
جامعة الكوفة شعبة االستحداث والقبول

كلية الدراسات العليا

ية لكل دراسةاسم المادة باللغة العربية لكل دراسةالخلفية العلمية للدراسةالتخصصنوع الدراسةالقسم العلميالكليةت ز اسم المادة باللغة االنكلي 

النسائية والتوليددبلوم عاليالنسائية و التوليدالطب1

بكالوريوس طب وجراحة عامة 

واكمل االقامة القدىم سنتان 

1/9/2019قبل 

Gynecologyنسائية

Obstetricتوليد

طب االطفالدبلوم عاليطب االطفالالطب2

بكالوريوس طب وجراحة عامة 

واكمل االقامة القدىم سنة 

1/9/2019واحدة  قبل 

Growth and developmentالنمو والتطور لالطفال

Nutritionالتغذية

ي الحاالت الطارئة عند 
 
االساسيات العامة ف

االطفال

General principles of pediatric 

emergencies

ي الوالدة
Principles of newborn careاساسيات العناية بحديث 

Vaccinationsالتطعيمات

اساسيات االمراض االلتهابية الشائعة
General principle of common infectious 

diseases

االساسيات العامة المراض الجهاز التنفسي 

ي  والدوران والهضمي والبولي والدموي والعصث 

والغدد الصماء

General principles of common 

problems in respiratory, cardiovascular, 

GIT, renal , hematological, neurological, 

endocrinology systems

يالطب3
يدبلوم عاليطب الباطث 

طب الباطث 

بكالوريوس طب وجراحة عامة 

واكمل االقامة القدىم سنة 

1/9/2019واحدة  قبل 

وية القلبية Ischemic heart disease     نقص التر

Management of heart failure معالجة عجز القلب

Hypertension      ارتفاع ضغط الدم

مية Rheumatic heart diseases      امراض القلب الروماتت  

معالجة ذات الرئة المجتمعية
      Management of community 

acquired pneumonia

Asthma, diagnosis and management     التشخيص والعالج, الربو

Management of COPD      معالجة امراض الرئة االنسدادية المزمنة

Carcinoma of bronchus      رسطان القصبة

ي للتدرن الرئوي
Drug therapy of pulmonary TB    العالج الدوائ 

9 من 1صفحة 
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Management of peptic ulcer diseases معالجة امراض القرح الهاضمة

Investigations for malabsorption   التحري عن سوء امتصاص الجهاز الهضمي

ي وتشخيص رسطانات 
 
االسباب , االنتماء الجغراف

الجهاز الهضمي

   Etiology, epidemiology  and diagnosis 

of GI malignancy

معالجة امراض الجهاز الهضمي االلتهابية
   Management of inflammatory bowel 

diseases

ي الوعائية اعراض وعالمات امراض الجهاز العصث 
   Clinical presentation of 

cerebrovascular diseases

ي للرصع
الفحوصات والعالج الدوائ 

   Investigations and drug treatment of 

epilepsy

الوصول التشخيصي اللتهاب المفاصل
   Approach for the diagnosis of 

inflammatory arthritis

Gout and pseudogout   داء النقرس وداء النقرس الكاذب

العوارض الجلدية لالمراض الباطنية
   Skin manifestations of medical 

illnesses

ي
التعامل العام مع التسمم الدوائ 

   General management of drug 

poisoning

ي
Principles of statistical analysisاساسيات التحليل االحصائ 

يالطب4
دبلوم عاليطب الباطث 

التداخل 

القسطاري

ط عمر المتقدم اقل   45يشتر

ة , سنة  يفضل ممن لدية فتر

ي مراكز القلب ويفضل 
 
تدريب ف

ي مركز النجف 
 
ان يكون , ف

المتقدم طبيب حاصل عىل 

ي 
ر
ي او العراف شهادة البورد العرئ 

ي او زمالة كلية 
ي الطب الباطث 

 
ف

,  (MRCP)االطباء الملكية 

المقابلة مع الطلبة والمفاضلة 

حسب الكفاءة

 Cardiology chpter in Davidsonsكتاب 

and harrisons

   Cardiology chapter in Davidsons and 

harrisons text

الجراحة العامةدبلوم عاليالجراحةالطب5

بكالوريوس طب وجراحة عامة 

واكمل االقامة القدىم سنة 

1/9/2019واحدة  قبل 

Basics of general surgeryاساسيات الجراحة العامة

9 من 2صفحة 
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ي    ح Surgical anatomyالتشر

