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Medical Physiology, 2020 - 2021
Program Specification
I- Program Specifications:
A- Basic information:
1. Program title: Doctorate degree of medical physiology.
2. Code: 07-700-Phys-M.D.
3. Nature of the program: Single common program.
4. Department responsible for the program: Medical Physiology
Department.
5. Coordinator: Prof. Dr: Adel Shalaby.
6. Assistant-Coordinator: Director of the Quality Assurance and
Accreditation Unit of Faculty. Prof. Dr. Mahmoud Hamoda.
7. Date of program approval: Faculty council No(652) 18October.2016
B-Professional information:

1. General objective of the program:
1. Provide the students with basics and details of medical Physiology.
2. Apply knowledge and understanding of scientific thinking and basics of
research methodologies in different branches of medical sciences.
3. Perform common technical procedures and apply basic skill necessary
to manage health problems of the community.
4. Provide and propose moral, ethical and legal solutions to problems of
medical practice.
5. Communicate effectively with colleagues, faculty, community and the
media to manage national health problems.
6. Demonstrate basic skills and positive attitudes towards self teaching,
teaching others and demonstrate the effective use of educational
principles to educate students and fellow health professionals.
7. Develop good critical appraisal skills.
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8. Participate in managing team as leader and follower, and provide
leadership to other healthcare members and students by educating,
motivating, supervising, evaluating and leading them in educational
process.
9. Identify advances in computing and communication technology as
powerful tools for education, information analysis and management.
10.Applyproblem solving and decision making skills.
11.Apply new research methodologies in medical sciences.

2. Intended Learning Outcomes from the program:
2/ 1 Knowledge and understanding:
A1 Describe the normal function of the human body at biochemical,
molecular and cellular aspects.
A2 Recognize the behavioral and psychological functions, workings of
the mind, interactions between body and mind.
A3 Recognize the development of human abilities, personality and normal
physiological and psychological development over the life cycle.
A4 Describe the defense mechanisms against injury and disease.
A5 Describe the aging process in terms of biologic, psychosocial and
clinical manifestations of age-related diseases.
A6 Describe human sexuality and reproductive health.
A7 State the altered functions of different systems of the body.
A8 Describe the various causes of maladies, and the ways in which they
operate on the body.
A9Identify the cultural and social factors in health and diseases.
A10 Identify the scientific progress the field of medical Physiology.
A11Describe the basics of ethics, medico-legal aspects of health problems,
malpractice and common medical errors
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A12 Apply principles and basic of quality assessment in the field of medical
Physiology.
A13 Describe the normal phases of growth and development of the body in
all stages of life.
A14 Identify the interaction between medical Physiology and other medical
sciences.
A15

Describe the interactions between different systems of the body that
maintain homeostasis and resist stress.

A16 Chemical transmitters and hormones; structure, sites of release,
receptors, mechanism of action.
A17 Electrical activities of excitable tissue and its ionic basis.
A18Identify different mechanisms by which the different systems of the
body perform its functions.
A19Describe the Symptoms and Signs, Natural history, Clinical
manifestations, differential diagnosis, early manifestation, normal and
abnormal Physiological responses.
2/ 2 Intellectual Skills:
B1

Relate basic science knowledge and skills to clinical problems.

B2

Integrate medical history, clinical examination, laboratory and
radiological results for diagnosis or list of differential diagnosis.

B3

Apply problem solving and decision making skills.

B4

Select properly investigations required for the identified medical
problem

B5Applya thesis or a review article about a scientific problem.
B6Plan of application development in the field of medical physioog.
B7Practice evident-based medicine in all scientific activities.
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B8 Evaluate the hazards in professional practice in the field of medical
Physiology.
2/ 3 professional and practical Skills:
C1 Perform essential basic practical skills relevant to clinical practice.
C2 Practice Basics of health and student safety and safety procedures.
C3 Design and implement a comprehensive management plan in the best
interest for the students in an effective, efficient and ethical manner
including health promotion and disease prevention.
C4 Perform common technical procedures and apply the essential basic
skills to evaluate the functions of different systems.
C5 Apply knowledge and understanding of the scientific thinking and
research methodologies.
C6 Ability to write scientific paper guided by evident based medicine.
C7 propose and manage seminars about recent research in Physiology.
C8

Evaluate current tools and methods in the field of Physiology and
apply new research methodologies.

