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كلية الطب 
وعلوم الصحة
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برنامج بكالوريوس الطب البشري
اجباري تخصص

المتطلب السابقس.مرقم المساقاسم المساق
        2مقدمة ترشيح                                                                     7101101
7104101  م.س.   1        3علم األحياء الدقيقة العام                                                       7105403
        1مخترب الكيمياء الحيوية الجزيئية                                                 7104213
        3علم النفس الرسيري                                                               7227301

10231114  م.س.   1 10231114  أو متزامن       1كيمياء عامة للعلوم الصحية عميل                                                  10231115
        3االحصاء الحيوي لطلبة الطب والعلوم الصحية                                        10216235
        2الكيمياء الحيوية الجزيئية                                                       7104212
7105301  م.س.   1        3علم املناعة                                                                     7105306
        3فيزياء حيوية                                                                    7108101
        4علم األدوية 1                                                                   7309201
        4علم األدوية 2                                                                   7309202
        2علم الوراثة االنسا�                                                            7104214
10231114  م.س.   1        3مبادئ الكيمياء الحيوية وكيمياء حيوية استقالبية                                  7104210
        1مخترب مبادئ الكيمياء الحيوية وكيمياء حيوية استقالبية                            7104211
        3الصحة العامة وعلم الوبائيات                                                     7106201
        2علم االنسجة 1                                                                   7103101

        3كيمياء عامة للعلوم الصحية                                                       10231114
7103101  م.س.   1        2علم االنسجة 2                                                                   7103102
        5علم االمراض 1                                                                   7103301
7103301  م.س.   1 7103301  أو متزامن       5علم االمراض 2                                                                   7103302
7105301  م.س.   1        4علم االحياء الدقيقة الطبي                                                       7105302
        2علم التغذية الطبية                                                              7106301
        3علم االحياء العام للعلوم الصحية                                                 7104101
7102201  م.س.   1        4علم وظائف االعضاء الطبي 2                                                       7102202
7101101  م.س.   1        3"ترشيح "صدر، بطن، حوض                                                           7101102

10231236  م.س.   1 10231236  أو متزامن       1الكيمياء العضوية للعلوم الصحية عميل 1                                           10231239
10231114  م.س.   1  10231115  م.س.   2       3الكيمياء العضوية للعلوم الصحية 1                                                10231236
        1االسعافات األولية                                                               7227102
        4علم وظائف االعضاء الطبي 1                                                       7102201

3طرق ووسائل املختربات                                                            7105307

7104202  م.س.   1 7104202  أو متزامن 7105301  م.س.   

2 7105301أو متزامن 7105302م.س.   3 7105302  أو 

متزامن 7105306  م.س.   4 7105306  أو متزامن     

7105403  م.س.   1 7105403  أو متزامن       1مخترب علم األحياء الدقيقة العام                                                 7105404
        3علم السلوك الطبي                                                                7227201



 دليل جامعة النجاح الوطنية493

اختياري تخصص
المتطلب السابقس.مرقم المساقاسم المساق

10231213  م.س.   1        3تحليل آيل                                                                       10231313
10231239  م.س.   1  10231330  م.س.   2 10231330أو متزامن       1الكيمياء العضوية للعلوم الصحية عميل 2                                           10231334
10231214  م.س.   1  10231313  م.س.   2 10231313أو متزامن       1تحليل آيل عميل                                                                  10231314
10231213  م.س.   1 10231213  أو متزامن 10231115  م.س.   2       1كيمياء تحليلية للعلوم الصحية عميل                                               10231214
        1مخترب سوائل الجسم يف الصحة واملرض                                               7103213
        1مخترب علم الفطريات الطبي                                                        7105321

10231114  م.س.   1  10231115  م.س.   2       3كيمياء تحليلية للعلوم الصحية                                                    10231213
10231236  م.س.   1        3الكيمياء العضوية للعلوم الصحية 2                                                10231330
7303301  م.س.   1        4كيمياء طبية 2                                                                   7303302
7104101  م.س.   1        2علم الخلية                                                                      7104102
        3علم األجنة                                                                      7101205
        3"ترشيح "ظهر واطراف                                                              7101201
        2"ترشيح "رأس ورقبة                                                               7101202
        4علم وفن الطب الرسيري                                                            7220301
        3الترشيح العصبي                                                                  7101203
        2فسيولوجيا الع± وبنية الع±                                                     7102302
        1مخترب التخ³ واالتزان الدموي                                                    7103321
7004002  م.س.   1        4كيمياء طبية 1                                                                   7303301
        2تحليل املعلومات للعلوم الصحية                                                   7106401
        2علم السموم البيئي                                                               7106402
        3االستعµل الرسيري للمضادات الحيوية                                              7301407
        2العالج النبا¶                                                                  7303406
7103101  م.س.   1        3اساسيات الغدد الصµء                                                            7103303
        4فسيولوجيا وهندسة البرصيات                                                       7229302
        3رياضيات للعلوم الصحية                                                           7004006
        2ترشيح الع± وبنية الع±                                                         7101301
        1مهارات االتصال                                                                  7302301
        1مخترب علم الدم                                                                  7103319
        2علم الف«وسات                                                                   7105326
        1مخترب علم الطفيليات                                                             7105315
        3علم الطفيليات                                                                   7105314
        1مخترب تشخيص بكت«يا                                                             7105313
        3تشخيص بكت«يا                                                                   7105312
        1التخ³ واالتزان الدموي                                                          7103320
        3سوائل الجسم يف الصحة واملرض                                                     7103212
        1تاريخ البرصيات                                                                  7227207
        1علم الدم املناعي وبنك الدم                                                      7103322
        1األخالقيات الطبية                                                               7227202
        3علم الدم                                                                        7103318
        1مخترب كيمياء رسيرية                                                             7103413
        3كيمياء رسيرية                                                                   7103412
        2برصيات الع±                                                                    7229301
7101203  م.س.   1        3علم االعصاب                                                                     7102301
        1تاريخ الطب والصيدلة                                                             7227208
        1اخالقيات ومهنية الصيدلة                                                         7227206
        2علم الفطريات الطبي                                                              7105320
        1مخترب علم الدم املناعي وبنك الدم                                                7103323
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إجباري تخصص - علوم طبية سريرية

المتطلب السابقس.مرقم المساقاسم المساق
        2قضايا يف صحة املرأة                                                             7405402

8الجراحة العامة املتقدمة                                                         7222601

7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2  7224401م.س.   3  

7227401  م.س.   4  7223501  م.س.   5  7226503  م.س.   6  

7225502  م.س.   7  7226502  م.س.   8   

8الطب الباطني املتقدم                                                            7221601

7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2  7224401م.س.   3  

7227401  م.س.   4  7223501  م.س.   5  7226503  م.س.   6  

7225502  م.س.   7  7226502  م.س.   8   

7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2  7224401م.س.   3      2الطب الرشعي                                                                     7227502

7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2  7224401م.س.   3      6مرشوع البحث العلمي                                                              7000603

4طب الطوارىء                                                                     7221501

7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2  7224401م.س.   3  

7227401  م.س.   4  7223501  م.س.   5  7226503  م.س.   6  

7225502  م.س.   7  7226502  م.س.   8   

        2وسائل البحث يف الطب الرسيري                                                     7000401

5طب االرسة واملجتمع                                                              7227501

7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2  7224401م.س.   3  

7227401  م.س.   4  7223501  م.س.   5  7226503  م.س.   6  

7226502  م.س.   7  7226502  م.س.   8   

8النسائية والتوليد املتقدمة                                                      7224601

7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2  7224401م.س.   3  

7227401  م.س.   4  7223501  م.س.   5  7226503  م.س.   6  

7225502  م.س.   7  7226502  م.س.   8   

7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2  7224401م.س.   3      8طب عظام واصابات وطوارئ جراحية                                                   7225502
        2اقتصاديات الصحة                                                                 7227403
7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2  7224401م.س.   3      8العلوم العصبية الرسيرية و املواضيع املتعلقة بها                                 7226503
        12الطب الباطني                                                                    7221401
        12الجراحة العامة                                                                  7222401
        8النسائية و التوليد                                                              7224401
        4الطب النفيس                                                                     7227401
7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2  7224401م.س.   3      12طب االطفال                                                                      7223501
7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2  7224401م.س.   3      4التخصصات الجراحية االختيارية                                                    7225501
7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2       4التخصصات الباطنية االختيارية                                                    7226501
7222401  م.س.   1  7221401  م.س.   2  7224401م.س.   3      8التخصصات الباطنية املختارة                                                      7226502

8طب االطفال املتقدم                                                              7223601

7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2  7224401م.س.   3  

7227401  م.س.   4  7223501  م.س.   5  7226503  م.س.   6  

7225502  م.س.   7  7226502  م.س.   8   
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وصف المساقات
مساقات السنوات السريرية / الطب البشري / برنامج دكتور في الطب

ــث  ــم العمــيل بحي ــم النظــري و التعل ــ± التعل ــل ب ــة التكام ــا املســاقات بصف ــام 2012-2011 يف طرحه ــدة للع تتصــف الخطــة الجدي

تحصــل كل فئــة مــن املجموعــات املنتظمــة ضمــن تخصــص معــ± عــىل فرصــة التعلــم النظــري يف نفــس الوقــت الــذي تنــدرج فيــه تحــت 

برنامــج التــدرب العمــيل للمســاق، هــذا التوجــه يجعــل كل فئــة تســتقل بفرصــة الحصــول عــىل امكانيــة التواصــل املبــارش االكــ³ كفــاءة مع 

الهيئــة التدريســية مــن خــالل العــدد القليــل يف قاعــات التدريــس و يهيــئ هــذا التوجــه الجــو املناســب الدارة حلقــات النقــاش و االنــدراج 

يف نشــاطات التعلــم املتميــز مــن خــالل املشــاركة الفاعلــة. 

يف نفــس الوقــت فــان الطــالب يتعرضــون للــµدة النظريــة و النقــاش االكادÔــي الداعــم للتــدرب العمــيل يف وقــت يتــµىش بتــوازي و 

اضطــراد معــه فتكــون املعلومــات املســتقاة حديثــة العهــد بالطالــب و يســتطيع باملقابــل طــرح االشــكاليات التــي يواجهــا يف فهــم و تحليــل 

االمــور التــي تشــكل عليــه مبــارشة مــع الهيئــة التدريســية. 

لقــد تــم التخطيــط لهــذه املســاقات بحيــث يكــون التــدرب العمــيل يف الفــرتة الصباحيــة و يكــون الجــزء النظــري بعــد الظهــر، اال ان 

هــذا ال يعنــي بحــال مــن االحــوال االســتغناء عــن حلقــات النشــاط الدوريــة التــي يقــوم بهــا و يكلــف بهــا الطــالب خــالل فــرتة تدربهــم. 

هنــاك مســاقات تــم تســميتها Ýســاقات  - فئــة أوىل و هــي املســاقات الرئيســية الكــربى التــي ال Ôكــن االنتقــال مــن مســتوى ســنتها 

اىل مســتوى الســنة التــي تليهــا اال بعــد اجتيازهــا. و فيــµ يتعلــق باملســاقات الحرصيــة بالســنة الثالثــة فيجــب عــىل الطالــب ان يكــون 

قــد اجتــاز جميــع مســاقات الفئــة االوىل الســابقة قبــل تســجيله الي مــن هــذه املســاقات الحرصيــة و التــي ايضــا وصفــت بالفئــة االوىل.

   و هنــاك مســاقات – فئــة ثانيــة و هــي املســاقات التــي Ôكــن اخذهــا يف اكــ³ مــن مســتوى ســنة رسيريــة و ال يشــرتط النجــاح فيهــا 

لالنتقــال ملســتوى الســنة التاليــة  

مساقات مستوى السنة السريرية االولى
الطب الباطني – للسنة االولى (7221401) (12 ساعة معتمدة) 

شروط خاصة بالمساق:
مساق فئة أوىل• 

يتشــكل هــذا املســاق مــن 12 اســبوع و يتنــاول الطــب الباطنــي والتخصصــات الفرعيــة املتعلقــة بــه. يتــم تدريــس الجــزء النظــري 

مــن هــذا املســاق يف الســنة االوىل الرسيريــة يف برنامــج الطــب البــرشي مــن خــالل الربنامــج التكامــيل بــ± التــدرب العمــيل و بــ± 

ــارات  ــم امله ــن هــذا املســاق ســوف يّدع ــه . الجــزء النظــري م ــا الطــالب في ــي ينتظــم به ــرتة الت ــس الف ــم النظــري و يف نف التعل

املكتســبة يف الســنة الثالثــة ويؤكــد أهميــة العلــوم الطبيــة األساســية يف املجــال الرسيــري.

يقــدم هــذا املســاق مبــادئ الفيزيولوجيــا اإلمراضيــة الالزمــة لفهــم نشــوء االعــراض املرضيــة إضافــة لفهــم أســباب ظهــور العالمــات • 

املرضيــة. يهيــئ املســاق الطلبــة الســتكµل العلــوم الرسيريــة عــن طريــق تطويــر املهــارات واكتســاب معلومــات رسيريــة غزيــرة. 

ســوف يتــم أيضــا الرتكيــز عــىل العنــارص األساســية الرضوريــة للوصــول للتشــخيص املــريض.

ــلم •  ــارش، يتس ــاé املب ــت ارشاف االخص ــ±. و تح ــد البالغ ــة عن ــاكل الطبي ــع املش ــل م ــىل التعام ــاص ع ــيل خ ــب عم ــدم تدري يق

الطلبــة دور الطبيــب ويقومــون بأخــذ التاريــخ املــريض للمريــض و إجــراء الفحــص الطبــي و كتابــة التشــخيص التفريقــي  وطلــب 

ــة. ــة املرضي ــة بالحال ــة واملتعلق الفحوصــات الروتيني

يشــتمل املســاق عــىل تحضــ«ات كتابيــة وشــفوية متسلســلة عــن املــرىض وأهميــة عمــل الطالــب وشــعوره بانــه يعمــل ضمــن • 

فريــق طبــي واحــد.

يشــارك الطالــب يف اللقــاءات والنــدوات واملحــارضات ضمــن الدائــرة التــي يتــدرب فيهــا ويأخــذ مناوبــات ليليــة مــع الفريــق الــذي • 

يعمــل معــه.
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يتــم تشــجيع الطلبــة للتفكــ« بشــكل تحليــيل جــاد، لتطويــر وانشــاء التشــخيص التفريقــي، طــرق الوصــول اىل التشــخيص، وخطــط • 

معالجــة املريــض التــي يجــب اتباعهــا.

يتعلــم الطلبــة كذلــك كيفيــة التعامــل مــع املــرىض خــارج اقســام املبيــت يف املستشــفيات ضمــن البيئــة املوجــود فيهــا املريــض، • 

و كيفيــة التعامــل مــع املريــض واكتســاب الخــربة الرسيريــة Ôكــن ان تتــم يف عيــادة املستشــفى، عيــادة الطبيــب يف املستشــفى، 

عيــادة تابعــة للخدمــات املجتمعيــة، أقســام الطوارئ،الــخ.

ــر الخدمــات الصحيــة والوقايــة مــن االمــراض وتقويــة وتجميــع •  اكتســاب الخــربة يجــب ان يتــم عــن طريــق الرتكيــز عــىل تطوي

املفاهيــم التــي يتــم تعلمهــا يف الجــزء النظــري .

الجراحة العامة – للسنة االولى (7222401) (12 ساعة معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة أوىل• 

يتشــكل هــذا املســاق مــن 12 اســبوع حيــث ُصّمــم لتهيئــة الطلبــة ملعرفــة التشــخيص وطــرق معالجــة املشــاكل الجراحيــة. يتــم 

تدريــس الجــزء النظــري مــن هــذا املســاق يف الســنة االوىل الرسيريــة يف برنامــج الطــب البــرشي مــن خــالل الربنامــج التكامــيل بــ± 

التــدرب العمــيل و بــ± التعلــم النظــري و يف نفــس الفــرتة التــي ينتظــم بهــا الطــالب فيــه . الجــزء النظــري مــن هــذا املســاق ســوف 

يّدعــم املهــارات املكتســبة يف الســنة الثالثــة.

ــلم •  ــارش، يتس ــاé املب ــت ارشاف االخص ــ±. و تح ــد البالغ ــة عن ــاكل الطبي ــع املش ــل م ــىل التعام ــاص ع ــيل خ ــب عم ــدم تدري يق

الطلبــة دور الطبيــب ويقومــون بأخــذ التاريــخ املــريض للمريــض و إجــراء الفحــص الطبــي و كتابــة التشــخيص التفريقــي  وطلــب 

ــة. ــة املرضي ــة بالحال ــة واملتعلق الفحوصــات الروتيني

يشــتمل املســاق عــىل تحضــ«ات كتابيــة وشــفوية متسلســلة عــن املــرىض وأهميــة عمــل الطالــب وشــعوره بانــه يعمــل ضمــن • 

فريــق طبــي واحــد.

يشــارك الطالــب يف اللقــاءات والنــدوات واملحــارضات ضمــن الدائــرة التــي يتــدرب فيهــا ويأخــذ مناوبــات ليليــة مــع الفريــق الــذي • 

يعمــل معــه.

ســيتم تقديــم برنامــج شــامل يتضمــن القواعــد األساســية الفيزيولوجيــة للعنايــة الجراحيــة، التشــخيص التفريقــي، واتخــاذ القــرار • 

واملبــادئ االساســية يف التدبــ« الجراحــي.    

ســوف يتــم الرتكيــز كذلــك عــىل املشــاركة الفاعلــة يف العنايــة باملــرىض املتواجديــن داخــل املستشــفيات ومــرىض العيــادات الخارجية • 

و غــرف الطــوارئ إضافــة لدخــول غــرف العمليــات ومعرفــة طــرق التعقيــم يف غــرف العمليــات والتــي تُكســب الخــربة العمليــة يف 

تنفيــذ املهــارات الجراحية.

أمراض النساء والوالدة – للسنة االولى (7224401) (8 ساعات معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة أوىل• 

مــدة هــذا املســاق 8 أســابيع ومخصــص لطلبــة الســنة االوىل، يتــم تدريــس الجــزء النظــري منــه مــن خــالل الربنامــج التكامــيل بــ± 

التــدرب العمــيل و بــ± التعلــم النظــري و يف نفــس الفــرتة التــي ينتظــم بهــا الطــالب فيــه يتعــرض الطلبــة ملبــادئ العنايــة باملــرىض 

الصغاروالكبــار مــن النســاء ويتــم ذلــك داخــل املستشــفى.

يتم تعليم الطلبة كيفية أخذ القصة املرضية وتدب« املشاكل النسائية ومشاكل الوالدة.

ــة و غــرف  ــادات الخارجي ــة وتكليفهــم مــن خــالل الجــوالت عــىل املــرىض يف أجنحــة املستشــف و داخــل العي ــم تأســيس الطلب يت

ــة. ــدوات التعليمي ــة للمحــارضات والن ــات، إضاف ــوالدة والعملي ال



 دليل جامعة النجاح الوطنية497

الطب النفسي (7227401)  (4 ساعات معتمدة) 
شروط خاصة بالمساق:

- مساق فئة ثانية لالنتقال ملستوى السنة الثانية• 

- مساق فئة أوىل لالنتقال ملستوى السنة الثالثة• 

 éيتشــكل هــذا املســاق مــن 4 اســابيع و هــو مخصــص لطلبــة الســنة االوىل. الطلبــة لديهــم مســؤولية أوليــة تحــت إرشاف األخصــا

للوصــول اىل التشــخيص، والعنايــة باملــرىض يف املصحــات النفســية العامــة أو املستشــفيات. 

ســوف يتــم التاكيــد عــىل غــرف الطــوارئ، تفســ«ٍ األزمــات الطارئــة، املعرفــة واإلملــام باألدويــة النفســية والتدريــب داخــل املستشــفى 

ــرتة قص«ة. لف

الهدف هو تحس± املهارات يف التعامل مع املرىض والوصول إىل معلومات كافية عن حالة املريض

مساقات مستوى السنة السريرية الثانية
طب األطفال (7223501) (12 ساعة معتمدة) 

شروط خاصة بالمساق:
مساق فئة أوىل • 

يتشــكل هــذا املســاق مــن 12 اســبوعا حيــث يتــم تدريــس الجــزء النظــري مــن هــذا املســاق يف الســنة الثانيــة الرسيريــة يف برنامــج 

ــي ينتظــم بهــا  ــم النظــري و يف نفــس الفــرتة الت ــ± التعل ــ± التــدرب العمــيل و ب الطــب البــرشي مــن خــالل الربنامــج التكامــيل ب

الطــالب فيــه.

يشــارك الطــالب اثنــاء التــدرب العمــيل يف اللقــاءات الصباحيــة و التقاريــر اليوميــة و كذلــك يف التحضــ« لحلقــات النقــاش و املشــاركة 

الفاعلــة. و معلــوم داóــا ان التعلــم النظــري املرافــق ال يغنــي عــن النشــاطات اليوميــة املرتبطــة بالتــدرب الرسيــري

  املســاق مخصــص لطلبــة الســنة الثانيــة ويحتــوي عــىل جــزء نظــري عــام  يف طــب األطفــال و جراحــة األطفــال وفــرتة الوليــد إضافــة 

ملفاهيــم أساســية يف املســائل األدبيــة املتعلقــة بطــب األطفــال.

و مــن خــالل كامــل الفــرتة التدريبيــة العمليــة يســتعرض الطلبــة كيفيــة العنايــة بالطفــل و التعامــل مــع املــرىض األطفــال داخــل 

ــة املعتمــدة. ــة للمؤسســات التعليمي ــادات الخارجي املستشــفيات ويف العي

الرتكيــز ســوف يتــم عــىل أخــذ القصــة املرضيــة والفحــص الرسيــري مــع التعــرف عــىل آليــة و فــن التعامــل مــع االدوات التشــخيصية 

التــي يعتــرب اهــم عنــرص فيهــا هــي مهــارات الطبيــب املعالــج و انطالقــا اىل حرفيــة طلــب تحريــات الفحــص املســاندة.

  تعلــم الطلبــة يتضمــن جــوالت يف اجنحــة املستشــفى مــع االخصــاé املــرشف و زيــارة العيــادات الخارجيــة و نــدوات و محــارضات 

. تعليمية

علوم االعصاب السريرية و المواضيع ذات العالقة ( 7226503) (8 ساعات معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة أوىل• 

 •

يتشــكل هــذا املســاق مــن 8 اســابيع. يتــم تدريــس الجــزء النظــري مــن هــذا املســاق يف الســنة االثانيــة الرسيريــة يف برنامــج الطــب 

البــرشي مــن خــالل الربنامــج التكامــيل بــ± التــدرب العمــيل و بــ± التعلــم النظــري و يف نفــس الفــرتة التــي ينتظــم بهــا الطــالب فيــه.

يشــارك الطــالب اثنــاء التــدرب العمــيل يف اللقــاءات الصباحيــة و التقاريــر اليوميــة و كذلــك يف التحضــ« لحلقــات النقــاش و املشــاركة 

الفاعلــة. و معلــوم داóــا ان التعلــم النظــري املرافــق ال يغنــي عــن النشــاطات اليوميــة املرتبطــة بالتــدرب الرسيــري

ُصّمم هذا املساق إلعطاء طلبة السنة الثانية املعلومات الرسيرية األساسية يف:
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أ - علوم االعصاب و جراحاتها (اربعة اسابيع)
حيــث يتعلــم الطلبــة التمييــز بــ± التشــخيصات التفريقيــة لالشــكاليات العصبيــة مــن خــالل تاث«اتهــا عــىل االجهــزة العضويــة مــن • 

التغــ«ات التــي تطــرأ عليهــا اثــر تأثــر الجهــاز العصبــي املركــزي او الطــريف باالمــراض و االصابــات و انعكاســات ذلــك عــىل الســلوك 

الشــخيص و االعتــالالت يف وظائــف االعضــاء

ــري •  ــخ املــريض وإجــراء الفحــص الرسي ــم الطلبــة خاللهــا أخــذ التاري ــة يتعل ــدورة التدريبي Ôــيض الطــالب اربعــة اســابيع  مــن ال

ــة. ــم ومعالجــة األمــراض العصبي ــة تقيي ــة ملعرف إضاف

التعليــم يتضمــن العنايــة باملــرىض يف أقســام املستشــفى والعيــادات الخارجيــة تحــت إرشاف اإلخصــاé املبــارش و مناقشــة الحــاالت 

واملحــارضات وحضــور النــدوات العلميــة.

هــذه املعلومــات يتــم اكتســابها مــن خــالل جــوالت عــىل أجنحــة األمــراض العصبيــة، جراحــة األعصــاب، وجراحــة أعصــاب األطفــال 

يف املستشــفيات او العيــادات الخارجيــة.

ــن •  ــم هذي ــم ض ــد ت ــي فق ــاز العصب ــون بالجه ــراض العي ــرة و ام ــف و االذن و الحنج ــراض االن ــ± ام ــارش ب ــاط املب ــرا لالرتب و نظ

ــة ــع ذات العالق ــات و املواضي ــن االختصاص ــ± ضم االختصاص

ب – جراحة األذن واألنف والحنجرة (أسبوعان) 
 µوالتــي مــن خاللهــا يتعــرض الطلبــة للمشــاكل الشــائعة يف أمــراض األذن واألنــف والحنجــرة والتــي تواجــه الطبيــب املبتــدئ. كــ

و يتعلــم الطــالب كيفيــة اقامــة العالقــة بــ± تشــخيصات بعــض االمــراض املتعلقــة يف هــذه االجهــزة و بــ± االعتــالالت العصبيــة. 