Surgical physiologyالفسلجة

Surgical pathologyاالمراض

دبلوم عاليالجراحةالطب6
طب وجراحة 

العيون

بكالوريوس طب وجراحة عامة 

واكمل االقامة القدىم سنتان 

 مع تقديم 1/9/2019قبل 

ي بالعمليات   Logسجل طث 

book

Clinical science in ophalmologyطب وجراحة العيون الشيري

ي    ح, )العلوم االساسية لطب وجراحة العيون تشر

(اجنة , فسلجة, ادوية

Basic sciences in ophthalmology 

(Anatomy, embriology, 

physiology,pharmacology

ي الشيرية
clinical optics and refractionعلوم العدسات واالنكسار الضوئ 

9 من 3صفحة 
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كلية الدراسات العليا
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ماجستت االحياء المجهريةالطب1
االحياء المجهرية 

الطبية

ان يكون الطالب خري    ج الكليات 

ان / الحكومية الصباحية فقط 

يكون الطالب حاصل عىل 

ي 
 
الطب, )شهادة البكالوريوس ف

 (اوطب االسنان او الصيدلة 

ان / (وقد اكمل االقامة الدورية 

ة  يكون المتقدم من العشر

التمريض, الطب )االوائل لكليات

البيطري, التقنيات الطبية, 

وممن لديهم خدمة   (العلوم

ات وزارة الصحة  ي مختت 
 
سنة ف

ات الكليات المذكورة  او مختت 

وكليات المجموعة 

يستثث  الطلبة الثالث ./الطبية

ط  االوائل عىل اقسامهم من رسر

ات  ي المختت 
 
الخدمة لمدة سنة ف

ي الفقرة السابقة 
 
/ والوارد ف

وط اعاله عىل  تشي جميع الشر

جميع قنوات القبول

immunologyالمناعة

يا مرضية bacteriologyالبكتر

وسات طبية virologyالفت 

parasitologyالطفيليات طبية

mycoliogyالبفطريات طبية

9 من 4صفحة 
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ية لكل دراسةاسم المادة باللغة العربية لكل دراسةالخلفية العلمية للدراسةالتخصصنوع الدراسةالقسم العلميالكليةت ز اسم المادة باللغة االنكلي 

الفسلجة الطبيةماجستت علم وظائف االعضاءالطب2

ي  ان يكون الطالب احد خريج 

كليات الطب واكمل االقامة 

الدورية

Cardio Physiology فسلجة جهاز القلب واالوعية الدموية

Respiratory Physiologyفسلجة الجهاز التنفسي

Gastrointestinal Physiologyفسلجة الجهاز الهضمي

Physiology of nerves and musclesفسلجة األعصاب والعضالت

Renal Physiologyفسلجة الجهاز البولي

Endocrine Physiologyفسلجة الغدد الصماء

Blood Physiologyفسلجة الدم

Special sense Physiologyفسلجة الحواس الخاصة

Reproductives Physiologyفسلجة األنجاب

ي NeuroPhysiologyفسلجة الجهاز العصث 

وتينات Protein structuresتراكيب الت 

وتينات الدهنية Lipids & lipoproteinsالدهون والت 

وتينات واألحماض األمنية والبتايدات تأيض الت 
Metabolism of proteins , amino acids 

