
  

 

 العلمي القسم( 2) الكلية( 1)

 االعضاء وظائف الطبكلية 

 ( نوع البرنامج5) ( نظام الدراسة4) ( الدرجة وأسلوب الدراسة3)

 عام انتظام ماجستير بالمقررات الدراسية بالرسالة

 التخصص العام( 6)

 physiology English االعضاء وظائف عربي

   التخصص الدقيق( 7)

 English  ال يوجد بيعر

 العلمية الدرجة( اسم 8)
  األعضاء وظائف علم ماجستير عربي

Master physiology English 

  التاريخ المقترح لبدء البرنامج( 10) إنجليزي ( لغة التدريس9)

  رنامجعدد الطالب المتوقع قبولهم في الب( 12) إنجليزي ( لغة الرسالة العلمية11)

 ( ) الشروط الخاصة بالقسم و التي لم تنص عليها الالئحة الموحدة للدراسات العليا و قواعدها التنفيذية بالجامعة ( شروط القبول في البرنامج14)

 موقع العمادة

 

 

 ( المتطلبات الدراسية للدرجة العلمية33)

 8 ياريةعدد وحدات المقررات االخت 16 عدد وحدات المقررات اإلجبارية

 32 عدد الوحدات اإلجمالية 8 عدد وحدات المشروع البحثي أو الرسالة
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 (List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة ( 34)
 رمز و رقم المقرر

 (Course Code) 
 (Prerequisiteالمتطلب السابق ) (Creditsالوحدات الدراسية ) (Course Titleاسم المقرر )

 English يعرب English عربي
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 English عربي

 PHYM 701 علم وظائف االعضاءالعام والجهاز General Physiology and Automatic    2 اجباري  

 PHYM 702 الجهازالقلبي الوعائي Cardiovascular Physiology    2 اجباري  

 ANTM 821 اغتشريح الدم  Neuroanatomy    2 اجباري  

 CM 703 اساسيات علم االحصاء الحيوي Biostatistics    2 اجباري  

 PHYM 703 الجهازالهضمي Gastrointestinal System    2   

      PHYM 704       الجهاز التنفسي Respiration          2             

      PHYM 705 الدم Blood          2             

      PHYM 706 الجهاز العصبي المركزي والحواس 
Physiology of Central Nervous System and 

Special Senses 
       اجباري 3         

      PHYM 707       الجهاز الكلوي Renal System          2 اجباري       

      PHYM 894 طرق بحث Research Meathods          2 اجباري       

      PHYM 708 
سوائل الجسم وتنظيم الحامض      

 القلوي

Body Fluids Electrolytes and Acid Base 

Regulation 
         2             

 BCHM 709 الوظائف العليا للجهاز العصبي المركزي Higher Function of the Central Nervous System     2   

      PHYM 896 مواضيع خاصة Special Topics I          2             

 PHYM 897 مواضيع خاصة  Special Topics II    2   

 PHYM 895 سيمينار Seminar    1 اجباري  

 PHYM 711 ة الجسمااليض وتنظيم حرار  Metabolism and Regulation of Body Temperature    2   

 PHYM 712 الغدد الصماء والتوالد Endocrine System and Reproduction    2   

 PHYM 899 الماجيستير رسالة.  Master Thesis.    8             

 