ج – طب و جراحة العيون (أسبوعان): 
ُصّمــم لتعريــف الطلبــة بأساســيات أمــراض العيــون. يتــم تعليــم الطلبــة كيفيــة إجــراء الفحــص العينــي ومعرفــة أمــراض العيــون 

ــالالت  ــ± االعت ــ± العــ± و ب ــة ب ــ± تشــخيصات بعــض االمــراض املتعلق ــة ب ــة العالق ــة اقام ــم الطــالب كيفي الشــائعة. كــµ و يتعل

ــة. العصبي

 

علم الرضوض واالصابات و جراحات الجهاز الحركي و الطوارئ الجراحية (7225502)  (8 ساعات معتمدة)

شروط خاصة بالمساق:
مساق فئة أوىل• 

يتشــكل هــذا املســاق مــن 8 اســابيع مخصصــة لطلبــة الســنة الثانيــة. يتــم تدريــس الجــزء النظــري مــن هــذا املســاق مــن خــالل 

الربنامــج التكامــيل بــ± التــدرب العمــيل و بــ± التعلــم النظــري و يف نفــس الفــرتة التــي ينتظــم بهــا الطــالب فيــه. 

ــاش و  ــات النق ــ« لحلق ــك يف التحض ــة و كذل ــر اليومي ــة و التقاري ــاءات الصباحي ــيل يف اللق ــدرب العم ــاء الت ــالب اثن ــارك الط   يش

ــري.  ــدرب الرسي ــة بالت ــة املرتبط ــاطات اليومي ــن النش ــي ع ــق ال يغن ــري املراف ــم النظ ــا ان التعل óــوم دا ــة. و معل ــاركة الفاعل املش

ُصّمم هذا املساق إلعطاء طلبة السنة الثانية املعلومات الرسيرية األساسية يف:

أ - أمراض و جراحات الجهاز الحركي (ما يعرف عامة ب: جراحة العظام و المفاصل) و الرضوض و االصابات
 مدة هذا الجزء من املساق هي 4 أسابيع.• 

ــد •  ــة باســم اختصــاص جراحــة العظــام و املفاصــل تع ــة العربي ــة اختصــاص Orthopedics اىل اللغ ــا ان ترجم ــت النظــر هن يلف

قــارصة بهــذا اللفــظ للتعريــف عــن مجــاالت هــذا االختصــاص و الــذي علينــا تعريفــه حقيقــة باختصــاص امــراض و جراحــة الجهــاز 

ــل العضــالت و  ــف و الرخــوة مث ــالالت االنســجة شــبه الرخــوة كالغضاري ــة اعت ــذي يشــمل العظــام و املفاصــل و كاف الحــر÷ ال

ــار و االربطــة و االعصــاب الطرفيــة و جراحاتهــا  االوت

 يتعلــم الطلبــة خــالل هــذه املــدة كيفيــة أخــذ القصــة املرضيــة وإجــراء الفحــص الجســمي لكامــل الجهــاز الحــر÷ مــن خــالل • 

انتظامهــم مــع االختصــايص املــرشف يف العيــادات الخارجيــة و املــرور عــىل املــرىض يف االقســام و حضــور اللقــاءات الصباحيــة حيــث 

يســتعرض الطلبــة كيفيــة تشــخيص ومعالجــة املشــاكل املرضيــة املتعلقــة بالعظــام و املفاصــل و الغضاريــف و االنســجة الرخــوة 

كالعضــالت و االربطــة و االوتــار العضليــة و االغشــية املفصليــة و مــا اىل ذلــك.
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يتعلــم الطلبــة كذلــك كيفيــة التعامــل مــع الرضــوض و االصابــات الشــائعة عنــد األطفــال والبالغــ± و ذلــك مــن خــالل متابعــة • 

ــك متابعــة املــرىض يف اقســام املبيــت يف املستشــفى. ــ±  و كذل ــة و تحــت ارشاف االختصاصي ــادات الخارجي املــرىض يف العي

ب- الطوارئ الجراحية: 
مدة هذا الجزء من املساق هي 4 أسابيع• 

ــة اســتقبال •  ــوا عــىل آلي ــاك ليتعرف ــة الطــوارئ تحــت ارشاف املســؤول± هن يتواجــد الطــالب يف هــذا الجــزء مــن املســاق يف غرف

الحــاالت الطارئــة الجراحيــة و كيفيــة التعامــل معهــا و توزيــع اولوياتهــا و كيفيــة عمــل الفحــص الرسيــري للحــاالت الطارئــة مــن 

خــالل الفحــص االويل ثــم الفحــص الثانــوي، و مــن ثــم آليــة نقــل املــرىض املصابــ± مــن و اىل غرفــة الطــوارئ و تحديــد اولويــات 

الفحوصــات الطبيــة لهــم.

ــاء حــاالت •  ــر و مشــاهدة مµرســة التواصــل الحقيقــي مــع املــرىض و ذويهــم اثن ــا يف االوضــاع الحقيقــة للتوت ــة هن يوضــع الطلب

الخــوف و القلــق و احتــµالت املضاعفــات و كيفيــة التعامــل مــع ذلــك بهــدوء حــذر و مهنــي مــع التواجــد يف اعــىل حــاالت االنتبــاه 

و اتخــاذ القــرارات املص«يــة يف هــذه االحــوال. 

عــىل الطلبــة القيــام بتقديــم تقاريــر مكتوبــة و القــاء تقدمــات فيــµ يتعلــق Ýــا اكتســبوه مــن خــربات يوميــة ممــن خــالل هــذا • 

التــدرب. 

ينبــه الطــالب هنــا اىل رضورة االلتــزام بتعليــµت املرشفــ± بدقــة و مــن غــ« نقــاش اثنــاء الوضــع الطــارئ كــµ انــه عليهــم ايضــا • 

احتــµل انفعــاالت العاملــ± و املرشفــ± و عــدم التدخــل يف عملهــم و عــدم التوجــه باالســئلة و االستفســارات اال بعــد ان يكــون 

هنــاك اســتقرار يف وضــع القســم يســمح بالنقــاش العلمــي. 

4. التخصصات الباطنية المختارة (7226502) (8 ساعات معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة أوىل • 

   يتشــكل هــذا املســاق مــن 8 اســابيع مخصصــة لطلبــة الســنة الثانيــة. يتــم تدريــس الجــزء النظــري مــن هــذا املســاق مــن خــالل 

الربنامــج التكامــيل بــ± التــدرب العمــيل و بــ± التعلــم النظــري و يف نفــس الفــرتة التــي ينتظــم بهــا الطــالب فيــه. 

ــاش و  ــات النق ــ« لحلق ــك يف التحض ــة و كذل ــر اليومي ــة و التقاري ــاءات الصباحي ــيل يف اللق ــدرب العم ــاء الت ــالب اثن ــارك الط   يش

ــري. ــدرب الرسي ــة بالت ــة املرتبط ــاطات اليومي ــن النش ــي ع ــق ال يغن ــري املراف ــم النظ ــا ان التعل óــوم دا ــة. و معل ــاركة الفاعل املش

  يف هــذا املســاق يســتطيع الطالــب اختيــار االنتظــام ملــدة اربعــة اســابيع يف احــد اجزائــه الثالثــة و اســبوع± لــكل مــن الجزئــ± 

املتبقيــ± و ذلــك حســب اهتµماتــه و تفضيلــه. 

 

ُصّمم هذا املساق إلعطاء طلبة السنة الثانية املعلومات الرسيرية األساسية يف:

أ. األمراض الجلدية: 
يكتســب الطــالب مــن خــالل انتظامهــم يف هــذا املســاق الخــربة الرسيريــة الواســعة يف األمــراض الجلديــة. الرتكيــز يتــم عــىل تشــخيص 

مــرىض العيــادات الخارجيــة ومعالجــة األمــراض الجلديــة الشــائعة إضافــة ملعرفــة املظاهرالجلديــة الخاصــة باألمــراض الجهازية.

ب. علم األشعة: 
الهــدف االســايس هــو تعلــم الطــالب املهــارات الرئيســية لقــراءة صــور االشــعة العاديــة و االلكرتونيــة و االهتــµم مــن التأكــد مــن • 

االطــالع عــىل كافــة معرفاتهــا مــن االتجــاه و اســم املريــض و الجنــس و التاريــخ الــخ.... 

يقــوم الطــالب باالطــالع عــىل املهــارات التشــخيصية يف قســم االشــعة و يتــم تعريفهــم عــىل املهــارات االساســية يف التعــرف اوال • 

عــىل االشــعة الطبيعيــة العاديــة لكافــة اجــزاء الجســم و بعــد ذلــك التعــرف عــىل االشــعة العاكســة لالعتــالالت املرضيــة املختلفــة 

ــة حياتهــم  ــة يف بداي ــة يف تشــخيص االشــكاليات الشــائعة يف كافــة اجهــزة الجســم و اكتســاب املهــارة الكافي التــي تســاعد الطلب

املهنيــة للتفريــق بــ± مــا يرونــه مــن اجــزاء الصــورة الطبيعيــة و بــ± مــا يرونــه مــن التغــ«ات املرضيــة. كــµ و يتعــرف الطــالب 

عــىل باقــي آليــات التصويــر الشــعاعي مثــل التصويــر طبقــي و صــور ملونــه و آليــات التصويــر االخــرى مثــل الرنــ± املغناطيــيس 

و التصويــر فــوق الصــو¶

يتعــرف الطــالب عــىل آليــات اســتخدام اجهــزة التصويــر املختلفــة و املبــادئ امليكانيكيــة و االلكرتونيــة و الكهربيــة و الصوتيــة و • 

املغناطيســية االساســية مــع التعــرف عــىل ايجابياتهــا و ســلبياتها و مخاطرهــا عــىل العاملــ± و عــىل املــرىض 
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ج- علم التخدير: 
 يتواجــد الطــالب يف غــرف العمليــات مــع االختصاصيــ± املرشفــ± يف اختصــاص التخديــر حيــث يتعلــم الطــالب كيفيــة التعامــل مــع • 

املريــض مــن بدايــة مرحلــة التخديــر حتــى االنتهــاء مــن االفاقــة و اهليــة املريــض لالنتقــال اىل قســم املبيــت بامــان او يف حــاالت 

خاصــة احتيــاج املريــض للنقــل اىل العنايــة املكثفــة الحثيثيــة

يتعــرف الطــالب عــىل بدائــل التخديــر و خيارتــه مــن تخديــر كيل و نصفــي و موضعــي و تخديــر منطقــة معينــة مــن الجســم و • 

الخيــارات االخــرى مــع ايجابيــات و ســلبيات كل نــوع منهــا. 

ــكيل •  ــر ال ــة التخدي ــض اىل مرحل ــل املري ــة نق ــوج يف عملي ــة الول ــه و كيفي ــوب الحنجــرة و بدائل ــة وضــع انب ــرى الطــالب كيفي  ي

بسالســة و مراحلهــا املتعــددة و االدويــة املســتخدمة لجعــل املريــض جاهــزا للجراحــة مــن مثبطــات االú و مرخيــات العضــالت و 

ادويــة التخديــر و غ«هــا مــن مســتحرضات دوائيــة عرقيــة و غازيــة. 

 يتعلــم الطــالب ايضــا  كيفيــة مراقبــة و متــا بعــة العالمــات الحيويــة للمريــض اثنــاء نومــه مــن خــالل االجهــزة املرتبطــة بــه و • 

القوانــ± الفســيولوجية الدقيقــة للحفــاظ عــىل ســوائل املريــض الحيويــة االعتياديــة او يف حــاالت النــزف و مــا يليــه مــن اســتعاضة 

للســوائل و الــدم للحفــاظ عــىل الرتكيــز املناســب لحيــاة املريــض مــن محتويــات الــدم و محتويــات مصــل الــدم امللحيــة و الســكرية 

و غ«هــا.

تعتــرب هــذه فرصــة كبــ«ة ايضــا للتعــرف و التعامــل مــع فســيولوجية الجســم تحــت الظــروف الطبيعيــة و تحــت ظــروف الضغــط • 

الجراحــي و التخديــري

يطلع الطالب عىل حاالت الطوارئ التخديرية.• 

طب االسرة و المجتمع (7227501) (5 ساعات معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة ثانية• 

يسجل يف مستوى السنة الثانية يف جزئها االخ« و بعد اجتياز كافة مساقات الفئة االوىل منها بنجاح• 

يشــرتط عــىل الطالــب الــذي يريــد التســجيل ملســاقات الفئــة االوىل ملســتوى الســنة الرسيريــة الثالثــة ان يكــون قــد ســجل هــذا • 

املســاق ســابقا و لكــن ال يشــرتط النجــاح فيــه

ــة ملµرســة طــب  ــة الطلب ــم لتهئي ــا. ُصم ــة يف نهايته ــة الثاني ــة الســنة الرسيري ــدم لطلب ــابيع ويق ــة أس ــدة هــذا املســاق أربع    م

املجتمــع. يقــوم الطلبــة بجــوالت يف عيــادات وأماكــن صحيــة مختلفــة مثــل مراكــز العنايــة بالألمومــة والطفولــة، مراكــز التطعيــم، 

ــع ومعالجــة الغــذاء، والطــب الصناعــي تصني

طب طوارئ الباطني (7221501) (4 ساعات معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة ثانية• 

يسجل يف مستوى السنة الثانية يف جزئها االخ« و بعد اجتياز كافة مساقات الفئة االوىل منها بنجاح• 

يشــرتط عــىل الطالــب الــذي يريــد التســجيل ملســاقات الفئــة االوىل ملســتوى الســنة الرسيريــة الثالثــة ان يكــون قــد ســجل هــذا • 

املســاق ســابقا و لكــن ال يشــرتط النجــاح فيــه

   مدة هذا الجزء من املساق هي 4 أسابيع• 

ــة اســتقبال •  ــوا عــىل آلي ــاك ليتعرف ــة الطــوارئ تحــت ارشاف املســؤول± هن يتواجــد الطــالب يف هــذا الجــزء مــن املســاق يف غرف

الحــاالت الطارئــة الباطنيــة و كيفيــة التعامــل معهــا و توزيــع اولوياتهــا و كيفيــة عمــل الفحــص الرسيــري للحــاالت الطارئــة مــن 

خــالل الفحــص االويل ثــم الفحــص الثانــوي، و مــن ثــم آليــة نقــل املــرىض املصابــ± مــن و اىل غرفــة الطــوارئ و تحديــد اولويــات 

الفحوصــات الطبيــة لهــم.

ــاء حــاالت •  ــر و مشــاهدة مµرســة التواصــل الحقيقــي مــع املــرىض و ذويهــم اثن ــا يف االوضــاع الحقيقــة للتوت ــة هن يوضــع الطلب

الخــوف و القلــق و احتــµالت املضاعفــات و كيفيــة التعامــل مــع ذلــك بهــدوء حــذر و مهنــي مــع التواجــد يف اعــىل حــاالت االنتبــاه 

و اتخــاذ القــرارات املص«يــة يف هــذه االحــوال. 
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عــىل الطلبــة القيــام بتقديــم تقاريــر مكتوبــة و القــاء تقدمــات فيــµ يتعلــق Ýــا اكتســبوه مــن خــربات يوميــة ممــن خــالل هــذا • 

التــدرب. 

ينبــه الطــالب هنــا اىل رضورة االلتــزام بتعليــµت املرشفــ± بدقــة و مــن غــ« نقــاش اثنــاء الوضــع الطــارئ كــµ انــه عليهــم ايضــا • 

احتــµل انفعــاالت العاملــ± و املرشفــ± و عــدم التدخــل يف عملهــم و عــدم التوجــه باالســئلة و االستفســارات اال بعــد ان يكــون 

هنــاك اســتقرار يف وضــع القســم يســمح بالنقــاش العلمــي.   

الطب الشرعي (7227502) (2ساعة معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة ثانية• 

يجب تسجيله يف مستوى السنة الثانية• 

ال يسمح ملن ú يرتقي اىل مستوى السنة الثانية تسجيل هذا املساق• 

ال يوجد لهذا املساق فراغ مستقل باالسابيع بل يتم االنتظام به بعد الظهر• 

   هــذا املســاق مخصــص لطلبــة الســنة الثانيــة، ويعتــرب جــزء خــاص مــن علــم األمــراض والــذي يتعامــل ليــس فقــط مــع نتائــج 

املــرض وبشــكل خــاص دوره يف حــدوث الوفــاة املفاجئــة، ولكنــه أيضــا يفحــص نتائــج العوامــل الخارجيــة املختلفــة ( الســالح النــاري، 

الســموم، الرضــوض الــخ) عــىل الجســم البــرشي.

إضافــة لذلــك ســوف يناقــش الوضعيــات الخاصــة والتــي تتطلــب اشــعار املحقــق يف أســباب الوفيــات، االســتجابة لطلــب ترشيــح 

الجثــة، إصــدار شــهادة الوفــاة، والخطــوات الالزمــة للتحضــ« للمحاكمــة يف حــال رضورتهــا. 

  يتخلل هذا املساق جزء نظري و تعطى الفرصة للطالب ان يطلعوا عىل الحاالت املوجودة يف ح± انتظامهم به. 

مشروع البحث (7000603) ( 6 ساعات معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

عىل الطالب تسجيل املساق مع بداية مستوى السنة الثانية • 

ال يستطيع الطالب التخرج قبل االنتهاء من مرشوعه كامال و تاما• 

ال يوجد اسابيع تفرغ خاصة و لكن يتم االداء خالل السنة.• 

يبــدأ الطالــب بالتحضــ« و انجــاز مــا Ôكــن مــن االطروحــة مــع بدايــة عامــه الثــا� و يتقــدم بطلــب املوافقــة عــىل االطروحــة • 

و كذلــك التقــدم ملوافقــة لجنــة املراجعــات للمؤسســة (اللجنــة االخالقيــة) و يبــدأ و بــارشاف مديــر البحــث بــاداء النشــاطات و 

املتطلبــات املرتبطــة بهــذا النشــاط البحثــي

ال يسمح للطالب البدء و الرشوع بنشاط البحث امليدا� او املتعلق باالنسان اال بعد اخذ املوافقات املالóة و الالزمة. • 

يخصــص للمــرشوع 8 اســابيع مســتقلة بعــد نهايــة امتحانــات الســنة الثانيــة يســتفيد منهــا الطالــب يف تنســيق و ترتيــب مرشوعــه • 

و عمــل مــا فاتــه منــه، و Ôتــد نشــاطه حتــى الوقــت النهــاé املســموح بــه يف الســنة الثالثــة

ــكان •  ــة. بإم ــا خصوصــا Ýســائل الصحــة العام ــق مواضيعه ــة تتعل ــة الجــراء بحــوث طبي ــة الطلب الهــدف مــن هــذا املســاق تهيئ

الطلبــة أيضــا اختيــار موضــوع علمــي رسيــري بحــت أ و موضــوع علمــي طبــي مــن العلــوم الطبيــة األساســية. تصمــم املشــاريع 

لطالــب او طالبــ± و يف حــاالت خاصــة جــدا ممكــن الحــاق ثالثــة طــالب . بإمــكان الطلبــة اختيــار مشــاريعهم البحثيــة الخاصــة او 

اختيــار موضــوع البحــث مــن خــالل قاóــة تحددهــا الدائــرة املعنيــة أو الكليــة يف بدايــة الســنة الثانيــة.

مواضيــع البحــث املميــزة ســوف يتــم نرشهــا يف املجــالت العلميــة املحليــة أو الدوليــة. يوجــد لــكل طالــب (أو طالبــ±) مــرشف • 

واحــد و ممكــن مشــاركة اختصــايص اخــر بصفــة مشــارك الكتســاب الخــربة البحثيــة و املشــاركة فيهــا.

يعترب الطالب داóا الكاتب االول ملرشوع البحث• 

عىل الطالب االطالع عىل التعليµت و امللحقات املتعلقة بهذا املرشوع• 
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مساقات مستوى السنة السريرية الثالثة

الطب الباطني (متقدم) (7221601) (8 ساعات معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة أوىل• 

هــذا املســاق مقــدم لطلبــة الســنة الرسيريــة الثالثــة . الرتكيــز ســوف يتــم عــىل اكتســاب املهــارات والســلوك املســتحب مــن الطبيــب 

ــة اىل التشــخيص  ــة اضاف ــات املخربي ــة، املعلوم ــة، الفحــوص الفيزيائي ــة ســوف يســجلون القصــة املرضي ــن والعطــوف. الطلب الفِط

وخطــط املعالجــة. ســوف يتعلــم الطلبــة كيفيــة تطويــر التبــرص الرسيــري وتحمــل املســؤولية خــالل كامــل مــدة العمــل للعنايــة 

باملريــض Ýــا يف ذلــك اســتدعاؤه خــالل فــرتات املناوبــة الليليــة. كل طالــب ســوف يعمــل مــع طبيــب مقيــم وتحــت ارشافــه.

جراحة عامة (متقدم) (7222601) (8 ساعات معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة أوىل• 

 

    هــذا املســاق مقــدم لطلبــة الســنة الرسيريــة الثالثــة. ُصمــم هــذا املســاق إلعطــاء الفرصــة لتحســ± مهاراتهــم يف أخــذ القصــة 

ــز  ــة. الرتكي ــة يف تقييــم ومعالجــة أ}ــاط مختلفــة مــن األمــراض الجراحي ــاé وتزويدهــم بالخــربة الرسيري ــة والفحــص الفيزي املرضي

ســوف يتــم عــىل تعليــم الطلبــة ]ييــز وتدبــ« املشــاكل االساســية يف الجراحــة.

ــل  ــراء العم ــد إج ــالل وبع ــل وخ ــا قب ــرىض م ــة امل ــي ويف متابع ــق الجراح ــ± يف الفري ــاء فاعل ــوا كأعض ــة أن يكون ــة الطلب    وظيف

الجراحــي. يشــارك الطلبــة يف الجــوالت عــىل املــرىض، املحــارضات، العيــادات الخارجيــة، والعمليــات ويشــاركون يف املناوبــات الليليــة 

ــة. تحــت إرشاف مقيمــي األقســام الجراحي

األطفال (متقدم) (7223601) ( 8 ساعات معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة أوىل• 

ســن الطلبــة مهاراتهــم يف أخــذ القصــة املرضيــة، الفحــص الرسيــري      هــذا املســاق مقــدم لطلبــة الســنة الرسيريــة الثالثــة. ســوف يحِّ

وحــل املشــاكل التــي تواجــه األطفــال يف األعــµر املختلفة.

الرتكيــز ســوف يتــم عــىل معرفــة التشــخيص التفريقــي والوســائل التشــخيصية الرضوريــة لحــل مشــاكل األطفــال، وذلــك يتــم مــن 

خــالل جــوالت عــىل األطفــال املــرىض، وحــدات العنايــة املكثفــة باألطفــال، والعيــادات الخارجيــة. ســوف يشــارك الطلبــة يف املتابعــة 

اليوميــة للمــرىض وأيضــا خــالل املناوبــات الليليلــة.

قد يخصص أسبوعان من ضمن االسابيع الثµنية كجوالت يف املراكزوالعيادات الصحية التي تُعنى باألطفال

ســن الطلبــة مهاراتهــم يف أخــذ القصــة املرضيــة، الفحــص الرسيــري وحــل املشــاكل التــي تواجــه  مــن خــالل هــذا املســاق ســوف يحِّ

األطفــال يف األعــµر املختلفــة.

الرتكيــز ســوف يتــم عــىل معرفــة التشــخيص التفريقــي والوســائل التشــخيصية الرضوريــة لحــل مشــاكل األطفــال، وذلــك يتــم مــن 

خــالل جــوالت عــىل األطفــال املــرىض، وحــدات العنايــة املكثفــة باألطفــال، والعيــادات الخارجيــة. ســوف يشــارك الطلبــة يف املتابعــة 

اليوميــة للمــرىض وأيضــا خــالل املناوبــات الليليلــة.
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أمراض النساء والوالدة (متقدم) (7224601) (8 ساعات معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة أوىل• 

   هــذا املســاق مقــدم لطلبــة الســنة الرسيريــة الثالثــة. ُصمــم هــذا املســاق لتزويــد الطلبــة باملهــارات واملعلومــات الالزمــة للعنايــة 

Ýــرىض املشــاكل الوالديــة والنســائية الشــائعة. الفحــص الدقيــق للنســاء، والحمــل مــن الفــرتة املمتــدة مــا قبــل الــوالدة وخاللهــا 

ــد  ــرق التولي ــة، وط ــوالدة املهبلي ــل، ال ــ« الحم ــري، تدب ــص الرسي ــي، الفح ــخ الطب ــذ التاري ــىل أخ ــم ع ــوف يت ــز س ــا. الرتكي وبعده

النســائية الشــائعة. يشــارك الطلبــة يف الجــوالت عــىل املــرىض، النقاشــات يف املحــارضات، مــرىض العيــادات الخارجيــة، وغــرف املخــاض 

والــوالدة والعمليــات.

