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 : انًاجستُزنثذج عن تزنايج  -1

نهًساهًح فٍ تطثُقُح انثحىث ان ءَقىو تزنايج انًاجستُز فٍ فزع االدوَح وانعالجُاخ فٍ اعذاد وتذرَة طهثح انًاجستُز عهً اجزا

  .عن طزَق انذراسح واكساب انًهاراخ انثحثُح نصحُحًشاكم اانحم 

لرفد الكلٌات الطبٌة والمؤسسات الصحٌة بالمالك الساند فً البحوث من حملة شهادة الماجستٌر  كادر تاهٌل: انهذف ين انثزنايج 

 الدوائٌة وإالشراف على الٌة الصرف الدوائً واالشراف المختبري

 االسهام فً التطوٌر العالجً: أالهًُح االقتصادَح 

 يعهىياخ عن انثزنايج -2

 الطب انكهُح 
 االدوٌة والعالجٌات انقسى

 وعالجٌاتماجستٌر ادوٌة  اسى انثزنايج
 ماجستٌر انذرجح انعهًُح

 منح شهادة الماجستٌر  أهذاف انثزنايج
 سنة تحضٌرٌه  1 عذد انساعاخ انًعتًذج فٍ انثزنايج

 سنة بحث ١

 

 

 شزوط انقثىل -3

 .واالمتحان التنافسً بكالورٌوس فً الطب والجراحه العامة مع استٌفاء ضوابط القبول فً الجامعة والكلٌة :انًتطهثاخ االكادًَُح 

 

 

 

 

 



 

 انخطح انذراسُح  -4

Table core courses 

Credit hourse Pre-requitic course Course title Course code 

4 Assessment  Advanced Pharmacology  Semester 1 

According to the 
committee  

- Corebiomedicine  

1 - Seminar   

    

 

Credit hourse Pre-requitic course Course title Course code 

4 Assessment  Advanced Pharmacology  Semester 2 

2 Assessment General Pharmacology   

2 - Therapeutics  

1 - Seminar   

 

 

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 

 

 :انخطح انذراسُح 

 

 يقزراخ انًستىي االول 
 عذد انىحذاخ  انًتطهثاخ انساتقح  اجثارٌ او اختُارٌ ريز انًقزر اسى انًقزر 

 4 تقُُى اجثارٌ - االدوَح انًتقذو

 حسة انهجنح - اجثارٌ - االحُاء انطثٍ

 1 - اجثارٌ - انسًنار

 انًجًىع
 

 يقزراخ انًستىي انثانٍ

 عذد انىحذاخ  انًتطهثاخ انساتقح  اجثارٌ او اختُارٌ ريز انًقزر اسى انًقزر 

 4 تقُُى اجثارٌ - انعاو االدوَح

 2 تقُُى اجثارٌ - انًتقذواالدوَح 

 2 - اجثارٌ - انعالجُاخ

 1 - اجثارٌ - انسًنار

 انًجًىع

 

 يقزراخ انًستىي انزاتع

اجثارٌ او  ريز انًقزر اسى انًقزر 

 اختُارٌ

 عذد انىحذاخ  انًتطهثاخ انساتقح 

اكمال السنة  اجباري - انزسانح

 التحضٌرٌه

3٣ 

 انًجًىع



 

 :انًقزراخ االختُارَح 

 

 انساعاخ انًعتًذج اسى انًقزر ريز انًقزر المقرر ىاس
 - الَىجذ يقزر اختُارٌ - االول
  الَىجذ يقزر اختُارٌ  انثانٍ

 

 


