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 المقدمة:

بتنسةيف  ةم  سلةس عة مة    تة   ةا علسةتق لطبنمرةخ  بتةأ     2001 عةة  تم تأسيس كلية  لطبةف  ةا عة مة    تة 

, 1998( طسةن  5أ(  ةم اةةن ا لطسة مةةأل لن  نية  بب عةف لطرةةن ا  اةم  /6, وعبال بأحكةة  لطبةة    18/4/2001

برئةسةة   مةةةطا أ  ةةف  26/4/2001واةةرل   سلةةس أ نةةةة عة مةة    تةة   ةةا علسةةتق لطبنمرةةخ   ةة   لط بةةيس لطب ل ةة  

ك طيخ  طرؤ ة ثةاب  وت بةي  م    ت  هلسة/نةئف سب   ئيس  سلس لن نةة بةطب ل ر  على إنشةة كلي  طلبف  ا عة 

لسترلتيسا ولستسةب  إطى تبلمةأل وطب حةأل صةةحف لطسالطة  لطبلةب عبةخ ث لط ةةنا بةم لطلسةيم لطبمتةم بةةا تمةم 

ولطتمليبيةة  كة ةة  أ عةةةة لطةة طم ولا تكةة ا لطكليةة   ركةةقلً طبيةةةً  ر  اةةةً ترةةخ  أ  ةة   لطب سسةةةأل لطببيةة  لطمالعيةة 

نبنةةةة لن  ا  ةةا إالةةيم لطسنةة   وتسةةةهم  ةةا   ةةخ لطةة طم ببق ةةخ  ةةم لنطبةةةة لنك ةةةة  لط ةةخ ةأل لطمالعيةة  لطببيةةق 

 وبةطتةطا تكتب  لطب سسةأل لطصلي  لطمالعي  ولطتمليبي   ا   تلف  نةط  أ  ننة لطمق ق.

كةنت لطبخل    ت لضم  س لة  ا لطبني  لطتلتي  أو أعخل  هيئ  لطتخ  س ولطبلب  وطكم ب    لطسه   لطل ي   

ولطبت لصل  طلمة ليم  ا لطكلي  و عم صة ق و  لص  م  ؤسةة لطسة م  لطبتمةابيم  رخ حص  تب   ن عا 

وكبا ولز  ة    بر   ا إعخل  هيئ  لطتخ  س ولطببتم يم وأعخل  لطبلب  لطبرب طيم طلخ لس  وت سم   ا 

بأحخث لطب لص ةأل لطمةطبي   2009 حخ ث طلكلي   ا حر  لطسة م  عة  بنى  لنسةز بنةةولطكلي  لطب تل      رل  

عنخ ة تم لعتبة  لطكلي   م اب  هيئ  لعتبة    سسةأل  2011 م حيث لطبنةة ولطتسهيق وكةا لالنسةز لطببيق عة  

 ل  لطمةطبي .لطتمليم لطمةطا ولطب سس  لطمةطبي  طكليةأل لطبف و نتب  لطص

بلبة  ة تةخ  ف لطط خ ةأل لطببي  لطبلكي  تم  م خالطهطرخ أبر ت لطكلي  لت ةايةأل تمةوا وشرلك   ع وزل   لطصل  ول

شةةرلع علةةى لطسةةر ر م  ةةا لطبستشةة يةأل لطب تل ةة  لطتةبمةة  طهةةم بةلضةةة   إطةةى تكليةةف إعةةخل  كبيةةر   ةةم أطبةةةئهم طإ

ية  لطبةف كلي  لطبف كبةة إا أع ةةة هيئة  لطتةخ  س  ةا كل لطتخ  ف لطسر ري طلبلب  ولنتخل  بم هم طلتخ  س  ا

 ستشة ى  بر ةخ أثةرل بةطاةةكةةا طةكطب ل عبلهةم  ةا  ستشة يةأل لطبنبرة  ولط خ ةأل لطمالعية   ةم خةال  ر   ا بترخ م

 وخبرلأل  بيق . طبي  لطكرك لطلك  ا بت صصةأل

وتسمى عةهخ  لحخلث نرالأل ن عي   ا عبلهة كنشر  لطكلي  ت لكف لطتب  لأل لطمةطبي   ا لطت بي  ولطبرل ج

 ا   تلف لالختصةصةأل ولستربة  لطبق خ  م  ث برل ج طلخ لسةأل لطمليةطبل ث ولطتمليم لالطكترونا ولستلخلل

  .أو لالبتمةث أع ةة هيئ  لطتخ  س س لة بةطتمييم

طةخكت  ل   ةم لع ةة هيئ  تخ  س لك ةة  م حبل  شهة   ل ولبتمةث لستربة  وتمييمعلى  لنشةئهةعبلت لطكلي   نك 

 ية يبتمللط لطمبلية  طلبسةةهب   ةا لطببية ف لالختصةصةةأل خبةرلأل عةطية   ةا   تلة ي   ر  اة  وووعةطبيعة مةأل 

وبةسةسةيةأل   لتق يم بةخالايةةأل  هنة  لطبةف م، على  قلوط   هنتهم بك ةة  وبشك  آوت ر ج لطبةة لك ةة اة   م 

  لبةيمطة عا و  لسةةتهم لطمليةة ولطتةخ  ف لطبهنةا و  لكبة  لطتبة   لطملبةا ولطتكن  لطبلث لطملبةا و هيئةيم التبةة 

 . لأل لالتصةل لطلخ    وبةطن لحا لالنسةني  لطتا تبكنهم  م لطت ةع   ع  ستبمةتهمببهة 

بة   عخ خ  كب سةئوبيم لطبلب  وأع ةة لطهيئ  لطتخ  سي   هةوأهخل   كقأل عه   لطكلي  على نشر  سةطتهة و ؤ تهة

  ب  تخ  سيأنش س  ملية  موعبلت على إحخلث لطبق خ  م لطتنةغم بيم لطرسةط  ولطرؤ ة ولنهخلع  ع  ة ه   بة 

 ا   برلألوخب  أكة  بي  ولسترلتيسيةأل تملم وتمليم وشسمت لطبلب  على لكتسة  لطبق خ  م لطبهة لأل ولط

 . لطكلي   سةل لطتملم لطكلتا  م خالل لطبشة ك   ا لطبل ث ولطنخولأل ولطسبنة لأل لطملبي  وطسةا

لحةةخ  طبرحلةة  لط    طمبليةة  لطتكة ةة  لن رةةا بةةيم لناسةةة   ةةا لكبةةة أوطةةت لطكليةة  وهيئتهةةة لطتخ  سةةي  لالهتبةةة  لطببلةة

  ئةسة  لطسة مة . وككطب سمت لطكلي  بخأ  وبتأ يخ كة    م بيم لطبرحلتيم لنسةسي  ولطسر ر  مب  ي ولطتكة   لط

    ةم حيةثو مةطسة  لطةنرص  ةا أعةخل  أع ةةة هيئة  لطتةخ  س لطمةة ليم  ةا لطكليةطق ة   كة  هة لطتخ  سا ولط نا 

 مةة ير وببةة  تنةسةف ولطمخ  أو تن ع لطت صةص بليةث  ك ة  لطتابية  لطب لةى طبسةةالأل و لةةو  لط بة  لطخ لسةي  

 . هيئ  لعتبة    سسةأل لطتمليم لطمةطا  ا لن  الالعتبة  لطبببر   م اب  

بةة  لطتخ  سةةا علةةى إعةةرلة لطبلةة ث لطملبيةة  لطرصةةين  ضةةبم لط  لطكةةة  وشةةسمت و ئةسةة  لطسة مةة   عبةةت لطكليةة  

و لكةةأل لطبل ي  لطسن    لطمة ة  طلكلية  وح ةت لطبلبة  علةى لطبسةةهب   ةا  شةة  ع بل ية    يةخ  تنبةا عنةخهم ثرة ة  

علةةى لطبستبةةع لطبللةةا أهبيةة   لطبلةث لطملبةةا. كبةةة أوطةةت لطكليةة  لط ةةخ ةأل لطبالبيةة  ولل شةةة  لنكةةة  با ولالن تةةة 

خولأل ولطةخو لأل ولطبلةضةرلأل لطت ري ية  طلبستبةع كبرى وسةهبت وبشةك   مةةل  ةا ترةخ م لط ةخ ةأل لطصةلي  ولطنة

 . لطبللا
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هقتةق حيةث تنبي   هة لأل لطبلث لطملبا عنخ أع ةة هيئ  لطتخ  س ولطبلبة  وتة  ير  سةتلق ةتق وأعشسمت لطكلي  

ة خبةة بل ية تتبنةى لطكلية ق  حخ     تب    طلبلث لطملبةا. وحصلت   ل ر   ئةس  لطسة م  على تسهيق لطكلي  بأعه

  رةةئم بةطكليةبهة تلخ  لنوط  ةأل لطبل ية  طلكلية  وت فيةف لطبلةث لطملبةا  يهةة بليةث   عةق لطبلةث لطملبةا لطخةصة 

أل ت لطب ل رةةلطببة سةأل لنكة  بي  نع ةة هيئتهة لطتخ  سي  و ة طر لط بةرلأل لطتمليبية  لطتةا ترةخ هة. كبةة حصةل

صةخ  بلة  بة   عة    ةا لطكلية  وتةم ت صةيص و على تسهيق لطكلي  بل لز    تبر لطبهة لأل لطسر ر   نضة تهة ط

 . 2013-2012واخ    ةئتةا وخبس ا أطف   نة  أ  نا طهكل لطارض ضبم   لزن  لطسة م  طلمة  