إضافة لذلك يشارك الطلبة في محاضرات علمية ونقاشات ضمن مجموعات

مساقات يمكن اخذها في مستويات مختلفة

 اقتصاديات الصحة (7227403) (2 ساعة معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة ثانية• 

Ôكن تسجيله يف اي من مستويات السنوات الرسيرية• 

ال يوجد اسابيع تدريب عميل• 

ــات  ــىل اقتصادي ــرىض ع ــة امل ــس لصح ــ« املعاك ــ«  و التأث ــن التأث ــاملة ع ــرة ش ــب فك ــة الط ــاء طلب ــاق باعط ــذا املس ــى ه     يعن

ــة احتياجــات املــرىض  ــة يف تغطي ــة دول ــة اي ــي تواجــه امكاني ــة الت ــµ و يســلط الضــوء عــىل االشــكاليات التمويلي ــم, ك مجتمعاته

ــة  ــا و ماهي ــة التعامــل بينهــم مالي ــة مــع املــرىض و كيفي ــة مقدمــي الخدمــة الصحي ــات كاف ــة. يناقــش املســاق ايضــا عالق الصحي

ــل.   ــم هــذا التعام ــي تحك ــط الت الضواب

مساق: اهتمامات في صحة المرأة ( 7405402) (2 ساعة معتمدة) 
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة ثانية• 

Ôكن تسجيله يف اي من مستويات السنوات الرسيرية• 

ال يوجد اسابيع تدريب عميل • 

ــة  ــة وحال ــف مــن 30 محــارضة علمي ــوى تعليمــي مؤل ــا بشــكل محت ــم تنظيمه ــا باملــرض. يت ــة وعالقته    يركــز االول عــىل التغذي

دراســية. صمــم هــذا املســاق لتطويــر املهــارات يف اســتعµل الغــذاء الرسيــري يف الوقايــة مــن األمــراض وعــالج املشــاكل الصحيــة 

ــة، والســكري، الضغــط، وأمــراض الكليــة. ــة الدموي املتعلقــة بالغــذاء، مثــل أمــراض القلــب واالوعي

    امــا الثــا� ف«كــز عــىل االمــور الصحيــة الخاصــة باملــرأة بكافــة فئاتهاالعمريــة. حيــث ان هنــاك اشــكاالت مرضيــة تخــص املــرأة 

فقــط حســب التكويــن الفســيولوجي الخــاص بهــا. و يناقــش هــذا املســاق باهتــµم بالــغ ايضــا العالقــات بــ± الشــؤون و املتغــ«ات 

الصحيــة الخاصــة باملــرأة و بــ± الثقافــة املجتمعيــة التــي تحيــط بهــا و كيفيــة تفاعــل هــذه املؤثــرات مــع صحتهــا. و يجــري الرتكيــز 

هنــا عــىل ان اســاليب الوقايــة النفســية و املفاهيــم الصحيحــة االجتµعيــة و البعــد عــن ســوء الفهــم االديولوجــي لــه بالــغ االثــر يف 

حµيــة صحــة املــرأة يف كل جوانبهــا.  

يتشكل املساقان من محارضات، حوارات، ندوات، ....... و ال يوجد هناك اسابيع تدريب عملية.  
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مساقي: جراحة اختيارية (7225501) وطب باطني اختياري(7226501)
شروط خاصة بكل من المساقين:

 مساق فئة ثانية• 

Ôكن تسجيله يف اي من مستويات السنوات الرسيرية• 

يشمل أي من فروع الطب الجراحية او الباطنية• 

 • .µيتشكل املساق± من ^انية اسابيع، اربعة لكل منه

Ôكــن لطلبــة الطــب اختيــار دورتــ± ]تــد كل منهــا لجــوالت عــىل مــدى أربــع أســابيع إحداهــا يف الجراحــة  أو اي مــن تخصصاتهــا • 

الرئيســية او الفرعيــة واألخــرى يف الطــب الباطنــي او اي مــن تخصصاتــه الرئيســية او الفرعيــة ( و يشــمل كالهــµ مــا يتعلــق يف 

االطفــال ايضــا). 

Ôكن االنتظام بهذين املساق± متتابع± او منفردين• 

Ôكن االنتظام يف الثµنية اسابيع يف مجال واحد فقط حسب رغبة الطالب• 

عــىل الطالــب ان يقــوم باالختيــار بنفســه و لــه الحــق ان ينســق لهــذا التدريــب االختيــاري الدائــه يف الخــارج يف مؤسســات صحيــة • 

توافــق عليهــا الكليــة و الجامعــة، او يف الداخــل و لكــن بعــد موافقــة هــذه املؤسســات. 

وسائل البحث في الطب السريري (7000401) (2ساعة معتمدة) 
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة ثانية• 

Ôكن تسجيله يف اي من مستويات السنوات الرسيرية• 

ــات والصحــة العامــة ويعطــي  ــوي والوبائي ــي أعطيــت يف اإلحصــاء الحي هــذا املســاق ســوف يؤكــد عــىل املالحظــات واألفــكار الت

ــاس يف األبحــاث. ــة بادخــال املــرىض والن ــة الحساســة املتعلق ــري واملســائل األخالقي ــة يف البحــث الرسي ــة وســائل مختلف الطلب
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برنامج بكالوريوس الصيدلة
اجباري تخصص

المتطلب السابقس.مرقم المساقاسم المساق
7301301  م.س.   1        4علم االدوية 2                                                                   7301302

10231214  م.س.   1  10231313  م.س.   2 10231313أو متزامن       1تحليل آيل عميل                                                                  10231314
        3كيمياء عامة للعلوم الصحية                                                       10231114
7105403  م.س.   1 7105403  أو متزامن       1مخترب علم األحياء الدقيقة العام                                                 7105404
7104101  م.س.   1        3علم األحياء الدقيقة العام                                                       7105403
7303306  م.س.   1 7303306  أو متزامن       1مخترب عقاق« طبية                                                               7303307
        1مخترب مبادئ الكيمياء الحيوية وكيمياء حيوية استقالبية                            7104211
        2علم التغذية الطبية                                                              7106301
7304302  م.س.   1        1مراقبة الجودة للصيدله                                                           7303505
        3علم االحياء العام للعلوم الصحية                                                 7104101
7004001  م.س.   1        3صيدلة فيزيائية 1                                                                7304201
7004002  م.س.   1        4كيمياء طبية 1                                                                   7303301
7304201  م.س.   1        2صيدله فيزيائية 2                                                                7304202
        1مهارات االتصال                                                                  7302301
        4علم االدويه 1                                                                   7301301
7102201  م.س.   1        4علم وظائف االعضاء الطبي 2                                                       7102202
        4علم وظائف االعضاء الطبي 1                                                       7102201
7304201  م.س.   1        2حسابات صيدالنية                                                                 7304504
7304301  م.س.   1  7301301  م.س.   2       3حركة دوائية                                                                     7304501
7304301  م.س.   1        3صيدلة صناعية                                                                    7304401
7304301  م.س.   1 7304301  أو متزامن       1صيدالنيات عميل 1                                                                7304303
        1اخالقيات ومهنية الصيدلة                                                         7227206
7105301  م.س.   1        3علم املناعة                                                                     7105306
        1تاريخ الطب والصيدلة                                                             7227208
7304301  م.س.   1        4صيدالنيات 2                                                                     7304302
10231114  م.س.   1        3مبادئ الكيمياء الحيوية وكيمياء حيوية استقالبية                                  7104210
7301302  م.س.   1        3صيدلة رسيرية1                                                                   7301406

10231236  م.س.   1        3الكيمياء العضوية للعلوم الصحية 2                                                10231330
7304201  م.س.   1        1صيدلة فيزيائية عميل                                                             7304204

        3االحصاء الحيوي لطلبة الطب والعلوم الصحية                                        10216235
        3وسائل البحث يف العلوم الطبية الحيوية                                            7000408
        3الصحة العامة وعلم الوبائيات                                                     7106201
7104101  م.س.   1        3علم االمراض                                                                     7103201
7104101  م.س.   1        3علم الترشيح للصيدله                                                             7101204
        3مرشوع بحث صيدال�                                                               700502

7301302  م.س.   1        3حاالت يف علم السموم الرسيري                                                     7301408
        1االسعافات األولية                                                               7227102
7301302  م.س.   1        2معلومات دوائية                                                                  7301504
7303301  م.س.   1        4كيمياء طبية 2                                                                   7303302

10231213  م.س.   1 10231213  أو متزامن 10231115  م.س.   2       1كيمياء تحليلية للعلوم الصحية عميل                                               10231214
7301301  م.س.   1  7301302  م.س.   2       3تدريب صيدال�                                                                   7302505
7301301  م.س.   1        2ادوية بدون وصفه طبية                                                            7302507
7303306  م.س.   1        3كيمياء العقاق« الطبية                                                          7303304
7004002  م.س.   1        3عقاق« طبية                                                                     7303306

10231114  م.س.   1 10231114  أو متزامن       1كيمياء عامة للعلوم الصحية عميل                                                  10231115
10231213  م.س.   1        3تحليل آيل                                                                       10231313
7304202  م.س.   1        4صيدالنيات 1                                                                     7304301



506  دليل جامعة النجاح الوطنية

7304302  م.س.   1        1ترشيعات صيدالنية                                                                7302501
10231114  م.س.   1  10231115  م.س.   2       3الكيمياء العضوية للعلوم الصحية 1                                                10231236
7104201  م.س.   1        2دراسة حاالت يف الكيمياء الحيوية الرسيرية                                        7103406

10231114  م.س.   1  10231115  م.س.   2       3كيمياء تحليلية للعلوم الصحية                                                    10231213
10231236  م.س.   1 10231236  أو متزامن       1الكيمياء العضوية للعلوم الصحية عميل 1                                           10231239

 اختياري تخصص
المتطلب السابقس.مرقم المساقاسم المساق

7104101  م.س.   1  7104102  م.س.   2       4علم الدم                                                                        7103305
7103305  م.س.   1        3علم الدم املناعي وبنك الدم                                                      7103306
        3علم األجنة                                                                      7101205
        2التخطيط االرسي ومنع الحمل                                                       7405403
        2تحليل املعلومات للعلوم الصحية                                                   7106401
7304302  م.س.   1        3منتجات التكنولوجيا البيولوجية                                                   7304505
7303405                                                                     é7303302  م.س.   1        3تخليق دوا
        2الصيدلية الخرضاء                                                                7303407
7304301  م.س.   1        2مواد تجميل                                                                      7304304
7304303  م.س.   1        1مواد تجميل عميل                                                                 7304305
7304302  م.س.   1        2السواغات الصيدالنية                                                             7304403
7304302  م.س.   1        2التعقيم الصيدال�                                                               7304404
        3علم الطب الرشعي                                                                 7227402
7304501  م.س.   1        1حركة دوائية عميل                                                                7304502
7004003  م.س.   1        2أطياف وكيمياء املجموعات الوظائفية                                               7303402
        3فيزياء حيوية                                                                    7108101
        0استدرا÷ كيمياء عامة                                                            7001003
        0استدرا÷ أحياء عامة                                                             7001001
        2اساسيات املحاسبة                                                                7004007
        3رياضيات للعلوم الصحية                                                           7004006
        2العالج النبا¶                                                                  7303406
7301302  م.س.   1        3العالج الحيوي                                                                   7304405
        2علم السموم البيئي                                                               7106402
        3علم السلوك الطبي                                                                7227201
        2التواصل والتثقيف الصحي                                                          7402202
        1صيدلة صناعية عميل                                                               7304402
        2الطب البديل                                                                     7232301
7301302  م.س.   1        3رعاية صيدالنية                                                                  7301403
7301406  م.س.   1        3صيدلة رسيرية 2                                                                  7301503
7303306  م.س.   1        3البحث العلمي يف املنتجات الطبيعية                                               7303404
        2قضايا يف صحة املرأة                                                             7405402
7303301  م.س.   1  7301302  م.س.   2       2ايض االدوية                                                                     7303403
        1تعليم وارشاد املرىض                                                             7302302
        1تسويق ودعاية صيدالنية                                                           7302502
        3االقتصاد الدواé واالرشاد يف استخدام االدوية                                    7302503
7301302  م.س.   1        2املستحرضات الطبية البيطرية                                                      7302504
        1كيمياء العقاق« الطبية عميل                                                     7303305
        3املستحرضات الصيدالنية الطبيعية                                                  7303401
        2علم الوراثة                                                                     7104203
7301301  م.س.   1        3االدوية اثناء الحمل والرضاعه                                                    7301506
        3االستعµل الرسيري للمضادات الحيوية                                              7301407
7104201  م.س.   1        3الكيمياء الحيوية الجزيئية                                                       7104202
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دكتور صيدلي
اجباري تخصص

المتطلب السابقس.مرقم المساقاسم المساق
        2علم التغذية الطبية                                                              7106301
7004001  م.س.   1        4كيمياء تحليلية للعلوم الصحية                                                    7004004
7103101  م.س.   1        2علم االنسجة 2                                                                   7103102
7303301  م.س.   1        4كيمياء طبية 2                                                                   7303302
7004004  م.س.   1        4تحليل آيل                                                                       7303303
        4علم االدويه 1                                                                   7301301
7102201  م.س.   1        4علم وظائف االعضاء الطبي 2                                                       7102202
        4علم وظائف االعضاء الطبي 1                                                       7102201
7101101  م.س.   1        3"ترشيح "صدر، بطن، حوض                                                           7101102
7301301  م.س.   1        4علم االدوية 2                                                                   7301302
        2العالج النبا¶                                                                  7303406

3طرق ووسائل املختربات                                                            7105307

7104202  م.س.   1 7104202  أو متزامن 7105301  م.س.   

2 7105301أو متزامن 7105302م.س.   3 7105302  أو 

متزامن 7105306  م.س.   4 7105306  أو متزامن     

        1اخالقيات ومهنية الصيدلة                                                         7227206
10231114  م.س.   1        3مبادئ الكيمياء الحيوية وكيمياء حيوية استقالبية                                  7104210
        2علم الوراثة االنسا�                                                            7104214

10231236  م.س.   1 10231236  أو متزامن       1الكيمياء العضوية للعلوم الصحية عميل 1                                           10231239
        3فيزياء حيوية                                                                    7108101
7105301  م.س.   1        3علم املناعة                                                                     7105306
7004001  م.س.   1        3صيدلة فيزيائية 1                                                                7304201
7104101  م.س.   1        3علم األحياء الدقيقة العام                                                       7105403

        3كيمياء عامة للعلوم الصحية                                                       10231114
        2مقدمة ترشيح                                                                     7101101

10231114  م.س.   1 10231114  أو متزامن       1كيمياء عامة للعلوم الصحية عميل                                                  10231115
10231114  م.س.   1  10231115  م.س.   2       3الكيمياء العضوية للعلوم الصحية 1                                                10231236
7004002  م.س.   1        4كيمياء طبية 1                                                                   7303301
        3الصحة العامة وعلم الوبائيات                                                     7106201
        5علم االمراض 1                                                                   7103301
7105301  م.س.   1        4علم االحياء الدقيقة الطبي                                                       7105302
7105403  م.س.   1 7105403  أو متزامن       1مخترب علم األحياء الدقيقة العام                                                 7105404
        3علم النفس الرسيري                                                               7227301
        2علم االنسجة 1                                                                   7103101
        3علم االحياء العام للعلوم الصحية                                                 7104101
        1مخترب الكيمياء الحيوية الجزيئية                                                 7104213
        2الكيمياء الحيوية الجزيئية                                                       7104212
        3علم السلوك الطبي                                                                7227201

        3االحصاء الحيوي لطلبة الطب والعلوم الصحية                                        10216235
        1مخترب مبادئ الكيمياء الحيوية وكيمياء حيوية استقالبية                            7104211
7103301  م.س.   1 7103301  أو متزامن       5علم االمراض 2                                                                   7103302
        1االسعافات األولية                                                               7227102
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اختياري تخصص
المتطلب السابقس.مرقم المساقاسم المساق

        2تحليل املعلومات للعلوم الصحية                                                   7106401
        1األخالقيات الطبية                                                               7227202
        1تاريخ البرصيات                                                                  7227207
        3علم األجنة                                                                      7101205
7103305  م.س.   1        3علم الدم املناعي وبنك الدم                                                      7103306
7104101  م.س.   1        2علم الخلية                                                                      7104102
        2قضايا يف صحة املرأة                                                             7405402
7101203  م.س.   1        3علم االعصاب                                                                     7102301
        1تاريخ الطب والصيدلة                                                             7227208
        3"ترشيح "ظهر واطراف                                                              7101201
        2"ترشيح "رأس ورقبة                                                               7101202
        4علم وفن الطب الرسيري                                                            7220301
7004002  م.س.   1        3الكيمياء العضوية للعلوم الصحية 2                                                7004003
        2فسيولوجيا الع± وبنية الع±                                                     7102302
        2ترشيح الع± وبنية الع±                                                         7101301
        2علم السموم البيئي                                                               7106402
7104201  م.س.   1  7104202  م.س.   2       4كيمياء رسيرية                                                                   7103405
7105301  م.س.   1        3علم الف«وسات                                                                   7105305
        4فسيولوجيا وهندسة البرصيات                                                       7229302
        3الترشيح العصبي                                                                  7101203
        3رياضيات للعلوم الصحية                                                           7004006
7105301  م.س.   1        3علم الفطريات الطبي                                                              7105401
        2برصيات الع±                                                                    7229301
        4علم الطفيليات                                                                   7105304
7103305  م.س.   1        2التخ³ واالتزان الدموي                                                          7103304
7103101  م.س.   1        3اساسيات الغدد الصµء                                                            7103303
7105301  م.س.   1  7104201  م.س.   2       4سوائل الجسم يف الصحة واملرض                                                     7103203
7104101  م.س.   1  7104102  م.س.   2       4علم الدم                                                                        7103305
7105301  م.س.   1        4تشخيص بكت«يا                                                                   7105303
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اجباري مرحلة التخصص
المتطلب السابقس.مرقم المساقاسم المساق

7104201  م.س.   1        2دراسة حاالت يف الكيمياء الحيوية الرسيرية                                        7103406
7304301  م.س.   1        3صيدلة صناعية                                                                    7304401
7304301  م.س.   1        4صيدالنيات 2                                                                     7304302
7304202  م.س.   1        4صيدالنيات 1                                                                     7304301
7301401                                                                    1 é3عالج دوا        
7301301  م.س.   1        2ادوية بدون وصفه طبية                                                            7302507
7301301  م.س.   1  7301302  م.س.   2       3تدريب صيدال�                                                                   7302505
7301302  م.س.   1        3حاالت يف علم السموم الرسيري                                                     7301408
7301302  م.س.   1        2معلومات دوائية                                                                  7301504
7304201  م.س.   1        2حسابات صيدالنية                                                                 7304504
        2وسائل البحث يف الطب الرسيري                                                     7000401
7304302  م.س.   1        1ترشيعات صيدالنية                                                                7302501
        2حركة الدواء الرسيرية ومتابعة تركيز األدوية                                      7304503
7304302  م.س.   1        3منتجات التكنولوجيا البيولوجية                                                   7304505
        8تطبيق رسيري صيدال� 4                                                           7302602
        8تطبيق رسيري صيدال� 3                                                           7302601
        8تطبيق رسيري صيدال� 2                                                           7302509
        8تطبيق رسيري صيدال� 1                                                           7302508
        6مرشوع بحثي د.صيديل                                                              7000601
        3االستعµل الرسيري للمضادات الحيوية                                              7301407
        2رعاية صيدالنية 2                                                                7301404
        3املستحرضات الصيدالنية الطبيعية                                                  7303401
7301302  م.س.   1        3رعاية صيدالنية                                                                  7301403
        3صيدلة املستشفى                                                                  7302506
        1مخترب تركيب ورصف األدوية                                                        7304406
7304301  م.س.   1  7301301  م.س.   2       3حركة دوائية                                                                     7304501
7301501                                                                    3 é3عالج دوا        
        1مهارات االتصال                                                                  7302301
        1تعليم وارشاد املرىض                                                             7302302
        1تسويق ودعاية صيدالنية                                                           7302502
7301502                                                                    4 é3عالج دوا        
7301402                                                                    2 é3عالج دوا        
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المتطلب السابقس.مرقم المساقاسم المساق
7304302  م.س.   1        2التعقيم الصيدال�                                                               7304404
7304302  م.س.   1        1مراقبة الجودة للصيدله                                                           7303505
        3العالج عىل أساس دليل علمي                                                       7301505
7302401                                                             é3علم األوبئة الدوا        
7303608                                                              (SAR)  3كيمياء طبية        
        3تكنولوجيا صيدالنية متقدمة                                                       7304601
7303405                                                                     é7303302  م.س.   1        3تخليق دوا
        2التخطيط االرسي ومنع الحمل                                                       7405403
        3علم الطب الرشعي                                                                 7227402
        2الطب البديل                                                                     7232301
7301301  م.س.   1        3االدوية اثناء الحمل والرضاعه                                                    7301506
        3االقتصاد الدواé واالرشاد يف استخدام االدوية                                    7302503
7004003  م.س.   1        2أطياف وكيمياء املجموعات الوظائفية                                               7303402
7304501  م.س.   1        1حركة دوائية عميل                                                                7304502
7303306  م.س.   1        3البحث العلمي يف املنتجات الطبيعية                                               7303404
        2اساسيات املحاسبة                                                                7004007
        2الصيدلية الخرضاء                                                                7303407
7304301  م.س.   1        2مواد تجميل                                                                      7304304
7304303  م.س.   1        1مواد تجميل عميل                                                                 7304305
7304302  م.س.   1        2السواغات الصيدالنية                                                             7304403
        1صيدلة صناعية عميل                                                               7304402
7301302  م.س.   1        3العالج الحيوي                                                                   7304405
7301302  م.س.   1        2املستحرضات الطبية البيطرية                                                      7302504
7303301  م.س.   1  7301302  م.س.   2       2ايض االدوية                                                                     7303403

اختياري مرحلة التخصص
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برنامج بكالوريوس العلوم الطبية الحيوية
Program of Bachelor of Biomedical Sciences

مقدمة:
يســمى هــذا الربنامــج بربنامــج البكالوريــوس يف العلــوم  الطبيــة الحيويــة ويتــم تنظيمــه تحــت مســؤولية كليــة الطــب وعلــوم الصحــة 

يف جامعــة النجــاح الوطنيــة ويســتطيع طلبــة الربنامــج الذيــن ينهــون الســنة الثالثــة بنجــاح واســتكµل متطلبــات هــذا الربنامــج الحصــول 

عــىل شــهادة البكالوريــوس يف العلــوم الطبيــة الحيويــة ســواء يف حــال رغبتهــم باالســتمرار يف الربنامــج املــؤدي للحصــول عــىل شــهادة دكتــور 

يف الطــب أو دكتــور صيدلــة او مــا يســتحدث يف حالــة عــدم ]كنهــم مــن أو عــدم رغبتهــم يف االســتمرار يف الربنامــج املــؤدي للحصــول عــىل 

شــهادة دكتــور يف الطــب مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة.

تــّدرس املســاقات املطلوبــة لنيــل هــذه الشــهادة مــن هــذا الربنامــج اقســام دائــرة العلــوم الطبيــة الحيويــة يف كليــة الطــب وعلــوم 

الصحــة ومســاقات تــدرس مــن كليــة العلــوم وهنــاك مســاقات الجامعــه تــدرس مــن الكليــات املختلفــه.

يكــون متطلــب التخــرج كــµ هــو يف خطــة هــذا الربنامــج التفصيليــة املرفقــة, وبشــكل مختــرص يتخــرج الطالــب مــن هــذا الربنامــج 

بعــد انهــاء 130 ســاعة معتمــدة مــن املســاقات مقســمة كاآل¶: 18 ســاعة معتمــدة متطلبــات جامعــة اجبــاري,  87ســاعة متطلبــات علــوم 

طبيــة حيويــة عامــة اجباريــة و 25 معتمــدة متطلبــات علــوم طبيــة حيويــة عامــة اختياريــة. 

Ôكــن قبــول الطلبــة مــن برامــج الصيدلــة ودكتــور صيدلــة والطلبــة املحولــ± مــن برامــج العلــوم الحياتيــة يف الجامعــة بــرشط اســتيفاء 

رشوط االنضــµم اليــه بــرشط ان يكــون دخولهــم اىل الجامعــة Ýعــدل %90 بالحــد االد`/ الفــرع العلمــي وبعــد امتحــان قبــول للربنامــج.

Ýجرد قبول الطالب يف هذا الربنامج يع± له مرشد اكادÔي يتابع تقدم الطالب للربنامج حتى تخرجه.

يرتبط هذا الربنامج بربنامج دراسات عليا (ماجست« يف العلوم الطبية الحيوية ودكتوراه) الحقا.

يســتطيع الطالــب التحويــل مــن هــذا الربنامــج اىل أي تخصــص يف الدوائــر التابعــة لكليــة الطــب وعلــوم الصحــة أو الكليــات األخــرى يف 

الجامعــة حســب الــرشوط واملتطلبــات املعمــول بهــا يف الجامعــة.

يســتطيع الطالــب بعــد التخــرج مــن هــذا الربنامــج اكــµل دراســته يف دائــر¶ الطــب والصيدلــة وبرنامــج البرصيــات ضمــن الــرشوط 

التــي تحددهــا هــذه الدوائــر واألقســام.

رؤية الدائرة: 
توسيع نطاق املعرفة يف العلوم الطبية الحيوية واثرائها لخدمة صحة املجتمع.

رسالة الدائرة:
اإلســهام يف تقــدم العمــل يف العلــوم الطبيــة مــن اجــل تزويــد املجتمــع بكــوادر شــابه لالنطــالق اىل تخصصــات متعــددة يف املجــاالت 

الطبيــة.

األهداف:
ايجاد كوادر ملواكبة التطور يف العلوم الطبية.• 

تحفيز التطور البحثي يف املجاالت الطبية• 

تخريج كوادر متخصصة تربط ب± العلوم الطبية التطبيقية والرسيرية.• 
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تعليمات منـح شهادة 
 BBMS بكالوريوس في العلوم الطبية الحيوية

مادة (1): 

تســمى هــذه التعليــµت "تعليــµت منــح شــهادة- بكالوريــوس يف العلــوم الطبيــة الحيويــة –مــن كليــة الطــب وعلــوم الصحــة يف 

جامعــة النجــاح الوطنيــة ويعمــل بهــا اعتبــاراً مــن بــدء العــام الجامعـــي 2014-2013

مادة (2):

يقــر مجلــس العمــداء الخطــة الدراســية التــي تــؤدي إىل نيــل شــهادة بكالوريــوس يف العلــوم الطبيــة الحيويــة  بتوصيــة . 1

مــن مجلــس كليــة الطــب وعلــوم االصحــة.

