
                                                                                          

 جامعة الكوفة

 الكلية: الطب

 الفرع: علم وظائف االعضاء

 الماجستيربرنامج : دراسة 

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

الصحٌة و عادة ما ٌتم ذلك عبر إنشاء ِفرق بحثٌة كفوءة و باختصاصات متعددة تخدم الهدف االساسً من   المجتمع

 البحث و حسب الحاجة لذلك.

 لخدمة الِعلم و المجتمع. الماجستٌرالهدف من البرنامج: إعداد مجموعة من الخرٌجٌن من حملة شهادة 

  حور إمكانٌة حل مشاكل الُمجتمع  االهمٌة االقتصادٌة: تتمحور

 معلومات عن البرنامج  -2

 الطب   الكلية 

 فرع علم وظائف االعضاء القسم 

 ماجستٌر فسلجة طبٌة  اسم البرنامج

 ماجستٌر  الدرجة العلمٌة 

 منح شهادة ماجستٌر اهداف البرنامج

عدد الساعات المعتمدة 
 فً البرنامج

 ساعة موزعة على فصلٌن 516سنة تحضٌرٌة ...  1

 سنة بحث  1

 

 شروط القبول  -3

 لورٌوس صٌدلة أو بكلورٌوس طب اسنان الورٌوس طب وجراحة عامة أو بكاالمتطلبات االكادٌمٌة : بك

 الخطة الدراسٌة  -4

  Table core courses  

Credit hourse Pre-requisite Course Course title Course code 

96 hr. - Physiology Course    1 

144 hr. - Core biomedicine + 
Methodology & Statistics 

+ English 

 

36 hr. - Seminar  

180 hr. - Physiology Course     2 

24 hr. - English  

12 hr. - Computer  

24 hr. - Seminar  



 

 

 

Table elective 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 

Total: 60 hr. 

 

 الخطة الدراسية

 مقررات المستوى االول

 الساعاتعدد  المتطلبات السابقة اختيارياجباري او  رمزالمقرر اسم المقرر

 96 - اجباري - الفسلجة الطبٌة 1فصل 

 33 - اجباري - السمنار 

 181 - اجباري - الفسلجة الطبٌة 2فصل 

 24 - اجباري - السمنار 

 المجموع

 مقررات المستوى الثاني

 الساعاتعدد  المتطلبات السابقة اجباري او اختياري رمز المقرر اسم المقرر

الطبً االحٌائً + طرائق البحث 
و االحصاء الطبً + اللغة 

 االنكلٌزٌة

 144 - اجباري -

 24 - اجباري - 2االنكلٌزي/ ف

 12 - اجباري - الحاسبات

 المجموع

 مقررات المستوى الرابع

 عدد الوحدات المتطلبات السابقة اجباري او اختٌاري رمزالمقرر اسم المقرر

اكمال السنة  اجباري - الرسالة
 التحضٌرٌة

 وحدة 11

 المجموع

 المقررات االختيارية



 عدد الساعات اسم المقرر رمز المقرر اسم المقرر

- - - - 

 