طسة مة ، لمةز  ةم  ئةسة  اخ اةبلهة، وبإ    ا لطسنيم لنخير ا لطكلي   م لطبلب  لطتا تم اب طهة بتقل خ  ا لنعخل  لطإ

ل رةةةأل أعةةخل  أع ةةةة لطهيئةة  لطتخ  سةةي  سةة لةل  ةةا لطب ل رةةةأل طلتميةةيم أو  ةةا لطب  ز ةةة    نةضةةر    ةةبر    ةةا

 ا لن  ا.  طإبتمةث ووطب طلل ةف على  مة ير للعتبة    لطتا وضمتهة هيئ  إعتبة    سسةأل لطتمليم لطمةطا 

 تعاون كلية الطب مع المؤسسات التعليمية والطبية داخل المملكة وخارجها

ةل ية  علةى لتصةوولضح بيم لطكلي ، ولطب سسةأل لطتمليبي  ولطببي   لخ  لطببلك  وخة عهةة،  ةطكل هنةك تمةوا اةئم

م لطبسةةاةأل كبةة  سةةهم لطكةة   لطتخ  سةا  ةا لطكلية  بتةخ  س عةخ   ة . لئم  ع كليةأل لطبف  ا لطسة مةأل لن  ني 

نى لن ير    كلي   وكلي  لطتبر ض وكلي  لطصيخط بي  لنخرى، و ا عة م    ت ،    لطببي  طكليةأل لطبسب ع  لطب

 طلتبر ض.

ط بةرلأل  ةا  ةتم تبةة ل ل طببية  لطبلكية ، ووزل   لطصةل لت ةايةأل تمةوا  ة بيم عة م    تة  ولط ةخ ةأل ل م خالل 

  هم لطمالعية سةل لطتخ  ف لطسر ري طبلبة  كلية  لطبةف، و رة   أع ةةة لطهيئة  لطتخ  سةي   ةا لطكلية  بترةخ م خبةرلت

ةهم عميم  ةةا لطميةةة لأل لالستشةة    ولطبرضةةى لطرلاةةخ م  ةةا  ستشة يةأل هةةك  لطب سسةةةأل، كبةةة تسةةطلبرضةى لطبةةرل

سةةهب  لطبو ك ة  .لطكلي   ا تلبي  لحتيةعةأل لطر لأل لطبسلل  لن  ني   م لنطبةة لطمة يم ولالختصةصةأل لطببية  لط

   بةطتمةةوا  لطرةئبة   ةا لطبنبرة ا   ع  ست ى لط خ ةأل لطببي  لطبرخ    م خالل لطبستشة يةأل، ولطبرلكةق لطصةلي

  ع وزل   لطصل  و خ ر   لط خ ةأل لطببي  لطبلكي .

غيةةر  تسةةةهم كليةة  لطبةةف بةةإعرلة لطبسةة حةأل لطببيةة  لطبل يةة   يبةةة   ةةص لن ةةرلض لطبمخ ةة ، ولن ةةرلض لطبق نةة 

لطببةشةر  يةخلنالطبمخ    ا بمض  نةط   لة ت  لطكرك، و شة ك لطبلب  وأع ةة لطهيئة  لطتخ  سةي   ةا لطمبة  لطب

 نةةك تمةةوا اةةئم بةيم كلية  لطبةف ولتلةة  لطسة مةةأل لطمربية  وكةكطب  ةع  ب لةاهو لطصلي  لطبهب . طسبع لطبيةنةأل 

ملةة    نتبةة  لطصةةل  لطمةطبيةة   ةةا لن  ا، و نتبةة  لطي نسةةك ، ولطبسلةةس لطببةةا لن  نةةا، ولطبسلةةس لنعلةةى طل

 ج  ةا الت يةة ضةبم برنةة Riga Stardins Universityولطتكن ط عيةة، وعة مة  كر   ةة  ةا  و ةنيةة وعة مة  

 .Erasmus Plus لال رلسب س بلس

 معلومات عامة عن الكلية

 االسم: كلية الطب /جامعة مؤتة

 األردن 7العنوان: مؤتة الكرك ص ب 

 0096232386175 الفاكس:        0096232386287         0096232386175 هاتف : 

  http://www.mutah.edu.jo/index.htmlالموقع االلكتروني :

          الدكتور سائد محمد الضالعيناألستاذ  عميد الكلية:

 10عدد األقسام العلمية: 

 90عدد أعضاء الهيئة التدريسية في المرحلتين األساسية والسريرية بدوام كامل: 

 35تدريسية المتفرغين في المرحلة األساسية: عدد أعضاء الهيئة ال

  55عدد أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين في المرحلة السريرية: 

 108عدد المدربين السريرين في المرحلة السريرية: 

 8: للدراسة خارج وداخل المملكةعدد المبتعثين 

  طالبا 2357 : 2021-2020 عدد الطلبة الكلي في الكلية

 طالبا 1758(: 595/28/2021ستعابية للكلية )قرار هيئة اعتماد مؤسسات التعيم العالي الطاقة اال

 موظفا  22عدد الكادر اإلداري: 

http://www.mutah.edu.jo/index.html
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 8عدد الكادر الفني: 

  (MD)   دكتور في الطبالشهادة الممنوحة:  

 ورسالة وأهداف كلية الطب/ جامعة مؤتةية رؤ

 كلية الطب/ جامعة مؤتة رؤية

 بيئة تعليمية صحية للتفوق المهنيكلية الطب أن تكون 

 رسالة كلية الطب/ جامعة مؤتة

ألسس المحلي ومكتسب اقادر على التعامل مع المشاكل الصحية في المجتمع  آمنو كفؤ عامتخريج طبيب 

 المناسبة التي تؤهله للتخصص والبحث العلمي في مجال الطب مستقبال

 أهداف كلية الطب جامعة مؤتة

 المجتمعوقادرين على التعامل مع المشاكل الصحية لألفراد ذو كفاءة عالية,  يج أطباء عامينتخر .1

 المحلي ومؤهلين للتخصص الدقيق وإجراء البحوث العلمية في فروع الطب المختلفة.

مختلفةة المساهمة في إثراء المعلومات الطبيةة العلميةة عةن طريةق التعلةيم الطبةي المسةتمر بانشةطته ال .2

 بال الدراسات العليا.واألبحاث الطبية ومستق

ائمةة المساهمة في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خالل المستشفيات والمراكة  الصةحية الق .3

 .لخاصاوالقطاع  في المنطقة بالتعاون مع وزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية الملكية في األردن

رعايةة الصةحية األوليةة والطةب المشاركة في عملية التطةوير الصةحي مةن خةالل النهةوت بمسةتوى ال .4

 الوقائي ومبادئ صحة البيئة في األردن وخاصة في جنوب المملكة.

 القيم الجوهرية

 المسؤولية المجتمعية

 الن اهة والشفافية

 الريادة والتمي 

 التحسين المستمر

 

 المقدمة: الواقع والطموح

 الية عمل الخطة االستراتيجية

طل صة ل  ربلي  طلكلية تبليث تلبا لطبب حةأل لطبس 2015 ا عة    طف   ت  تم وضع لط ب  لالسترلتيسي   ا كلي

  عةةطيةة  ةا حة وتةم  رلعمتهةة وتلةخ  هة ولكة  بية   تبيةق   علبية  لطى لهةخل هة لالسةترلتيسي  ولط صة ل لطةى  كةنة

لط بةس  لأل سيتم لطمبة  عليهةة طتلريرهةة خةالل لطسةن ات بنت لط ب  لط لاع لطلةطا طلكلي  ولطبب حةأل لطت .2017

 .إا شةة ث 2022-2017  لطرة  

   لطتملةيم لط بة  لالسةترلتيسي  علةى ا لعةخ لعتبةة  ولسةترلتيسي  وزلهةك  لطبنهسي  لطتا لتبمت  ا وضع لعتبخأل 

ضةة   بةال .  تة  ولط ب  لالسترلتيسي  لطبمتبخ   ا عة م  لطمةطا وهيئ  لعتبة    سسةأل لطتمليم لطمةطا  ا لال  ا

لو لطت لصة    طببلكة  لن  نية  لطهةشةبيل ةا كليةأل لطبف لالخةرى للسترلتيسي  ط ب  لطم لالطالع على طكطب  رخ ت

 طتخ  سةي   ةالو ركةق تبة  ر أع ةةة لطهيئة   لطس    ولالعتبة     ا لطكلي  ولطسة مة ن   مهة وتبت لالستمةن  بلس

 .لطسة م 

ةطكلي  ولطسة م  وسير    سلةس لطكلية  ببتةبمة  لطتن يةك سةن  ة  تم تن يك لط ب  لالسترلتيسي   م اب  لطك ل   لطبمني  ب

وبةكل لطسهةة   طتب  رهةةة بةطتمةةةوا  ةةع شةةركةة لطكليةة   ةةا لطسة مةة    ئةسةة  لطسة مةة , لطبرلكةةق ولط حةةخلأل لطب تل ةة  
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 نا, ولطبلب ( وخة ج لطسة م   وزل   لطتمليم لطمةطا, وزل   لطصل , لط خ ةأل لطببي  لطبلكي , لطبسلس لطببا لال 

 .هيئ  لعتبة    سسةأل لطتمليم لطمةطا ولطبستبع لطبللا(

 سمات الخطة الدراسية ونظام تنفيذها

تبر لطمب  بهة على خب    لسي ، لس 2001/2002لعتبخأل كلي  لطبف  نك بخل   لطتخ  س  يهة  ا لطمة  لطخ لسا 

  و تب    بة  خب    لسي  حخ  ، تم لعت2006/2007. و ا لطمة  لطخ لسا 2005/2006طاة   لطمة  لطخ لسا 

 سخ خ  علىب  لطتت   بص    كبير   ع لط ب  لطخ لسي   ا كليةأل لطبف لن  ني  ولطمةطبي ، واخ تم تببي  لط 

نوطى بةطخ لس  ل، وتم تاير لط ب  لطرخ ب   ع تخ ج طلب  لطسن  2006/2007طلب  لطسن  لنوطى طلمة  لطخ لسا 

 /2011ا طخ لس  لطسخ خ   ببر  على كة   لطسن لأل لطخ لسي  طلكلي   ا لطمة  لسن  ة، وبةطتةطا أصبلت لط ب

2012.  