ــة العامــة الفلســطينية الفــرع العلمــي بشــكل . 2 ــة الحاصلــ± عــىل شــهادة الدراســة الثانوي يقبــل يف هــذا الربنامــج الطلب

تنافــيس وÝعــدل ال يقــل عــن %85 وكذلــك الطلبــة الحاصلــ± عــىل شــهادات تعّدهــا الجامعــة معادلــة ســواء مــن الــدول 

العربيــة او غ«هــا. 

مادة (3) :

ــور يف  ــة للدخــول اىل برامــج دكت ــة الخطــوة االوىل والرضوري ــة الحيوي ــوم  الطبي ــوس يف العل ــدُّ الحصــول عــىل شــهادة البكالوري يَُع

ــابهة  ــج املش ــن الربام ــتحدث م ــد يس ــا ق ــنان وم ــور االس ــُل, دكت ــدم والكاح ــور الق ــاُت, دكت ــور برصي ــُة, دكت ــور صيدل ــُب, دكت الط

ــج. ــا كل برنام ــي يتطلبه ــرشوط الت ــك حســب ال ــوم الصحــة وذل ــة الطــب وعل ــة يف كلي ــوم الصحي ــا يف مجــال العل والدراســات العلي

مادة (4): 

ــدة  ــاعة معتم ــة130   س ــة الطبي ــوم الحيوي ــوس يف العل ــل شــهادة البكالوري ــدة لني ــدد الســاعات املعتم ــون الحــد األد` لع أ-  يك

ــكل اآل¶ :- ــة بالش موزع

متطلبـــات الجامعـــة اإلجباريــة ( 18 ســاعة معتمــدة) : تنطبــق متطلبــات جامعــة النجــاح اإلجباريــة عــىل طلبــة كليــة . 1

الطــب وتســتن« بفلســفتها .

متطلبات العلوم العامة والطبية الحيوية االجبارية 87 ساعة معتمدة. . 2

متطلبات العلوم العامة والطبية الحيوية االختيارية 25 ساعة معتمدة. 3

مادة (5):-

املتطلبات االختيارية 

ــاه  ــواء باتج ــج س ــذا الربنام ــول يف ه ــن الدخ ــاé م ــه النه ــق هدف ــاعده يف تحقي ــث تس ــة بحي ــواد االختياري ــب امل ــار الطال   يخت

الدرراســات العليــا االساســية او الرسيريــة وعليــه االطــالع منــذ البدايــة عــىل متطلبــات الدخــول اىل هــذه الربامــج بحيــث تحقــق 

ــة  ــدر مــن الفاعلي ــه بأكــرب ق توجهات

مادة (6):- 

مــدة الدراســــة والعـــبء الدراســـــــي

تنظِّــم شــهادة البكالوريــوس يف العلــوم  الطبيــة الحيويــة كليــة الطــب وعلــوم الصحة-دائــرة العلــوم الطبيــة االساســية- ( أ ). 

يف جامعــة النجــاح الوطنيــة.

تنظم عملية التدريس عىل مدى ثالث سنوات كحد اد` والحد األقىص إلنهاء متطلباتها خمس سنوات.( ب ). 

ــدرايس للفصــل ( ج ).  ــدرايس للســنة الواحــدة ( 52) ســاعة معتمــدة وال يتعــدى العــبء ال يكــون الحــد األعــىل للعــبء ال

ــي (10) ســاعات معتمــدة . ــدرايس الواحــد (21) ســاعة معتمــدة وللفصــل الصيف ال

ــة العــام ( د ).  ــوم الصحــة يف بداي ــة الطــب وعل ــة  يف كلي ــة و الطبي ــوم الحيوي ــدأ الدراســة يف برنامــج البكالوريــوس للعل تب

ــم الجامعــي العامــة. ــة الفصــل الصيفــي مــن نفــس العــام الجامعــي وتتبــع متغــ«ات التقوي الجامعــي وتنتهــي  يف نهاي
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مادة (7):- 

االمتحانــات والعالمــات واملعـدالت

أوال:-

أ- تنظــم األمــور املتعلقــة بإعــداد االختبــارات واالمتحانــات وإجرائهــا وتصحيحهــا وتقييمهــا بتعليــµت خاصــة يصدرهــا مجلــس كليــة 

الطــب وعلــوم الصحــة.

ب- يشــكل مجلــس الكليــة بتنســيب مــن العميــد لجنــة تســمى( لجنــة ممتحنــي بكالوريــوس العلــوم  الطبيــة الحيويــة ) تحــال إليهــا 

حــاالت التظلــم والطعــن يف االمتحانــات ســواء مــن الطلبــة أو مــن أي عضــو مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية أو اإلدارة األكادÔيــة يف 

الجامعــة وترفــع توصياهــا للعميــد .

د-

 1- العالمــة النهائيــة لــكل مــادة مــن املــواد التــي يدرســها الطالــب Ýــا فيهــا متطلبــات الجامعــة هــي مجمــوع عالمــة االمتحــان 

ــارات واألعــµل الفصليــة. النهــاé وعالمــات االختب

2- تســجل نتيجــة مســاقات اإلســعاف األويل واألخالقيــات الطبيــة وتاريــخ الطــب (ناجــح) أو (راســب) دون عالمــات وال تدخــل يف 

حســاب املعــدل للســنة كذلــك مســاق الحاســوب وخدمــة املجتمــع مــن متطلبــات الجامعــة.

ثانيــاً : -

يكون اإلطار العام لالمتحانات ومواعيدها  لنيل شهادة البكالوريوس يف العلوم  الطبية الحيوية عىل النحو اآل¶:-

أ-  توزيع العالمات ورصدها  يف العلوم األساسية والطبية األساسية:-

1 . 25% µل الفصــل %50 مــن العالمــة النهائيــة للمســاق عــىل أن يجــري اختبــارات فصليــات كتابيــات لــكل منهــµيخصــص ألعــ

مــن العالمــة  أو اختبــار واحــد يخصــص لــه %25 مــن العالمــة وتخصــص بقيــة العالمــة %25 لالختبــارات القصــ«ة أو العمليــة 

أو األعــµل الفصليــة األخــرى وذلــك Ýوجــب أســس تضعهــا الكليــة.

ــمل االمتحــان . 2 ــة تدريــس املســاق ويشتـ ــة للمســاق ويجــرى بعــد نهاي يخصــص لالمتحــان النهــاé %50 مــن العالمــة النهائي

النهــاé عــىل امتحــان عمــيل للمســاقات  التــي تتضمــن جــزءاً عمليــاً ويخصــص لالمتحــان العمــيل عالمــة تتناســب مــع حجــم 

ذلــك الجــزء مــن املســاق.

ب- 

ــا . 1 ــكل مــن الفصــول الدراســية عــىل أســاس مجمــوع الســاعات املعتمــدة للمســاقات Ýــا فيه يحســب املعــدل الفصــيل ل

ــادة 7 أوال - د2-  ــا ورد يف م ــتثناء م ــة باس ــات الجامع متطلب

ــد إجــراء . 2 ــة كل فصــل جامعــي مواعي ــوم الصحــة يف بداي ــة الطــب وعل ــس كلي ــة يحــدد مجل ــات الجامع باســتثناء متطلب

ــن  ــا أمك ــي م ــم الجامع ــع التقوي ــق م ــل بالتواف ــك الفص ــدرس يف ذل ــاق يُ ــكل مس ــة ل ــات النهائي ــارات واالمتحان االختب

ــجيل.  ــول والتس ــد القب ــع عمي ــيق م وبالتنس

ج- يف حالــة املســاقات املشــرتكة بــ± أكــ³ مــن دائــرة واحــدة يشــكل مجلــس الكليــة  يف بدايــة كل عــام جامعــي الوحــدة التعليميــة 

للمســاق وتتألــف مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن يدرســون املســاق ويختــار املجلــس مــن بينهــم منســقاً تكــون مهمتــه التنســيق 

بــ± أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن يشــاركون يف تدريــس املســاق فيــµ يخــص تحضــ« برنامــج املحــارضات أو النــدوات أو حلقــات 

النقــاش ومتابعــة تنفيــذ ذلــك الربنامــج وكذلــك اإلعــداد لالمتحانــات والتقييــم وتصحيــح االمتحانــات ورصــد العالمــات .

د- إذا ُعدَّ الطالب راسبا يف أي من املساقات املقررة  فعليه إعادة التسجيل للمساق حسب األصول املعتمدة يف الجامعة . 

مادة (8): 

 •. D  %60 الحد األد` لعالمة النجاح يف متطلبات العلوم العامة والطبية الحيوية االجبارية

 •. D  %60 الحد األد` لعالمة النجاح يف متطلبات العلوم العامة والطبية الحيوية االختيارية

 •D %60 الحد األد` لعالمة النجاح يف متطلبات الجامعة –باستثناء ما يقرره مجلس العمداء

يحــق للطالــب إعــادة دراســة املســاقات التــي يختارهــا بهــدف رفــع معدلــه الرتاكمــي يف كل املــواد التــي يحصــل فيهــا عــىل • 

تقييــم اقــل مــن 75% (2.5)  ويف هــذه الحــال تحســب العالمــة الجديــدة للمســاقات.                                                          
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املادة (9): 

عــىل الطالــب اجتيــاز كل املســاقات املقــررة يف للحصــول عــىل بكالوريــوس العلــوم  الطبيــة الحيويــة  يف مــدة زمنيــة أقصاهــا • 

خمســة ســنوات .

الرســوب يف أي مــن املســاقات املقــررة يعنــي إعــادة التســجيل لهــا مــن جديــد والرســوب ثــالث مــرات متتاليــة يف نفــس املســاق • 

يــؤدي إىل فصــل الطالــب مــن الربنامــج. 

يشــرتط لقبــول الطالــب يف اي مــن برامــج الدراســات العليــا او الرسيريــة (باســتثناء برنامــج دكتــور يف الطــب) أن يكــون معدلــه • 

الرتاكمــي العــام 70%(2 ) يف حــده األد` وان يحقــق املتطلبــات الخاصــة املتعلقــة بالربنامــج املحــدد 

ــق •  ــده األد` وان يحق ــام  75%(2.5 ) يف ح ــي الع ــه الرتاكم ــون معدل ــب أن يك ــج د يف الط ــب يف برنام ــول الطال ــرتط لقب يش

ــج  ــة بالربنام ــة املتعلق ــرى الخاص ــات األخ املتطلب

 املادة (10):

تــرسي تعليــµت جامعــة النجــاح عــىل الطالــب يف هــذا الربنامــج أســوة بــكل برامــج البكالوريــوس يف الجامعــة باســتثناء التوضيحــات 

الــواردة يف النصــوص اعــاله 
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الخطة الدراسية

للحصــول عــىل بكالوريــوس يف  العلــوم الطبيــة الحيويــة عــىل الطالــب إنهــاء 130 ســاعة معتمــدة تشــمل متطلبــات جامعــة ومتطلبــات 

تخصــص إجباريــة واختياريــة . 
18 ساعة معتمدةمتطلب جامعة إجباري

87 ساعة معتمدةمتطلبات علوم طبية حيوية عامة اجبارية
25 ساعة معتمدةمتطلبات علوم طبية حيوية عامة اختيارية 

130املجموع

بكالوريوس علوم طبية حيوية 
المواد االجبارية

المتطلب السابقس.عرقم المساقاسم المساق
  7104212      2علم الوراثة االنسا�                                                            7104214
10231114  م.س.   1        3مبادئ الكيمياء الحيوية وكيمياء حيوية استقالبية                                  7104210
7101101  م.س.   1        3"ترشيح "صدر، بطن، حوض                                                           7101102
        4علم وظائف االعضاء الطبي 1                                                       7102201
7102201  م.س.   1        4علم وظائف االعضاء الطبي 2                                                       7102202
7103101  م.س.   1        2علم االنسجة 2                                                                   7103102
        5علم االمراض 1                                                                   7103301
7103301  م.س.   1 7103301  أو متزامن       5علم االمراض 2                                                                   7103302
7105301  م.س.   1        4علم االحياء الدقيقة الطبي                                                       7105302
        2علم التغذية الطبية                                                              7106301
        3علم السلوك الطبي                                                                7227201

3طرق ووسائل املختربات                                                            7105307

7104202  م.س.   1 7104202  أو متزامن 7105301  م.س.   

2 7105301أو متزامن 7105302م.س.   3 7105302  أو 

متزامن 7105306  م.س.   4 7105306  أو متزامن     

7105301  م.س.   1        3علم املناعة                                                                     7105306
        3فيزياء حيوية                                                                    7108101
        2علم االنسجة 1                                                                   7103101

        3كيمياء عامة للعلوم الصحية                                                       10231114
        1مخترب مبادئ الكيمياء الحيوية وكيمياء حيوية استقالبية                            7104211
        2الكيمياء الحيوية الجزيئية                                                       7104212
        1مخترب الكيمياء الحيوية الجزيئية                                                 7104213
7104101  م.س.   1        3علم األحياء الدقيقة العام                                                       7105403
7105403  م.س.   1 7105403  أو متزامن       1مخترب علم األحياء الدقيقة العام                                                 7105404
        4علم األدوية 1                                                                   7309201
        3علم النفس الرسيري                                                               7227301
        4علم األدوية 2                                                                   7309202

10231114  م.س.   1 10231114  أو متزامن       1كيمياء عامة للعلوم الصحية عميل                                                  10231115
10231114  م.س.   1  10231115  م.س.   2       3الكيمياء العضوية للعلوم الصحية 1                                                10231236
10231236  م.س.   1 10231236  أو متزامن       1الكيمياء العضوية للعلوم الصحية عميل 1                                           10231239
        3االحصاء الحيوي لطلبة الطب والعلوم الصحية                                        10216235
        3الصحة العامة وعلم الوبائيات                                                     7106201
        2مقدمة ترشيح                                                                     7101101
        1االسعافات األولية                                                               7227102
        3علم االحياء العام للعلوم الصحية                                                 7104101
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اختياري تخصص
المتطلب السابقس.عرقم المساقاسم المساق

        1األخالقيات الطبية                                                               7227202
        1مخترب تشخيص بكت«يا                                                             7105313

10231214  م.س.   1  10231313  م.س.   2 10231313أو متزامن       1تحليل آيل عميل                                                                  10231314
10231213  م.س.   1        3تحليل آيل                                                                       10231313
10231213  م.س.   1 10231213  أو متزامن 10231115  م.س.   2       1كيمياء تحليلية للعلوم الصحية عميل                                               10231214
10231114  م.س.   1  10231115  م.س.   2       3كيمياء تحليلية للعلوم الصحية                                                    10231213
        3علم األجنة                                                                      7101205
        3"ترشيح "ظهر واطراف                                                              7101201
        1تاريخ البرصيات                                                                  7227207
        2"ترشيح "رأس ورقبة                                                               7101202
        2تحليل املعلومات للعلوم الصحية                                                   7106401
        1اخالقيات ومهنية الصيدلة                                                         7227206
        1تاريخ الطب والصيدلة                                                             7227208
7101203  م.س.   1        3علم االعصاب                                                                     7102301
        1مخترب علم الفطريات الطبي                                                        7105321
        2علم الفطريات الطبي                                                              7105320
        1مخترب علم الطفيليات                                                             7105315
        3علم الطفيليات                                                                   7105314
7104101  م.س.   1        2علم الخلية                                                                      7104102
        3االستعµل الرسيري للمضادات الحيوية                                              7301407
        0استدرا÷ كيمياء عامة                                                            7001003
        0استدرا÷ أحياء عامة                                                             7001001
        0استدرا÷ فيزياء                                                                 7001002
        2ترشيح الع± وبنية الع±                                                         7101301
        3رياضيات للعلوم الصحية                                                           7004006
        4فسيولوجيا وهندسة البرصيات                                                       7229302
        2برصيات الع±                                                                    7229301

10231236  م.س.   1        3الكيمياء العضوية للعلوم الصحية 2                                                10231330
        2العالج النبا¶                                                                  7303406
        2علم الف«وسات                                                                   7105326
        2علم السموم البيئي                                                               7106402
7303301  م.س.   1        4كيمياء طبية 2                                                                   7303302
7004002  م.س.   1        4كيمياء طبية 1                                                                   7303301
        1مهارات االتصال                                                                  7302301
        2فسيولوجيا الع± وبنية الع±                                                     7102302

10231239  م.س.   1  10231330  م.س.   2 10231330أو متزامن       1الكيمياء العضوية للعلوم الصحية عميل 2                                           10231334
        3الترشيح العصبي                                                                  7101203
        4علم وفن الطب الرسيري                                                            7220301
7103101  م.س.   1        3اساسيات الغدد الصµء                                                            7103303
        1مخترب علم الدم                                                                  7103319
        3كيمياء رسيرية                                                                   7103412
        1مخترب كيمياء رسيرية                                                             7103413
        3علم الدم                                                                        7103318
        3تشخيص بكت«يا                                                                   7105312
        1علم الدم املناعي وبنك الدم                                                      7103322
        1مخترب علم الدم املناعي وبنك الدم                                                7103323
        3سوائل الجسم يف الصحة واملرض                                                     7103212
        1مخترب سوائل الجسم يف الصحة واملرض                                               7103213
        1مخترب التخ³ واالتزان الدموي                                                    7103321
        1التخ³ واالتزان الدموي                                                          7103320
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برنامج التمريض

نبذة عن برنامج التمريض :
علــم التمريــض هــو املوضــوع الرئيــس للربنامــج، وتًُعــدُّ املشــاركة بــ± مفاهيــم اإلنســان الصحيــة والبيئيــة عامــالً مهµً ورئيســياً. فمهنــة 

التمريــض تركــز عــىل حاجــة الفــرد وقدراتــه ومــدى عالقتــه بالصحــة وحســن الحــال، وهــذا يشــمل مســاعدة الفــرد الــذي يتمتــع بصحــة 

جيــدة أو الفــرد املريــض بهــدف اإلبقــاء واملحافظــة عــىل الصحــة ومســاعدته ملواجهــة الحــوادث.

ينظــر ملفهــوم الصحــة الجيــدة بأنهــا حالــة ديناميكيــة (ذات حركــة) يتفاعــل مــن خاللهــا الفــرد مــع البيئــة املحيطــة بــه بشــكل عــام، 

وكل تغيــ« يف حالتــه الصحيــة يؤثــر عــىل الفــرد بكاملــه وهــذه النظــرة مســتندة إىل النظــرة الشــمولية.

وإن العمــل يف مجــال مهنــة التمريــض يَدعــم الفــرد يف البقــاء وتطويــر املعرفــة والقــدرات واملهــارات لــ; يصــل إىل درجــة صحيــة جيــدة 

ونوعيــة حيــاة جيــدة بــأرسع مــا Ôكــن.

  

 رؤية برنامج التمريض
أن يكــون مــن الربامــج الرائــدة يف الــرشق األوســط  لتقديم برامــج متميــزة يف التعليــم التمريــيض  يف املجــاالت األكادÔيــة و الرسيريــة 

للمرحلــة الجامعيــة والدراســات العليــا .

رسالة برنامج التمريض
 إعداد ممرضــات وممرضــ±  ذوي كفايــة عاليــة مــع املهــارات األساســية للبحــث العلمــي لتوفــ« الرعايــة التمريضيــة اآلمنــة و الفعالــة 

يف املرافــق الصحيــة املختلفــة يف املجتمــع.

األهداف :
اىل جانــب ان الربنامــج يــزود الطــالب باملعرفــة و املهــارات فإنــه يجــب أن يــزود الطلبــة بالقــدرة عــىل اتخــاذ القــرار باســتقاللية و القدرة 

عــىل الحكــم البنــاء و القــدرة عــىل حــل املشــاكل بشــكل مســتقل و متابعــة التطــورات ضمــن نطــاق تعليمهــم و تدريبهــم. و الربنامــج 

يجــب  أن يعمــل عــىل تطويــر قــدرات الطــالب يف تبــادل املعلومــات لتحســ± املســتوى العلمــي .

 

ومــن أجــل الحصــول عــىل البكالوريــوس يف علــم التمريــض يجــب أن يكــون لــدى الطالــب القــدرة عــىل اكتســاب املعرفــة واملهــارات 

اآلتية(مواصفــات الخريــج):

اكتساب املعرفة واملهارات ل; يكون قادراً عىل العمل بشكل مستقل يف مراكز الرعاية الصحية العامة.• 

اكتساب املعرفة يف مجال الرعاية التمريضية العامة والخاصة.• 

تطويــر املعرفــة الذاتيــة وقــوة البصــ«ة ويظهــر ذلــك مــن خــالل نظــرة أخالقيــة وصــورة شــمولية لإلنســان ]كنــه مــن التطــور يف • 

بنــاء عالقــات جيــدة مــع املــرىض وعائالتهــم.

اكتساب املعرفة حول الظروف االجتµعية التي Ôكن أن يكون لها تأث« عىل صحة األفراد (الذكور واإلناث)• 

اكتساب القدرة واملبادرة يف البدء واملشاركة يف رفع املستوى الصحي والعناية الوقائية.• 

اكتساب املعرفة التي تتعلق باالقتصاد ومنظµت الرعاية الصحية.• 

اكتساب املعرفة التي لها عالقة بالتخطيط والقدرة عىل القيادة والتنسيق يف مجال الرعاية الصحية.• 

القدرة عىل التطور املهني، كالقدرة عىل العمل الجµعي والتعامل مع الزمالء يف مختلف املجاالت.• 

اكتساب القدرة عىل تعليم املرىض وعائالتهم.• 

القدرة عىل اإلرشاف عىل موظفي الرعاية الصحية.• 
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شروط القبول في قسم التمريض:
توجيهي 75 % فµ فوق.• 

شهادة الثانوية العامة للفرع العلمي.• 

ــج تخصــص •  ــه للدخــول يف برنام ــب/ة ومالءمت ــة الطال ــم خلفي ــا تقيي ــن خالله ــم م ــي يت ــة الشــخصية الت ــة للمقابل نتيجــة مقنع

ــض. التمري

معرفة مرضية باللغة اإلنجليزية.• 

 الخطة الدراسية
للحصــول عــىل درجــة البكالوريــوس يف علــم التمريــض عــىل الطالــب انهــاء مــا مجموعــه 133  ســاعة  معتمدة موزعــة حســب الرتتيــب 

اآل¶ :

الساعات المطلوبة المتطلب
18 متطلبات جامعة اجبارية
82 (متطلبات تخصص علم التمريض (اجبارية
33 متطلبات العلوم األساسية

133 املجموع

المساقات االجبارية
المتطلب السابقس.عاسم المساقرقم المساق

7000408  م.س.   1 7000408  أو متزامن       3مرشوع التخرج                                                                    7000402
        3وسائل البحث يف العلوم الطبية الحيوية                                            7000408
        0استدرا÷ أحياء عامة                                                             7001001
        0استدرا÷ كيمياء عامة                                                            7001003
7104101  م.س.   1 7104101  أو متزامن       3علم الترشيح وعلم وظائف االعضاء للعلوم الصحية 1                                  7102101
7102101  م.س.   1 7102101  أو متزامن       3علم الترشيح وعلم وظائف االعضاء للعلوم الصحية 2                                  7102102
7104101  م.س.   1        3علم االمراض                                                                     7103201
        3علم االحياء العام للعلوم الصحية                                                 7104101
        3الكيمياء الحيوية والكيمياء للتمريض                                              7104204
7104101  م.س.   1        3علم األحياء الدقيقة العام                                                       7105403
7105403  م.س.   1 7105403  أو متزامن       1مخترب علم األحياء الدقيقة العام                                                 7105404
        3الصحة العامة وعلم الوبائيات                                                     7106201
        2علم التغذية الطبية                                                              7106301
        3علم األدوية لطلبة العلوم الصحية                                                 7109301
        1االسعافات األولية                                                               7227102
        3علم السلوك الطبي                                                                7227201
        1اخالقيات ومهارات مهنة التمريض                                                   7227203
        3علم الطب الرشعي                                                                 7227402

3اساسيات مهنة التمريض االكليني; 2                                               7401104
7401123  م.س.   1 7401123  أو متزامن 7401124  م.س.   2 

7401124أو متزامن       
        2مخترب أساسيات مهنة التمريض 1                                                    7401115
        1مخترب أساسيات مهنة التمريض 2                                                    7401116
7401301  م.س.   1 7401301  أو متزامن       4العناية التمريضية املكثفة االكلني;                                             7401120
7401125  م.س.   1        1مخترب التقييم الصحي                                                             7401121
        2مقدمة يف التمريض                                                                7401122
        3أساسيات مهنة التمريض 1                                                          7401123

2أساسيات مهنة التمريض 2                                                          7401124
7401123  م.س.   1 7401123  أو متزامن 7401115  م.س.   2 

7401115أو متزامن       
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        2التقييم الصحي                                                                   7401125
7401124  م.س.   1 7401124  أو متزامن       3صحة البالغ± التمريضية 1                                                        7401202
7401202  م.س.   1 7401202  أو متزامن       3صحة البالغ± التمريضية االكلينيكية 1                                            7401203
7401202  م.س.   1  7401203  م.س.   2       3صحة البالغ± التمريضية 2                                                        7401204
7401204  م.س.   1 7401204  أو متزامن       3صحة البالغ± التمريضية االكلينيكية 2                                            7401205

3العناية التمريضية املكثفه                                                       7401301
7401204  م.س.   1 7401204  أو متزامن 7401205  م.س.   2 

7401205أو متزامن       

7401204  م.س.   1        2العناية بالشيخوخه                                                               7401303

6تدريب ]رييض مكثف                                                               7401401

7401104  م.س.   1  7401203  م.س.   2  7401205م.س.   3  

7404302  م.س.   4  7405304  م.س.   5  7401302  م.س.   6  

7403302  م.س.   7  7402402  م.س.   8  7402407  م.س.   9 

7401401  م.س.   1 7401401  أو متزامن       0االمتحان الشامل                                                                 7401402
        2التواصل والتثقيف الصحي                                                          7402202

2صحة املجتمع التمرييض                                                            7402401
7403301  م.س.   1 7403301  أو متزامن 7405303  م.س.   2 

7405303أو متزامن       

7402401  م.س.   1 7402401  أو متزامن       2صحة املجتمع التمرييض االكليني;                                                 7402402
7402407  م.س.   1 7402407  أو متزامن       2االدارة والريادة التمريضية االكليني;                                           7402406
        2اإلدارة والريادة التمريضية                                                      7402407
        2لغة انجليزية للتمريض                                                            7402409
  7403305  م.س.   2 7403305أو متزامن       3صحة االطفال واملراهق± التمريضية                                                7403301

3صحة االطفال واملراهق± التمريضية االكلينيكية                                    7403302
7403301  م.س.   1 7403301  أو متزامن 7403305  م.س.   2 

7403305أو متزامن       

        2علم النمو والتطور خالل مراحل الحياه                                             7403305
7227201  م.س.   1        3الصحه النفسية التمريضية                                                         7404301
7404301  م.س.   1 7404301  أو متزامن       3الصحة النفسية التمريضية االكليني;                                              7404302
7401204  م.س.   1        3صحة االمومه التمريضية                                                           7405303
7405303  م.س.   1 7405303  أو متزامن       3صحة االمومه التمريضية االكلينيكية                                               7405304

        3االحصاء الحيوي لطلبة الطب والعلوم الصحية                                        10216235
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برنامج القبالة

المقدمة:
ــة  ــات الصحي ــة االحتياج ــل تلبي ــن أج ــة، م ــات الصحي ــدد التخصص ــق متع ــل يف فري ــات للعم ــالت القانوني ــج القاب ــذا الربنام ــّد ه يُع

وتوف«هــا لألفــراد، وتحســ± نوعيــة الرعايــة الصحيــة يف مختلــف البيئــات الصحيــة لجميــع مراحــل الحيــاة مقرتنــا بوجــود النهــج العلمــي 

ــة  ــع التطــور املســتمر يف املعرف ــل م ــزة تتفاع ــر خريجــة متخصصــة متمي ــة يوف ــج القبال ــة النظرية.   برنام ــب الخلفي ــ; إىل جان اإلكليني

العلميــة ومســتلزمات العــرص والتطــور، لتكــون قــادرة عــىل تطويــر التقنيــة وإمكانيــة تطبيــق تلــك املعرفــة. 

