
 

 جاهعت الكىفت 

 الطب /كلٍت 

 ً/ الجزاحت العاهت/دبلىم عالبزناهج هاجظتٍز / دكتىراه

زي والتذرٌب الظزٌزي فً اختصاص الجزاحت ظدراطت ههنٍت لوذة طنت كاهلت هشتولت على التذرٌض الن //نبذة عن البزناهج -1

 العاهت.

 العاهت.تخزٌج كادر طبً هتخصض بالجزاحت  -://الهذف هن البزناهج 

 الوظاهوت فً تقذٌن الخذهت الصحٍت فً هظتشفٍاث وسارة الصحت. //أالهوٍت االقتصادٌت 

 هعلىهاث عن البزناهج -2

 الطب الكلٍت 
 الجراحة القظن

 الدبلوم العالي في الجراحة العامة اطن البزناهج
 دبلوم عالي الذرجت العلوٍت

 تخرج كادر طب من االطباء االختصاص  أهذاف البزناهج
 رفع المستوى العلمي والبحثي للكلية

 ساعة 081 عذد الظاعاث الوعتوذة فً البزناهج
 شزوط القبىل -3

 اقاهت قذهى فً الجزاحت العاهت لوذة طنتٍن -

 ( بالعولٍاث الجزاحٍت التً حضز فٍها Logboockتقذٌن تشكٍت ) -

 شهادة البكالىرٌىص طب وجزاحت عاهت الوتطلباث االكادٌوٍت :

 خطت الذراطٍت ال -4

Table core courses 

Credit hourse Pre-requitic course Course title Course code 

09 

12 

12 

12 

6 

24 

24 

----- Basic: 

Surgical pathology 

Surgical anatomy 

Surgical physiology 

Critical appraisal 

General surgical principals 

Operative training 

 

09    



Table elective courses 

Credit hours Pre- Requisite 

course 

Course title Course code 

10 

 

35  

--- Scientific clinical and ethical 

performance 

Lectures on surgical specialties 

(orthopedic, thoracic, urinary, 

neurosurgical, plastic,..)  

 

  General surgery (final exam)   

 

Table  Suggested courses plan for Research track 

semester Course code Course title  Credit hours total 

Level 1  dissertation 45  

Level2     

Total 

Table  Suggested courses plan for Coursework  track 

semester Course code Course title  Credit hours total 

Level 1     

Level2     

Total 

 

 :الخطت الذراطٍت 

 مقررات المستوى االول

 عدد الوحدات المتطلبات السابقة اجباري او اخياري رمز المقرر اسم المقرر

Basic  -- 6 -- اجباري 

 6    المجموع 

 

 مقررات المستوى الثاني

 عدد الوحدات المتطلبات السابقة اجباري او اخياري رمز المقرر اسم المقرر

Scientific clinical and 

ethical performance 

 3 -- اجباري --

General surgery (final 

exam)  

 81 -- اجباري --

 18    المجموع 

 

 المستوى الرابعمقررات 

 عدد الوحدات المتطلبات السابقة اجباري او اخياري رمز المقرر اسم المقرر

Dissertation -- 3 -- اجباري 

 3    المجموع 

 

 



 

 :الوقزراث االختٍارٌت 

 

 الظاعاث الوعتوذة اطن الوقزر رهش الوقزر م

    

    

 