ضة   لط ةني   إوتبيق خب  لطبكةط    س طكلي  لطبف بتن ع  سةاةتهة لطخ لسي ، إو  خ س لطبةطف  ا سنتق لنوطى ت 

    (، مة   ولطمةة لططببي  ولطكيبيطلب ل  لطسة مي  للعبة    وللختية   (   ل  لطمل   لنسةسي   كةط يق ةة ل

ة، ئف لنع ةم وفةو رخ ةأل لطمل   لطببي  لنسةسي   كةطتشر ح ، لننسس  ، علم لط لي ، علم لنعن  لطمة ، عل

أعهق   بةطف تسم  س لطوعلم لن و  ...لط (. و ا لط ص  لطخ لسا لط ةنا  م لطسن  لط ةني  وخالل لطسن  لط ةط    خ

 لا لطبشري  كةطسهةز لطرلبا، ولطتن سا، ولطمصبا ...لط ( ببر ر  لطتخ  س لطتكة  م أعهق  لطسسم

(Modules)،وبشك   ، حيث تشترك عبيع أاسة  لطمل   لطببي  لنسةسي  غير لطسر ر    ا تخ  س ك  عهةز

ر ح، شلطت  تكة  ؛ طيصبح لطبةطف عنخ نهة   لطبسةاةأل  لبة بك   ة  تمل  بأعهق  لطسسم لطبشري،  م حيث

 اة   رق لطولطتركيف لطنسيسا، ولط في   لطببيمي  طلسهةز، ولن رلض لطتا  بكم أا تصيف هكل لطسهةز، وط

  نهة، ولن و   لطبستمبل   ا عالعهة.

طمبلي . لبرلأل تخ س لطبسةاةأل أو لطبنت  ةأل لطخ لسي  بأسل   لطبلةضرلأل لطنتر   ولطتخ  ف لطمبلا  ا لطب ت

ي ، حيث طلكل ي لعتبة ل  م لط ص  لطخ لسا لطصي ا طلسن  لط ةط    م لطبنهةج لطخ لسا بخأ لطتخ  س لطسر ر

خ  ف  تخ   لطبةطف على لكتسة  لطبهة لأل لطسر ر  ،  م خالل لطبلةضرلأل لطنتر   ولطسبينة لأل ولطت

  إطى ضة  ا  لة ت  لطكرك، بةل لطسر ري  ا   تلف لطبستش يةأل، ولطبرلكق لطصلي  ولطمية لأل لالستشة   

ة س    لطسلطبستش يةأل، ولطبرلكق لطصلي   ا عبةا  طبمض لطت صصةأل لطببي (، كبة  مبى طلبةطف خالل لطسن

طبستش يةأل لأسةبيع  ا إحخى  8 رص  طلتخ  ف لالختية ي  ا أثنيم  م لطب ل  لطسر ر   لطرئيسي ، و طبخ  

 لطتمليبي ، س لة  لخ  لطببلك  أو خة عهة.

  عبيع ( إكبةل لطبةطف لطبنتتم  ا لطخ لسMD   كت    ا لطبفكلي  لطبف وني    ع   تبلف لطت رج  م 

بلبةأل عة م  سةع   ت 15سةع   متبخ  حسف لط ب  لطسخ خ ،  نهة  258 تبلبةأل لط ب  لطخ لسي ، ووطب ب لاع 

ى  خى ست عل %، وتن ك هك  لط ب  60سةع   تبلبةأل عة م  لعبة    وببمخٍل عة  ال  ر  عم  12لختية    و

   ت . سةع   متبخ  طك  سن    لسي ، وحسف لطر لنيم ولطتمليبةأل طسة م  45سن لأل كلخ أ نى، وببمخل 

 

 لكليةفي اتطوير البنية التحتية 

 مدرج الشهيد معاذ الكساسبة للقاعات الطبية( إنشاء مجمع القاعات الدراسية )

ةسة  رةخ وعهةت  ئ  لس  لطبف لطبرب طيم  ةا لطسةنيم لنخيةر    بةطنتر طلق ة   لطكبير   ا عخ  لطبلب  لطرلغبيم  ا

  بةطية  بلةخولطسة م  لطى لطبكتف لطهنخسا  ا لطسة م  بإنشةة  سبع طلرةعةأل لطخ لسي  ب الث ط لبة  وببسةةح  إع

ي  طةطبةة طلبةخ ج وأ بةع اةعةةأل   لسة 250 ةخ عةأل   لسةي  بسةم   3 ترل  ربمة.   م لطبةب  لن ضةا  4800

 4لنخيةر   ةم وطةطبةة ولطبةةب  لط ةةنا  100اةعةأل   لسي  بسةم   8ة و  م لطبةب  لنول طةطب 120-100بسم  

وبةخأ  مةةطا مةةطا وز ةر لطتملةيم لطلنسةتةو رعة ة  ب 2017 تتةة  لطبسبةع  ةا شةهر تبة ز طرةخ تةم لاةعةأل تخ  سةي  و

طيةة حةلطبةف لأل تمبةى طبلبة  علبةة بةأا لطبلةضةر .ولطصةيخط  فيتةا لطبةللست خل ق العبةة لطبلةضرلأل طبلبة  ك

ول طهةكل و ةم بخل ة  لط صة  لطخ لسةا لن لطسخ ةخ  ةا لطبسبةع لثنتةيم خ  ةا اةةعتيم ا أا ولحعلى شك   سب عتيم 

 . 2018-2017لطمة  
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 إلمتحانات المحوسبة اإنشاء قاعة

 لطبل سةب   تلةنةةألط بةا حسم لن لة  ا لل تلةنةأل وإاتصةة ل  ةا لطن رةةأل  رةخ إاترحةت لطكلية  إنشةةة اةعة  طإ

لطبل سةب   وتبت لطب ل ر  على لطبرتر  ووعهت  ئةس  لطسة م  لطةى لطبكتةف لطهنخسةا  ةا لطسة مة  بإنشةةة لطرةعة 

اةعة  تتةة  ل حةسة بة(.  تةم إكبةةل لطبنةةة ولطتسهيةق و 650حةسة بة طكة  اةعة   لطبسبة ع  325ب لاع اةعتيم وبمخ  

الحرةة  كلي  لطبةفوط 2018 -2017لةطا لط بخل   لطمة  لطخ لسا  مبتخأ إ لطصيخط   لال تلةنةأل لطبل سب  طبلب  كلي

 . 2018-2017لةطا لط لطمة  لطخ لسالط ص  لط ةنا  م  ا بخل   

   تطوير وتجهي  مختبر المهارات السريرية

و    وو ةرأل طةق  لنعهةق  لط ةر 2001لطسةر ر   عنةخ تأسةيس لطكلية   ةا عةة   لطبهةة لأل تةم إنشةةة نة ل    تبةر

م لطتسهيةقلأل وأحتة ى علةى لطك يةر  ةلط لاع  ا حر  لطبستش ى لطبكةا لطبنةسف  ا  بنى لطمل   لطسر ر   طلكلي  و

 لطب تبر  ا طلبلب   ا لطبسةالأل لطتا ال  بكم تابيتهة  ا لطتخ  ف لطسر ري، وت فيف طتمق ق لطتخ  ف لطسر ري

ب لصة ةأل لةف أعهةق  ونبةةوج  ةنيكةنةةأل حخ  ة  وبتةم ط 2013و ةا عةة  لطتخ  ف لطببكر طبلب  لطملة   لنسةسةي . 

  لطمخ ةخ (  بنة  أ  نا طشرلة تلب لطنبةوج وتم لسةتال250000عيخ  وول رت لطسة م  على ت صيص  بل  واخ     

 ةخ  بةطمخ ةخ و  2015 نهة  بة سه  لست ة   لطبلب   نق بشك  كة   وبةطتةطا تةم تبة  ر وتلةخ ث لطب تبةر  ةا عةة  

بةر كتببية  لط رو    طر ع  ست ى لطبهة لأل لطسر ر   طخى لطبلب  عبر للست ة    ةم هةكل لطب ت م لطبستلق ةأل 

نهة وسةيتم عبلا لشبق ببلةكة  لط لاع  بةة  ةنمكس ل سةبةة علةى ن عية  خر سةا لطكلية  وعة    لط ةخ ةأل لطتةا  رةخ  

ا مبة   ةيةيم طلتةم تنسةيف أحةخ لط نو ستربال وبةستبرل  تلخ ث لطب تبر وتسهيق  بةطبق خ  م لطبستلق ةأل لطلخ  ة . 

ة لةة   ةةم لطب عةة    و سةةةعخ  لطتخ  سةةيم ولطبلبةة  طإسةةترة   لطكق ةأل ق  ولطبسةةتللنعهةةلطب تبةةر وطالشةةرلع علةةى 

    لطب تبر.  

