
 المقررات الدراسية في البرنامج : 1.1

 {Department of anatomy} التشريح: مقررات قسم  1.1.1

 

 {Department of physiology: }عضاء األمقررات قسم وظائف   1.1.2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسلسل 
No. 

 المقرر  اسم
Course name 

 ترميز المقرر 
Encoding course  الكلية المستفيدة 

Beneficiary collage 
 English إنجليزي  Arabic عربي

    Medicine الطب CM.Ana. 111 111ك.طب تش. - Anatomy(1) (1علم التشريح )  .1

    Medicine الطب CM. Ana. 212 212ك.طب تش.  - Anatomy(2) (2علم التشريح )  .2

 Midwifery القبالة CM.Ana 113 113ك.طب تش.  - General Anatomy (1تشريح عام )  .3

   Nursing التمريض CM.Ana. 113 113ك.طب.تش.   - General Anatomy (1تشريح عام )  .4

    laboratories المختبرات CM.Ana.213 213ك.طب.تش.   - General Anatomy (1عام )يح تشر   .5

   Midwifery القبالة CM.Ana. 214 214ك.طب.تش.  - General Anatomy (2تشريح عام )  .6

   Nursing التمريض CM.Ana 214 214ك. طب تش.   - General Anatomy (2تشريح عام )  .7

    laboratories المختبرات CM.Ana214 214ك.طب.تش   - General Anatomy (2تشريح عام )  .8

    Medicine الطب CM.Ana. 215 215ك.طب تش.  - Embryology علم األجنة  .9

 Midwifery القبالة CM.Ana 226 226ك .طب.تش   - Embryology علم األجنة  .10

 تسلسل 
No. 

 المقرر  اسم
Cours name 

 المقرر ترميز 
Encoding course 

 الكلية المستفيدة 
Beneficiary 

collage عربي Arabic  إنجليزي English 

 (1) عضاءعلم وظائف األ  .11
Physiology(1)  117ك.طب واع CM.PHYSIO.117  طب 

Medicine 

 (2) عضاءعلم وظائف األ  .12
Physiology(2) 218ك .طب.واع CM.PHYSIO.218  طب 

Medicine 

 (1) عضاءوظائف األعلم   .13
Physiology(1) 119ك .طب.واع CM.PHYSIO.119  تمريض 

Nursing 

 (2) عضاءعلم وظائف األ  .14
Physiology (2) 2110ك .طب.واع CM.PHYSIO.2110  تمريض 

Nursing 

 )عام( عضاءعلم وظائف األ  .15
Physiology 2111ك .طب.واع CM.PHYSIO.2111 تبرات خم 

Laboratories 

 )عام( عضاءوظائف األعلم   .16
Physiology 1111ك .طب.واع CM.PHYSIO.1111 قبالة 

Midwifery 

 هرمونات   .17
hormones 4212ك .طب.واع CM.PHYSIO.4212   مختبرات

Laboratories 

 سوائل الجسم   .18
Body fluids  4213ك .طب.واع CM.PHYSIO.4213 مختبرات 

Laboratories 



 {Department of Microbiology} الدقيقة: قسم علم الكائنات    1.1.3

 

 

 تسلسل 
No. 

 المقرر  اسم
Course name 

 Encoding course ترميز المقرر 
 

 الكلية المستفيدة 
Beneficiary 

collage عربي Arabic  إنجليزي English 

 علم األحياء المجهرية  .19
Microbiology  3114ك.طب كاد CM.MICRO. 3114 الطب Medicine 

 األحياء المجهري مبادئ   .20
Principles of microbiology  2215ك.طب كاد CM.MICRO. 2215 مختبرات 

Laboratories 
 احياء مجهرية  .21

Microbiology  2116ك .طب كاد CM.MICRO. 2116  تمريض 
Nursing 

 أحياء مجهرية  .22
Microbiology 2116ك .طب كاد CM.MICRO. 2116 لةقبا 

Midwifery 
 و اغذية مياهميكرو   .23

Water and micro  3217ك .طب كاد CM.MICRO. 3217 مختبرات 
Laboratories 

 تشخيص ميكروبيولوجي  .24
Diagnostic microbiology  4218ك .طب كاد CM.MICRO. 4218 مختبرات 

Laboratories 
 بيولوجي جزئي  .25

Molecular biology  4219ك.طب كاد CM.MICRO. 4219 مختبرات 
Laboratories 

 ( 1ريا طبية )يبكت   .26
Medical bacteria (1) 