رؤية برنامج القبالة:
مــرت فلســط± منــذ بدايــة القــرن الحــادي والعرشيــن وحتــى اآلن Ýرحلــة اجتµعيــة وسياســية مكثفــة، وغــ« مســتقره مرتبطــة بالصحه 

ــ«اً عــىل الصحــة  ــراً كب ــ« املســتقر أث ــرك االقتصــاد غ ــدة، وت ــة الجدي ــة الصحي ــد أوجــد حاجــات ملحــة للرعاي فالوضــع الســيايس الجدي

واضطــراب األمــن كذلــك لــه أثــر عــىل الرفاهيــة لألفــراد واألرسة واملجتمــع.

إّن كليــة التمريــض يف جامعــة النجــاح الوطنيــة ملتزمــة بتعزيــز مهنــة القبالــة يف فلســط±، وإعــداد خريجــات مؤهــالت مــن الناحيــة 

الرسيريــة والتكنولوجيــه واإلداريــة والنفســية والتقنيــة.

ومهمتنــا هــي تقديــم }ــوذٍج للتفــوق والقيــادة يف القبالــة، مــن خــالل املناهــج املبتكــرة واســتخدام أحــدث األســاليب يف التدريــس، 

ــث إىل  ــعي الحثي ــة، والس ــة والتكنولوجي ــة واإلبداعي ــ«ات العاملي ــن للمتغ ــن  وتهيئته ــات وتنميته ــم الطالب ــة، وتعلي ــاركة املجتمعي واملش

ــة. ــة التخصصي ــة القاóــة عــىل البحــث العلمــي وتراكــم الخــربة والقــدرات، واملعرفــه العلمي التفــوق واملهني

رسالة برنامج القبالة:  
ــع •  ــات املجتم ــة حاج ــن لتلبي ــات وتهيئته ــتقالت املتمكن ــات املس ــات القانوني ــالت املحرتف ــداد القاب ــم إلع ــج مصم ــذا الربنام ه

الفلســطيني ومتطلباتــه، والتغيــ«ات الرسيعــة يف التكنولوجيــا اإلبداعيــة واملســتجدات يف إطــار املهنــة.

بكالوريــوس علــم القبالــة برنامــج يعــد القابــالت القانونيــات والكفايــات العاليــة لتلبيــة احتيــاج الرعايــة الصحيــه وإعــداد األفــراد • 

للدخــول يف مµرســة املهنــة ويزودهــن بأســس أدوار القيــادة والدراســات لخدمــة املجتمــع، ونحــن ملتزمــون لتخريــج قابــالت عــىل 

درجــة عاليــة مــن الكفايــة واملؤهــالت علميــاً مــن النواحــي النظريــة واالكلينيكيــة التــي تســتجيب الحتياجــات الرعايــة الصحيــة، 

وتطلعــات األرس واألفــراد واملجتمــع و املهنــة.

بكالوريوس علم القبالة Ôنح الطالبة القدرة عىل التفك« الناقد يف اتخاذ القرار الحاسم والعمل بفعالية من خالل الفريق.• 

األهــداف العامة للبرنامج :
تطوير مهنة القبالة يف فلسط± وتحسينها ورفع كفايتها.• 

تحس± الرعاية الصحية الشاملة يف فلسط± من خالل املشاركة يف زيادة فاعلية هذه املهنة قبل الوالدة وبعدها.• 

تأهيل الشابات يف القبالة، و]كينهن من تقديم خدمات عالية الجودة والكفاية.• 

ــىل •  ــح ع ــد املنفت ــ« الناق ــاب التفك ــة، واكتس ــة للمهن ــة واملنهجي ــة بالنظري ــية املتعلق ــة األساس ــة واملعرف ــة املهني ــق الكفاي تحقي

ــة. ــة للمهن ــتويات العاملي ــوالً إىل املس ــه وص ــره وتقييم ــاص وتطوي ــال االختص ــداد مج ــاركة يف إع ــ«ات، واملش التغي

 

األهداف المحددة للبرنامج:
تطوير املفاهيم الرئيسية ملµرسة القبالة واستيعابها والعمل Ýهنية وقدرة عالية.• 

تحليل التطورات يف القبالة من منظور املµرسة.• 

إجراء التحليل النظري لدور القابله داخل الهيكل املتغ« للرعاية الصحية يف املواقع املتنوعة.• 

تزويد الطالب باملعرفه الرضورية، والربنامج األكادÔي وأساسيات املهنة، لرفد املجتمع بقدرات عالية الجودة.• 

توف« األجواء والفرص للطالبة لتوظيفها يف املؤسسات الصحية كافًة، وكذلك املشاركة يف التدريس، والوظائف اإلدارية.• 
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األهداف المرجوه من برنامج القبالة: (مواصفات الخريج):
 االستفاده من نظريات العلوم والفنون والقبالة، ووضع برنامج شامل ومتكامل لالهتµم بالتوليد.• 

 تطبيــق نتائــج البحــوث ونقدهــا وتطويرهــا لتوفــ« الرعايــة الصحيــة الجيــدة، والبــدء بالتغيــ« نحــو األفضــل وتحســ± مµرســة • 

القبالــة.

االستفاده من نظريات الرعاية الصحية ومبادئها وتنظيم الشؤون املاليه، وإدارة املوارد البرشية.• 

 النقد والتقييم الدقيق، وتقييم التجارب الصحية Ýا فيها الصحة واملرض فيµ يتعلق باألفراد، واألرس واملجتمعات املحلية.• 

 استخدام املبادئ القانونية واألخالقية، لتوجيه صناع القرار يف مµرسة املهنة.• 

اســتخدام مهــارات االتصــال، والتواصــل، وتســهيل العالقــات، والتعــاون بــ± األفــراد، وأرسهــم، وفريــق الرعايــة الصحيــة، والثقــه • 

املتبادلــة.

وضع اإلطار األخالقي لتوجيه القابالت وتعزيز دور القيادة والنمو املستمر ضمن مهنة القبالة.• 

تطوير التفك« النقدي، واكتساب إبداء الرأي، واتخاذ القرارات الحاسمة.• 

تخريج قابلة مؤهلة ذات أخالق مهنية عالية قادرة عىل توف« الرعاية اآلمنة لألم والطفل واألرسة واملجتمع.• 

توف« الرعاية الصحية األولية لصحة املرأة من سن املراهقه حتى سن ما بعد اإلنجاب.• 

رعاية صحة املرأة خالل عملية الحمل، واملخاض، وما بعد الوالدة.• 

رصد }و الجن± يف فرتة الحمل، واتخاذ االقرارات املناسبة.• 

تقييم وضع الرضيع للتكيف مع الحياة خارج الرحم.• 

القيام بالتقييم الشامل لحديثي الوالدة، وتوف« االرشادات املتعلقة برعاية الرّضع.• 

إدارة مراكز الرعاية والتعامل مع الحمل الخِطر.• 

توف« الرعاية الطارئة املناسبة عند الحاجة.• 

تطبيق اإلدارة السليمة، والقيادة الحكيمة، والتدريس األشمل إلحداث التغي« اآلمن داخل الرعاية الصحية.• 

مµرسة املهنة بكفاية وأمان وفعالية أك³، للحد من خطر الوفاة املبكرة لحديثي الوالدة.• 

تلبية احتياجات املجتمع املحيل عن طريق توف« قابالت قانونيات متخصصات وذوات كفاية وجودة عالية.• 

ــوا¶ •  ــالت املســتقالت الل ــة  القاب ــل مــن خــالل تهيئ ــة الســليمة للطف ــة الصحي ــ« الرعاي ــا، وتوف ــع مســتوى وعــي األم ونضجه رف

ــن. ــة وإعدادّه ــة والعالجي ــة الوقائي ــة يف الرعاي ــن بكفاي يعمل

 

معايير القبول لبرنامج البكالوريوس في القبالة :
القبول خاص بالطالبات فقط.• 

التوجيهي 75 ٪ أو أك³. • 

استكµل التعليم الثانوي العلمي .• 

النتيجة املرضية للمقابلة الشخصية .• 

اتقان اللغة االنجليزية . • 
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الخطة الدراسية
للحصول عىل درجة البكالوريوس يف القبالة عىل الطلبة انهاء ما مجموعه  ساعة معتمدة موزعة عىل الرتتيب اآل¶ :

عدد الساعات المتطلب
18 متطلبات جامعة إجبارية

87 متطلبات تخصص (إجبارية)

37 متطلبات العلوم الطبية الحيوية العامة

142 المجموع

متطلب سابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق
- 3 ثقافة إسالمية 10101
- 3 لغة عربية 10102
- 3 لغة انجليزية (1) 10103
- 3 لغة انجليزية (2) 10322
- 3 الدراسات الفلسطينية 10105
- 1 مهارات القيادة واالتصال 10117
- 1 خدمة مجتمع 10108
- 1 مقدمة يف علم الحاسوب 10100

18 المجموع

المساقات االجبارية
المتطلب السابقس.عرقم المساقاسم المساق

7000408  م.س.   1 7000408  أو متزامن       3مرشوع التخرج للقباله                                                            7000403
        3وسائل البحث يف العلوم الطبية الحيوية                                            7000408
7104101  م.س.   1 7104101  أو متزامن       3علم الترشيح وعلم وظائف االعضاء للعلوم الصحية 1                                  7102101
7102101  م.س.   1 7102101  أو متزامن       3علم الترشيح وعلم وظائف االعضاء للعلوم الصحية 2                                  7102102
7104101  م.س.   1        3علم االمراض                                                                     7103201
        3علم االحياء العام للعلوم الصحية                                                 7104101
        3الكيمياء الحيوية والكيمياء للتمريض                                              7104204
7104101  م.س.   1        3علم األحياء الدقيقة العام                                                       7105403
7105403  م.س.   1 7105403  أو متزامن       1مخترب علم األحياء الدقيقة العام                                                 7105404
        3الصحة العامة وعلم الوبائيات                                                     7106201
        2علم التغذية الطبية                                                              7106301
        3علم األدوية لطلبة العلوم الصحية                                                 7109301
        1االسعافات األولية                                                               7227102
        3علم السلوك الطبي                                                                7227201
        1الجوانب االخالقية واملهنية للقباله                                              7227204
        3علم الطب الرشعي                                                                 7227402

3اساسيات مهنة التمريض االكليني; 2                                               7401104
7401123  م.س.   1 7401123  أو متزامن 7401124  م.س.   2 

7401124أو متزامن       
        2مخترب أساسيات مهنة التمريض 1                                                    7401115
        1مخترب أساسيات مهنة التمريض 2                                                    7401116
7401125  م.س.   1        1مخترب التقييم الصحي                                                             7401121
        3أساسيات مهنة التمريض 1                                                          7401123

2أساسيات مهنة التمريض 2                                                          7401124
7401123  م.س.   1 7401123  أو متزامن 7401115  م.س.   2 

7401115أو متزامن       

        2التقييم الصحي                                                                   7401125
        2التواصل والتثقيف الصحي                                                          7402202
7403301  م.س.   1 7403301  أو متزامن       2القباله املجتمعية                                                               7402403
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7402403  م.س.   1 7402403  أو متزامن       1القبالة املجتمعية االكليني;                                                    7402404
7402407  م.س.   1 7402407  أو متزامن       2االدارة والريادة التمريضية االكليني;                                           7402406
        2اإلدارة والريادة التمريضية                                                      7402407
        2لغة انجليزية للتمريض                                                            7402409
  7403305  م.س.   2 7403305أو متزامن       3صحة االطفال واملراهق± التمريضية                                                7403301

3صحة االطفال واملراهق± التمريضية االكلينيكية                                    7403302
7403301  م.س.   1 7403301  أو متزامن 7403305  م.س.   2 

7403305أو متزامن       

        2علم حديثي الوالدة                                                               7403303
        2علم النمو والتطور خالل مراحل الحياه                                             7403305
7403303  م.س.   1        1علم حديثي الوالدة االكليني;                                                    7403307
7227201  م.س.   1        2الصحه النفسية يف القبالة                                                        7404303
7401103  م.س.   1 7401103  أو متزامن       4صحة البالغ± التمريضية للقبالة                                                  7405201
7405201  م.س.   1 7405201  أو متزامن       2صحة البالغ± التمريضية للقبالة االكلينيكية                                      7405202
        3علم القبالة1                                                                    7405203
7405203  م.س.   1 7405203  أو متزامن       3علم القبالة 1 االكليني;                                                        7405204
7405203  م.س.   1 7405203  أو متزامن       3علم القبالة 2                                                                   7405301
7405301  م.س.   1 7405301  أو متزامن       4علم القبالة 2 االكليني;                                                        7405302
        2علم االمراض النسائية                                                            7405307
7405307  م.س.   1 7405307  أو متزامن       1علم االمراض النسائية االكليني;                                                 7405308
        2قضايا يف صحة املرأة                                                             7405402
7405305  م.س.   1 7405305  أو متزامن       5علم القبالة املتقدم                                                             7405405
7405405  م.س.   1 7405405  أو متزامن       4علم القبالة املتقدم االكليني;                                                  7405406
7402406  م.س.   1 7402406  أو متزامن       6التدريب املكثف للقباله                                                          7405407
7405407  م.س.   1 7405407  أو متزامن       0االمتحان الشامل للقبالة                                                         7405408
        3علم القبالة 3 وتنظيم األرسة                                                     7405409
7405409  م.س.   1        2علم القبالة 3 وتنظيم األرسة االكليني;                                          7405410
        1مقدمة يف القبالة                                                                7405411

        3االحصاء الحيوي لطلبة الطب والعلوم الصحية                                        10216235
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برنامج العلوم الطبية المخبرية
رؤية البرنامج  

استحداث املعرفة والتعلم املتقدم لن³ي بها صحة األفراد واملجتمعات املحلية والوطنية والعاملية.

رسالة ابرنامج 
ــد  ــل تزوي ــن أج ــربي م ــب املخ ــال الط ــر يف مج ــم والتطوي ــز التعل ــاث وتحفي ــة واألبح ــة الطبي ــات املخربي ــدم التطبيق ــهام يف تق اإلس

املجتمــع بالنخبــة مــن فنيــي املختــربات لتحقيــق مســتوى ريــادي متقــدم يف مجــال الطــب املخــربي وملواكبــة التطــور يف املجــاالت العلميــة 

والصحيــة والتقنيــة خاصــة إدراج األبحــاث التطبيقيــة يف مجــال الفحوصــات الطبيــة.

أهداف البرنامج
ايجاد فّنيي مختربات ملواكبة التقدم العلمي يف مجال الطب املخربي• 

تخريج كوادر مؤهلة من الناحية العملية والعملية قادرة عىل التعامل مع األجهزة والتقنيات املخربية الحديثة.• 

تحفيز البحث العلمي يف مجاالت الطب املخربي • 

شروط التخصص في برنامج العلوم الطبية المخبرية بكلية الطب وعلوم الصحة
الحصول عىل معدل توجيهي العلمي 85 % فأعىل.  

الخطة الدراسية
للحصــول عــىل بكالوريــوس يف  العلــوم الطبيــة املخربيــة عــىل الطالــب إنهــاء 130 ســاعة معتمــدة والتــي تشــمل متطلبــات جامعــة 

ــة .  ــة واختياري ــات تخصــص إجباري ومتطلب

18 ساعة معتمدةمتطلب جامعة إجباري
29 ساعة معتمدةمتطلبات يف العلوم العامة والطبية

75 ساعة معتمدةمتطلب تخصص إجباري

8 ساعة معتمدةمتطلب تخصص اختياري

130المجموع
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المساقات االجبارية

المتطلب السابقس.عرقم المساقاسم المساق
        2علم الف«وسات                                                                   7105326
        1علم الدم املناعي وبنك الدم                                                      7103322

        3كيمياء عامة للعلوم الصحية                                                       10231114
        1مخترب تشخيص بكت«يا                                                             7105313
        1مخترب علم الطفيليات                                                             7105315
        3علم الطفيليات                                                                   7105314
        3تشخيص بكت«يا                                                                   7105312
        1مخترب التخ³ واالتزان الدموي                                                    7103321
        1التخ³ واالتزان الدموي                                                          7103320
        1مخترب سوائل الجسم يف الصحة واملرض                                               7103213
        1مخترب علم الدم املناعي وبنك الدم                                                7103323

10231114  م.س.   1 10231114  أو متزامن       1كيمياء عامة للعلوم الصحية عميل                                                  10231115
7103216  م.س.   1 7103216  أو متزامن       1أجهزة وتشخيص عميل                                                               7103217
        3سوائل الجسم يف الصحة واملرض                                                     7103212
        3وسائل البحث يف العلوم الطبية الحيوية                                            7000408
        3الصحة العامة وعلم الوبائيات                                                     7106201
        1إدارة املخترب وضبط الجودة                                                       7103410
7105301  م.س.   1        3علم املناعة                                                                     7105306
7103413  م.س.   1  7103412  م.س.   2       1أجهزة وتشخيص                                                                    7103216
        1مخترب علم الدم                                                                  7103319
7104102  م.س.   1 7104102  أو متزامن       1تحض« مجهري                                                                     7103214
7103214  م.س.   1        1تحض« مجهري عميل                                                                7103215
7105306  م.س.   1 7105306  أو متزامن       1علم األمصال                                                                     7103210

10231114  م.س.   1  10231115  م.س.   2       3الكيمياء العضوية للعلوم الصحية 1                                                10231236
7104214  م.س.   1 7104214  أو متزامن       1علم الوراثة عميل                                                                7104215
        2مصطلحات طبية                                                                    7101103

        3االحصاء الحيوي لطلبة الطب والعلوم الصحية                                        10216235

1كيمياء تحليلية للعلوم الصحية عميل                                               10231214
10231213  م.س.   1 10231213  أو متزامن 10231115  

م.س.   2       

10231114  م.س.   1  10231115  م.س.   2       3كيمياء تحليلية للعلوم الصحية                                                    10231213
10231236  م.س.   1 10231236  أو متزامن       1الكيمياء العضوية للعلوم الصحية عميل 1                                           10231239
7103210  م.س.   1 7103210  أو متزامن       1علم األمصال عميل                                                                7103211
        2علم االنسجة 1                                                                   7103101
7104101  م.س.   1 7104101  أو متزامن       3علم الترشيح وعلم وظائف االعضاء للعلوم الصحية 1                                  7102101
        2علم الوراثة االنسا�                                                            7104214
        1االسعافات االولية                                                               7227101
        3علم الدم                                                                        7103318
        1اخالقيات مهنة العلوم الطبية املخربية                                            7227205
        1مرشوع تخرج                                                                      7103407
7104101  م.س.   1        3علم االمراض                                                                     7103201
7104101  م.س.   1        2علم الخلية                                                                      7104102
7102101  م.س.   1 7102101  أو متزامن       3علم الترشيح وعلم وظائف االعضاء للعلوم الصحية 2                                  7102102
        6التدريب العميل                                                                  7103403
        3علم االحياء العام للعلوم الصحية                                                 7104101
        3فيزياء حيوية                                                                    7108101
10231114  م.س.   1        3مبادئ الكيمياء الحيوية وكيمياء حيوية استقالبية                                  7104210
        1مخترب مبادئ الكيمياء الحيوية وكيمياء حيوية استقالبية                            7104211
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المتطلب السابقس.عرقم المساقاسم المساق
        2الكيمياء الحيوية الجزيئية                                                       7104212
        1مخترب الكيمياء الحيوية الجزيئية                                                 7104213
7104101  م.س.   1        3علم األحياء الدقيقة العام                                                       7105403
7105403  م.س.   1 7105403  أو متزامن       1مخترب علم األحياء الدقيقة العام                                                 7105404
        3كيمياء رسيرية                                                                   7103412
        1مخترب كيمياء رسيرية                                                             7103413
        3علم الطب الرشعي                                                                 7227402

المساقات االختيارية
المتطلب السابقس.عرقم المساقاسم المساق

        2تحليل املعلومات للعلوم الصحية                                                   7106401
7105418  م.س.   1        1كائنات دقيقة األغذية عميل                                                       7105419
7103101  م.س.   1        3اساسيات الغدد الصµء                                                            7103303
        3علم األدوية لطلبة العلوم الصحية                                                 7109301
7105403  م.س.   1 7105404  أو متزامن 7105404  م.س.   2       2كائنات دقيقة األغذية                                                            7105418
        3علم األجنة                                                                      7101205
        2التواصل والتثقيف الصحي                                                          7402202

10231236  م.س.   1        3الكيمياء العضوية للعلوم الصحية 2                                                10231330
        2علم السموم البيئي                                                               7106402
        3رياضيات للعلوم الصحية                                                           7004006
        1مخترب علم الفطريات الطبي                                                        7105321
        2علم الفطريات الطبي                                                              7105320
        2اساسيات املحاسبة                                                                7004007
        3موضوعات خاصة                                                                    7103404
        2قضايا يف صحة املرأة                                                             7405402
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برنامج  البصريات

التعريف
ــة بإضافــة دائــرة البرصيــات إىل قاóــة األقســام األخــرى فيهــا يف عــام  ــة الطــب وعلــوم الصحــة يف جامعــة النجــاح الوطني قامــت كلي

2011، ويبلــغ عــدد طــالب قســم البرصيــات حاليــاً 89 طالــب وعــدد أعضــاء الهيئــة التدريســية  5 مــن االختصاصيــ± يف مجــال العيــون 

ــات  ــد املجتمــع الفلســطيني بأخصائيــ± بكفــاءة وأخالقي ــاء لتزوي ــم وتدريــب أخصائيــ± أكّف ــزم بتعلي ــات ملت ــات. قســم البرصي والبرصي

عاليــة ليقدمــوا خدمــات الرعايــة األوليــة  لصحــة النظــر والعينــ±.

شــِهد برنامــج البرصيــات يف جامعــة النجــاح الوطنيــة تطــوراً وتوســعاً ملحوظــاً يف املرافــق التعليميــة والخدمــات الرسيريــة منــذ طرحــه 

وإنشــائه عــام 2004 وقــد فتحــت الجامعــة أبوابهــا لعيــادة البرصيــات التعليميــة ، التــي تعتــرب منشــأة للرعايــة الصحيــة األوليــة بالعــ± مــن 

خــالل توفــ« خدمــات الرعايــة األساســية ألكــ³ مــن 20 ألــف طالــب وللموظفــ± وأعضــاء الهيئــة التدريســية يف جامعــة النجــاح الوطنيــة. 

يقــوم الطــالب يف قســم البرصيــات وتحــت إرشاف مجموعــة مــن أخصائيــي برصيــات مرخصــ± وأطبــاء عيــون بفحــص وتطبيــق اإلجــراءات 

الرسيريــة وبأحــدث املعــدات لتشــخيص وعــالج مجمعــة متنوعــة مــن الحــاالت املرضيــة الوافــدة إىل العيــادة. يف خريــف 2013 تــم افتتــاح 

ــري ،  ــم الرسي ــاً للتعلي ــذي ســيوفر مــورداً إضافي ــة، األمــر ال ــون متقدمــة يف املستشــفى التعليمــي يف جامعــة النجــاح الوطني ــادات عي عي

حيــث ســتتوفر الفرصــة للطــالب للتدريــب وتقديــم الرعايــة النوعيــة للمجتمــع الفلســطيني يف املنطقــة.

