهاص 

انهضًي

االسثاب , االَتًاء انجغشافي 

وتشخيض سشطاَاخ انجهاص 

انهضًي

النسائية والتوليددبلوم عالي

دبلوم عالي

طب الباطنيدبلوم عالي

الطب2

الطب3

الطب1

طب االطفال



يعانجح ايشاع انجهاص انهضًي 

االنتهاتيح

اعشاع وعالياخ ايشاع انجهاص 

انعظثي انىعائيح

انفذىطاخ وانعالج انذوائي نهظشع

انىطىل انتشخيظي النتهاب 

انًفاطم

داء انُقشط وداء انُقشط انكارب

انعىاسع انجهذيح ناليشاع 

انثاطُيح

انتعايم انعاو يع انتسًى انذوائي

اساسياخ انتذهيم االدظائي

اساسياخ انجشادح انعايح

انتششيخ

انفسهجح

االيشاع

طب الباطنيدبلوم عالي الطب3

النتداخل القسطاريدبلوم عاليالطب4

الجراحة العامةدبلوم عاليالطب5



اسم المواد باللغة االنكليزية 

Gynecology

Obstetric

Growth and development

Nutrition

General principles of pediatric 

emergencies

Principles of newborn care

Vaccinations

General principle of common 

infectious diseases

General principles of common 

problems in respiratory, 

cardiovascular, GIT, renal , 

hematological, neurological, 

endocrinology systems

     Ischemic heart disease

 Management of heart failure

      Hypertension

      Rheumatic heart diseases

      Management of community 

acquired pneumonia

     Asthma, diagnosis and 

management

      Management of COPD

      Carcinoma of bronchus

    Drug therapy of pulmonary TB

 Management of peptic ulcer 

diseases

   Investigations for 

malabsorption

   Etiology, epidemiology  and 

diagnosis of GI malignancy



   Management of inflammatory 

bowel diseases

   Clinical presentation of 

cerebrovascular diseases

   Investigations and drug 

treatment of epilepsy

   Approach for the diagnosis of 

inflammatory arthritis

   Gout and pseudogout

   Skin manifestations of medical 

illnesses

   General management of drug 

poisoning

Principles of statistical analysis
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Basics of general surgery

Surgical anatomy

Surgical physiology

Surgical pathology