 
 
 
0 

 مختبرات CM.MICRO. 2220 2220ك .طب كاد
Laboratories 

 ( 2ريا طبية )يبكت   .27
Medical bacteria(2)  3221ك .طب كاد CM.MICRO. 3221 مختبرات 

Laboratories 
 علم الفيروسات الطبية  .28

Medical virology 3222اد ك .طب ك CM.MICRO. 3222 مختبرات 
Laboratories 

 العدوى  ومكافحةعلم الوبائيات   .29
Epidemiology and infection control  4123ك .طب كاد CM.MICRO. 4123   مختبرات

Laboratories 
 العدوى  ومكافحةوبائيات   .30

Epidemiology and infection control 
 
 
 

 ض ري تم CM.MICRO. 3124 3124كاد ك .طب 
Nursing 

  العدوى  ومكافحةوبائيات   .31
Epidemiology and infection control 

 

 قبالة CM.MICRO. 3124 3124ك .طب كاد 
Midwifery 

 طفيليات  .32
Parasitology  3125ك .طب كاد CM.MICRO. 3125 الطب Medicine 

 طفيليات  .33
parasitology 

 
 تمريض  CM.MICRO. 2126 2126ك .طب كاد 

Nursing 
 طفيليات  .34

Parasitology  2126ك .طب كاد CM.MICRO. 2126 قبالة 
Midwifery 

 تشخيص طفيليات   .35
Diagnosis of parasitology  4227ك.طب كاد CM.MICRO. 4227 مختبرات 

Laboratories 
 الطبية انالديدعلم   .36

Medical helminths  2228ك .طب كاد CM.MICRO. 2228 مختبرات 
Laboratories 

 يات الطبيةلو األعلم   .37
Medical rudiments  2229ك.طب كاد CM.MICRO. 2229 مختبرات 

Laboratories 
 علم الفطريات الطبية   .38

Medical fungi  3230ك .طب كاد CM.MICRO. 3230 مختبرات 
Laboratories 

 علم المناعة  .39
Immunology  3231ك .طب كاد CM.MICRO. 3231 مختبرات 

Laboratories 



 {   DEPARTMENT OF PATHOLOGY : }علم األمراض ت قسم  مقررا  1.1.4
 

 

 

 

 
 

 
 

 

  
  
  
  
  
  

 
 {Department of Pharmacology} االدوية:مقررات قسم علم   1.1.5

 سلسل ت
No. 

 المقرر  اسم
Course name 

 ترميز المقرر 
Encoding Course 

 المستفيدة الكلية 
Beneficiary 

collage عربي Arabic  إنجليزي English 

 علم االدوية  .49
pharmacology  3137ك.طب اد CM.PHAR 3137 طب Medicine 

 علم االدوية  .50
Pharmacology  4138ك .طب اد CM.PHAR 4138  مختبرات 

laboratories 

 اساسيات علم الدواء   .51
Basic pharmacology  2139ك .طب اد CM.PHAR 2139 قبالة 

Midwifery 

52.  
 اساسيات علم الدواء 

Basic pharmacology 
 

 تمريض  CM.PHAR 2139 2139ك .طب اد 
Nursing 

 علم االدوية السريرية  .53
Clinical pharmacology  3140ك .طب اد CM.PHAR 3140 تمريض 

Nursing 

 (السموم)الشرعيعلم   .54
Forensic poisons  3241ك .طب اد CM.PHAR 3241 مختبرات 

laboratories 
  

 تسلسل 
No. 

 المقرر  اسم
Course name 

 ترميز المقرر 
Encoding Course 

 الكلية المستفيدة 
Beneficiary 

collage عربي Arabic  إنجليزي English 

 علم االمراض   .40
Pathology 3132ك.طب أمر CM.PATH 3132  طب 

Medicine 
 ض اعلم االمر   .41

Pathology  3133ك .طب أمر CM.PATH 3133 قبالة 
Midwifery 

 علم االمراض   .42
Pathology  2133ك .طب أمر CM.PATH 2133  تمريض 

Nursing 
 علم االمراض   .43

pathology 
 

 مختبرات CM.PATH4133 4133ك .طب أمر
Laboratories 

 (1سجة )ن علم األ  .44
histology  1134ك .طب أمر CM.PATH 1134  طب 

Medicine 
 
 (2سجة )ن علم األ  .45 

Histology  2135ك .طب أمر CM.PATH 2135  طب 
Medicine 

 سجة)عام(ن علم األ  .46
histology  2136ك .طب أمر CM.PATH 2136  مختبرات 

Laboratories 
 سجة)عام(ن علم األ  .47

histology  1136ك .طب أمر CM.PATH 1136  تمريض 
Nursing 

 سجة)عام(ن علم األ  .48
Histology 2136رب.أمك .ط CM.PATH.2136 قبالة 

Midwifery 



 { DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE}  طني:البامقررات قسم الطب   1.1.6
 تسلسل 
No. 