 االعتمادات التي حصلت عليها الكلية

1- Higher Education Accreditation Commission (2018) 

طا  ا لن  ا(   هيئ  لعتبة    سسةأل لطتمليم لطمة   

2- World Directory of Medical Schools 

3- Medical Board of California 

4- Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) 

5- A request submitted for WFME accreditation and it is still under evaluation. 

 الشراكات المحلية واالقليمية والدولية

 ة م  كرل   ة برو ةنيةع -1

 عة م   يتشسةا بةط ال ةأل لطبتلخ  لن ر كي  -2

 عة م  كيبنسسةا ببةطيق ة -3

 عة م   ةطنسية بةسبةنية -4

 عة م   صر طلمل   ولطتكن ط عية  لت ةاي  طلتخ  ف لالختية ي طبلب  لطسن  لط ة سق( -5

ليص ى لط طبشير و ستش لطبستش يةأل لطلك  ي  لطتةبم  ط زل   لطصل       ستش ى لطكرك و ستش ى ل -6

 اير علوككطب لطبستش يةأل لطتةبم  طل خ ةأل لطببي  لطبلكي      لطبخ ن  لطببي  و ستش ى لال 

http://www.mbc.ca.gov/Applicants/Medical_Schools 

 

 

 

 

http://www.mbc.ca.gov/Applicants/Medical_Schools
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 الخطط المستقبلية لكلية الطب

س لطبلب  ونا طتخ  طكترمى لطكلي  لنشةة أاسة  طلخ لسةأل لطملية ولطتمليم لطبستبر ولست خل   نت    لطتمليم لالتس

 بنت     عك  لطهحيث سترب  هك  لطبنت     ع لطب سسةأل لطببي  لطتمليبي   ا لطببلك  كبة وتسمى لطكلي  طرب  

 بمض لطبستش يةأل ولطسة مةأل لطمةطبي .

تبةشى ري طيا تب  ر وت سيع  ستش ى لطكرك لطتمليبا و ستش ى لن ير علا بم لطلسيم لطمسكتسةهم لطكلي   

م لطلسيم بعلا   ع حةع  لطكلي  لطبستربلي . حيث بخأأل عبليتا ت سيع  ستش ى لطكرك لطتمليبا و ستش ى لن ير

 .2008لطمسكري  ا بخل   عة  

لف ا   ت ييم أع ةة هيئ  تخ  سي  ووي لختصةص عةل تسمى لطكلي  إطى ز ة   طةاتهة لطبشر    م خالل تم

  ةأل لطبتلخط ال لناسة  لطملبي  طلكلي . وت عخ خب   ستربلي  ولضل  ل سةل لطبم ةأل طلخ لسةأل لطملية إطى ل

ختصةصةأل ا لل لن ر كي , كنخل, لسترلطية, بر بةنية طللص ل على لطشهة لأل لنكة  بي  ولطبهني  وطلتخ  ف 

ببلك  ة  إطى لطع. واخ  ا لطبرلكق لطمةطبي  لطبر  ا   بة   هلهم طلم    كأع ةة هيئ  تخ  سي   ا لطكلي لطسر ر   

 2018-2017ا طسة ملي  و  عخ  ا لطمة  خالل لنع ل  لطسةبر  لطمخ خ  م لطببم ثيم وشة ك ل  ا لطمبلي  لطتخ  س

طسن  أو لطل طم خالل بةل   لستهم وع  تهم بمخ لكخة ج لطببلك   ت اع ع  تهم  لخ  أو عشر  بم ثة أحخ 

نخولأل بي  و. تت عق كلي  لطبف وطتبةسهة لطببةشر  ع لطبستبع لطبللا إطى عرخ  و لأل طلطسنتيم لطبربلتيم

 و لةضرلأل و  تبرلأل وحبالأل صلي  تتمل  ببهن  لطبف طلنه ض ببست ى لط خ ةأل لطببي  لطبللي .

 

 ؤتةالهيكل التنظيمي لكلية الطب/جامعة م

 :لكلية الطب في جامعة مؤتة من التشكيالت التالية الهيكل التنظيمييتكون 

 عميد كلية الطب  

o نائب العميد للمرحلة األساسية 

o  نائب العميد للمرحلة السريرية 

  واإلمتحانات  لشؤزن الطلبةمساعد العميد 

  لشؤون المستشفياتمساعد العميد  

  كترونيوالتعليم االلمساعد العميد لضبط الجودة 

  العلمية األقسام: 

  واألجنة قسم التشريح واألنسجة .1

 ووظائف االعضاء قسم الكيمياء الحيوية واألحياء الج يئية .2

 األدوية علم قسم  .3

 وعلم واألمرات والمناعةقسم األحياء الدقيقة  .4

 مرات الباطنية والطب الشرعيألقسم ا .5

 قسم الصحة العامة .6

  قسم الجراحة العامة والتخدير .7

 سائية والتوليدقسم الن .8

 قسم الجراحة الخاصة  .9

 قسم األطفال .10

  الديوان 

 

 جامعة مؤتة كلية الطب/

ي   تة  ولطةك تتك ا كلي  لطبف  ا عة م    ت   م  بنييم وهبة لطببنى لطسخ خ طكلي  لطبف لط لاع  ا حةر  عة مة 

حةر   ستشة ى  خةر ولط لاةع  ةاغير لطسر ر   بينبة  سةتمب  لطببنةى لنلنسةسي   ست خ   م اب  لطمبة   ولناسة  

 لطكرك لطتمليبا بكة   اةعةتق لطتخ  سي  لطلخ     م اب  لناسة  لطسر ر   طلكلي .
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 القبول والتسجيل في كلية الطب 

ببةة لطملبةا( و طلكلي  سيةس  ولضل   ا كي ي  لختية  لطبلب  تمتبخ علةى  مةخل لطبةطةف  ةا لط ةن  ة  لطمة ة   لط ةرع

 عةخ  لطبف كبةة  طصة     م وزل   لطتمليم لطمةطا لطتا تلخ  سيةسةأل لختية  لطبلب   ا كلي  تنةسف  ع لننتب   ل

لنيم أنتبة  واة  هنةك آطيةأل  لخلي   ا إ ل   لطسة م  طبتةبم  سيةس  لطرب ل بكلي  لطبف بشك   و ي و بةبرتهة  ع

  تةة  علةةى  بةة   ةةا كليةة  لطبف/عة مةة وزل   لطتملةةيم لطمةةةطا وهيئةة  لالعتبةةة  لط ةصةة  بكليةةةأل لطبةةف. تم ابةة ل لطبل

 برنة سيم: لطبرنة ج لطتنة سا ولطبرنة ج لطب لزي وتمتبخ لطشروط لطتةطي  طلرب ل:

 أا  ك ا لطبةطف اخ حص  على شهة   لط ةن    لطمة   أو  ة  مة طهة   لط رع لطملبا(. -1

 %. 85لطلخ لن نى طبمخالأل لطرب ل  ا كلي  لطبف  -2

 نسس لطرب ل لطبمتبخ   م اب   سلس لطتمليم لطمةطا.  رب  لطبلب  تنة سية و رة -3

ل   م خالل وزنهم   تم اب ل لطبلب  غير لن  نييم و رة طالت ةايةأل لط رة ي  لطببر   بيم لن  ا وبلخل -4

 لطتمليم لطمةطا لن  ني .

  سسةأل   س  ا تم اب ل لطبلب   ا لطبرنة ج لطتنة سا  م خالل طسن  تنسي  لطرب ل طبرحل  لطبكةط    -5

ر  سن  عم  تا لطللطتمليم لطمةطا لن  ني  و تم ترخ م طلبةأل لالطتلةق  م خالل  كةتف لطبر خ بمخ إعال

 ترخ م لطبلبةأل.

 لنو لق و لطشهة لأل لطببل ب : -6

 كشف عال ةأل لط ةن    لطمة   لنصلا. -أ

 ص     صخا  عم   تر لطمةئل   ص ل  لطبةطف وص ل  لن (. - 

 طس ر  طلبلب  لطك م ال  لبل ا لطسنسي  لن  ني (.ص     صخا  عم ع لز ل -أل

 (.5ص    ش صي  عخ    -ث

 ص     صخا  عم شهة   لط ال  . -ج

 وثير  ت بت  صيل  لطخ . - 

 وثير  إثبةأل لطش صي   ببةا  لنح لل لطبخني  أو ع لز لطس ر(. -خ

   تر خخ   لطملم أو شهة   للخرلج. - 

   على اب ل لطبةطف غير لن  نا.كتة    ل ر   م وزل   لطتمليم لطمةطا لن  ني -و

 خطوات التسجيل في سنين الدراسة

 ةص  رةة   لطبةطةةف بةطتسةةسي  علةةى لطبةة ل   ةةم ولاةةع لطسةةخول لطخ لسةةا لطبملةةم عنةةق  ةةا   اةةع لالنترنةةت لط ةة

 بةطسة م  وحسف لط ب  لالسترشة    طلكلي .

