






انفرع عهً تذرَس انعهىو انمختبرَت انسرَرَت وانحُاتُت وانباثىنىجٍ واألنسجت و َعمم 

وانصحت انعامت نهجانب انبشرٌ وانفاَرونىجٍ وانمناعت  انباَىنىجٍ و انبارساَتىنىجٍ 

  .وبقُت انعهىو انمساعذة

  

 

  
إعذاد انكادر انصُذالنٍ انكفىء وانمؤهم نهعمم فٍ مجال انتحهُالث وانعهىو انمختبرَت 

فٍ خذمت انمجتمع عن طرَق مختبراث وزارة انصحت  انسرَرَت كافت نُقىو بذوره 

  .وكافت انمؤسساث انتٍ َمكن نهصُذنٍ انعمم بها

  



 

 انفرع عهً انمسار انعهمٍ انصحُح وفق احذث انتطىراث فٍ وضع

  .انمجاالث انمختبرَت انسرَرَت

  وانمشاركت فٍ  االرتقاء بانمستىي انعهمٍ نهبحىث انعهمُت

 .انمؤتمراث واننذواث انعهمُت

 اننشاط انعهمٍ وانثقافٍ نهكادر انتذرَسٍ فٍ انفرعتشجُع. 
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المرحلة  المواد الدراسٌة
 الدراسٌة

 ت

الحاسبات -اللغة االنكلٌزٌة  -االحصاء والرٌاضٌات  - البشري الباٌولوجً
 حقوق االنسان -التشرٌح البشري  -االنسجة  -الفٌزٌاء الطبٌة  -

 1 االولى

اللغة  -الحاسبات  -اللغة االنكلٌزٌة  -الدٌمقراطٌة  - Iحٌاء المجهرٌة الا

 االمن والسالمة الباٌولوجٌة -  IIالمجهرٌةاالحٌاء  -العربٌة 

 2 الثانٌة

اللغة  -االمراض فسلجة  - IIالكٌمٌاء الحٌاتٌة  -I الكٌمٌاء الحٌاتٌة 

 االنكلٌزٌة
 3 الثالثة

 4 الرابعة اللغة االنكلٌزٌة -الصحة العامة 

 5 الخامسة السرٌرٌة تدرٌب المختبرات -الكٌمٌاء السرٌرٌة 



 العلٌا مشاركات عدٌدة فً لجان مناقشات طلبة الدراسات                

 مختلف الجامعاتفً ( ماجستٌر و دكتوراه ) 

االشراف على طلبة المرحلة الخامسة فً بحوث التخرج 

 فحص وتقٌٌم العدٌد من طلبات منح براءات االختراع المرسلة من قبل

 النوعٌةالجهاز المركزي للتقٌٌس والسٌطرة 

 نشر العدٌد من البحوث والمقاالت فً المجالت العالمٌة والمستوعبات 

  تقٌٌم العدٌد من البحوث العلمٌة المرسلة من قبل المجالت العلمٌة

 مختلف الجامعاتوكذلك لجان الترقٌات فً 

ًمحلٌة مؤتمرات علمٌة ة عددولٌة و علمٌة مؤتمرات المشاركة ف 

االشراف على العدٌد من طالب الدراسات العلٌا من قبل اساتذة الفرع 

 

 

 

 

 



 Overview 

The Clinical Laboratory Sciences Department was established in     

2014-2015 and since then it has produced specialists who play a critical 

role  in the day-to-day business of healthcare by performing a wide 

variety of diagnostic procedures as well as significantly contributing to 

medical research projects. The graduates receive a Bachelor degree in 

pharmacy Science , after they successfully complete the five year long 

program of study. 



A leading clinical laboratory science program achieving 

excellence in education and research. 

 
To graduate competent clinical laboratory professionals 

in clinical laboratory practice equipped with skills and 

knowledge to lead innovative collaborative research and 

to serve community needs in the best ethical values of 

our profession 



 Provide quality education. 

 Continuously improving the learning standards. 

 Achieve national and international accreditation 

 Promote scientific research. 

 Serve the community by raising awareness about major health 
issues related to the role of laboratory in detection, prevention 
and monitoring of diseases. 

 To regularly improve the standards of learning, teaching skills 
and assessment methods to meet the needs of the job market. 

 To provide guidance to undergraduate students in their 
research projects. 

 

 

 

 



 The curriculum is academically strong in both the 

scientific and practical aspects, giving the students the 

knowledge and experience in order to succeed in their 

careers. 

 The Department hosts numerous workshops and 

seminars on and off campus during the academic year. 

 Our teaching labs have been specifically designed to 

replicate clinical laboratories that can be found in any 

hospital.  

 


