
 قار ذي  جامعة الطب كلية/ المفتوحه العليا للدراسات الدراسية للفصلين األول والثاني المواد

 ٢٢٢٢-ـ٢٢٢٢للعام الدراسي 

 العالي الجراحة العامة: مالدبلو .1

 مواد الفصل الثاني ت مواد الفصل األول ت

التشريح الطبي علم مبادئ 1  االشعة علم مبادئ 1 

 والكسور العظام جراحة 2 العامة الجراحة 2

البولية المجاري جراحة 3  واالوعية الصدر جراحة 3 
 الدموية

التخدير علم مبادئ 4  الدماغ جراحة 4 

   عالجيات 5

منهجية البحث العلمي  6
 والتحليل االحصائي

  

   علم االمراض الجراحي 7

 

 ماجستير األحياء المجهرية الطبية: .2

 الثانيمواد الفصل  ت مواد الفصل األول ت

 علم البكتريا التخصصي 1 علم البكتريا العام 1

 طرق البحث 2 علم األحياء الجزيئي 2

 الفطريات الطبية 3 االحصاء الطبي 3

 الكيمياء الحياتية 4 علم األمراض 4

 الطفيليات الطبية 5 المناعة 5

 حلقة نقاشية 6 الفايروسات الطبية 6

 الرساله  7 اللغة االنكليزية 7

 

 الدبلوم العالي األشعة التشخيصية:- .3

 تخصصمواد ال ت مواد الفصل األول ت

 امراض الصدر واالوعيه الدمويه 1 الفيزياء الطبيه  1

 امراض الكبد والجهاز الهضمي  2 مبادئ التشريح االساسيه  2

مبادئ التشريح الشعاعي وطرق  3
 الفحص الشعاعي 

 امراض الجهاز التناسلي والبولي  3

 امراض الجهاز العصبي 4 االحصاء 4

 الجهاز العضلي الهيكلي  5  

 تصوير علم امراض االطفال 6  

 التدريب السريري 7  

 بحث 8  



 

 لدراسه الدبلوم العالي الجراحه العامه مواد االمتحان التنافسي 

 مبادئ علم الجراحه العامه 

 _ypvepB pfo edii aapoevoi dn  yaliaBالمصدر : 

noepaev  aavfovaei dn  yalidf_  

spgveedf ypveiBs  aoB vope  vlf _  

 مواد االمتحان التنافسي لدراسه الماجستير احياء مجهريه طبيه  

 yiovope ypoeiavdedlB 

 yiovope  vadedlB 

 yiovope yBodedlB 

 ypap vededlB yiovope   

 yggyfdedlB  

 المصدر: 

Textbooks: 

 Medical Microbiology 26th edition 2013 by Jawetz, Melinick and Adelberg’s ـ

 Immunology , David Male-Jonathan Brostoff-Ivan Roitt ـ

 

 مواد االمتحان التنافسي لدراسه الدبلوم العالي اشعه تشخيصيه

 ـ اساسيات عامه لالشعه ١

 (y_apBـ اشعه عامه ) ٢

 (TCـ اشعه مقطعيه ) ٣

 (Snاالمواج فوق الصوتيه )ـ ٤

 (yRyـ اساسيات عامه في الرنين المغناطيسي )٥

 المصادر :

npivo nyeedf CileiddR dn RpovdedlB oeo iovevdf_ 

yieia eag eadfl nvplfd evo ygplvfl teo iovevdf_ 

 