 لطتسسي . ملم عنق  م اب  وحخ  رلعع لطبةطف لطخلئر  لطبةطي  طخ ع لطرس   لطبستلر  عليق  ا      ميم    

 علةى تم لعتبة  طر ر  لطتسسي  لالطكترونةا طلبلبة   ةم خةالل شةبك  لالنترنةت حيةث  بكةم طلبةطةف أا  ةخخ  

لطبر رة   لطب اع لالطكترونا طسة م    ت  و سس  لطب ل  ولطشمف لطتا  رغةف  ةا لطتسةسي  عليهةة واةخ أثبتةت

    م  لخ  وخة ج لطببلك .نسةحهة وها لطبتبم  حةطية  م اب  لطبلب

 أعداد الطلبة

  ببةة طتةخ  ف كة ة تم تلخ خ عخ  لطبلب  بشك   و ي سن  ة ووطب ببة  تنةسف  ع إ كةنيةأل لطكلي  ببرلح  لطتملةيم ول

رلعمة   تةتم   ا وطب أعخل  أع ةة هيئ  لطتخ  س ولل كةنيةأل لطبتةح   م  كتبةةأل و  تبةرلأل و رلعةع وغيرهةة.

طيم عةم و أي لطبسة و    و ي بةطتشةو   ع لطبمنيةيم ببةة  تنةسةف  ةع حةعةةأل لطبستبةع لطبللةاأعخل  لطبلب  بشك

سلةس لطببةا لطت بي  وتب  ر لطب ل   لطبشر     ا ابةع لطصل  لن  نا     وزل   لطصل  ونرةب  لنطبةة ولطب

طبلبة   ةم لنةا. وإا أغلةف لن  نا وغيرهة  م  ئةأل لطبستبع لطبللا لطتا طهة عالا  بتب  ر ابةع لطصةل  لن  

 و م عنسيةأل أخرى عربي  وأعنبي .لن  نييم 
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  2021-2020جنسيات الطلبة المقبولين في البرنامج الدولي في الكلية 

 العدد الجنسية

 40  ويتي(الجنسيات العربية )عراقية, مصرية, فلسطينية, سعودية, تونسية, بحرينية, اليمن, سوري, ك

 1 ية )أمريكية, تركية, الفلبين, بريطانيا, باكستان(الجنسيات األجنب

 41 المجموع  

 إرشاد الطلبة

 خةك بمةيم  ت  ر  ا عة م    ت  برنة ج طخعم وإ شة  لطبلب   نص ُص عليق بأنتب  وا لنيم عة م    تة  حيةث  

طةف وتشةب  تبة   لطبة لالعتبة  لطلةعةأل لطش صي  ولالعتبةعي  طلبةطف.  رخ  لل شةة  ولطةخعم بنةةة علةى  رلابة 

طتةأ يم لطلةعةأل لالعتبةعية  ولطش صةي  ولطةخعم لنكةة  با ولل شةة  ولطرعة ة  لطصةلي  حسةف لطنتةة  لط ةةص بة

ة   شة وا لطصلا طلبلب  ولطخعم لطبةطا. و ا لطسة م   كتف  سةبى   كتةف لل شةة  لطبالبةا(  ةرتب  إ ل  ةة بمبة

     ت . لطبسةالأل لطترب    ولطن سي  ولطبهني  طبلب  عة ملطبلب   هخع إطى ترخ م لط خ ةأل لل شة     ا 

ا لطتربة ي  ة وبنةة على ت عيهةأل هيئ  إعتبة    ؤسسةأل لطتمليم لطمةطا  ا لطسة مة   رةخ تةم إنشةةة  كتةف طإ شةة 

 ل سةة  لطللة لطكلي    م ن ب   م أع ةة لطهيئ  تخ  سي   ا لطكلي  طبتةبم  شة ؤا و شةةك  لطبلبة  ولطمبة  علةى إ

 لطبنةسب  طهة.   

 تمثيل الطلبة

ل   و ةةا طلكليةة  بصةة تهة عةةقة ال  تسةةقأ  ةةم لطسة مةة  سيةسةة  ولضةةل  طتب يةة  لطبلبةة  وإشةةرلكهم  ةةا لطتصةةبيم ولل 

طةف بالبية  وطةلن    لنخرى ولأل لطمالا . طرخ تم تب ي  أحخ لطبلبة  كم ة   ةا  سلةس لطكلية  طبتةبمة  لطر ةة ة لط

لطلسنةة  وكبةةة لا هنةةةك تب يةة  عيةةخ طلبلبةة    ةةا طسنةة  لطبكتبةة , طسنةة  لطبةة تبرلأل  أخةةر  ةةا طسنةة  لط بةة  لطخ لسةةي 

ةتهم حيةث . بةالضةة   طةكطب ترة   لطسة مة  بتشةسيع وتسةهي  لطنشةةطةأل لطبالبية  و نتبةوطسن  لطبلة ث لنعتبةعي 

عينية   لئقتتبتع بمض هك  لطنشةطةأل ب ةصي  لطنشر لطكلتا كبة   عخ هنةك تمليبةأل لطت  ق لطملبا وت صةص عة 

 طلبلب  لطبت  ايم علبيةً.

 بحوث الطلبة

ة لطى بكم ل سةطه طرخ  أبت لطكلي  على تشسيع لطبلث لطملبا عنخ لطبلب  وبإشرلع أسةتك  لطكلي  ولطبل ث لطبتبيق  

 ةة   لطبةة تبرلأل لطبالبيةة  لطبلليةة  ولطمةطبيةة  وتشةةسع لطسة مةة  اب طهةةة  ةةا تلةةب لطبةة تبرلأل وحتةةى ل كةنيةة  ح

لةةث لطملبيةق وككطب لط ر سيم على للهتبةة  بة  وللنةخ ةج  ةا لنب  تل يق لطبلبتشسع لطسة م  على  لطب تبرلأل.

ةعهةة  لت ى  اص لطتا  تم إعرلؤهة  ى لطكليق  م اب  لطتخ  سيم  ا لطبسةالأل لطب تل   طبة طلبلث لطملبا  م أهبي

 . نةأل لطبمة طخة ج لطببلكق بمخ إعتيةز إ تلة لخ  ولط ر ج عنخ لطترخ  طلت فيف 

لبلبةة   يبةةة   ةةص  ةةرض لطبةة ل لطسةةكري وبمةةض لن ةةرلض ط  تبنةةا بمةةض لن كةةة  لطبل يةةوكةةكطب شةةسمت لطكليةة  

طملبةا ل رترحة  طخ لسةتهة  ةم ابة  طسنة  لطبلةث    شةة  ع بل يةعلةى شةك  غتهة ةوصيأ رلض  رر لطخ  و  لط  لثي

 ةم لبلةث طبةة ي لطخعم لطةطللص ل علةى لطسة م  وأخالايةأل لطبل ث  ا لطكلي  ول كةني  لستلصةل لطب ل رةأل  م 

  لتن يك.ط  لطسة م ا لطملبا عبة   لطبلث 

 بتنةةفر   ةاوككطب شسمت لطسة م  وتشسع لطلص ل على لطب ل رةأل لطرسبي  طتبة ل لطبلب  بيم لطكليةةأل لطببية  لط

  لخ  أو خة ج لطببلك  وط تر   لخ   ال ت ثر على لطسير لطخ لسا طلبلب .    

ا ع طببلكق طل ل لخ  وخة ج   لطبستش يةأل ولطبرلكق لطملبي ا لط ر سيم لطك م  مبل ا عخ   م  تةبم  تم  كبة

ةطسة مق طس    ب ركق لطتب  ر لنكة  با وضب  لتم إعال  واخ   على  خى ترخ هم  ا لطبسةالأل لطببي  لطب تل 

 ا لطبسترب .أسبةة لطمخ خ  نهم وأ ةكم عبلهم ولطبشر يم عليهم طبتةبمتهم  ب

لى تن يك ع   م وشسمت لطكلي  ولطسة م  على إنشةة نة ى طلبلث لطملبى طلبلب   ك ا لطهخع  نق لعخل  طال  اة

طهة م خال  شة  ع بل ي  ولأل صبا  أكة  بي  و ر و   مر ى وطنى  ى لطبسةل لطببى و نص   تبيق   ست بر 

 طةطف لطبف ل كةنةتق واخ لتق  ى لطبلث لطملبى.
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شك   مةل بتسةهم وبيم لطبلب   هة لأل لطبلث لطملبى تمق ق ثرة   وأهبي  لنشةة هكل لطنة ى  ى اخ تق على  وتكبم

 . ستربالبةطخ لسةأل لطملية  هم لطتلةاتسهي  و ا لعرلة لطبل ث لطملبي  طلبلب  وطل ر سيم 

 أعداد الخريجين في كلية الطب /جامعة مؤتة

 .خر سة  2214   عة بمخ  إعبةطا طل ر سيم خبس  عشركلي  طرخ بل  عخ  لن  لج لطبت رع   م لط

 الخطة الخمسية لإلبتعاث

ناسةةة  تمةةةث وحسةةف حةعةة  لا لطكليةة  اةةخ وضةةمت لط بةة  لط بسةةي  لطتةطيةة  طلتميةةيم كأع ةةةة هيئةة  تخ  سةةي  وطإبإ

   وتنسيبهة

 للخطة االستراتيجية الملخص التنفيذي

Executive Summary   

 يشمل ثالثة محاور:

  :العملية التدريسية. 1

 م رخوتبي  ببست ى لطمبلي  لطتمليتهيئ  كة   تخ  سا و نا  ت صص طر ع ك ةة  لطبلب  ولال ترةة خع طهوت

 خخ ةأل  تبيق  طلبستبع لطبللا.

  :خدمة المجتمع المحلي. 2

عي  ى ت ل خ ةأل لطصلي  طلبستبع لطبللا ولطمب  علطمب  على إنشةة  ستش ى تمليبا  ت صص طترخ م لط

 .ولن ة  لطببي  لطبستبع لطبللا طبية  م خالل لطنخولأل ولط  شةأل ولطبلةضرلأل

 :البحث العلمي. 3

 خ  يق  تلطكة   لنكة  با على إعرلة بل ث تببيري   تب لطخعم و  تبرلأل أبلةث  ت صص  وتل يق ت  ير 

 لطبستبع لطبللا.