 المقرر  اسم
Course name 

 ترميز المقرر 
Encoding course 

 الكلية المستفيدة 
Beneficiary 

collage عربي Arabic  إنجليزي English 

 الطب الباطني   .55
Internal medicine  3241ك.طب ب CM.IM.3241  3طب Medicine 

 الطب الباطني   .56
Internal medicine 4242ك .طب ب CM.IM.4242 4طب  Medicine 

 الطب الباطني   .57
Internal medicine 5243ك. طب ب CM.IM.5243  5طب Medicine 

 طب المجتمع   .58
Community medicine 3244ك .طب ب CM.IM.3244  3طب Medicine 

 طب المجتمع   .59
Community medicine 4245ك .طب ب CM.IM.4245  4طب Medicine 

 ()العدليالطب الشرعي    .60
Forensic medicine 4246ك .طب ب CM.IM.4246  4طب Medicine 

 أمراض جلدية   .61
dermatology 5247ك. طب ب CM.IM.5247  5طب Medicine 

 أمراض نفسية   .62
Psychiatry 5248ك. طب ب CM.IM.5248  5طب Medicine 

 (1طب باطني )   .63
Internal medicine 3249ك. طب ب CM.IM.3249  تمريض 

Nursing 

 (1طب باطني )   .64
Internal medicine 3249ك. طب ب CM.IM.3249  قبالة 

Midwifery 

 (2طب باطني )   .65
Internal medicine  3250ك. طب ب CM.IM.3250 تمريض Nursing 

 (2طب باطني )   .66
Internal medicine  3250ك. طب ب CM.IM.3250  قبالة Midwifery 

 طب المجتمع   .67
Community medicine  3151ك. طب ب CM.IM.3151  قبالة Midwifery 

 العائلة  وصحة طب المجتمع   .68
Community medicine and family health 2152ك. طب ب CM.IM.2152 تمريض Nursing 

 سيطرة نوعية   .69
Qualitative control 4253ك.طب.ب CM.IM.4253 مختبرات 

laboratories 

 احصاء طبي   .70
Medical statistics 2154ك. طب ب CM.IM.2154  قبالة Midwifery 

 احصاء طبي   .71
Medical statistics 2154ك. طب ب CM.IM.2154 تمريض Nursing 

 احصاء طبي   .72
Medical statistics 1155ك. طب ب CM.IM.1155 مختبرات 

laboratories 

 الصحية   دارةاإل  .73
Health management 3156ك. طب ب CM.IM.3156  قبالة Midwifery 

 الصحية   اإلدارة  .74
Health management 4156ك. طب ب CM.IM.4156 تمريض Nursing 

 اخالقيات المهنة   .75
Medical ethics 2157ك. طب ب CM.IM.2157 طب Medicine 

 اخالقيات المهنة   .76
Medical ethics 2157ك. طب ب CM.IM.2157  قبالة Midwifery 

 اخالقيات المهنة   .77
Medical ethics 2157ب بك. ط CM.IM.2157 تمريض Nursing 



 

 

 

 

 

  

 

 DEPARTMENT OF SURGERY}الجراحة: }مقررات قسم  1.1.7

 سلسل ت
No. 

