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  كلية التقنية الطبية مرزق 

 تقنية ادويةقسم 
 

رمز  اسم المقرر باالنجليزي اسم المقرر بالعربي
 المقرر

عدد 
 الوحدات

نوع 
 المقرر

 اجباري/اختياري

 اجبارية الجانبين PT301 3 -- إسعافات أولية

1الكيمياء الحيوية   Biochemistry 1 pt303 3 اجبارية الجانبين 

1وظائف أعضاء   PHYSIOLOGY -I PT302 3 اجبارية الجانبين 

1مصطلحات طبية   MEDICAL TERMINOLOGY -1 PT304 2 اجبارية الجانبين 

2الكيمياء الحيوية   BIOCHEMISTRY –II PT403 3 اجبارية الجانبين 

2وظائف أعضاء   PHYSIOLOGY -II PT402 3 اجبارية الجانبين 

2مصطلحات طبية   MEDICAL TERMINOLOGY -II PT404 2 اجبارية الجانبين 

 INFORMATION تقنية المعلومات

TECHNOLOGY 

PT501 3 اجبارية الجانبين 

 اجبارية نظري BIOSTATISTICS PT502 2 اإلحصاء الحيوي

أخالقيات 

 وتشريعات المهنة

MEDICAL ETHICS PT503 2 اجبارية نظري 

1علم األدوية   PHARMACOLOGY - I PT504 3 اجبارية نظري 

 COMMUNICATION مهارات اإلتصال

TECHNIQUES 

PT601 1 اجبارية نظري 

طرق بحث وتحليل 

تصمصم تجاربو   

PROJECT ANALYSIS PT602 2 اجبارية نظري 

2علم األدوية   PHARMACOLOGY - II PT604 4 اجبارية الجانبين 

 اجبارية الجانبين IMMUNOLOGY PT704 3 علم المناعة

 اجبارية نظري NATIONAL CULTURE PT701 1 التربية الوطنية

 اجبارية نظري TOXICOLOGY PT707 2 علم السموم

1تدريب سريري   PRACTICALS -1 PT703 4 اجبارية عملي 

2تدريب سريري   PRACTICALS -II PT805 4 اجبارية عملي 

 & ADMINISTRATION إدارة وقانون صحي

HEALTHLAW 

PT407 1 اجبارية نظري 

كيمياء التحليل 

الوزني و 

 الكروماتوغرافي

-- PT305 3 اجبارية الجانبين 

1صيدالنيات   --- PT306 3 اجبارية الجانبين 

 اجبارية الجانبين PT307 3 ---- نبات عام

علم العقاقير 

 والنباتات الطبية

------ PT401 3 اجبارية الجانبين 

 اجبارية الجانبين PT405 3 -------- كيمياء التحليل اآللي

2صيدالنيات   ----------- PT406 3 اجبارية الجانبين 

تطبيقات أجهزة 

لآللي التحليل  

--------------- PT505 4 اجبارية الجانبين 

3صيدالنيات   ---------------- PT506 3 اجبارية الجانبين 

 اجبارية الجانبين PT507 3 ----------------- كيمياء العقاقير

 اجبارية نظري PT603 2 ------------------ تغذية عالجية

 اجبارية نظري PT605 3 +-- صيدلة فيزيائية

1كيمياء سريرية   +- PT606 3 اجبارية الجانبين 
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 اجبارية نظري PT607 2 --+ علم النفس

1بحث تخرج   +--- PT702 3 اجبارية نظري 

1صيدلة صناعية   +---- PT705 3 اجبارية الجانبين 

2كيمياء سريرية   +--+ PT706 3 اجبارية الجانبين 

 اجبارية الجانبين PT801 2 +---+ تغذية عالجية

 اجبارية نظري PT804 3 -+--+ رقابة دوائية
 


