المواد الدراسية لالمتحان التنافسي للدراسات العليا حسب االختصاصات
كلية الطب  /جامعة بابل للعام الدراسي 2019-2018
ت
1

الكلية
الطب

التخصص

نوع الدراسة

المادة باللغة العربية

االحياء المجهرية

ماجستير

بكتريا مرضية
فايروسات
فطريات
تقنيات احيائية
مناعة مكروبيه
طفيليات
مضادات حياتية

االحياء المجهرية

دكتوراه

بكتريا مرضية
وراثة وتقانة حيوية
فايروسات
امراض مشتركة
مناعة

المادة باللغة االنكليزية
Medical Bacteriology
Virology
Mycology
Biotechnology
Microbial Immunology
Parasitology
Antibiotics
Medical Bacteriology
Genetics and Biotechnology
Virology
Zoonotic dieses
Immunology
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3

الكيمياء

ماجستير

ايض السكريات
ايض الدهون
ايض البروتينات
كالسيوم وفوسفات ( االيض )
االحماض النيوكليك

الكيمياء

دكتوراه

الهرمونات
االنزيمات
االمراض الوراثية
العناصر النزرة
الكيمياء الحياتية الجزيئية

الفسلجة

ماجستير

سوائل الجسم ،الحجم والتوزيع
العضالت واالعصاب
الجهاز العصبي
الجهاز الهضمي
الجهاز البولي
توازن الحوامض والقواعد
جهاز القلب والدوران
الغدد الصماء والجهاز التناسلي

Disorder of carbohydrates
metabolism
Disorder of lipid metabolism
Disorder of protein metabolism
Calcium and phosphate
metabolism
Nucliec acid
Hormons
Enzymes
Inherted metabolic disorder
Trace elements
Molecular biochemistry
Body fluid, volume and
distribution
Muscle&nerve
Nervous system
GIT
Renal system
Acid base balance
CVS

Endocrine system & reproduction
Respiratory system
Hematology
General pathology including
Systemic pathology including
Hematology general
Introduction of pharmacology
Autonomic nervous system
(sympathetic and
parasympathetic )
General nervous system drugs
Antibiotic and antimicrobial
drugs
Endocrine system drugs
Gastro intestinal tract drugs
Respiratory system drugs
Cytotoxic drugs
Non-steroidal anti-inflammatory
drugs
Immunosuppressive drugs
Degenerative diseases drugs

الجهاز التنفسي
علم الدم
امراض عام
امراض تخصصي
امراض الدم العام

ماجستير

االمراض
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مقدمة لعلم االدوية
الجهاز العصبي الذاتي ( السنبثاوي
)والباراسمبثاوي

ماجستير

االدوية
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ادوية الجهاز العصبي المركزي
المضادات الحيوية
ادوية الغدد الصماء
ادوية الجهاز الهضمي
ادوية الجهاز التنفسي
ادوية السرطان
االدوية المضادة لاللتهابات غير
الستيرودية
االدوية المثبطة للمناعة
ادوية امراض الضمور
ادوية اقلب وجهاز الدوران

االدوية المضادة للهستامين
ادوية التخدير العام والموضعي

مبادئ الجراحة العامة
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جراحة عامة

دبلوم عالي

7

اشعة تشخيصية

دبلوم عالي

مبادئ االشعة التشخيصية
العلوم الطبية االساسية المتعلقة بالجراحة
والتشريح والفسلجة والباثولوجي
مبادئ الرنين والمفراس
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طب طوارئ

دبلوم عالي

االمراض الباطنية
االمراض الجراحية
االمراض النسائية واالطفال
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ايكو

دبلوم عالي

امراض القلب السريري
ايكو

العلوم التطبيقية االساسية المتعلقة
بالجراحة (التشريح،الفسلة ،الباثولوجي)

Cardiovascular system drugs
Anti-histamines drugs
General and local anesthetic
drugs
Principles of surgery
Applied physiology
Applied anatomy
Applied pathology

Principle of Diagnostic images
Basic medical science related to
surgery, Anatomy, physiology
and pathology.
Principle of MRI and CT scan
Medical diseases
Surgical diseases
Obstetrical and gynecological
diseases
Clinical cardiology
Echo
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طب اسرة

دبلوم

صحة االم والطفل
وبائيات عامة
وبائيات امراض انتقالية وغير انتقالية
تغدية
احصاء طبي وطرائق بحث
برامج الرعاية الصحية االولية
االمراض الباطنية والجراحية الشائعة
على مستوى العائلة والمجتمع
االمراض النسائية الشائعة على مستوى
المراكز الرعاية االولية والعائلية
والمجتمع
امراض االطفال الشائعة على مستوى
المراكز الصحية والعائلة والمجتمع

Maternal and child health.
Epidemiology.
Epidemiology communicll and
non-communicll diseases.
Nutrition.
Biostatistics and study.
Primary health care programs.
Common medical and surgical
diseases among family and
community.
Common obstetrical cases in
primary health center.
Common pediatrics diseases in
primary heath care center.

