
                                                                                          

 كلية / الطب/ جامعة الكوفة 

 فرع االدوية والعالجيات

 كتوراهدراسة الدبرنامج 

========================================================== 

 :  بزنبيج انذكتىراهنبذة عن  -1

الكادر المتخصص من خالل نظام الكورسات الدراسٌة  تأهٌلٌعمل برنامج دراسة الدكتوراه فً فرع االدوٌة والعالجٌات على 

تقٌٌم وتطوٌر االدوٌة والعالجات الضرورٌة المٌدانٌة الالزمة لحل التحدٌات الصحٌة فً وإنجاز البحوث المٌدانٌة فً مجال 

 المجتمع ومراكز البحوث

في يجبل بنكبدر انطبي انًتخصص ين حًهت انذكتىراه بتزويذ انكهيبث وانًزاكز انبحثيت وانًؤسسبث انصحيت : بزنبيج انهذف ين ان

انتذريس وانتذريب وانبحث انذوائي وإدارة تصزيف وتطىيز االدويت وتنسيق انعًم يع انتخصصبث انطبيت ضًن فزق انعًم 

 وانبحث انسزيزي

 :  أالهًيت االقتصبديت 

االقتصادي األقل فضال عن االسهام المكلفة وفقا لدراسات الجدوى ذات العبئ تطوٌر االدوٌة واالسهام فً حل التحدٌات الصحٌة 

 المستقبلً فً المراقبات الدوائٌة المحلٌة وانشاء الدراسات واإلنتاج الدوائً

 يعهىيبث عن انبزنبيج -2

 الطب انكهيت 
 االدوٌة والعالجٌات انقسى
 دكتوراه ادوٌة وعالجٌات انبزنبيجاسى 

 دكتوراه انذرجت انعهًيت
 تبهيم انكبدر انطبي انًتخصص ين حًهت انذكتىراه في االدويت وانعالجيبث أهذاف انبزنبيج

 سنة بحث 2سنة تحضٌرٌة      1 عذد انسبعبث انًعتًذة في انبزنبيج
 

 : انقبىل شزوط-3

  :انًتطهببث االكبديًيت 

 . العامةماجستٌر ادوٌة وعالجٌات من كلٌات الطب حصرا على ان ٌكون البكالورٌوس فً الطب والجراحة 

 

 



 انخطت انذراسيت  -3

Table core courses 

Credit hourse Pre-requitic course Course title Course code 

5 credits 45 hrs theory, 30 
hrs practical  

Competition exam General Pharmacology Semester 1 

4 credits 30 hrs theory, 30 
hrs practical 

Competition exam Advanced Pharmacology  

2 credits 15 hrs theory, 15 
hrs practical 

- Immunology  

2 credits 15 hrs theory, 15 
hrs practical 

- Pathology  

2 credits 15 hrs theory, 15 
hrs practical 

- Biochemistry  

2 credits - Seminar  

 

Credit hourse Pre-requitic course Course title Course code 

4 credits 30 hrs theory, 30 hrs 

practical 

Competition exam General Pharmacology Semester 2 

4 credits 30 hrs theory, 30 

hrs practical 

Competition exam Selective Pharmacology  

4 credits 30 hrs theory, 30 hrs 

practical 

Competition exam Therapeutics  

3 credits 30 hrs theory, 15 

hrs practical 

- Molecular biology  

1 credits - Seminar  

2 credits - English  

 

Table elective courses 

Credit hourse Pre- Requisite course Course title Course code 

  No electives  Semester 1 

  No electives Semester 2 



 

Table  Suggested courses plan for Research track 

semester Course code Course title  Credit hours total 

Level 1 Semester 1 Lab technology  2 30 

Level2 Semester 2 Lab technology  2 30 

Total 

 

Table  Suggested courses plan for Coursework  track 

semester Course code Course title  Credit hours total 

Level 1 English  - 2 30 

Level2 - - - - 

Total 

 

 :انخطت انذراسيت 

 يقزراث انًستىي االول 
 عذد انىحذاث  انًتطهببث انسببقت  اجببري او اختيبري انًقزرريز  اسى انًقزر 
 5 تقييى اجببري - ادويت عبيت

 4 تقييى اجببري - ادويت يتقذو

 2 - اجببري - ينبعت

 2 - اجببري  ايزاض

 2 - اجببري  كيًيبء

 2 - اجببري  سًنبر

 2 - اجببري  انكهيزي

 انًجًىع
 

 يقزراث انًستىي انثبني

 عذد انىحذاث  انًتطهببث انسببقت  اجببري او اختيبري ريز انًقزر اسى انًقزر 

 4 تقييى اجببري - ادويت عبيت

 4 تقييى اجببري - اختيبريادويت 

 2 - اجببري - احيبء جزيئي

 2 - اجببري  سًنبر

 انًجًىع

 



 يقزراث انًستىي انزابع

اجببري او  ريز انًقزر اسى انًقزر 

 اختيبري

 عذد انىحذاث  انًتطهببث انسببقت 

اكمال السنة  اجباري - الطزوحتا

 التحضٌرٌة

36 

 انًجًىع

 

 

 :انًقزراث االختيبريت 

 

 انسبعبث انًعتًذة اسى انًقزر ريز انًقزر المقرر ىاس
 - اليىجذ يقزر اختيبري - االول
  اليىجذ يقزر اختيبري  انثبني

 