 Analysis WOTSاعي للبيئة الداخلية والخارجية التحليل الرب

 نقاط القوة أوال: 

 لطببي  اسة   بنى  تكة   طسبيع لن وع   .1

 وع    بنى  سبع  تكة   طلرةعةأل لطخ لسي   .2

 وع    عم  ةطا و من ي  م لطسة م  .3

 تربة  لع ةة هيئ  تخ  س  تبيق م لس .4

 ل لطبلب  لطبتبيق م طخ لس  لطبف لابة .5

 يق  بتبلي  لططك ل   طبي   ت صص  اة    على ترخ م لطرعة   ولط خ ةأل لطصطسن   ليم لتلبي  حةع  لا .6

  لطب صصلطخ لسي  لطكة ي  ولطبهة لأل لطببي  ولطرةعةأل   ال تلةنةأل لطبل سبط  تبر وع    .7

  نقاط الضعفثانيا: 

 لطمل   لطببي  لنسةسي  بمض عخ  وع   أع ةة هيئ  لطتخ  س بأعخل  كة ي   ا .1

  ا إنشةة  ستش ى تمليبا عة ما خرلطتأ .2

 عخ  وع   برل ج   لسةأل علية .3

  م خة ج لطببلك    طلبلب  لط ل خ م ا لطكلي  عخ  وع    كتف  .4

  :الفرصثالثا: 

 سن  عخ  وع   كليةأل طف  ا  نبر  لط .1

 وها  ا لز  ة   ستبر لطسن  إاليم  لطكرك  ا لطك ة   لطسكةني  لطمةطي   ا .2

 بية وبل ية لضة   ط ع   بيئ  بل ي  وبني  تلتي  نعرلة لطبل ثوع   ك ل    تبيق  عل .3

 التهديدات رابعا: 

 عة ما عخ  وع    ستش ى تمليبا .1

    م لطسة مةأل لن  ني  لنخرى نة س .2
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 ستش ىوطمخ  وع   ح ل ق طاية  لطب صم ب  لستربة  أع ةة هيئ  لطتخ  س نترلً طب اع لطسة م  .3

 .لطسة ما

 

Strengths نقاط القوة 

Priority 

 )األولوية(

 

Certainty 

Score 

 )درجة التاكد(

Impact Score 

 )درجة التاثير(
Strengths تسلسل  نقاط القوة 

طببي اسة  ل بنى  تكة   طسبيع لال وع   5 5 1  1.  

.2 وع    عم  ةطا و من ي  م لطسة م  5 5 2  

.3 لستربة  أع ةة هيئ  تخ  س  تبيق م 5 5 3  

طبلب  لطبتبيق م طخ لس  لطبفإابةل ل 3 3 4  4.  

طك ل   طبي   لطسن  تلبي  حةع  إاليم  3 3 5

 ت صص  اة    على ترخ م لطرعة   

 ولط خ ةأل لطصلي  لطبتبيق  

5.  

  تبر لال تلةنةأل لطبل سبق ولطبهة لأل  3 3 6

 لطببي  ولطرةعةأل لطب صص 

6.  

Weaknesses نقاط الضعف 

Priority 

 )األولوية(

 

Certainty 

Score 

 )درجة التاكد(

Impact Score 

 )درجة التاثير(

Weaknesses  

 نقاط الضعف
 تسلسل

1 5 5 
 ا كة يم عخ  وع   أع ةة هيئ  تخ  س 

لطمل   لطببي  لنسةسي بمض   
1.  

.2 لطتأخر  ا إنشةة  ستش ى تمليبا طلسة م  4 4 2  

.3 عخ  وع   برل ج   لسةأل علية 3 3 3  

.4 طلبلب  لط ل خ م عخ  وع    كتف 3 3 4  

Threats  التهديدات 

Priority 

 )األولوية(

 

Certainty 

Score 

 )درجة التاكد(

Impact Score 

 )درجة التاثير(
Threats تسلسل التهديدات 

.1 عخ  وع    ستش ى تمليبا 5 5 1  

.2 لطبنة س   م عة مةأل لخرى 3 3 2  

صم ب  لستربة  لع ةة هيئ  لطتخ  س نترلً  2 2 3

 طب اع لطسة م  وطاية  لطبستش ى لطسة ما

3.  

 

 الغايات األستراتيجية

 ة التعليمية والخطط الدراسيةتطوير العملي :-1-الغاية اإلستراتيجية 

 : تطوير اداء الكادر التدريسي 1/1الهدف االستراتيجي 
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 كق لطتب  ر لالكة  با وضب  لطس    بةطتمةوا  ع  ر  عرخ  و لأل  نتتب – 1/1/1

 طتركيقعلى لالبتمةثةأل  ا لطبسةالأل لطت صصي  لط رعي  ل – 1/1/2

 : تحديث الخطة الدراسية2/1الهدف االستراتيجي 

  ط ب  لطبلليطتتبةشى  ع لوطب تمنى بتلخ ث لط ب  لا طق   يهة لشرلك لطبلب  وط ب  لطخ لسي  لطسن   2/1/1

 ولطمةطبي 

  لنشةة   تبر لال تلةنةأل لطبل سب 2/1/2

   تبر لطبهة لأل لطببي وتب  ر شةة لن 2/1/3

 لنشةة  سبع اةعةأل تخ  سي  و كةتف طلتخ  سييم 2/1/4

 

 خدمة المجتمع المحلي :-2-الغاية اإلستراتيجية 

 المستشفى التعليمي الخاص لكلية الطب: 1/2الهدف اإلستراتيجي 

 

 أوال: مواطن القوة ألنشاء المستشفى

 ك ةةأة طمبلي  لطتمليبي  طت ر ج أطبةلتلسيم  .1

 لستي ةة طشروط أالعتبة   .2

 تلسيم وتسهي  عبلي  لطتخ  ف لطسر ري طلبلب  وترخ م لط خ ةأل لطصلي  طلبنةط  لطرر ب  .3

ستش ى م لطبوع   ت صصةأل لطتبر ض ولطصيخط  ولطمل   لطببي  لطبسةنخ   ا لطسة م  ولطتا ستست يخ   .4

 طلتخ  ف واخ تر خ لطبستش ى بةطك ل   لطببل ب   ستربالً 

  عم لستلخلث برل ج لالختصةص لطمةطا.  .5

 ثانيا: مواطن الضعف ألنشاء المستشفى

  ر.سر 250صم ب  لطلص ل على لطخعم لطبةطا لطببل   طبنةة لطبستش ى لطببل   بسم  ال تر  عم  .1

 صم ب  ت  ير لطكة   لطببا  ا   تلف لالختصةصةأل لطسر ر   لطمة   ولط رعي  .2

وطيس  خ  باحيث ت  ير لطخعم لطبةطا لطببل   طمب  لطبستش ى ك نق ت صم ب  لالستبرل    لطتشايلي   م .3

    متم خخ ةتق طلب  نيم صلية(  ة بلي

 الثا : تحقيق هدف انشاء المستشفىث

 تب     م  نح خة عي   للي   .1

 .لطبلكي   م وزل   لطصل  ولط خ ةأل لطببي  لطمب  على لطلص ل على ت   ض بةطلص ل على  ستش ى .2

 لالبتمةث  ا لطت صصةأل لط رعي  لطتا   عخ بهة نرص حسف خب  لالاسة  لطتركيق على .3

 .لطبف و م خة ج لطكلي  لطمب  على تقو خ لطبستش ى بةطك ل    م كلي  .4

 توعية المجتمع المحلي 2/2الهدف اإلستراتيجي 

 واأليام الطبية العلمية يةعقد برامج توعوية عبر المحاضرات والندوات العلم 1/2/1

 اعطاءها  إعداد برنامج واضح ومحدد سنويا يشمل عناوين المحاضرات والندوات وأماكن – 1/2/2

 

 : المراك  الصحية  3/2الهدف االستراتيجي 

 عم و تب  ر لطبرلكق لطصلي   ا لطبنبر   – 1/3/1

 قو خ لطبرلكق لطصلي  بك ل     تص   م  م كلي  لطبفت – 1/3/2 

 لمي : البحث الع-3الغاية االستراتيجية 

ليم يةس  لطتمس   ع تسمى لطكلي  لطى لثرلة و عم لطمبلي  لطبل ي  وتشسيمهة ووطب تبمة طسيةس  لطسة م  لطبتبةشي

طملبا    لطبلث لثرةشر نتتبلع لطكلي  إطى ولطمةطا ولطبلث لطملبا طب لكب  لطتب   لطملبا وتلسيم لطتنبي  لطشة ل . 