C9 Evaluate of methods and tools in the field of medical physiology.
C10 design experimental protocol.
2/4 General Skills:
D1 Communicate effectively with: Colleagues, Faculty, the community
and the media.
D2 Demonstrate basic skills and positive attitudes towards teaching others
and demonstrate the effective use of educational principles to educate
students and fellow health professionals.
D3 Participate in managing team as leader and follower, and provide
leadership to other healthcare members and students by educating,
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motivating, supervising, evaluating and leading them in educational
process.
D4 Show time Management ability.
D5 Recognize the different data resources and its use in practice and
research.
D6 Self-assessment and identification of person safety and safety
procedures.
D7 Identify advances in computing and communication technology as
powerful tools for education, information analysis and management.
D8 Recognize and understand the different cultural believes and values in
the community.

II.Academic Reference Standards of the program:
Al-Azhar faculty of medicine for boys in Cairo adapted the
National Academic Reference Standard (NARS) Physiology M.D, which
match the Reference Standard of National Authority for Quality Assurance
and Accreditation of Education (NAQAAE) For M.D program.

III. Structure and content of the program:
A- Time duration of the program: Two Years at least.
B- Structure of the program: Thesis, medical Physiology and
Workshops about principles of quality assurance.
C- Courses of the program:
Code
Course Title Number
Number of hours /Week
number
of units Lectures Practical Tutorials
07-700phys-MD

Medical
Physiology

---
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IV.Course Content: (Attached) Code: 07-700-phys-Doc.
Title: Medical Physiology.
Content:1-Thesis
2-Applied Medical Physiology.
3- Workshops about principles of quality assurance.
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Study
Year
MD

V. Pre-requests for admission to the program:

درجة العالمية (دكتوراه الطب)
عدلت بقرار شيخ األزهر رقم  665لسنة 1998م
مــــادة ()55
يشترط في قيد الطالب لدرجة العالمية (دكتوراه الطب) أن يكون حاصالً على ماجستير
الطب في مادة التخصص أو إحدى المواد المتصلة بها بتقدير جيد علي األقل من جامعة
األزهر أو من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة من معهد
علمي آخر معترف به من الجامعة على أن يكون ممارسا ً للتخصص وقت التقدم للقيد.
ولمجالس األقسام تحديد أي ضوابط أخري تراها شرطا ً للقيد على أن تعرض على
مجلس الكلية للنظر في إقرارها .وذلك مع مراعاة نظام الجامعة لدراسة واالمتحان
للمواد اإلسالمية المقررة لغير خريجي األزهر.
مــــادة ()56
يشترط في الطالب لنيل درجة العالمية (دكتوراهالطب) ما يلي- :
 – 1أن يحضر المقررات الدراسية التي يقدمها مجلس القسم ويقرها مجلس الكلية.
 – 2أن يقوم ببحث مبتكر في موضوع يقرة مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية
لمدة سنتين على األقل من تاريخ القيد.
 – 3أن يقدم نتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشته فيها مناقشة علنية.
 – 4أن يجتاز بنجاح االختبارات المقررة وذلك طبقا ً لما في المادة ( )63من هذه
الالئحة
مــــادة ()57
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يجب أن تقدم الرسالة إلى القسم المختص بعد موافقة المشرف أو لجنة األشراف قبل
ميعاد االمتحان بشهرين على األقل وللطالب بعد موافقة مجلس الكلية علي قرار لجنة
الحكم بقبول الرسالة أن يقيد اسمه لالمتحان قبل موعده بشهر علي األقل.
مــــادة ()58
يشـترط لنجـاح الطـالـب في امتحـان درجـة العالميـة (دكتـوراه الطـب) أن يحصـل
علـي  % .6من النـهـايـة العـظمـي فـي جميــع االختبـارات وفي حـالـة تـعـدد أوراق
االختبــار يشترط حصوله على% .4على األقل في درجة كل ورقة على أن يكون
مــجمـــوع درجات أوراق االختبار الواحد ال تقل عن  % .6وإذا رسب الطالب في
أحد االختبارات المقــررة أعاد االمتحان في جميع االختبارات.
مــــادة ()59
عدلت بقرار شيخ األزهر  665لسنة 1998م
تنظم هذه المادة أعمال االمتحان لدرجة العالمية (دكتوراه الطب) الذي يعقد في نوفمبر
وإبريل من كل عام على النحو التالي.
أول ا  :لجنة وضع األسئلة والتحريري وتصحيح االمتحان.
 )1يشكل مجلس القسم على مستوي األساتذة أول كل دور لجنة الوضع األسئلة
التحريري تتكون من:
* رئيس القسم
* اثنين من األساتذة حسب األقدمية المطلقة لألساتذة العاملين بالقسم.
* أستاذ متفرغ بصفة دورية
* ويجوز ضم أحد األساتذة ممن أمضوا خمس سنوات في وظيفة أستاذ للجنة بصفة
دورية

