
                                                                                          

 جامعت الكىفت 

 الطب /كليت 

 بزنامج / دكتىراه

الصحٌة   ٌُساهم الفرع و ضمن خطة الكلٌة و الجامعة فً انجاز بحوث تطبٌقٌة تهدف لحل مشاكل المجتمع: نبذة عن البزنامج -1

  وعادة ما ٌتم ذلك عبر إنشاء ِفرق بحثٌة كفوءة و باختصاصات متعددة تخدم الهدف االساسً من البحث و حسب الحاجة لذلك.

 إعداد مجموعة من الخرٌجٌن من حملة شهادة الدكتوراه لخدمة الِعلم و المجتمع.: الهذف من البزنامج 

 شاكل الُمجتمعتتمحور حور إمكانٌة حل م: أالهميت االقتصاديت 

 معلىماث عن البزنامج -2

 الطب الكليت 

 الفسلجت القسم

 دكتوراه فسلجة طبٌة  اسم البزنامج

 دكتوراه  الذرجت العلميت

 منح شهادة دكتوراه أهذاف البزنامج

عذد الساعاث المعتمذة 

 في البزنامج

 ساعة موزعة على فصلٌن 855سنة تحضٌرٌة ...  1
 سنة بحث  5

 

 شزوط القبىل -3

المتطلبات االكادٌمٌة : ماجستٌر فسلجة طبٌة من كلٌات الطب حصراً على ان ٌكون البكالورٌوس فً الطب و الجراحة أو طب 

 االسنان أو الصٌدلة 

 خطت الذراسيت ال -4

8-  

Table core courses 

Credit hourse Pre-requisite Course Course title Course code 

150 hr. - Physiology Course    1 

12 hr. - Genetics  

24 hr - Methodology & Statistics  

24 hr. - English  

36 hr. - Seminar  

180 hr. - Physiology Course     2 

36 hr. - Lab. Techniques  

24 hr. - English  



12 hr. - Computer  

24 hr. - Seminar  

 

 

Table selective courses 

Credit hours Pre-requisite Course Course title Course code 

24 hr. - Discussion Course    2 

Table Suggested courses plan for Research track 

total Credit hours Course title Course code semester 

24 hr. 24 hr. Discussion Course    1 Level 1 

24 hr. 24 hr. Discussion Course    2 Level 2 

Total: 48 hr. 

Table Suggested courses plan for Coursework  track 

total Credit hours Course title Course code semester 

60 hr. 60 hr. Supervisor follow-up Thesis Level 1 

60 hr. 60 hr. Supervisor follow-up Thesis Level 2 

Total: 120 hr. 

 الخطة الدراسية

 مقررات المستوى االول

 الساعاتعدد  المتطلبات السابقة اجباري او اختياري رمزالمقرر اسم المقرر

 181 - اجباري - الفسلجة الطبٌة 1فصل 

 69 - اجباري - السمنار 

 181 - اجباري - الفسلجة الطبٌة 5فصل 

 69 - اجباري - التقنٌات المختبرٌة 

 57 - اجباري - السمنار 

 المجموع

 مقررات المستوى الثاني

 الساعاتعدد  المتطلبات السابقة اجباري او اختياري رمز المقرر اسم المقرر

 15 - اجباري - الخالٌا و الجٌنات

 57 - اجباري - طرائق البحث و االحصاء الطبً

 57 - اجباري - 1االنكلٌزي/ف

 57 - اجباري - 5االنكلٌزي/ ف

 15 - اجباري - الحاسبات

 المجموع

 مقررات المستوى الرابع

 عدد الوحدات المتطلبات السابقة اجباري او اختٌاري رمزالمقرر اسم المقرر

اكمال السنة  اجباري - االطروحة
 التحضٌرٌة

 وحدة 61

 المجموع

 المقررات االختيارية



 عدد الساعات اسم المقرر رمز المقرر اسم المقرر

- - - - 

 