 المقرر  اسم
Course name 

 ترميز المقرر 
Encoding course 

 الكلية المستفيدة 
Beneficiary 

collage عربي Arabic  إنجليزي English 

 الجراحة العامة   .85
General surgery (1) 3261ك.طب جر CM.S.3261  3طب Medicine 

 الجراحة العامة   .86
General surgery (2) 4262ك .طب جر CM.S.4262  4طب Medicine 

 اذن و حنجرة  ،ف أن   .87
E.N.T 5263ك .طب جر CM.S.5263  5طب Medicine 

 جراحة عظام وكسور   .88
Orthopedics 5264ك .طب جر CM.S.5264  5طب Medicine 

 العيون حة طب وجرا  .89
Ophthalmology 5265ك .طب جر CM.S.5265  5طب Medicine 

 عناية و تخدير  .90
Anaesthesia and I.C. U 5266ك.طب جر CM.S.5266  5طب Medicine 

 اشعة   .91
Radiology 5267ك.طب جر CM.S.5267  5طب Medicine 

 (1جراحة عامة )  .92
General surgery(1) 3268ك .طب جر CM.S.3268 تمريض Nursing 

 (2جراحة عامة )  .93
General surgery(2) 3269ك .طب جر CM.S.3269 تمريض Nursing 

94.  
 والتوليدمبادئ الجراحة العامة والنساء 

Principles of General surgery, 
obstetrics, and Gynecology 

 Midwifery قبالة CM.S.3270 3270ك .طب جر

 

  

 المهنة اخالقيات   .78
Medical ethics 2157ك. طب ب CM.IM.2157 مختبرات 

laboratories 

 تاريخ الطب   .79
History of medicine 2158ك. طب ب CM.IM.2158 طب Medicine 

 تاريخ الطب   .80
History of medicine 1158ك. طب ب CM.IM.1158 مختبرات 

laboratories 

 مناهج بحث   .81
Methods of research  3159بك. طب CM.IM.3159 تمريض Nursing 

 مناهج بحث   .82
Methods of research 3159ك. طب ب CM.IM.3159  قبالة Midwifery 

 الطب الشرعي )العدلي(  .83
Forensic medicine 4260ك. طب ب CM.IM.4260 تمريض Nursing 

 الطب الشرعي ) العدلي(  .84
Forensic medicine 4260. طب بك CM.IM.4260  قبالة Midwifery 



 

 {DEPARTMENT of GYNECOLOGY and OBSTETRICوالتوليد: } مقررات طب النساء  1.1.8

 تسلسل 
No. 

 المقرر  اسم
Course name 

 ترميز المقرر 
Encoding course 

 الكلية المستفيدة 
Beneficiary 

collage عربي Arabic  إنجليزي English 

95.  
 والتوليد طب النساء 

Obstetrics and Gynecology   4271ك.طب نوت CM.OBGY. 4271  4طب 
Medicine 

96.  
 والتوليد طب النساء 

Obstetrics and Gynecology  5272ك.طب نوت CM.OBGY. 5272  5طب 
Medicine 

97.  
 (1)  وتوليد طوارئ نساء 

Emergency of Obstetrics and 
Gynecology (1) 

 قبالة CM.OBGY. 3273 3273ك.طب نوت 
Midwifery 

98.  
 (2طوارئ نساء و توليد ) 

Emergency of Obstetrics and 
Gynecology (2) 

 قبالة CM.OBGY. 4274 4274ك.طب نوت 
Midwifery 

99.  
 طب نساء و توليد 

Obstetrics and Gynecology  3275ك .طب نوت CM.OBGY. 3275 قبالة 
Midwifery 

100.  
 طب نساء و توليد 

Obstetrics and Gynecology  3276ك .طب نوت CM.OBGY. 3276 تمريض 
Nursing 

101.  
 مبادئ األشعة التشخيصية 

Principle of diagnostic radiology  4277ك .طب نوت CM.OBGY. 4277 قبالة 
Midwifery 

 
 DEPARTMENT OF CHILDERN}}االطفال: مقررات قسم  1.1.9

 تسلسل 
No. 

 المقرر  اسم
Course name 

 ترميز المقرر 
Encoding course 

 الكلية المستفيدة 
Beneficiary 

collage عربي Arabic  إنجليزي English 

102.  
 طب االطفال 
Pediatrics  4278ك.طب اط CM.PED 4278  4طب 

Medicine 

103.  
 طب االطفال 
Pediatrics  5279ك .طب اط CM.PED 5279  5طب 

Medicine 

104.  
 طب االطفال 
pediatrics  3280ك .طب اط CM.PED 3280 تمريض 

Midwifery 

105.  
 (1علم حديثي الوالدة و رعاية الوليد )

neonatology  3281ك.طب اط CM.PED 3281  قبالة
Midwifery 

106.  
 (2علم حديثي الوالدة و رعاية الوليد )

neonatology  4282ك.طب اط CM.PED4282 
 

قبالة 
Midwifery 

107.  
 الرعاية التكاملية للطفل 

Integrative care for children  4283ك.طب اط CM.PED 4283 قبالة 
Midwifery 

 