.and peptides

Metabolism of carbohydrates.تأيض الكاربوهيدرات

Metabolism of lipids.تأيض الدهون

يمدينات تركيب وتأيض البيورينات والت 
    Structures & metabolism of purines 

and pyrimidines

اكيب, األحماض النووية  والتأيض, التر
Nucleic acids,  structures and 

metabolism

Disorders of carbohydrates metabolism اعتالل تأيض الكاربوهيدرات

Disorders of lipid metabolismاعتالل تأيض الدهون

Disorders of amino acids metabolismاعتالل تأيض األحماض األمنية

Basic & clinical enzymologyعلم اإلنزيمات االساسي والشيري

Basic & clinical endocrinologyعلم الغدد الصم االساسي والشيري

وليات Disorders of electrolytes metabolism اعتالل تأيض االلكتر

9 من 5صفحة 
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كلية الدراسات العليا

ية لكل دراسةاسم المادة باللغة العربية لكل دراسةالخلفية العلمية للدراسةالتخصصنوع الدراسةالقسم العلميالكليةت ز اسم المادة باللغة االنكلي 
Amino acids and peptidesاالحماض االمنية و البتايدات

Structures of carbohydratesتراكيب الكاربوهيدرات

علم االمراضماجستت االمراضالطب4

ان يكون خري    ج احدى كليات 

ف بها  الطب العراقية المعتر

اواحدى كليات طب االسنان 

ف بها ويفضل من لديه  المعتر

ي احدى فروع علم 
 
تدريب ف

ط  االمراض من المشمولي   بالشر

ي الكليتي    اعاله من خريج 
االنفتي  

Cell injury, death and adaptationاالضطرابات الخلوية

Intracellular accumulationالتجمعات داخل الخلية

ي
Pathological calcificationالتكلس المرض 

Acute and chronic inflammationااللتهاب الحاد والمزمن

Mediators of inflammationوسائط االلتهاب

Repair and regenerationالشفاء

Hemodynamic disordersاالختالالت الدورانية

Neoplasiaاالورام

ماجستت االدويةالطب5
االدوية و 

العالجيات

ي  ان يكون الطالب احد خريج 

طب االسنان / كليات الطب

الصيدلة واكمل االقامة الدورية/

Pharmacologyادوية متقدم

therapeuticsعالجيات متقدم

االجنة الشيريماجستت الجراحة البوليةالطب6
عىل / بكالوريوس طب وجراحة 

ان يكون قداكمل االقامة الدورية
الطبعة الرابعة/ كتاب تقنيات االنجاب المعان

Text book of assisted reproductive 

techniques. Fourth Edition (volume1): 

Laboratory perspectives. Chapters: 

Gamete collection, preparation and 

selection; Micromanipulation; Culture, 

selection and transfer of human embryo

9 من 6صفحة 
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الطبعة الحادية عشر/ كتاب الفسلجة الطبية

Text book of medical physiology 

(eleventh edition). Guyton and hall , 

chapters:- chapter 80 Reproductive and 

hormonal function of the male, chapter 

81 female physiology before pregnancy 

and female hormone.

 الطبعة التاسعة عشرgynecologyكتاب 

Gynecology by ten teachers(19th 

edition): chapter 2 (embryology and 

anatomy), chapter 8(subfertility)

الطبعة الثانية عشر/ كتاب االجنة الطبية

Longman's medical embryology (12th 

edition) chapter:(1)Introduction to 

molecular regulation and signaling, 

chapter 2(Gametogenesis), chapter 3 

(First week of development)

الطبعة الخامسة/ دليل منظمة الصحة العالمية

WHO laboratory manual for 

examination and processing of human 

semen (5th edition),part 1(semen 

analysis),part2 (sperm preparation)

الفسلجة الطبيةالدكتوراهعلم وظائف االعضاءالطب1

ان يكون حاصل عىل شهادة 

ي الطب والجراحة 
 
البكالوريوس ف

العامة اوطب االسنان او 

ان يكون حاصل عىل / الصيدلة 

شهادة الماجستت  من كلية 

ي الفسلجة الطبية (الطب)
 