 قســم البرصيــات  يف جامعــة النجــاح هــو الربنامــج الوحيــد يف فلســط± الــذي  يقــدم "درجــة البكالوريــوس يف البرصيــات"، والربنامــج 

الوحيــد يف منطقــة الــرشق األوســط عضــو يف "املجلــس العاملــي للبرصيــات". نحــن يف دائــرة البرصيــات نفخــر بالتزامنــا بتوفــ« الخــربات 

التعليميــة املميــزة مــن خــالل تدريــس املســاقات بشــكل دقيــق وشــامل للعلــوم الرسيريــة، وتقديــم الخــربات الواســعة لتوفــ« الرعايــة 

ــثىل للمرىض.  الصحيــة املُـ

 

ــة جاهــداً ليكــون أول برنامــج يتوافــق مــع مجــال عمــل  ــد يف جامعــة النجــاح الوطني ــات الجدي ــوس البرصي يســعى برنامــج بكالوري

البرصيــات الواســع يف منطقــة الــرشق األوســط. مــن خــالل هــذا الربنامــج ســيخضع الطــالب إىل مناهــج تعليميــة صارمــة بهــدف تخريــج 

ــون كاستشــاري± ملشــاكل  ــم، يعمل ــادة يف مجاالته ــ± ليصبحــوا ق ــة مؤهل ــ± املµرســ± للمهن ــ± واألخصائي وإعــداد مجموعــة مــن املهني

الرؤيــة والنظــر يف مجتمعاتهــم، و كعوامــل محفــزة لتغيــ« السياســات والربامــج واملµرســات التــي ســتفيد هــذه املهنــة. هــذه املناهــج 

التعليميــة ســتأ¶ بالتزامــن مــع التدريــب الرسيــري العمــيل و التعامــل مــع املــرىض الــذي  ســوف يســتمر عــىل نطــاق واســع و ســيوفر 

ــة املــرىض وهــذا ســيجعلهم جــزءاً مــن مهنــة اختصــايص البرصيــات املتطــورة باســتمرار. تجــارب للطــالب يف رعاي

رؤية الجامعة
ــىل  ــات يف داخــل الوطــن وع ــات البرصي ــروزا يف كلي ــ³ ب ــون االك ــات تســعى اىل ان تك ــرة البرصي ــوم الصحية/دائ ــة الطــب و العل كلي

ــرشق األوســط. مســتوى ال

رؤيتنا هي:
االعرتاف بالربنامج وطنياً ودولياً من أجل التميز واالبتكار.• 

املــيض قدمــاً يف العلــم واملµرســة يف علــم البرصيــات و إدخــال  تحســينات هامــة وداóــة يف مجــاالت الصحــة والرعايــة البرصيــة • 

يف املنطقــة.

إنشاء الربنامج التعليمي املبتكر، مع املنهج الذي يتيح للطالب الفرصة للرتكيز عىل تحس± البرص.• 

إعــادة تصميــم نظــام تقديــم الرعايــة للعــ± عــن طريــق تزويــد الطــالب باملعايــ« الفنيــة الالزمة مــن خــالل التدريب يف املستشــفى • 

الجامعي.
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المهمة
مهمــة برنامــج بكالوريــوس البرصيــات يف جامعــة النجــاح هــي توفــ« بيئــة ابتكاريــة يكــون فيهــا أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب 

يعملــون معــاً باحــرتام متبــادل لتبــادل املعــارف والخــربات الالزمــة لتلبيــة االحتياجــات البرصيــة للجمهــور مــن خــالل التعليــم واألبحــاث 

ــة  ــن النزاه ــتوى م ــىل مس ــىل أع ــول ع ــات للحص ــي البرصي ــب أخصائي ــج بتدري ــزم الربنام ــة. ويلت ــات املجتمعي ــرىض والخدم ــة امل ورعاي

ــة. والكفــاءة املهني

األهداف
هــدف الربنامــج هــو تخريــج قــادة املســتقبل املهنــي لتحقيــق أعــىل مســتوى مــن الكفــاءة يف مجالهــم للمســاعدة يف التخلــص مــن 

أســباب فقــدان البــرص التــي Ôكــن الوقايــة منهــا يف االرايض الفلســطينية املحتلــة. ســيكون الخريجــون Ýثابــة قــادة يف مواقــع صنــع القــرار 

وتنفيذهــا يف أماكــن عملهــم، وترجمــة التوجيهــات العلميــة  النظريــة إىل التنفيــذ الرسيــري فيــµ يصــب بالنهايــة إىل تقديــم أفضــل رعايــة 

للمــرىض وتحســ± }ــاذج تقديــم العنايــة بهــم وتوفــ« التقــدم األكادÔــي للبرصيــات يف فلســط±.

ــن خــالل  ــة م ــة الكلي ــذ رســالة ورؤي ــة بتنفي ــدة يف مستشــفى الجامعــي ملتزم ــون الجدي ــادة العي ــة اىل عي ــات باالضاف ــرة البرصي دائ

ــة: ــات واالهــداف التالي ــق الغاي تحقي

انشــاء برنامــج برصيــات مــع املــوارد املاليــة الكافيــة والتســهيالت التــي مــن شــأنها ]كــ± الكليــة لتصبــح رائــدة يف مجــال التعليــم • 

البــرصي يف الــرشق األوســط .

توف« برامج تعليمية ممتازة شاملة ومتطورة.• 

تعزيز سالمة وجودة تقديم الرعاية الطبية للعيون.• 

انشاء وحدة متخصصة لتكون معهداً لألبحاث يف البرصيات وعلوم الرؤية والتطبيق الرسيري.• 

توحيــد مجــال مµرســة مهنــة البرصيــات يف فلســط± واملنطقــة بعــد تحديــد نطــاق اختصــاص العمــل Ýــا يناســب مــا هــو معمــول • 

بــه عامليــاً.

وصف البرنامج
وضعــت لجنــة مراجعــة املناهــج البرصيــة يف قســم العلــوم الطبيــة الحيويــة يف جامعــة النجــاح مؤخــراً منهــج بكالوريــوس البرصيــات، 

هــذه الدرجــة ســتكون مكافئــة لدرجــة البكالوريــوس وفقــاً للربامــج األخــرى يف جميــع أنحــاء العــاú. يجــب أن تشــمل املناهــج الدراســية 

عــىل الحــد األد` مــن 25 ســاعة معتمــدة مــن متطلبــات العلــوم الطبيــة الحيويــة,14 ســاعة معتمــدة مــن متطلبــات العلــوم البرصيــة، 

10ســاعات معتمــدة مــن متطلبــات أمــراض العيــون، 2 ســاعة معتمــدة مــن متطلبــات إدارة للبرصيــات ، و 6 ســاعة معتمــدة مــن البحــث 

العلمــي. وقــد اعتمــدت دائــر البرصيــات هــذه التوصيــات وســيتم تنفيــذ املناهــج الجديــدة يف خريــف عــام 2013.

منهــج برنامــج بكالوريــوس البرصيــات مــوزع عــىل ثالثــة ســنوات (بالحــد األد`) ويهــدف إىل تعليــم مبــادئ املهنــة للمµرســة اآلنيــة، 

وإعــداد الطــالب ليكونــوا جــزءا مــن برنامــج التعليــم املســتمر. الهــدف األســايس مــن الربنامــج هوتثقيــف املتدربــ± الكتســاب املعرفــة 

واملهــارة بحيــث يكونــوا قادريــن عــىل التحليــل النقــدي للمعلومــات واملهــارات الجديــدة لتقديــم خدمــة فعالــة للمــرىض. إن الطالــب الــذي 

ينضــم لهــذا الربنامــج ســوف يكــون قــادراً عــىل اكتســاب املعــارف والخــربات الالزمــة للعمــل كمستشــار للنظــر يف املــدارس واملؤسســات 

ــة،  ــة واالقتصادي ــة واالجتµعي ــم املراحــل القانوني ــج للطــالب الكتســاب فه ــم الربنام ــم تصمي ــك، ت ــة إىل ذل ــة والخاصــة. باإلضاف الحكومي

للمµرســة املهنيــة البرصيــة، فضــالً عــن دور أخصــاé البرصيــات يف الصحــة العامــة ودوره يف املجتمــع والوطــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة.
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هيكلية البرنامج
يجــب عــىل الطــالب إكــµل ثــالث ســنوات بنجــاح للحصــول عــىل درجــة بكالوريــوس البرصيــات. يجــب عــىل الطالــب دراســة 36 ســاعة 

ــم دراســة 76 ســاعة معتمــدة مــن برنامــج بكالوريــوس  ــة األساســية BBMS.  و مــن ث ــوم الطبي معتمــدة مــن برنامــج بكالوريــوس العل

البرصيــات خــالل فــرتة ٣ســنوات مــع الفصــل الصيفي.الجــدول1 يوضــح توزيــع الســاعات املعتمــدة يف برنامــج بكالوريــوس البرصيــات.

18 ساعة معتمدةمتطلب جامعة إجباري

36 ساعة معتمدةمتطلبات يف العلوم العامة والطبية

76 ساعة معتمدةمتطلب تخصص إجباري

130 ساعة معتمدةاملجموع

 جدول 1: الساعات املعتمدة من برنامج بكالوريوس البرصيات يف خالل ٣ سنوات

ــادل  ــا يع ــات، أي م ــربات البرصي ــل يف مخت ــن العم ــدة م ــاعة معتم ــتكµل18 س ــالب اس ــن الط ــع م ــالث، يتوق ــنوات الث ــالل الس خ

864ســاعة مــن العمــل يف املختــربات الفعليــة, التــي ســيتم اتخاذهــا بالتعــاون مــع املــواد النظريــة. باإلضافــة إىل ذلــك، ســيقوم الطــالب 

ــادات  بإكــµل مــا مجموعــه 18 ســاعة مــن الــدورات الرسيريــة، حيــث ســيتعاملون مــع املــرىض مبــارشة، داخــل الحــرم الجامعــي والعي

التابعــة لــه. ويشــمل منهــج التنــاوب الرسيــري يف عيــادات الجامعــة Ýجــال الرعايــة األوليــة للعــ±، الرؤيــة املزدوجــة ، ضعــف يف الرؤيــة، 

العدســات الالصقــة، برصيــات األطفــال و أمــراض العيــون. ويوفــر الربنامــج تدريبــاً خارجيــاً مكثفــاً و إعــداد الطــالب ملµرســة املهنــة Ýــا 

يف ذلــك املستشــفيات واملراكــز البرصيــة، وعيــادات املجتمــع. التدريــب الخارجــي الرسيــري يتوفــر أيضــا يف األردن, و يف البلــدان املجــاورة.

يف املجمــوع، ســوف يكــون مــن املتوقــع إكــµل 864 ســاعة مــن اللقــاءات املبــارشة  مــع املــرىض. الجــدول2 يوضــح الســاعات املعتمــدة 

للمســاقات، الســاعات املعتمــدة للمختــربات وســاعات التنــاوب الرسيــري التــي ســوف يكــون مــن املتوقــع مــن الطــالب اســتكµلها بحلــول 

نهايــة الســنة الثالثــة.

وقــد وضعــت هيئــة التدريــس يف دائــرة البرصيــات خطــة اسرتشــادية ملــدة 3 ســنوات ملنــح الطــالب فكــرة رسيعــة عــن الربنامج.ملحــق    

xcz1يتضمــن خطــة املناهــج الدراســية لربنامــج بكالوريــوس برصيــات. ملحــق3 يقــدم وصفــاً تفصيليــاً للمــواد املشــمولة يف كل مــادة مــع 

مجمــوع الســاعات عــىل مــدى فــرتة 3 ســنوات.

الساعات الفعليةمجموع الساعات المعتمدة الكليالساعات المعتمدة
941504ساعات املساقات النظرية

18864ساعات املختربساعات املساقات العملية

18864ساعات التدريب الرسيري الدوري

361728املجموع التدريب العميل

جدول2 : الساعات املعتمدة للمساقات، الساعات املعتمدة للمختربات وساعات التناوب الرسيري.

متطلبات دائرة العلوم الطبية الحيوية إجباري 36 ساعة معتمدة
متطلب سابق س.م رقم المساق اسم المساق

 3 10231114 كيمياء عامة للعلوم الصحية

 3 10221104 الفيزياء الطبية الحيوية 

 3 7104101 أحياء عامة للعلوم الصحية

10231114 3 7104210 مبادئ الكيمياء الحيوية وكيمياء حيوية استقالبية

10211235 3 7000408 وسائل البحث يف العلوم الطبية الحيوية

7104101 3 7102101 الترشيح وعلم وظائف األعضاء للعلوم الصحية 1

7102101 3 7102102 الترشيح وعلم وظائف األعضاء للعلوم الصحية 2

7104101 3 7103201 علم األمراض للعلوم الصحة 

7104101 3 7105403 علم األحياء الدقيقة للعلوم الصحية

7105403 1 7105404 مختربعلم األحياءالدقيقة للعلوم الصحية

 3 10211235 إحصاء حيوي لطلبة الطب وعلوم الصحة
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 3 7301201 علم األدوية لطلبة العلوم الصحية

 1 7227102 اسعاف أويل

 1 7227202 األخالقيات الطبية

متطلبات برنامج البصريات اجباري ٧٦ ساعة معتمدة
7000408 3 7000307 مرشوع التخرج للبرصيات

7102102 2 7102203 علم ترشيح الع± وفسيولوجيا الع±

10211235 3 7106202 الصحة العامة وعلم الوبائيات للبرصيات

7301201 1 7109203 علم ادوية العيون

 1 7107101 مقدمة ملµرسة مهنة البرصيات

10221104 4 7107102 فيزياء البرصيات وهندستها

7107102 2 7107201 برصيات الرؤية الفسيولوجية

7107102 3 7107202 اإلدراك البرصي

 1 7107203 إدارة املµرسة البرصية

7107102 3 7107204 العناية البرصية األولية 1

7107201،7107204 3 7107205 برصيات الع±

7107204 3 7107206` العناية البرصية االولية 2

7102203 3 7107207 امراض الحجرة االمامية للع±

7107207 3 7107208 امراض الحجرة الخلفية للع±

 7107102 2 7107209 التقنيات التشخيصية 1

7107204 1 7107210 الرؤية البرصية واملهنية والبيئية

7107206،7107207،7107213 1 7107211 مقدمة للمµرسة الرسيرية

7107205 1 7107212 الرصف الرسيري 1

7107209 2 7107213 التقنيات التشخيصية 2

7107205،7107206،7107207،7107213،7107203 4 7107301 مقدمة للعدسات الالصقة

7107206،7107208،7107203 2 7107302 التدب« البرصي قبل العمليات وبعدها

7107211 1 7107303 الزيارات الدورية االساسية للمرىض 1

7107206 3 7107304 الرؤية املزدوجة وحركة الع±

7107203،7107206 3 7107305 الرؤية عند االطفال

7107208،7107211،7107212،7107203 1 7107306 عيادة العناية االولية بالبرص 1

7107212 1 7107307 الرصف الرسيري 2

7107301 3 7107308 تثبيت العدسات الالصقة التخصيص

7107303 1 7107309 الزيارات الدورية االساسية للمرىض 2

7107304،7107305 2 7107310 مشاكل الرؤية املزدوجة

7107205،7107208،7107307 2 7107311 ضعف البرص والشيخوخة

،7107301،7107306،7107307 2 7107312 عيادة العناية االولية بالبرص 2

7107301،7107306،7107307 1 7107313 عيادة العدسات الالصقة

7107304،7107305،7017306،7107307 1 7107314 عيادة برصيات األطفال والرؤية املزدوجة

7107306،7107307،7107311 1 7107315 عيادة ضعف البرص

7107308،7107309،7107310،7107311

7107312،7107313،7107314،7107315

6 7107316 التدريب الرسيري الخارجي
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وصف المساقات

7109203 علم أدوية العيون:
ــة، فضــالً عــن  ــة البرصي ــق الفــم يف الرعاي ــاً أو عــن طري ــة املســتخدمة موضعي ــف الطــالب باألدوي يهــدف هــذا املســاق إىل تعري

ــة األخــرى. ــة الشــائع اســتخدامها لعــالج الحــاالت املرضي األدوي

7102203علم تشريح  وفسيولوجيا العين:
يهــدف هــذا املســاق إىل تزويــد الطــالب Ýعرفــة شــاملة بعلــم الترشيــح بشــكل عــام، Ýــا فيــه ترشيــح الــرأس والرقبــة مــع الرتكيــز 

بوجــه خــاص عــىل العــ± ومــا حولهــا مــن أعضــاء وتراكيــب. باإلضافــة إىل ذلــك، يركــز املســاق عــىل إجراء دراســة شــاملة لفســيولوجيا 

العــ±، Ýــا يف ذلــك اآلليــات الفيســيولوجية املرضيــة ذات الصلــة ودراســة تراكيــب العــ± التــي تشــمل: عضــالت العــ± امللســاء ، 

ــاج  ــي، وإنت ــم الزجاج ــد$ والجس ــم اله ــة، الجس ــة، العدس ــة، القزحي ــي، القرني ــاز الدمع ــة، وجه ــ± ، امللتحم ــول الع ــالت ح العض

وترصيــف الســائل الزجاجــي و مــا لــه مــن  تأثــ« عــىل ضغــط العــ±.

7107101 مقدمة لممارسة مهنة البصريات:
يتنــاول املســاق موجــزاً مختــرصاً لتاريــخ املهنــة وتطــور العلــوم البرصيــة، مــع دراســة التطــور التنظيمــي والقانــو� لعلــم البرصيــات، 

ودور الجمعيــات املهنيــة يف تطــور هــذه املهنــة وعالقتهــا باملهــن األخــرى واملجتمــع املحــيل. وســيتم الرتكيــز عــىل الســلوكيات املهنيــة 

واألخالقيــات ومهــارات االتصــال الالزمــة للعنايــة باملــرىض، وحقــوق املريــض ومتطلبــات الرتخيــص.

7107201 بصريات الرؤية الفسيولوجية:
يبحــث هــذا املســاق يف العــ± كأداة برصيــة. وســيتم الرتكيــز فيــه عــىل مواضيــع محــددة تشــمل: آليــة انكســار األشــعة الضوئيــة، 

وآليــة تكيــف العــ± وانكــµش البؤبــؤ وغ«هــا.

7107102 فيزياء البصريات وهندستها:
ــات  ــوé، العدس ــكاس الض ــار واالنع ــوء، االنكس ــلوك الض ــمل س ــي تش ــة الت ــادئ البرصي ــة باملب ــد الطلب ــاق لتزوي ــذا املس ــم ه صم

الرفيعــة والســميكة، املرايــا واملناشــ«، انكســار األشــعة وغ«هــا. كــµ ســ«كز املســاق عــىل مبــادئ متعــددة منهــا التكبــ« الــزاوي، 

ــية. ــواج الكهرومغناطيس ــة األم ــة، ودراس ــواج الضوئي ــل األم ــوء، تداخ ــود الض ــوé، حي ــتقطاب الض ــكوب، االس التلس

7107202 اإلدراك البصري:
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب ببنيــة أساســية لعلــم األعصــاب للنظــام البــرصي. والرتكيــز عــىل }ــاذج املفاهيــم األساســية 

لــإلدراك البــرصي ،وتصــور الحركــة وعلــم الوراثــة لرؤيــة األلــوان.

7107203 إدارة الممارسة البصرية:
تــم تصميــم هــذا املســاق لتعريــف الطــالب عــىل أ}ــاط مختلفــة مــن الفحوصــات البرصيــة يف فلســط± يف محاولــة ملســاعدتهم يف 

ــادئ إدارة  ــد األهــداف ومب ــز عــىل تحدي ــة. وســيكون الرتكي ــة املتعلقــة بامتــالك وإدارة وتشــغيل ومµرســة املهن الجوانــب التجاري

امليزانيــة لتحقيــق النجــاح املــايل عــىل املســتوى الشــخيص.

7109204 العناية البصرية األولية1:
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالجوانــب النظريــة والعمليــة املتعلقــة باالســتفادة مــن التاريــخ الطبــي لحالــة املريــض، 

وبتقنيــات قيــاس تحــدب القرنيــة، فحــص الحالــة االنكســارية للعــ±. ويف هــذا املســاق ســيتعرف الطالــب عــىل مشــاكل معينــة يف 

الرؤيــة وكيفيــة حلهــا ومعالجتهــا.
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7107205 بصريات العين:
صمــم هــذا املســاق ليتعــرف الطالــب عــىل أنــواع معينــة مــن النظــارات مثــل النظــارات املســتخدمة للرؤيــة البعيــدة والقريبــة، 

والنظــارات ببؤرتــ± أو أكــ³ للعدســة للرؤيــة القريبــة والبعيــدة معــاً؛ وســيتعلم الطالــب مبــادئ تصميــم العدســة والتقليــل إىل أد` 

حــد مــن االنحرافــات الضوئيــة يف العدســة. كــµ يــدرس املســاق طبقــات الحµيــة املضــادة للعدســات، وعمليــة تصنيــع عدســات 

النظــارات.

7107206 العناية البصرية األولية2:
هــذا املســاق مكّمــل ملســاق ”العنايــة األوليــة للعــ±“1. و ســ«كز عــىل تعزيــز قــدرة الطــالب عــىل الربــط والتحليــل لفحــص النظــر. 

ــد املســببات  ــة تحدي ــف عدســة العــ±, بغاي ــم حــاالت مشــاكل تكي ــة املزدوجــة وتقيي ــن فحــص الرؤي ــµ ســيتمكن الطــالب م ك

واملصــادر مــن عــدم الراحــة البرصيــة وعــدم الكفــاءة. ســوف يــدرس املســاق تقنيــات تســاعد الطــالب يف تشــخيص ووصــف عــالج 

حــاالت مشــاكل الرؤيــة املزدوجــة. 

7107207 أمراض الحجرة األمامية للعين:
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بتشــوهات وأمــراض الجــزء األمامــي مــن العــ± مــع الرتكيــز عــىل تشــخيص ومعالجــة 

الحالــة املرضيــة وعــىل الجــزء األمامــي مــن العــ± Ýــا يف ذلــك أغطيــة وطبقــات العــ± األماميــة، محجــر العــ±، وامللتحمــة، والقرنيــة 

والصلبــة العينيــة،  والعدســة، ودراســة املســببات املرضيــة والتشــخيص التفريقــي لألمــراض املختلفــة التــي ســتناقش  بالتفاصيــل.

7107208 أمراض الحجرة الخلفية للعين:
ــه مناقشــة تشــخيص ومعالجــة مشــاكل الجــزء الخلفــي  ــل ملســاق ”أمــراض الجــزء األمامــي للعــ±“. ســيتم في هــذا املســاق مكّم

مــن العــ±. وســيتم الرتكيــز عــىل الســائل الزجاجــي الخلفــي، الشــبكية والبقعــة الصفــراء. وعــىل األمــراض الجهازيــة بشــكل عــام 

وارتباطهــا بالنظــام البــرصي.

7107209 التقنيات التشخيصية1:
يهــدف هــذا املســاق إىل تعليــم الطــالب املهــارات التقنيــة األساســية يف تشــخيص وعــالج أمــراض العــ± يف إطــار الرعايــة الصحيــة 

ــة  املختــرب الرسيــري ســيتم الرتكيــز عــىل تعليــم الطــالب كيفيــة اســتخدام جهــاز لفحــص العــ± وأجزائهــا، جهــاز  األوليــة. يف بداي

فحــص ضغــط العــ±، جهــاز فحــص األجــزاء الداخليــة للعــ±.

7107210 الرؤية البصرية والمهنية والبيئية:
صمــم هــذا املســاق لتعريــف الطــالب عــىل تأثــ« العوامــل البيئيــة واملهنيــة عــىل النظــام البــرصي. وســ«كز عــىل اعتــµد تقييــµت 

للمــرىض مــع متطلبــات النظــر ذات الصلــة بطبيعــة عمــل املــرىض، وعــىل وقايــة العــ± مــن اإلصابــات الناتجــة عــن العمــل وتحســ± 

صحــة وســالمة العــ± يف مختلــف املجــاالت املهنيــة.

7107211 مقدمة للممارسة السريرية:
ــام  ــرصي والقي ــام الب ــة النظ ــة يف دراس ــة الرسيري ــىل املµرس ــالب ع ــف الط ــم لتعري ــري مصم ــاق رسي ــو أول مس ــاق ه ــذا املس ه

باإلجــراءات التصحيحيــة. تبــدأ هــذه العيــادة يف ”عيــادة البرصيــات“ يف القســم بحيــث يرتتــب عــىل الطــالب تقديــم الرعايــة األوليــة 

للعــ± ألفــراد األرسة، األصدقــاء، واملوظفــ± والعاملــ± داخــل الكليــة.

7107212 الصرف السريري1:
ــف الطــالب عــىل صناعــة العدســات  ــري. يهــدف إىل تعري ــ± يف الــرصف الرسي ــري األول يف سلســلة مــن جزئ هــذا املســاق الرسي

والنظــارات، وتعريفهــم بأنــواع مختلفــة مــن طبقــات الحµيــة للعدســات وطريقــة تحديــد حافــة اإلطــارات. كــµ ســيتناوب الطــالب 

يف مختلــف مختــربات الفحــص ومواقــع التصنيــع للحصــول عــىل الخــربة العمليــة.
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7107213 التقنيات التشخيصية2:
يهــدف املســاق إىل تعليــم الطــالب املهــارات التقنيــة األساســية يف تشــخيص وعــالج أمــراض العــ± يف إطــار الرعايــة الصحيــة األوليــة.  

كــµ يهــدف إىل تزويــد الطلبــة باملهــارات الالزمــة للقيــام  بفحوصــات العــ± اإلضافيــة مثــل فحــص زاويــة الحجــرة األماميــة, حالــة 

صلبــة العــ±، تقييــم طبقــة الدمــع، وتوســيع البؤبــؤ.