ويرأس هذه اللجنة رئيس القسم أو من ينويه من األساتذة العاملين ويجوز ضم أساتذة
من الخارج من ذوي األقدمية والخبرة للجنة .وعلى أن يتم إعداد األسئلة صباح نفس
يوم االمتحان بالكلية.
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 ) 2تصحح الورقة التحريري بواسطة عدد من األساتذة الذين أمضوا خمس سنوات
علي األقل في وظيفة أستاذ كل على حدة وعلي أن توضع درجات كل منهم في كشف
خارجي علي النموذج المعد لذلك ويسلم الكشف لرئيس القسم ويؤخذ المتوسط وعلى
مجلس القسم تحدد العدد الالزم للتصحيح .
ثانيـا ا  :االمتحانات العملية والشفوية:
يقوم بامتحان كل طالب اثنان من الممتحنين على األقل وبحد أقصي ستة من
األساتذة الذين أمضوا ثالث سنوات على األقل في وظيفة استاذ.
ثالثـا :في حالة تباين الدرجات في اللجنة أو في الورقة الواحدة عن الدرجة التي تليها
بأكثر من  % .2يقوم رئيس القسم بإعادة التصحيح بلجنة أخري ممن يلوهم في
األقدمية ويؤخذ متوسط الدرجات.
رابعــا:أحكام عامة
 )1يتم اتباع األسلوب المناسب في امتحان الدكتوراه حسب ما يقرره مجلس القسمم علمي
مستوي األساتذة مع االلتزام بما جاء بالالئحة.
 )2في حالة عدم توافر العدد الكافي لألساتذة الذين ينطبق عليهم شرط األقدمية
الموضحة سالفا ً يمكن للقسم إشراك األساتذة حسب أقدميتهم وحسب الضوابط التي
يقرها مجلس القسم
 )3يراعي يشترك كل ممتحن بالقسم في بند واحد من بنود االختبار اإلكلينيكي أو
العملي أو الشفهي لكل طالب في نفس الدور وفي حالة عدم توافر العدد الكافي من
األساتذة يمكن إشراك األستاذ في أكثر من بند حسبما يقرره مجلس القسم.
 )4ضرورة االلتزام بدعوة ممتحن خارجي واحد على األقل من ذوي الخبرة واألقدمية
ويختار بواسطة مجلس القسمعلى مستوي األساتذة للمشاركة في أعمال االمتحان.
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مــــادة ( )60عدلت بناء على قرار شيخ األزهر رقم  873لسنة 1996م
ال يجوز للطالب أن يبقي مقيدا ً الدرجة العالمية (الدكتوراه) في الطب أكثر من أربع
سنوات دون قبول رسالة الدكتوراه من لجنة الحكم ويجوز لمجلس الكلية بناءا ً على
اقتراح المشرف وموافقة مجلس القسم أن يعطي الطالب مهلة أو أكثر ال يزيد مجموعها
عن سنتين ومن يناقش الرسالة خالل المدة المذكورة طلق فرصة دخول االمتحان .وفي
جميع األحوال في حالة بقاء قيد الطالب بعد  6سنوات من القيد يلتزم بتسديد تكاليف
استمرار قيده طبقا ً لما تقرره الجامعة.
مــــادة ()61
يبين في شهادة درجة العالمية (دكتوراهالطب) موضوع الرسالة
مــــادة (:)62
تبين الجداول اآلتية عدد االختبارات المقررة لدرجة العالمية (دكتوراه الطب)
 – 28درجة العالمية (دكتوراه الطب في العلوم الطبية األساسية)
علم وظائف األعضاء (الفسيولوجيا)
ثالثة اختبارات
 – 1اختبار تحريري من ورقتين مدة كل منها ثالث ساعات
 – 2اختبار عملي
 – 3اختبار شفوي
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VI. Methods and rules for assessment for attendance of the
program:
Method
1- Written examination
2- Oral examination.
3-Practical exam
4- Discussion of thesis.

VII. Methods of evaluation of the program:
Evaluator
1-End year Students
2-Graduates
3-Business men
4-External evaluator or
Examiner

Method
Not applicable
Survey
Not applicable
Report

Sample

Coordinators of the program: Prof. Dr: Adel Shalaby
Signature:
Head of the Department: Prof. Dr: Shebl Ramadan Ali
Signature:
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