ف

CardioPhysiologyفسلجة جهاز القلب واالوعية الدموية

Respiratory Physiologyفسلجة الجهاز التنفسي

Gastrointestinal Physiologyفسلجة الجهاز الهضمي

Physiology of nerves and musclesفسلجة األعصاب والعضالت

Renal Physiologyفسلجة الجهاز البولي

9 من 7صفحة 
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كلية الدراسات العليا

ية لكل دراسةاسم المادة باللغة العربية لكل دراسةالخلفية العلمية للدراسةالتخصصنوع الدراسةالقسم العلميالكليةت ز اسم المادة باللغة االنكلي 
Endocrine Physiologyفسلجة الغدد الصماء

Blood Physiologyفسلجة الدم

Special sense Physiologyفسلجة الحواس الخاصة

Reproductives Physiologyفسلجة األنجاب

ي NeuroPhysiologyفسلجة الجهاز العصث 

الكيمياء الحياتيةالدكتوراهالكيمياء الحياتيةالطب2

ان يكون المتقدم حاصل عىل 

شهادة الماجستت  من كليات 

ي اختصاص 
 
الطب او الصيدلة ف

الكيمياء الحياتية حرصا

وتينات Protien structures.تراكيب الت 

Amino acids & peptides.األحماض األمنية والبتايدات

Structures of carbohydrates.تراكيب الكاربوهيدرات

وتينات الدهنية Lipids & lipoproteins.الدهون والت 

وتينات واألحماض األمنية والبتايدات تأيض الت 
Metabolism of proteins , amino acids, 

and .peptides

Metabolism of carbohydrates.تأيض الكاربوهيدرات

Metabolism of lipids.تأيض الدهون

يمدينات تركيب وتأيض البيورينات والت 
Structures & metabolism of purines and 

.pyrimidines

اكيب, األحماض النووية  Nucleic acids,  structures & metabolismوالتأيض, التر

Disorders of carbohydrates metabolism. اعتالل تأيض الكاربوهيدرات

Disorders of lipid metabolism.اعتالل تأيض الدهون

Disorders of amino acids metabolismاعتالل تأيض األحماض األمنية

Disorders of electrolytes metabolism اعتالل تأيض

وليات  االلكتر

Basic & clinical enzymologyعلم اإلنزيمات االساسي والشيري

Basic & clinical endocrinologyعلم الغدد الصم االساسي والشيري

Liver function testsفحوصات وظائف  الكبد

9 من 8صفحة 
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كلية الدراسات العليا

ية لكل دراسةاسم المادة باللغة العربية لكل دراسةالخلفية العلمية للدراسةالتخصصنوع الدراسةالقسم العلميالكليةت ز اسم المادة باللغة االنكلي 
Renal function testsفحوصات وظائف الكىل

 Basic & dynamic tests in endocrinologyفحوصات الغدد الصم األساسية والمتحركة

ية Biochemical techniquesالتقنيات المختت 

Immuno biochemistryالكيمياء الحياتية المناعية

Enzyme kineticsحركيات االنزيمات
Molecular diagnostic testsفحوصات التشخيص الجزيث 

علم االمراضالدكتوراهاالمراضالطب3

انيكون حاصل عىل شهادة 

ي علم االمراض او 
 
الماجستت  ف

امراض الفم من كلية طب 

ان يكون خري    ج احدى / االسنان

ف  كليات الطب العراقية المعتر

بها اواحدى كليات طب االسنان

Cell injuryاصابة الخلية

 Cellular adaptationsالتكيف الخلوي

Hemodynamic disordersاالختالالت الدورانية

Neoplasiaاالورام

Environmental pathologyاالمراض البيئية

Diseases of female genital tractامراض الجهاز التناسىلي االنثوي

Diseases of the breastامراض ا لثدي

Diseases of respiratory systemامراض الجهاز التنفسي

Acute and chronic inflammationاأللتهاب الحاد والمزمن

9 من 9صفحة 