م لطسهةأل   وبيطت لص  بيم لطك ل   لطتخ  سي  ولطبل ي   ا لطكلي ا سةئر  ك نةأل لطمب  لنكة  با وز ة   ل

  لطبللي  ولطخوطي  ولطربةع لط ةص.
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قلأل  ا تسهي  م هكل لطبنبل  تسمى لطكلي  طنشر ثرة   لطبلث لطملبا عبر ك ل  هة  م خالل  ة ه   ت  ر  م

 ر بةاخرهة ةعةأل لناسة  وكةا ألطسة م  وشركةةهة. علبة بأا لطكلي   ستبر   ا شرلة لعهق  بل ي  حسف ح

 .مأ  نا طخعم أبلةث لطتخ  سيي نصف  لي ا   نة ح لطا بريب  بل ي   تب    حيث تم شرلة لعهق  

 

 ية للبحث العلمي:البنية التحت 1/3الهدف االستراتيجي 

اخ و تش يصي    حخ  طسبيع ت صصةأل لطبف لنسةسي و تسهيق   تبرلأل بل ي ولطبةطا ت  ير لطخعم  .1

 .و رأل وطب  ئةس  لطسة م 

 تهيئ  ك ل    ني  ولأل خبر   ا لطترنيةأل لطبل ي  طهك  لطب تبرلأل. .2

 ت  ير لطبصة   ولطبرلعع ولطخو  ةأل لطلخ     ا   تلف لالختصةصةأل. .3

 . تل يق لطتمةوا لطبل ا لطخوطا .4

 : اشراك الطلبة 2/3ستراتيجي الهدف اال

 بالطمل بلثطل  تب ي  لطبلب   ا لطلسن  لطملبي .1

 لطببي   تب ي  لطبلب   ا لطلسن  لالخالاي  طلبل ث .2

 طكلي . لا  ا وبةشرلع لطكة   لطتخ  س ت مي   شة ك  لطبلب  بةعرلة لطبل ث عبر نة ي لطبلب  لطبل ا .3

  :: تشجيع النشر 3/3الهدف االستراتيجي 

 ب تل  بيم لناسة  لطملبي  لطتل يق لطمب  لطبل ا لطبشترك  .1

 لطخعم طلبكة ئةأل طم   لطتخ  س لطكي  نشر  وضع بنخ خةص  ا طلف .2

  ب  لطبلث لطملبا بأهخلع لطتنبي  لطشة ل  ولطتركيق على لطبشةك  لطبيئي   ا لطبنبر . .3

  و ع طسة متشسيع لطتمةوا لطبل ا بيم ك ل   لطكلي  ولطكليةأل لنخرى  م لالختصةصةأل لطبتبةثل   ا ل .4

 لطسة مةأل لال  ني  لالخرى.

 طتراي  طلتأكيخ على نشر لنبلةث  ا  سالأل عةطبي   ت صص  تمخ   تمليبةأل ل .5

 ذية يالتنف خطة العمل

 

طوير العملية التعليمية والخطط الدراسيةت  -:1الغاية االستراتيجية   

: تطوير أداء الكادر التدريسي1/1الهدف   

 مؤشرات األداء
الموازنة 

 )المخصص(

الموارد 

 الالزمة
 اإلطار ال مني المسؤول

Tasks (Actions) المهام 

ت ويد الكلية باسماء من اتم 

 الدورات والشهادات ان وجدن

االستاذ  الجامعة الجامعة

 العميد

لتطوير االكاديمي ادورات مرك   -1 موجودة ومستمرة

 وضبط الجودة.

 الخطة الخمسية لالقسام

 تقارير المبتعثين

 مباشرة المبتعثين

مجلس  الجامعة الجامعة

 الكلية

ولجنة 

 بتعاثاال

المجاالت التخصصية  االبتعاث في -2 2018-2023

 وبعض األقسام األساسية    الفرعية

طوير العملية التعليمية والخطط الدراسيةت     -:1الغاية االستراتيجية   

 الهدف 1/2: تطويرالخطة التدريسية

 مؤشرات األداء

 

الموازنة 

المخصص()  

الموارد 

 الالزمة

 المسؤول

 

  منياإلطار ال

 

Tasks (Actions) المهام 
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دمة المجتمع المحلي                  خ        -:2الغاية اإلستراتيجية   

 الهدف 2/1:-            انشاء مستشفى تعليمي جامعي 

 مؤشرات األداء

KPI’s 

الموازنة 

 )المخصص

(المالي  

الموارد 

 الالزمة

 المسؤول

 

اإلطار 

  منيال

Tasks (Actions) المهام 

 100-70 انتهاء المستشفى/المبنى

 مليون

كوادر طبية 

 وفنية

الجامعة 

ووزارة 

 الصحة

 نشاء المستشفى ا -1 سنوات 5

 جهي ات المستشفى ت -2 سنوات 5 الكلية اجه ة مليون 15 والمتحركة استالم اجه ة العمل الثابتة

كادر طبي  الرواتب مباشرة العمل 

 ضيوتمري

 عيين الكادر البشري ت -3 سنوات 5 الكلية

 امعة مؤتهج-تم توقيع اتفاقية مع وزترة الصحة لتكون مستشفي الكرك الحكومي هي المستشفي التعليمي لكلية الطب

 

 

البحث العلمي                                -:3 الغاية االستراتيجية  

تحتيةالبنية ال          -:1الهدف االستراتيجي   

الموازنة  مؤشرات األداء الموارد  اإلطار  المسؤول Tasks (Actions) المهام 

  

ت ويد الكلية بالخطط ووصف 

 المساقات

موجودة  مجلس الكلية موارد الكلية موارد الكلية

 ومستمرة

لكلية من ادراسية في الخطة اللجنة  -1

 أعضاء هيئة التدريس األساسية والسريرية

تم إنجازه في  الجامعة الجامعة  الجامعة  2017عام في  استلم المبنى

2017  

انشاء مجمع قاعات تدريسية ومكاتب 

 للتدريسيين

 تجهي  المختبرات وتشغيلهاتم 

 2017عام في 

كادر ال الجامعة

بشري ال

 بياسووح

 نشاء مختبرات االمتحانات المحوسبة إ -3 2017/2018 الجامعة

 استالم المختبر وتشغيله

2016 

أجه ة وكادر  ربع مليون

 متدرب

 العميد

رؤساء 

 األقسام 

 لتدريسيون ا

 . تجهي  مختبرات المهارات الطبية4 2015/2016

 الغاية اإلستراتيجية 2:-        خدمة المجتمع المحلي        

 الهدف 2/2 توعية المجتمع المحلي

 مؤشرات األداء

KPI’s 

الموازنة 

 )المخصص(

الموارد 

 الالزمة

 المسؤول

 

اإلطار 

 ال مني

Tasks (Actions) المهام 

الوحدة االعالمية في وحدة تنمية 

 المجتمع المحلي

الكلية ووحدة  ---- ----

تنمية المجتمع 

 المحلي بالجامعة

ة تثقيفية وأيام برامج توعوي -1 سنوات 5

 علمية   

بعناوين  برنامج سنوي -2 سنوات 5 الكلية ---- ---- السجالت

 واماكن وتواريخ المحاضرات
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 ال مني الالزمة )المخصص( 

 وجود مرك  المختبرات واستالمه

 

 

  

 وجود الكادر وتعيينهم

 

 

 

 

 البحوث المنشورة

 نصف مليون

 

 

 

 الجامعة

 

 

 

 

 الجامعة

 الجامعة

 

 

 

 الجامعة

 

 الجامعة

 

 

 الجامعة

 الكلية 

 

 

 

 الكلية

 

 

 

 

 الكلية والمكتبة

لجنة البحث 

 العلمي بالكلية

8201-

2320  

 

 

1820-

2320  

 

 

 

8201-

3220  

 

تجهي  تحديث المختبرات البحثية و -1

مختبرات بحثية وتشخيصية موحدة 

 لجميع تخصصات الطب األساسية

 

تهيئة كوادر فنية ذات خبرة في  .2

 التقنيات البحثية لهذه المختبرات 

توفير المصادر والمراجع  .3

ات الحديثة في مختلف والدوري

 االختصاصات

 

 تحفي  التعاون البحثي الدولي .4

 

 

 

لبحث العلمي                 ا        -:3 الستراتيجيةالغاية ا   

 الهدف االستراتيجي 2:-            اشراك الطلبة

 مؤشرات األداء

KPI’s 

الموازنة 

 )المخصص(

الموارد 

 الالزمة
 المسؤول

اإلطار 

 ال مني

Tasks (Actions) المهام 

موجوده  الكلية ----- ----- محاضر االجتماعات

 ومستمره

وث مثيل الطلبة في لجنة البحت -1

 واالخالقيات

لجنة  ----- ----- نشر البحوث

االعتمادية 

ولجنة 

البحوث 

 بالكلية

موجوده 

 ومستمره

 شاركة الطلبة في اجراء البحوثم-2

 

 الهدف االستراتيجي 3:-           تشجيع النشر

 مؤشرات األداء

KPI’s 

الموازنة 

 )المخصص(

الموارد 

 الالزمة
 المسؤول

اإلطار 

 ال مني

Tasks (Actions) المهام 

المنشورة. البحوث -2018 الكلية ----- ----- 

2023 

تحفي  العمل البحثي المشترك من  1

 اقسام مختلفة

البحوث المنشورة وسجالت عمادة 

 البحث العلمي.

