
 جامعة الكوفة الكلية: الطب 

 األمراض والطب العدلي  الفرع:

 ماجستيررنامج: دراسة الالب

ٌساهم الفرع وضمن خطة الكلٌٌة والجامعة ًفً انجاز بحوث تطبقٌه تهدف لحل مشاكل المجتمع : ُنبذة عن البرنامج -1

تخدم الهدف االساًسً من البحث وحسب والصٌحة وعادة ما ٌتم ذلك عبر إنشاء ِفرق بحٌثة كفؤة وباختصاصات متعددة 

 .الحاجة لذلك

 والمجتمعلم علخدمة ال ماجستٌرن من حملة شهادة الرٌجٌ: إعداد مجموعة من الخلهدف من البرنامجا         

 مجتمع حل مشاكل النٌة إمكا لة: تتمحور حوٌقتصاداالة ٌهماال    

 معلومات عن البرنامج -2

 الطب   الكلية
 والطب العدلًاالمراض  القسم

 امراض  ماجستٌر اسم البرنامج

 ماجستٌر الدرجة العلمٌة

 منح شهادة ماجستٌر اهداف البرنامج 

 عدد الساعات توزع على فصلٌن 545 واحدةضٌرٌة سنة تح عدد الساعات المعتمدة فً البرنامج
 واحدة  سنة بحثٌة

 روط القبولش -3

 الطب حصراً كلٌات من  بكالورٌوس: ٌةمٌكادالالمتطلبات ا

 ةيدراسالخطة ال-

Credit hours  Pre-requisite Course Course title  Course 
code  

120 hr. - Advance pathology Course 1 

60 hr. - Core biomedicine   

  
 

  

30 hr. - Methodology & Statistics  

30 hr. - Seminar  

15 hr. - English  

105 hr. - Histopathology Course2 

15 hr. - Genetic pathology  

30 hr. - Hematology  

15 hr. - Cytology  

30 hr.  Seminar  

15 hr.  English   
 

Table elective courses 

Course code  Course title Pre-requisite Course  Credit hours 

Course 2 Discussion - 24h 

 



 

Table Suggested courses plan for Research track 

Semester  Course code Course title Credit hours Total 

Level 1 Course 1 Discussion 24 24hr. 

Level 2 Course 2 Discussion   

Total: 24 hr. 

 

Table Suggested courses plan for Coursework track 

Semester  Course code Course title Credit hours Total 
Level 1 Thesis Supervisor follow-up 60 hr. 60 hr. 60 hr. 60 hr. 

Total : 60 hr. 

 

 الخطة الدراسية
 االولمقررات المستوى 

رمز  اسم المقرر
 المقرر

المتطلبات  اجباري او اختٌاري
 السابقة

عدد 
 الساعات

  - اجباري - Advance pathology فصل اول

 Hematology - اجباري -  

  - اجباري - histopathology فصل ثانً

 Cytology - اجباري -  

  - اجباري - وراثة طبٌة 

 المجموع

 

 مقررات المستوى الثاني
عدد  المتطلبات السابقة اجباري او اختٌاري رمز المقرر اسم المقرر

 الساعات

 Core biomedicine فصل اول
Methodology & 

Statistics + English   

  - اجباري -

  - اجباري - السمنار 

  - اجباري -  السمنار فصل ثانً

 English   - اجباري -  
 

 

 مقررات المستوى الرابع

المقرر   رمز اسم المقرر  عدد الوحدات المتطلبات السابقة  اجباري او اخٌتاري  
 وحدات 15  اكمال السنة التحضٌرٌة اجباري - لرسالةا

 المجموع

 

 ختياريةاال المقررات
 

 عدد الساعات اسم المقرر  رمز المقرر اسم المقرر

- - - - 

 