7107301 مقدمة للعدسات الالصقة:
هــذا املســاق يتبــع مســاق الــرصف الرسيــري 2 .ويركــز عــىل أســاليب الوصــف، مالóــة، تقييــم والعنايــة باملريــض الــذي يســتخدم 

العدســات الالصقــة الصلبــة واللينــة والعدســات الالصقــة املصممــة لالســتعµل طويــل األمــد.

7107302 التدبير البصري قبل العمليات وبعدها:
تــم تصميــم هــذا املســاق لتدريــب الطــالب عــىل إجــراءات العــالج املشــرتكة قبــل وبعــد العمليــة الجراحيــة ضمــن أجــواء فحــص 

الرعايــة الصحيــة األوليــة للعــ±.

7107303 الزيارات الدورية األساسية للمرضى1:
صمــم هــذا املســاق لتنظيــم اجتµعــات رسيريــة للطلبــة بحضــور موظفــي املستشــفى وأعضــاء هيئــة التدريــس، لتقديــم البحــوث 

العلميــة الرسيريــة والوبائيــة، واألساســية ، إىل جانــب ذلــك تقديــم حــاالت ذات قيمــة علميــة للتخصــص.

7107304 الرؤية المزدوجة وحركة العين:
ســ«كز املســاق عــىل تصنيفــات، إحصائيــات، وتشــخيص ومعالجــة اضطرابــات ازدواج الرؤيــة ومشــاكل التكيف, كســل العــ± والحول. 

وســيدرس النصــف الثــا� مــن املســاق  الجوانــب الفســيولوجية والعصبيــة لنظــام العــ± الحــر÷. وســ«كز أيضــاً عــىل عضــالت العــ± 

واآلليــات املســتخدمة يف حركتهــا واألعصــاب املســؤولة عــن تغذيــة العضــالت.

7107305 الرؤية عند األطفال:
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطــالب عــىل تقنيــات الفحــص املتخصصــة وأســاليب التقييــم املناســبة للرضــع واألطفــال وكذلــك 

األطفــال غــ« الطبيعــ± يف أي عمــر. وســيخصص جــزء كبــ« مــن املســاق لفحــص النظــر املبــدé للكشــف املبكــر عــن أي مشــكلة.

7107306 عيادة العناية األولية بالبصر1:
سيتم التدريب الدوري للطالب يف مستشفى النجاح التخصيص  لتقديم خدمات الرعاية األولية للع±.

7107307 الصرف السريري2:
هــذا املســاق هــو اســتمرار للــرصف الرسيــري 1.ومــن خاللــه  يتــدرب الطــالب يف العديــد مــن مراكــز البرصيــات املحليــة، حيــث 

ســيتم تدريبهــم مهنيــاً لطلــب، ومالóــة والتحقــق مــن الوصفــة الطبيــة للنظــارة، و قــص العدســات ومالóتهــا مــع اإلطــار. والهــدف 

مــن هــذه الــدورة التدريبيــة الرسيريــة هــو تزويــد الطــالب بالخــربة يف إدارة الــرصف وقــص العدســات.

7107308 تثبيت العدسات الالصقة التخصصي:
ــة  ــض وكيفي ــة املري ــم ورعاي ــب، تقيي ــز عــىل أســاليب الوصــف، تركي ــة، ويرك ــة للعدســات الالصق ــل ملســاق مقدم هــذا املســاق مكّم

اســتعµل العدســات الالصقــة املتخصصــة للقرنيــات غــ« الطبيعيــة (القرنيــة املخروطيــة، ومالóــة العدســات الالصقــة بعــد الجراحــة إلخ). 

ســيبحث املســاق  أيضــاً يف مراقبــة قــرص النظــر بالعدســات الالصقــة ، فضــال عــن العدســات الالصقــة املســتخدمة عــىل صلبــة العــ±.

7107309 الزيارات الدورية األساسية للمرضى2:
صمــم هــذا املســاق لتنظيــم اجتµعــات رسيريــة للطلبــة بحضــور موظفــي املستشــفى وأعضــاء هيئــة التدريــس، لتقديــم البحــوث 

العلميــة الرسيريــة والوبائيــة، واألساســية ، إىل جانــب ذلــك تقديــم حــاالت ذات قيمــة علميــة للتخصــص.
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7107310 مشاكل الرؤية المزدوجة:
هــذا املســاق مكّمــل لدراســة حركــة العــ± والرؤيــة املزدوجــة. ســيتم الرتكيــز يف هــذا املســاق عــىل تقييــم وفحــص ازدواج الرؤيــة 

Ýختلــف تقنيــات العــالج لحــاالت مشــاكل ازدواج الرؤيــة.

7107311 ضعف البصر والشيخوخة:
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطــالب عــىل أثــر التقــدم بالعمــر عــىل النظــام البــرصي، و تقييــم الرؤيــة الطبيــة للمســن±. ســ«كز 

املســاق عــىل تقييــم وإدارة املــرىض املصابــ± بضعــف البــرص. وعــىل توفــ« خدمــات إعــادة التأهيــل البرصيــة مــن خــالل وصــف 

املعينــات البرصيــة واألجهــزة املكــربة Ýختلــف أنواعهــا.

7107312 عيادة العناية األولية بالبصر2:
سيتم التدريب الدوري للطالب يف مستشفى النجاح التخصيص  لتقديم خدمات الرعاية األولية للع±.

7107313 عيادة العدسات الالصقة:
هــذه العيــادة الرسيريــة للعدســات الالصقــة مصممــة لتدريــب الطــالب عــىل وصــف العدســات املناســبة وتقييــم العدســات الالصقة 

اللينــة ملعالجــة مختلــف األخطاء االنكســارية.

7107314 عيادة بصريات األطفال والرؤية المزدوجة:
ســيتم مــن خــالل هــذه العيــادة التدريــب الــدوري للطالــب يف عيــادة ” األطفــال يف مستشــفى النجــاح“ حيــث ســيُدرب عــىل إجــراء 

ــادة  ــم لصحــة العــ± والبــرص املناســبة للرضــع واألطفــال مــن خــالل ســن12. يف عي ــار املتخصصــة وأســاليب التقيي ــات االختب تقني

ــم  ــادة ” األطفــال يف مستشــفى النجــاح“ حيــث ســيتم تدريبهــم لتقيي ــدوري للطــالب يف عي ــب ال ــة املزدوجــة ســيتم التدري الرؤي

وفحــص املــرىض الذيــن يعانــون مــن الحــول، وكســل العــ±، وتأخــر اإلدراك البــرصي الــذي قــد يــؤدي إىل صعوبــات التعلــم.

7107315 عيادة ضعف البصر:
تــم تصميــم هــذه العيــادة الكتســاب الخــربة الرسيريــة وتطويــر مهــارات الطــالب الالزمــة لتقديــم خدمــات إعــادة التأهيــل للمــرىض 

ضعــاف البــرص .

7107316 التدريب السريري الخارجي :
ســيتناوب الطــالب للتدريــب يف مختلــف العيــادات التخصصيــة واملستشــفيات Ýــا يف ذلــك: أمــراض العــ±، الرعايــة الجراحيــة، طــب 

األطفــال، وحــدات التأهيــل البرصيــة، ازدواج الرؤيــة وعيــادات العــالج بالرؤيــة.

7000307 مشروع تخرج للبصريات:
يف هــذا املســاق يتعــ± عــىل الطــالب تصميــم وكتابــة وتحليــل ومناقشــة أطروحــة لبحــوث رسيريــة قابلــة للنــرش،  وذلــك يف الســنة 

األخــ«ة مــن التدريــب .
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الجامعة الذي تخرج منهاالرتبة العلميةاالسم

Myassar Mustafa Ahmad BarahmehInstructorScience and Technology -Jordan

Mustafa HerzallahInstructorBirnmigh

Manal IhbisheInstructorScience and Technology -Jordan

Dr. Mustafa GhanimAssist ProfParis 6

Dr. Malek AlQubAssist ProfParis 6

Dr. Ayman Husseinاستاذ مشاركHamburg-Germany

Dr. Iyad AlaliAssist ProfAligarh Muslim University-India

Dr. Amira Ali Ahmad ShaheenAssist Prof
University College London/London School of Hygiene & 

Tropical Medicine 

جامعة نورث تكساسبروفيسورأ. د .جواد عبد القادر  فطاير

Dr. Hamzeh M. Al ZabadiAssist ProfLorraine University/France

اثينااستاذ مساعدعدنان لطفي اشتيوي رسحان

Dr. Mariam  Amer AltellAssist Profjordan university 

Dr. Sabrina RussoAssist ProfUniversity of Firenze

جامعة جوتنجن- املانيااستاذ مساعدد. بالل رحال

العلوم و التكنولوجيا- االردنمخارضد. عبد الرحمن االقرع

جامعة ستلنتو-ايطاليااستاذ مساعدد. مجدي دويكات

جامعة باريس-6 فرنسااستاذ مساعدد. رهام خلف

جامعة لونغ أيلند-نيويوركمدرسعµد الدين سعد الدين ملحيس

Dr. Amjad IzzEldein HusseinAssist ProfKanazawa University

Northeastern University, Boston, USAأستاذأ.د وليد محمد عمر صويلح

جامعة تكساس يف اوسXاستاذ مشاركد. أنســـام صوالحــه

Northeastern University, Boston, USAاستاذ مساعدد. ادهم سعدالدين ابوطه

Clemson Universityاستاذ مساعدد. بسمة ضم«ي

اكادÔية بلطافا للطب وطب االسناناستاذ مساعدد. عزمي محمود عيل حس±

جامعة ليتيش( سالنتو) ايطاليااستاذ مساعدد. مجدي بهجت دويكات 

باريس الجنوبية استاذ مساعدد. رشا خياط 

االردنية استاذ مساعدد. رامي الزاغة 

االردنية  استاذ مساعدد. حسني مقبول 

القدسمبتعث د.هنود ابو راس

العلوم و التكنولوجيا- االردن د. أحمد الطل 

kanazawa University Jabanاستاذ مساعدد. وليد الباشا

University wisconsin / Milwaukeeمحارضأ. سهاد اياد العلمي

University of louisville/ USAاستاذ مساعدد. عالء الدين ابو زنط

Newcastle University /UKاستاذ مساعدد. لبنى الخراز

Liverpool University / UKاستاذ مساعدد. عبد النارص عايص 

جامعة القدس / ابو ديس محارضأ.محمد القادي

أعضاء الهيئة التدريسية 
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 Anesthesiology, Critical Care Nursing Assistant Prof د.عائدة أسعد ابو السعود القييس

 Adult health / Critical Care Nursing Assistant Prof د.جµل عبد املعطي  قدومي 

 Maternal & Clinical Health Nursing  Lecturer أ.رهيجة عو�  مصطفى عبد النبي 

Critical Care Nursing Lecturer أ.فاطمة محمد عبد العزيز  حرز الله 

 Maternal & Clinical Health Nursing Lecturer أ.رشوق غالب  قادوس موىس

  Critical Care Nursing Lecturer أ.مهدية  شاكر سليµن الكو� 

 Nursing  Management Lecturer ا.سµح  عبد اللطيف اشتيه 

Adult Acute  التعامل مع الحاالت الحرجة  Lecturer أ.محمد عبد السالم  الحايك 

 استاذ مساعدد. سليµن خليل
Lough brough University of Technology country : 

England/ UK

جامعة جروننجن - هولندااستاذ مساعدد. سعد اللحام

املانيابرفيسورأ. د. وليد عجعج
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برنامج التصوير الطبي
برنامج العلوم الطبيه المسانده

تخصص اشعه

المقدمه
ــة  ــىل درج ــب  ع ــيحصل الطال ــث س ــوس. بحي ــتوى البكالوري ــىل مس ــعة  ع ــي االش ــي لفن ــص تقن ــم تخص ــج اىل  تقدي ــدف الربنام يه

ــو اآل¶: ــىل النح ــة ع ــده موزع ــاعة معتم ــي 128  س ــج وه ــات الربنام ــع متطلب ــن جمي ــاح م ــاء بنج ــد االنته ــوس عن البكالوري

1. 18 ساعة معتمدة من متطلبات الجامعة. 1

2. 37 ساعة معتمدة متطلبات الربنامج  من العلوم العامة والطبية الحيوية. 2

3. 73 ساعة معتمدة متطلبات القسم . 3

ويشــمل الربنامــج مســاقات نظريــة وعمليــة موزعــة عــىل ثــالث ســنوات. وتقــدم هــذه املســاقات  بطريقــة املناهــج الدراســية النظاميــة 

ــ±  ــر بالرن ــي ، التصوي ــر املقطع ــادي ، التصوي ــعاعي الع ــر الش ــة بالتصوي ــارات املتعلق ــية  وامله ــه االساس ــواع املعرف ــع أن ــمل جمي وتش

املغناطيــيس ، األشــعة التداخليــه ، التصويــر فــوق الصــو¶ ، مــع تعزيــز املفاهيــم واملهــارات  التقنيــه لــدى الطالــب  الالزمــة لإلشــعاعي 

املتخصــص واملاهــر.

كــµ يهــدف هــذا الربنامــج إىل رفــد الوطــن واملجتمــع بكــوادر علميــه ماهــرة ومتخصصــة يف مجــال التصويــر الطبــي ملــا لهــذا الربنامــج 

مــن اهميــه وخاصــة لتوفــر مستشــفى تعليمــي جامعــي تابــع لجامعــه النجــاح يفــي بجميــع احتياجــات التخصــص يف املجــال العمــيل 

والنظــري ، لــذا فــان التدريــس فيــه ســيكون ذا فائــدة لالرتقــاء بالتخصصــات التقنيــه يف الوطــن وخارجــه.

الرؤية: 
يتطلــع قســم التصويــر الطبيــة بكليــة الطــب  بجامعــة النجــاح الوطنيــة إىل تحقيــق دور ريــادي يف مجــال التدريــس والبحــث والتدريــب  

عــىل جميــع مجــاالت التصويــر الطبــي .وتوفــ« مســتوى متميــز مــن التعليــم يرقــى اىل املســتوى العاملــي وقــادر عــىل التفــوق واملنافســة 

واإلبــداع. 

الرسالة: 
تتمثــل رســالة قســم التصويــر الطبــي  يف بــذل كل الجهــود املمكنــة إلعــداد كــوادر وطنيــة مؤهلــة ومدربــة ميدانيــاً يف مختلــف مجــاالت 

التصويــر الطبــي وتخريــج فنيــ± ذوي كفــاءة و مهــارات عاليــة ]كنهــم مــن املنافســة محليــا وعامليــا يف اســتخدام جميــع مجــاالت التصويــر 

الطبــي  بحيــث يكــون لهــم القــدرة عــىل وضــع الخطــط واإلســرتاتيجيات املتعلقــة بتطويــر الربتوكــوالت الالزمــة إلنتــاج صــور طبيــة عاليــة 

الجــودة، وÝــا يســهم يف تحقيــق أهــداف خطــط التنميــة وتلبــي متطلبــات ســوق العمــل محليــا وإقليميــا وعامليــا. 

ب .الهدف العام:
يهــدف هــذا الربنامــج بشــكل عــام إىل تطويــر معرفــة الطلبــة وخرباتهــم يف مجــاالت التصويــر وتطبيقاتــه املختلفــة مــµ سيســهم يف 

تحســ± قطــاع الصحــة العــام  يف فلســط± وإمكانيــة مواكبــة التطــور عامليــا يف هــذا التخصــص املهــم. 

ج .األهداف الفرعية:
تزويد سوق العمل بكوادر مهنيه تستجيب لحاجة السوق يف املجال الصحي(التصوير الطبي).• 

ــر املµرســات •  ــد يف تطوي ــة مــع العمــل باألشــعة ومــع وزارة الصحــة، مــن أجــل إعــداد إدارة ذات دور رائ ــط املهني ــز الرواب تعزي

ــع  مؤسســات الوطــن الفلســطيني. ــة مــن اإلشــعاع يف جمي ــدة للحµي الجي

تطوير معرفة الطالب ومهاراتهم يف مجال تخصصهم.• 

تشجيع روح البحث العلمي ب± املوظف± والطالب.• 
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توجيه التنمية للطالب من القيم األخالقية.• 

تعزيز اإلحساس باالنتµء للمجتمع املهني ب± الطالب وب± اإلدارات األخرى.• 

تشجيع مواقف التعلم مدى الحياة  Ýا يف ذلك السعي لتحقيق فرص التعليم املستمر.• 

(ILOs) المخرجات التعليمية المنشودة من البرنامج
القــدرة عــىل مµرســة التصويــر الطبــي لجميــع قطاعــات التصويــر املختلفــه ( التصويــر العــادي والتصويــر امللــون لألشــعة الســينية • 

والتصويــر املقطعــي والتصويــر بالرنــ± املغناطيــيس والتصويــر بالنظائــر املشــعة والتصويــر باملوجــات الصوتيــة) وانتــاج صــور عاليــة 

الجودة.

االملــام بجميــع  اآلثــار البيولوجيــة لقطاعــات التصويــر املختلفــة وخاصــة الجــزء املؤيــن منهــا والتطبيــق الســليم لجميــع الخطــوات • 

الالزمــة للحµيــة مــن االشــعاعات املؤينــة والتطبيــق الســليم ألدوات التصويــر املختلفــة. 

معرفة  املبادئ الفيزيائية لجميع قطاعات اجهزة التصوير الطبي وفهمها .• 

القدرة عىل تقديم الرعاية األساسية للمريض والراحة النفسية والجسدية مع استخدام االخالقية املهنية و املبادئ التوجيهية.• 

فهم مبادئ علم الترشيح وعلم وظائف والفيزيولوجيا املرضيه لجسم االنسان.• 

ادراك  مهارات االتصال الشفوية واملرئية واملكتوبة مع املريض.  • 

القدرة عىل العمل بفعالية يف فريق ، والتمسك بالقيم األخالقية العامة.• 

التعلم مدى الحياة  ، وتحقيق فرص التعليم املستمر ، وإتقان مبادئ البحث العلمي.• 

التقييم وتقنيات التقييم
سوف يتم تقييم الطلبه بشكل علمي ورسمي كµ يأ¶:

1. امتحانات نظريه كتابيه

2. امتحانات تقييم رسيري.

3. امتحانات عملية  خالل العام الدرايس 

4. مشاركة.صفيه

5.امتحانات  شامله

برنامج التصوير الطبي

الوصفاملتطلباتعدد الساعات

متطلبات الجامعهاجباري18

متطلبات الربنامج اجباري37
67

6

اجباري

 اختياري  
متطلبات التخصص

128                                                                 Total



 دليل جامعة النجاح الوطنية539

اوال: متطلبات الجامعة( ۱۸ ساعة معتمدة)

ساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق
3لغة انجليزية 110001031

1مقدمة يف علم الحاسوب11000127

3لغة انجليزية (2)11000324

3ثقافة اسالميه11000101

3لغة عربيه11000102

3دراسات فلسطينيه11000105

1مهارات قيادة واتصال11000117

1خدمة مجتمع11000108

ثانيا: المتطلبات في برنامج العلوم الطبية الحيوية (٣٧ ساعة معتمدة) وهي

ساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق
3فيزياء حيوية7108101

3علم االحياء للمهن الصحية7104101

3كيمياء عامه  للعلوم الصحية10231114

5(2+3)أساسيات مهنة التمريض7401102

1االسعافات االولية7227101

1االخالقيات الطبية7227202

2مقدمه بالترشيح7101101

3ترشيح (صدر , بطن , حوض)7101102

3ترشيح ( ظهر وأطراف)7101201

2ترشيح ( راس ورقبه)7101202

7102201 I4علم وظائف األعضاء الطبي

7102202 II4(1+3)علم وظائف األعضاء الطبي

3علم السلوك الطبي7227201
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ثالثا:  متطلبات القسم االجبارية (٦٧) ساعة معتمده وهي          
ساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق

3الفيزياء اإلشعاعية7108111

3مقدمة يف التصوير الطبي7108212

3مبادئ االشعاع ومعالجة الصور7108213

4اوضاع التصوير اإلشعاعي املختلفة7108214

1مخترب اوضاع التصوير اإلشعاعي املختلفة7108215

3الحµية من اإلشعاع وعلم األحياء االشعاعي7108216

3الترشيح االشعاعي7108217

3علم األمراض باستخدام الصور التشخيصيه7108218

1جهاز  األشعة السينية7108219

3مراقبة الجودة وإدارة املخترب7108220

3الطب النووي7108221

3التصوير املقطعي7108222

1مخترب التصوير املقطعي7108223

3التصوير بالرن± املغناطييس7108322

1مخترب التصوير بالرن± املغناطييس7108323

3التصوير باملوجات الفوق صوتيه7108324

3التصوير الرقمي وطرق تخزين الصور ونقلها الكرتونيا7108334

3التصوير باستخدام املواد الظليلة7108326

1التصوير االشعاعي الفمي7108327

1العالج االشعاعي7108328

6تدريب عميل71083291

2تصوير الثدي7108330

2الندوة والبحث العلمي يف التصوير الطبي7108332

2اشعه تداخليه7108333

6تدريب عميل71083362

رابعا: المساقات االختيارية (١٢ ) ساعة معتمده وهي

يجب عىل الطالب النجاح ب 6 ساعات من املساقات التالية

ساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق
3الكمبيوتر يف التصوير الطبي7108331

3الترشيح املقطعي 7108325

3الحµية من االشعاع املتقدم7108335

3رعاية املرىض يف قسم االشعة7108321
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وصف المساقات الدراسية

7108111 الفيزياء اإلشعاعية .
ــر  ــتخدم بالتصوي ــم املس ــل الفيل ــدأ عم ــعاعي , مب ــر اإلش ــعاعات والتصوي ــاء اإلش ــية لفيزي ــادئ االساس ــرشح املب ــاق ي ــذا املس ه

ــر الرقمــي  ــادئ التصوي ــر امللــون), مب ــات البــ; (Bucky) والشــبكات(Grids), الكشــف الفلوري(التصوي االشــعاعي , دراســة مكون

ــه . فضــالً عــن  ــة من ــن وطــرق الحµي ــة  اإلشــعاع املؤي ــا . دراســة طبيعي ــر املشــعة وتطبيقاته ــر املقطعــي ،دراســة النظائ والتصوي

إعطــاء الطــالب فهــµً أساســياً لكيفيــة إنتــاج األشــعة الســينية وتأث«هــا واســتخداماتها وكيفيــة تطبيــق هــذه املفاهيــم للمµرســات 

ــالج اإلشــعاعي أو األشــعة التشــخيصية. ــه واســتخداماتها يف  الع الرسيري

7108212 مقدمة في التصوير الطبي.
يــرشح هــذا املســاق املبــادئ املتصلــة بطــرق  التصويــر االشــعاعي التــي تعمــل داخــل أقســام التصويــر االشــعاعي يف املستشــفيات 

مــع دراســة االنظمــه  الداخليــة  لقســم األشــعة الســينية. كــµ يــرشح  كيفيــة انتــاج األشــعة وكيفيــة تطــور التصويــر اإلشــعاعي منــذ 

اكتشــافه ويفــرس مفهــوم البيولوجيــا اإلشــعاعية وكيفيــة  تطــور الحµيــة مــن اإلشــعاع. كــµ يــرشح املســاق املبــادئ  الرئيســية لطريق 

 CT ) ــا فيهــا أجهــزة التصويــر التشــخيصية املختلفــة مثــل اســتخدام املوجــات فــوق صوتيــة التصويــر املقطعــيÝ التصويــر املختلفــة

.(MRI) والطــب النــووي والتصويــر بالرنــ± املغناطيــيس

7108213 مباديء االشعاع ومعالجة الصور.
ــة الجــودة ، كــµ يــرشح  اهــم العوامــل  ــن صــور اشــعاعية عالي ــم االساســية الالزمــة  لتكوي ــزود هــذا املســاق الطــالب باملفاهي ي

التــي تؤثــر عــىل جــودة الصــور مثــل كثافــة الصــورة  وتبايــن الصــورة وتشــوهات الصــورة. فضــالً عــن مناقشــة اهــم مكونــات الغرفــة 

ــر الرقمــي ,  ــر ذلــك عــىل جــودة الصــور.  كــµ يناقــش مفهــوم التصوي املظلمــة  وكيفيــة تحميــض  الصــور ، وكيــف Ôكــن ان يؤث

وطــرق انتــاج الصــور وكيفيــة انتــاج صــور عاليــة الجــوده. 

7108214 اوضاع  التصوير االشعاعي  المختلفة
يــدرس هــذا املســاق التطبيقــات  النظريــة والعمليــة  لجميــع االجــراءات الرسيريــة الالزمــة  مــن خــالل دراســة اوضــاع التصويــر 

املختلفــة للتصويــر االشــعاعي مثــل تصويــر  الجمجمــة والصــدر والعمــود الفقــري والبطــن واألطــراف العليــا والســفلية باســتخدام 

جميــع الطــرق املتاحــة الســتخدام االشــعة الســينية  ألوضــاع  التصويــر املختلفــة .

7108215 مختبر  اوضاع  التصوير االشعاعي  المختلفة .
يوفــر هــذا املســاق للطالــب الفرصــة لتطبيــق املحــاكاة الرسيرية لجميــع  الحــاالت الرضوريــة إلنتــاج الصــور اإلشــعاعية املطلوبــة.  

الطلبــة ســيقومون   بدراســة جميــع اوضــاع التصويــر اإلشــعاعي التــي تــم رشحهــا يف املحــارضات  النظريــة  املعــدة مســبقا.  

