
                                                                                          

 جبهعت الكىفت 

 /كليت 

 /دبلىم عبلبشًبهج هبجستيش / دكتىساٍ

: يعذ بشًبهج الذساسبث العليب الوبجستيش في قسن التحليالث الوشضيت خطىة إيجببيت وتقذهيت في سفع الوستىي ًبزة عي البشًبهج  -1

العلوي لخشيجي قسن التحليالث الوشضيت هي خالل هٌحهن شهبداث عليب في تخصصبث طبيت هختلفت لهب الذوس في سفع الوستىي 

 وهختبشاث وصاسة التعلين العبلي  الصحي والىعي الصحي في العبهليي في هختبشاث الصحت

 : اعذاد كىادس طبيت علويت راث شهبدث عليب في هجبل التحليالث الوشضيتالهذف هي البشًبهج 

 : سفع الوستىي العلوي للعبهليي في الوستشفيبث ووصاسة التعلين العبلي أالهويت االقتصبديت 

 هعلىهبث عي البشًبهج -2

 العلىم  الكليت 

 التحليالث الوشضيت  القسن

اسن 

 البشًبهج

 الوبجستيش 

الذسجت 

 العلويت

 أستبر  , أستبر هسبعذ , هذسط اقذم اى تطلب االهش 

أهذاف 

 البشًبهج

التي تسبهن في سفع الوستىي اعذاد كىادس هي حولت شهبدة الوبجستيش في تخصص التحليالث الوشضيت وفشوعهب 

تىضيفهن في وصاساث الصحت والتعلين العبلي والوختبشاث الصحيت والوختبشاث الثقبفي والعلوي والصحي هي خالل 

 الوشكضيت العلويت .

عذد 

السبعبث 

الوعتوذة 

في 

 البشًبهج

 سبعت  24

 

 ششوط القبىل -3

الخشيجيي هي قسن التحليالث الوشضيت هي كليبث العلىم الصشفت وكليت العلىم التطبيقيت وكليبث التقٌيبث  الوتطلببث االكبديويت :

 الصحت والطبيت 

 خطت الذساسيت ال -4

Table core courses 



Credit hourse Pre-requitic course Course title Course code 

2  Advance  immunity LAIM 

2  Medical physiology LAPH 

2  Advance molecular 

biology 

LAMO 

2  Medical microbiology LAMI 

2  Clinical biochemistry LACLC 

1  English language LAEL 

1  Biostatics  LABIS 

-  Research methodology  LAMET 

Table elective courses 

Credit hourse Pre- Requisite course Course title Course code 

2  Hematology  LAPH 

2  Medical 

parasitology 

LAPA 

2  Microbial 

diagnosis 

LADIG 

2  Pathogenic 

bacteria 

LABAC 

2  Medical fungi LAFUN 

2  biotechnology LABITE 

2  Human genetic LAHGE 

2  Endocrinology LAIND 

1  English language LAEL2 

-  Seminar  LASEM 

 

Table  Suggested courses plan for Research track 

semester Course code Course title  Credit hours total 

Level 1     

Level2     

Total 

 

Table  Suggested courses plan for Coursework  track 



semester Course code Course title  Credit hours total 

Level 1     

Level2     

Total 

 

 :الخطت الذساسيت 

 هقشساث الوستىي االول 

 عذد الىحذاث  الوتطلببث السببقت  اجببسي او اختيبسي سهض الوقشس اسن الوقشس 

 2  اجببسي LAIM الوٌبعت الوتقذم 

 2  اجببسي  LAPH الفسلجت الطبيت

ببيلىجي جضيئي 

 هتقذم

LAMO 2  اجببسي 

احيبء هجهشيت 

 طبيت

LAMI  2  اجببسي 

 2  اجببسي LACLC كيويبء سشيشيت 

 1  اجببسي  LAEL اللغت االًكليضيت

 1  اجببسي LABIS اإلحصبء الحيبتي

 -  اجببسي  LAMET طشائق بجث

     

    8    الوجوىع

 

 هقشساث الوستىي الثبًي

 عذد الىحذاث  الوتطلببث السببقت  اجببسي او اختيبسي سهض الوقشس اسن الوقشس 

 اهشض دم 

 

 

LAPH 2  اجببسي 

 2  اجببسي LAPA طفيليبث طبيت

تشخيص 

 هيكشوبي

LADIG 2  اجببسي 

 2  اختيبسي LABAC بكتشيب هشضيت 

 2  اختيبسي LAFUN فطشيبث طبيت 

 2  اختيبسي LABITE تقبًت احيبئيت 

وساثت ًسيجيت 

 بششيت 

LAHGE 2  اختيبسي 

 2  اختيبسي LAIND غذد صن 

 1  اجببسي LAEL2 لغت إًكليضيت 

 -  اجببسي LASEM حلقبث ًقبشيت 



 الوجوىع

 

 هقشساث الوستىي الشابع

اجببسي او  سهض الوقشس اسن الوقشس 

 اختيبسي

الوتطلببث 

 السببقت 

 عذد الىحذاث 

     الشسبلت

 الوجوىع

 

 

 

 

 

 :الوقشساث االختيبسيت 

 

 السبعبث الوعتوذة اسن الوقشس الوقشسسهض  م

1 LABAC  2 بكتشيب هشضيت 

2 LAFUN  2 فطشيبث طبيت 

3 LABITE  2 تقبًت احيبئيت 

4 LAHGE  2 وساثت ًسيجيت بششيت 

5 LAIND  2 غذد صن 

    

 