7108216 الحماية من اإلشعاع وعلم األحياء االشعاعي .
يناقــش هــذا املســاق املبــادئ املتصلــة لطــرق قيــاس  كميــة  االشــعاع ووحــدات قيــاس كميــة  الجرعــات املســموح بهــا اثنــاء التعــرض 

لإلشــعاع املؤيــن,  تأيــن األشــعة  وآثارهــا البيولوجيــة عــىل خليــة الكائــن الحــي. كــµ يناقــش اثــار االشــعة عــىل  الجهــاز التناســيل 

ونخــاع العظــام و جهــاز املناعــة والجهــاز الهضمــي والجهــاز العصبــي. كــµ ســيتم مناقشــة طــرق حµيــة املــرىض خــالل إجــراءات 

ــخيصية  ــينية التش ــعة الس ــر باألش ــراءات التصوي ــاء  إج ــ± اثن ــ± املتخصص ــة الفني ــخيصية وحµي ــينية التش ــعة الس ــر باألش التصوي

ويقــدم هــذا املســاق  الخلفيــة النظريــة الالزمــة لرصــد اإلشــعاع مثــل اجهــزة مقيــاس الجرعــات  الشــخصية  وأداة مقيــاس املســح 

اإلشــعاعي وطــرق معايرتهــا.
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  7108217 التشريح االشعاعي 
يعطــي هــذا املســاق مقدمــه ]هيديــة لهيــكل ومبــدأ الترشيــح اإلشــعاعي والعالقــة بــ± األعضــاء الداخليــة مــع بعضهــا البعــض,  

كــµ يصــف  امليــزات الترشيحيــة لبعــض األجهــزة الهامــة و تحديــد العالمــات الهامــة لهــذة االجهــزة باســتخدام التصويــر االشــعاعي 

وســيتم الرتكيــز عــىل ترشيــح الصــدر والبطــن والعنــق والعمــود الفقــري وعالمــات  الترشيــح  داخــل الصــور التشــخيصية كــµ ســيتم 

ــزة باســتخدام  ــذه االجه ــح له ــات الترشي ــة وعالم ــح الجمجم ــة والســفلية وترشي ــح الحــوض واألطــراف العلوي ــم ترشي دراســة عل

التصويــر االشــعاعي.

7108218 علم األمراض باستخدام الصور التشخيصيه  
ــزة الجســم  ــن أجه ــد م ــر عــىل العدي ــي تؤث ــة الت ــراض املختلف ــم االم ــات األساســيِة عــن ِعلْ ــزّوُد هــذا املســاق الطــالَب باملعلوم يُ

ــ±  ــز ب ــرق التميي ــراض وط ــة االم ــي , دراس ــر الطب ــخيصية للتصوي ــور التش ــتخدام الص ــخيصها باس ــة تش ــا و كيفي ــة ظهوره وكيفي

العالمــات واألعــراض لهــذه األمــراض وتوضيــح  عالمــات وأعــراض وتشــخيص األمــراض باســتخدام  مختلــف األجهــزة إلنتــاج  الصــورة 

ــووي. ــ± املغناطيــيس واملســح الضــوé والطــب الن ــر املقطعــي والرن ــل : التصوي اإلشــعاعية املعــده مســبقا  مث

7108219 جهاز  األشعة السينية  
يناقــش هــذا املســاق العلــوم األساســية مــن كهربــاء و نظــم اإلمــداد الرئيســية ملكونــات أنبــوب األشــعة الســينية وطــرق 

التحكــم باألشــعة الســينية باســتخدام مختلــف الدوائــر الكهربائيــة إىل جانــب دراســة مفاتيــح صµمــات األمــان  ومفاتيــح 

التحكــم بكميــة اإلشــعاع واليــة عمــل جهــاز التوقيــت املســؤول  عــن زمــن  التعــرض لإلشــعاع يف أثنــاء عمليــة التصويــر.

7108220 مراقبة الجودة وإدارة المختبر 
هــذا املســاق مقدمــة إلدارة الجــودة وإجــراءات  جــودة األداة بحيــث يناقــش األســاليب الالزمــة لفهــم املفاهيــم اإلداريــة وتوفــ« 

الخدمــات الالزمــة يف صنــع القــرار بطريقــة مســؤولة وكــµ يوضــح طريقــة التفاعــل مــع النــاس ويناقــش الطــرق املختلفــة لدراســة 

دوريــة لكيفيــة  تشــغيل الغرفــة املظلمــة  وصيانتهــا ومعالــج الفيلــم ومراقبــة الجــودة ملعــدات األشــعة الســينية ومراقبــة جــودة 

الكشــف الفلــوري ( التصويــر امللــون) ,  ومراقبــة الجــودة ملعــدات MRI ,CT,  وضــµن الجــودة يف الطــب النــووي.

7108221 الطب النووي  
ــزّوُد هــذا املســاق الطــالَب بالقواعــد الفيزيائيــة الالزمــة للتصويــر والتشــخيص ومبــدأ عمــل  األجهــزة الالزمــة  للطــب النــووي.  يُ

ويناقــش أيضــا اســتخدام مختلــف النظائراملشــعة املســتخدمة يف التصويــر اإلشــعاعي ملراقبــة اجهــزة الجســم املختلفــة مثــل القلــب 

واألمعــاء والــكىل والكبــد واألوعيــة الدمويــة الــخ.

7108222 التصوير المقطعي  
صّمــَم هــذا املســاق لتَزويــد الطلبــة لدراســة التصويــر املقطعــي (CT)  للحصــول عــىل صــور ذات جــودة عاليــة  تســتخدم  يف الجانب 

التشــخييص. وهــذا يشــمل دراســة  املبــادئ األساســية والفيزيائيــة الالزمــة لتشــكيل صــورة عاليــة الجــودة مــن خــالل التعــرف إىل 

ــاج الصــور  ــة اســتخدام الربوتوكــوالت املختلفــة املســتخدمه إلنت ــن الصــور ووضوحهــا,  وكيفي ــر عــىل تباي اهــم العوامــل التــي تؤث

كــµ يتــم التعــرف إىل كميــة  جرعــه االشــعة أثنــاء عمليــة التصويــر مــن خــالل التعــرف إىل العوامــل املهمــة التــي تؤثــر عــىل هــذه 

ــزة  ــة وأجه ــاكل الترشيحي ــة التصويرللحصــول عــىل صــور CT للهي ــاء عملي ــة اثن ــة اجــراءت  املســح الالزم ــة. وســيتم تغطي الجرع

الجســم.

7108223 مختبر التصوير المقطعي  
املســاق يــزود الطلبــة بجميــع  التطبيقــات العمليــة والرسيريــه ملختلــف اجــراءات  التصويــر املقطعــي  املطلوبــة رسيريــاً وســوف 

يقــوم الطالــب بدراســة إجــراء املســح املقطعــي للــرأس والدمــاغ والعمــود الفقــري والصــدر والبطــن واألطــراف العليــا والســفىل.
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7108321 رعاية المرضى في قسم االشعة 
 يناقــش هــذا املســاق عــىل تفاعــل املريــض مــع فريــق الرعايــة الصحيــة. كــµ وســوف يركــز عــىل مناقشــة تطبيــق تقنيــات محــددة 

عنــد التعامــل مــع مختلــف الفئــات العمريــة وذوي االحتياجــات الخاصــة. كــµ يناقــش هــذا املســاق طــرق نقــل املريــض  وعمليــة 

التواصــل معــه اثنــاء  تنفيــذ  طــرق التصويــر املختلفــة . 

ــة  ــاء عملي ــة اثن ــواد الظليل ــد اســتخدام امل ــات الســلبية الناتجــة عن ــة بأهــم املخاطــر  واملضاعف ــذا املســاق أيضــا  الطلب ــزود ه ي

ــة األساســية  ــت الحاجــة والتعــرف اىل بعــض األدوي ــي  وق ــاش بالتنفــس االصطناع ــات االنع ــي وطــرق اجــراء عملي ــر الطب التصوي

ــل هــذه الحــاالت. ــة يف مث الالزم

7108322 التصوير بالرنين المغناطيسي  
يتضمــن املســاق مبــادئ التصويــر االساســية والفيزيائيــه وطــرق ومبــادئ التصويــر بالرنــ± املغناطيــيس ،كــµ يتضمــن مبــادئ تشــكيل 

ــة  ــن ناحي ــور.  م ــوح الص ــىل وض ــرة ع ــل املؤث ــم العوام ــورة (CONTRAST AND WIEGHTED IMAGE) , واه ــن الص تباي

ــح  ــراءات املس ــر وإج ــة للتصوي ــوالت الالزم ــم بالربوتوك ــية للتحك ــة األساس ــب املعرف ــر للطال ــري يوف ــب الرسي ــإن الجان ــرى,  ف أخ

الالزمــة للحصــول عــىل صــور الرنــ± املغناطيــيس للهيــاكل الترشيحيــة وأجهــزة الجســم.

7108323 مختبر التصوير بالرنين المغناطيسي  
ــا“,   ــة رسيري ــيس  املطلوب ــر املغناطي ــراءات  التصوي ــف اج ــه ملختل ــة والرسيري ــات العملي ــع  التطبيق ــة بجمي ــزود الطلب ــاق ي املس

وســوف يقــوم الطالــب بدراســة إجــراء التصويــر املغناطيــيس للدمــاغ والحبــل الشــو÷ والصــدر والبطــن واألطــراف العليــا والســفىل

7108324 التصوير بالموجات فوق الصوتية 
يتضمــن املســاق دراســة مجــال املوجــات فــوق الصوتيــة التــي تشــمل الفيزيــاء وتحــوالت الطاقــة وظاهــرة الدوبلــر املســتخدمة يف 

التصويــر إىل جانــب  الرتكيــز عــىل كيفيــة إنتــاج  الصــور العضويــة التــي تظهــر  باســتخدام املوجــات فــوق الصوتيــة ألجهــزة الجســم 

املختلفــة منهــا : البطــن والحــوض والرحــم وغ«هــا.

7108334 التصوير الرقمي وطرق تخزين الصور ونقلها الكترونيا   
يشــتمل هــذا املســاق عــىل  املبــادئ  األساســية  للتصويــر اإلشــعاعي الرقمــي (CR ,RD)، التصويــر الرقمــي (DI), مقدمــة للمبــادئ 

األساســية ملعالجــة الصــور للتصويــر اإلشــعاعي الرقمــي  مثــل طــرق معالجــة  التصويــر املقطعــي و صــور املوجــات فــوق الصوتيــة 

وصــور الرنــ± املغناطيــيس. مــع دراســة كيفيــة إمكانيــة تغيــ« خصائــص الصــورة مثــل الحــد مــن ضوضــاء الصــورة وطــرق  تحســ± 

وضــوح الصــور وطــرق تجزئــة الصــورة وضبــط تبايــن الصــورة األمثــل, كــµ يتعامــل مــع الصــور املضغوطــة وصــورة األرشــفة وطــرق 

نقــل الصــورة باســتخدام  نظــم االتصــاالت.

7108326 التصوير باستخدام المواد الظليلة  
ــا  ــوري, CM وآثاره ــة  (CM) املســتخدمة يف الكشــف الفل ــواد الظليل ــن امل ــة م ــواع املختلف ــذا املســاق عــىل رشح األن ــوي ه يحت

ــد ظهــور  الحساســية مــن اســتخدام هــذة املــواد   أو  ــع عن ــد الحاجــه  إىل تدخــل رسي ــة عن ــا  الدوائي ــة معالجته ــة وكيفي الجانبي

انخفــاض مفاجــئ يف الوضــع  الصحــي للمريــض,  وطريقــة التعامــل مــع كل حالــة. تعريــف الطلبــة باألدويــة التــي يجــب أن تكــون 

متاحــة داóــا يف غرفــة التصويــر الشــعاعي الســتخدامها عنــد الحاجــة كــµ يــزود هــذا املســاق الطــالب باملعلومــات الالزمــة  إلجــراء 

مســح باســتخدام جهــاز أشــعة لتصويــر أجهــزة الجســم املختلفــة Ýــا يف ذلــك الجهــاز الهضمــي (GIT) (وجبــة الباريــوم, الباريــوم 

ــر  ــة. التصوي ــعاعي للمثان ــر اإلش ــدي (IVU), التصوي ــويل الوري ــاز الب ــر الجه ــويل (تصوي ــاز الب ــرشج ),  الجه ــة ال ــالل فتح ــن خ م

اإلشــعاعي للرحــم وقنــاة فالــوب.

7108327 التصويراالشعاعي الفموي
يتضمــن هــذا املســاق مقدمــة يف التصويــر اإلشــعاعي  لألســنان مــع الرتكيــز عــىل الجوانــب النظريــة واملعمليــة لالســتخدام الســليم 

لإلشــعاع والتعــرف إىل ضــµن جــودة  التصويــر اإلشــعاعي , دراســة التصويــر الرقمــي وتقنيــات التصويــر اإلشــعاعي لألســنان.
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7108328 العالج اإلشعاعي  
يناقش هذا املساق  الفيزياء اإلشعاعية ، وطرق السالمة ، وطرق تخطيط العالج  والرعاية ، ويدرس الطالب  أيضا اإلشعاع وآثاره الجابية.

7108329   تدريب عملي 1   
ــي  ــجل± واختصاصي ــعة املس ــي األش ــت إرشاف فني ــعة تح ــم األش ــري يف قس ــيل و الرسي ــب العم ــاق  التدري ــذا املس ــن ه يتضم

األشــعة. ويشــمل حفــظ الســجالت ورعايــة املــرىض وتشــغيل املعــدات  واإلجــراءات اإلشــعاعية والتصويــر , والحµيــة مــن اإلشــعاع  

والتطبيقــات التــي تشــمل جميــع األشــعة الســينية وتطبقاتهــا , هــذه العمليــات تتطلــب كفــاءه وروحــاً تنافســية عاليــة ، كــµ يشــمل 

تقييــم األداء والحضــور ، وســيكون هــذا املســاق عبــارة عــن تدريــب عمــيل ممتــد بحيــث يبــدأ منــذ بدايــة الفصــل االول مــن العــام 

الــدرايس الثــا� بواقــع يــوم عمــل كامــل اســبوعيا خــالل العــام الــدرايس الثــا� ( حــوايل 28 يــوم عمــل) عــىل ان يســتكمل بشــكل 

مكثــف خــالل الفصــل الصيفــي بعــد العــام الــدرايس الثــا� بواقــع 5 ايــام عمــل اســبوعي ( 35 يــوم عمــل) يف مستشــفى الجامعــه 

او يف املؤسســه التــي وافقــت عــىل تدريهــم. 

ــداد  ــرتة االع ــالل ف ــبة خ ــارف املكتس ــارات واملع ــا وامله ــات واختباره ــق النظري ــم تطبي ــرتة تدريبه ــاء ف ــالب اثن ــن الط ــب م يطل

األكادÔــي. إن تطبيــق املهــارات واملعرفــة  هــو جــزء مهــم وأســايس مــن برنامــج الدرجــات املهنيــة حيــث يتوفــر فــرص تعليميــة غــ« 

متوفــرة داخــل الغــرف الصفيــة.

تقييم الطالب
يتم تع± مرشف اكادÔي من قبل القسم لكل مجموعة طالب بحيث يزور هذه املجموعه اسبوعيا للمتابعة.. 1

يعــ± للطــالب مــرشف داخــيل مــن قبــل املؤسســه التــي يتــدرب بهــا الطــالب بحيــث يقــدم تقريــر اســبوعيا للمــرشف االكادÔــي . 2

املعــ± مــن قبــل القســم يبــ± فيــه النشــاطات التــي قــام بهــا الطالــب والنشــاطات والخــربات املكتســبه اثنــاء هــذة املــده.

ــرتة . 3 ــا خــالل ف ــة له ــام باجــراء الفحوصــات الطبي ــي ق ــن الحــاالت الت ــه ع ــر رسيري ــة تقاري ــدم أربع ــب ان يق ــىل الطال يجــب ع

ــب. التدري

يطلب من  الطالب إعداد دراسة لعدد من الحاالت ترتاوح من  3-2 وتقديم تقرير كتا$ عن  كل حالة.. 4

ــه (Case-study) امــام الطلبــه باســتخدام (power-point) وتكــون هنــاك لجنــه تشــكل مــن القســم . 5 يقــوم الطلبــة بــرشح حال

لتقييــم الطلبــه.

يتم توف« سجل لحضور الطالب لجميع ايام االسبوع اثناء فرتة تدريب الطالب التي  يشغلها يف املستشفى.. 6

يتم توف« ملء استµرة تقييم من قبل املرشف الداخيل املع± من قبل املركز الذي يتدرب به الطالب.. 7

وسيتم توزيع العالمات عىل النحو اآل¶:. 8

 التقييــم مــن قبــل املــرشف الداخــيل املــرشف عــىل املµرســة الرسيريــة واملعــ± مــن قبــل املؤسســه التــي يتــدرب بهــا ( أ ). 

ــب  ٪30. الطال

  التقييم من قبل املرشف  االكادÔي املع± من قبل الجامعه  (االمتحان العميل) 40٪.( ب ). 

 عرض الطالب االلكرتو�(power-point)  والتقارير %30 (امام  لجنه من قبل القسم).( ج ). 

عالمة النجاح %60( د ). 

 ملزيد من املعلومات عن برنامج التدريب للربنامج انظر امللحق آخر الخطة 

7108330  تصوير الثدي 
ــيه  ــادىء االساس ــب باملب ــزود الطال ــµ ي ــدي. ك ــر الث ــة تصوي ــراء  عملي ــة إلج ــات الالزم ــالب باملعلوم ــزود  الط ــاق ي ــذا املس ه

 . املغناطيــيس  بالرنــ±  والتصويــر  الصوتيــة  فــوق  املوجــات  جانــب  إىل  الرسيريــة  وتطبيقاتهــا  اإلشــعاعي  الثــدي  لتصويــر 

7108331  الكمبيوتر في التصوير الطبي  
يف هــذا املســاق  ســيتم رشح العديــد مــن املبــادئ األساســية لتكنولوجيــا الكمبيوتــر للطــالب مثــل تاريــخ تطــور الكمبيوتــر   ومجاالت 

التطبيــق واملكونــات األساســية ألجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية والذاكــرة ووحدة املعالجــة املركزيــة .... الخ.
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7108332 الندوة والبحث العلمي في التصوير الطبي  
يختــار الطالــب مجــال واحــد مــن التصويــر الطبــي يف بدايــة الفصــل الــدرايس إلجــراء البحــث العلمــي والتدريــب عــىل االســتخدام 

ــة  ــ± مختصــ±  للطلب ــ± مرشف ــم تعي ــة. يت ــات الســمعية والبرصي ــال باســتخدام التقني ــا يف مق ــة وتقدÔه الســليم للمراجــع املكتب

ــة واألشــعة  ــوق ألصوتي ــيس,  املوجــات ف ــ± املغناطي ــر بالرن ــي التصوي ــة, تشــمل مشــاريع البحــث العلم ملناقشــة االعــµل ألبحثي

الســينية وتطبيقاتهــا الرسيريــه .  يقــدم الطالــب مراجعــة األدبيــات يف  منتصــف الفصــل الــدرايس,  يف نهايــة الفصــل يقــدم  الطــالب 

مــادة البحــث عــىل غــرار  البحــث العلمــي املنشــور يف املجــالت العلميــة عــىل ان يقــدم كل طالــب نــدوة علميــة Ýــادة البحــث التــي  

تــم اختيارهــا مســبقا قبــل نهايــة الفصــل الــدرايس. 

7108333 األشعة التداخليه  
يتضمــن هــذا املســاق مراجعــه شــامله  Ýــواد  الترشيــح والفيزيولوجيــا اإلجµليــه, واختيار اإلجــراءات االنتقائيــة اإلشــعاعية التداخلية 

مثــل الدمــاغ , والجهــاز املعــدي املعــوي واملســالك البوليــة  واالوعيــة الدمويــة الوريديــة واألدويــة باســتخدام املــواد الظليلــة متضمنــا 

الصحــة والســالمة وطــرق الحµيــة مــن اإلشــعاع, Ýــا يتوافــق مــع معايــ« الجــوده الوطنيــة ذات الصلة.

7108325 التشريح المقطعي  
ــور  ــاق الص ــذا املس ــن ه ــالب م ــيتعلم الط ــة. س ــورة مقطعي ــكل ص ــرشي يف ش ــح الب ــة الترشي ــب معرف ــاق للطال ــذا املس ــر ه يوف

املقطعيــه يف املحــور  االفقــي والعمــودي والجانبــي. وســتعرض الصــور املقطعيــة  والصــور املغناطيســية  لتغطيــة الــرأس والعنــق 

ــح. ــم الترشي ــب مــع عل ــا إىل جن ــكل جنب ــف الهي ــة والكاحــل.  وســيتم رشح بعــض وظائ ــف والركب والصــدر والبطــن والحــوض والكت

7108335 الحماية من االشعاع المتقدم  
يناقــش هــذا املســاق  طــرق حµيــة املــرىض خــالل إجــراءات التصويــر  املتقــدم  مثــل التصويــر املقطعــي والتصويــر املغناطيــيس 

والتصويــر بالنظائــر املشــعه والتصويــر الوريــدي التشــخييص كــµ يناقــش طــرق حµيــة الفنيــ± املتخصصــ± اثنــاء  إجــراءات التصويــر 

املتقــدم   أيضــا.

7108336 تدريب عملي 2  
 ,CTــة و ــوق الصوتي ــات ف ــية واملوج ــعاعية األساس ــات اإلش ــع التطبيق ــري يف جمي ــيل والرسي ــب العم ــاق  التدري ــذا املس ــر ه يوف

MRI واألشــعة التداخليــة . ويكــون دور الطــالب لتنفيــذ هــذه اإلجــراءات تحــت إرشاف فنيــي األشــعة مــن املســجل± واختصاصيــي 

ــارة عــن  ــم األداء والحضــور. .وســيكون هــذا املســاق عب ــة واألهــداف وتقيي ــات تتطلــب الكفــاءات الرسيري األشــعة. هــذه العملي

تدريــب عمــيل ممتــد بحيــث يبــدأ منــذ بدايــة الفصــل االول مــن العــام الــدرايس الثالــث  بواقــع يــوم عمــل كامــل اســبوعيا خــالل 

ــا�  يف العــام  ــدرايس الثالــث ( حــوايل 14 يــوم عمــل) عــىل ان يســتكمل بشــكل مكثــف خــالل الفصــل الث الفصــل االول للعــام ال

الــدرايس الثالــث  بواقــع 3 ايــام عمــل اســبوعي ( 42 يــوم عمــل) يف مستشــفى الجامعــه او يف املؤسســه التــي وافقــت عــىل تدريــب 

الطلبــه. 

ــارات واملعــارف املكتســبة خــالل  ــار امله ــق واختب ــات واختبارهــا وتطبي ــق النظري ــم تطبي ــرتة تدريبه ــاء ف ــب مــن الطــالب اثن يطل

فــرتة االعــداد األكادÔــي. إن تطبيــق املهــارات واملعرفــة  هــو جــزء مهــم وأســايس مــن برنامــج الدرجــات املهنيــة، حيــث يوفــر فــرص 

تعليميــة غــ« متوفــرة داخــل الغــرف الصفيــة.

تقييم الطالب 
يتم تع± مرشف اكادÔي من قبل القسم لكل مجموعة طالب بحيث يزور هذه املجموعه اسبوعيا للمتابعه.. 1

يعــ± للطــالب مــرشف داخــيل مــن قبــل املؤسســه التــي يتــدرب بهــا الطــالب بحيــث يقــدم تقريــر اســبوعيا للمــرشف االكادÔــي . 2

املعــ± مــن قبــل القســم يبــ± فيهــا النشــاطات التــي قــام بهــا الطالــب والنشــاطات والخــربات املكتســبه اثنــاء هــذة املــده.

يجــب عــىل الطالــب ان يقــدم اربعــة تقاريــر رسيريــه عــن الحــاالت التــي قــام بإجــراء الفحوصــات الطبيــة لهــا خــالل فــرتة . 3

التدريــب.

يتطلب من  الطالب إعداد دراسة لعدد من الحاالت ترتاوح من  2-3 وتقديم تقرير كتا$ عن  كل حالة.. 4
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يقــوم الطلبــة بــرشح حالــه (Case-study) امــام الطلبــه باســتخدام (power-point) وتكــون هنــاك لجنــه تشــكل مــن القســم . 5

لتقييــم الطلبــه.

يتم توف« سجل لحضور الطالب لجميع ايام االسبوع اثناء فرتة تدريب الطالب التي  يشغلها يف املستشفى.. 6

يتم توف« ملء استµرة تقييم من قبل املرشف الداخيل املع± من قبل املركز الذي يتدرب به الطالب.. 7

وسيتم توزيع العالمات عىل النحو اآل¶ :-. 8

 التقييــم مــن قبــل املــرشف الداخــيل املــرشف عــىل املµرســة الرسيريــة واملعــ± مــن قبــل املؤسســه التــي يتــدرب بهــا أ. 

ــب  ٪30. الطال

  التقييم من قبل املرشف  االكادÔي املع± من قبل الجامعه  (االمتحان العميل) 40٪. ب. 

عرض الطالب االلكرتو�(Power-Point)  والتقارير %30.ج. 

عالمة النجاح هي %60د. 

امللحــق اآل¶ يبــ± توزيــع الســاعات العمليــه للطالــب يف قســم االشــعه ابتــداء“ مــن الفصــل االول للســنه الثانيــه موضحــا“ املجمــوع 

الــكيل للســاعات وهــو 880 ســاعه عمليــه.

العام الدراسي الفصل عدد ايام التدريب في االسبوع عدد ساعات التدريب في االسبوع عدد ايام التدريب في الفصل عدد ساعات التدريب في الفصل

I التدريب العملي
العام الثا� الفصل االول 1 8 16 128

الفصل الثا� 1 8 16  128

الفصل الصيفي 5 40 6 240

المجموع 496
II التدريب العملي

العام الثالث الفصل االول 1 8 18 128

الفصل الثا�  2 16=2*8 32 256

المجموع 384

المجموع الكلي 880 =384+496

اعضاء هيئة التدريس

الرتبة العلميةاالسم

بروفسور  د .وليد عجعج  

استاذ مساعدد .عبد النارص عايص

مدرسد .بثينه نعالوه