الكلية  ----- -----

وعمادة 

البحث 

 العلمي

موجوده 

 ومستمره

وضع بند خاص في طلب الدعم  -2

لمكافئات لعضو التدريس الذي ل

 ينشر 

 

موجوده  الكلية ----- ----- المنشورة. البحوث

 ومستمره

التعاون بين الكليات االخرى  3

 والجامعات االخرى

مجلس  ----- ----- تعليمات الترقية. 2018- وضع بند خاص في طلب الدعم  -2
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للمكافئات لعضو التدريس الذي  2023 العمداء

 ينشر 

 

 ت:الملحقا

 : الخطة الدراسية1

 : اهداف ورؤية االقسام2

 : وصف المنظومات التدريسية3

 :1ملحق 

 ة الطب/جامعة مؤتة ونظام تنفيذهاالخطة الدراسية لكلي

طمب  بهةة لعلى خب    لسي  لستبر  2001/2002لعتبخأل كلي  لطبف و نك بخل   لطتخ  س  يهة  ا لطمة  لطخ لسا 

    تت   تم لعتبة  خب    لسي  حخ    و تب 2006/2007.  ا لطمة  لطخ لسا 2005/2006طاة   لطمة  لطخ لسا 

ن  ى طلبة  لطسةبص    كبير   ع لط ب  لطخ لسي   ا كليةأل لطبف لن  ني  ولطمةطبي . تم تببي  لط ب  لطسخ ةخ  علة

بةطخ لسة   لنوطةى . وتةم تايةر لط بة  لطرخ بة  بةطسخ ةخ   ةع تةخ ج طلبة  لطسةن  2006/2007لنوطى طلمة  لطخ لسةا 

 . 2011/2012سن  ة وبكل تك ا لط ب  لطسخ خ   ببر  على كة   لطسن لأل لطخ لسي  طلكلي   ا لطمة  لطخ لسا 

لط ةنيةة  تتبيةةق خبةة  لطبكةةةط    س طكليةة  لطبةةف بتنةة ع  سةةةاةتهة لطخ لسةةي  حيةةث  ةةخ س لطبةطةةف  ةةا سةةنتق لنوطةةى و

 ةةة  يبيةةةةة لطمة(  ةةة ل  لطملةةة   لنسةسةةةي   كةط يق ةةةةة لطببيةةة  ولطك إضةةة   طلبةةة ل  لطسة ميةةة  للعبة  ةةة  ولالختية  ةةة 

ف ,علةم وفةةئ ولطم    ( و رخ ةأل لطملة   لطببية  لنسةسةي   كةطتشةر ح ,لننسةس  ,علةم لط لية , علةم لنعنة  لطمةة 

طف و م بة خ س لط لنع ةة وعلم لن و  ...لط (.  ا لط ص  لطخ لسا لط ةنا  م لطسن  لط ةني  وخالل لطسن  لط ةط  

.لطةة ( خةةالل نتةةة  لطب   ةة الأل تسةةم  أعهةةق   ةةم أعهةةق  لطسسةةم لطبشةةري  كةطسهةةةز لطرلبةةا ولطتن سةةا ولطمصةةبا ..

س كة  حيث تشةترك عبيةع أاسةة  لطملة   لطببية  غيةر لطسةر ر    ةا تةخ   (Modules)ببر ر  لطتخ  س لطتكة لا 

م حيةث  ةة  تملة  بةأعهق  لطسسةم لطبشةري  ة عهةز وبشك   تكة   طيصبح لطبةطةف عنةخ نهة ة  لطبسةةاةأل  لبةة بكة 

طةةرق لطتشةةر ح ولطتركيةةف لطنسةةيسا ولط في ةة  لطببيميةة  طلسهةةةز ولن ةةرلض لطتةةا  بكةةم أا تصةةيف هةةكل لطسهةةةز و

لةضةةرلأل لط اة ةة   نهةةة ولن و ةة  لطبسةةتمبل   ةةا عالعهةةة. تةةخ س لطبسةةةاةأل أو لطبنت  ةةةأل لطخ لسةةي  بأسةةل   لطب

هيئةة   تبةةرلأل، إضةةة   إطةةى ترةةخ م لطبلبةة  سةةبينة لأل  شةةرع عليهةةة أع ةةةة لطلطنتر ةة  ولطتةةخ  ف لطمبلةةا  ةةا لطب

 لطتخ  سي  ووطب لعخل   كر لطبةطف وتهيئتق طلخ لسةأل لطسر ر    ا لطسن لأل لطالحر .

 

ليةة ، حيةةث  بةةخأ لطتةةخ  س لطسةةر ري لعتبةةة ل  ةةم لط صةة  لطخ لسةةا لطصةةي ا طلسةةن  لط ةط ةة   ةةم لطبنهةةةج لطخ لسةةا طلك

لةةى لكتسةةة  لطبهةةة لأل لطسةةر ر    ةةم خةةالل لطبلةضةةرلأل لطنتر ةة  ولطسةةبينة لأل ولطتةةخ  ف  تةةخ   لطبةطةةف ع

   إطةى لطسر ري  ا   تلف لطبستش يةأل ولطبرلكق لطصةلي  ولطميةة لأل لالستشةة      ةا  لة تة  لطكةرك، بةلضةة

ة سة    لطسلطبستش يةأل ولطبرلكق لطصلي   ا عبةا  طبمض لطت صصةأل لطببي (. كبة و مبى طلبةطف خةالل لطسةن

ش يةأل لطتمليبي  أسةبيع  ا إحخى لطبست 8 رص  طلتخ  ف لالختية ي  ا أثنيم  م لطب ل  لطسر ر   لطرئيسي  و طبخ  

 س لةل  لخ  لطببلك  أو خة عهة. 

تم  ةا إكبةةل لطبةطةف لطبنةت (MD) تبلف لطت رج  م كلي  لطبف وني    ع  لطبكةط    س  ا لطبف و لطسرلح  

  ر  عةم السةع   متبخ  حسف لط ب  لطسخ خ  وببمخل عة   258بلبةأل لط ب  لطخ لسي  و ب لاع لطخ لس  عبيع  ت

ف سةةع   متبةخ  طكة  سةن    لسةي  وحسة 45%. وتن ك هك  لط ب  على  خى ست  سن لأل كلةخ أ نةى وببمةخل  60

 لطر لنيم ولطتمليبةأل لطنة ك  طسة م    ت  ولط ل    الحرة ضبم هكل لطخطي .
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 الدراسية لكلية الطب/جامعة مؤتة الخطة

 جامعة مؤتة

 كلية الطب

 وحسب معايير االعتماد الخاص لكليات الطب في الطبدكتور ة المعدلة لنيل درجة الخطة الدراسي

 دكتور في الطباسم الدرجة العلمية )بالعربية( : 

 MD اسم الدرجة العلمية )باالنجلي ية(:

 على الطالب الجدد المقبولين في كلية الطب. 2010 – 2009جامعي تطبق هذه الخطة اعتبارا من العام ال

 متطلبات الخطة من الساعات المعتمدة:

 ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي: 258تتكون الخطة من 

 سةع   متبخ ،   زع  على لطنل  لطتةطا : 27: متطلبات الجامعة .1

 سةع   متبخ  12 تبلبةأل إعبة   :  .أ

 سةعةأل  متبخ  15:  تبلبةأل لختية    . 

 سةع   متبخ ،   زع  على لطنل  لطتةطا : 231: متطلبات الكلية .2

 سةعةأل  متبخ  13 تبلبةأل  ا لطمل   لنسةسي :  .أ

 سةع   متبخ  83 تبلبةأل  ا لطمل   لطببي  لنسةسي :  . 

 سةع   متبخ  135 تبلبةأل  ا لطمل   لطببي  لطسر ر  :  .ج

 دة(:ساعة معتم 27أوال: متطلبات الجامعة )

 ساعة معتمدة( : 12متطلبات الجامعة اإلجبارية ) ل( 

 الساعات المعتمدة المــــــــــادة الرقم

 3 (1اللغة العربية ) 0201101

 3 (1اللغة اإلنجلي ية ) 0202101

 3 العلوم العسكرية 0101171

 3 التربية الوطنية 1600105

 12 المجموع

 

ثالثةة  ( ساعات معتمدة من خارج كليته في خمسة مواد مةن15درس الطالب ))ب( متطلبات الجامعة االختيارية: ي

 مجاالت مختلفة وبواقع ثالث ساعات معتمدة لكل مادة وعلى النحو التالي: 

 

 ( ساعات معتمدة6المجال األول: العلوم اإلنسانية يدرس الطالب منها )

 أساس النجاح الكلية المــــــــــادة الرقم

 عالمة اآلداب العربية )تذوق أدبي( اللغة 0201102

 ناجح/راسب اآلداب (1اللغة فرنسية ) 0209101

 ناجح/راسب اآلداب (1اللغة اإلسبانية ) 0209103

 عالمة اآلداب (2اللغة االنجلي ية ) 0202102

 عالمة الشريعة الثقافة اإلسالمية 0500100

 عالمة الشريعة حقوق اإلنسان في اإلسالم 0500103

 عالمة الحقوق مبادئ القانون 0705111

 عالمة العلوم التربوية مبادئ التربية 0803101

 عالمة العلوم التربوية التربية البيئية 0801103

 عالمة العلوم التربوية مبادئ علم النفس 0809101
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 عالمة علوم الرياضة مبادئ التربية الرياضية 1301100

 ( ساعات معتمدة6ة واالقتصادية يدرس الطالب منها )المجال الثاني: العلوم االجتماعي

 أساس النجاح الكلية المــــــــــادة الرقم

 عالمة العلوم االجتماعية المدخل إلى العنف األسري 1601104

 عالمة العلوم االجتماعية جغرافيا األردن 1602104

أثار األردن وفلسطين في العصور  1603103

 القديمة

 عالمة العلوم االجتماعية

 عالمة العلوم االجتماعية الحضارة اإلسالمية 1604102

 عالمة العلوم االجتماعية القدس في التاريخ العربي اإلسالمي 1604104

 عالمة العلوم االجتماعية المدخل إلى علم السياسة 1605101

 عالمة إدارة األعمال أخالقيات العمل 1900100

 عالمة ادارة األعمال ت اإلدارةأساسيا 1902101

 عالمة ادارة األعمال المدخل الى علم االقتصاد 1904100

 ة( ساعات معتمد3المجال الثالث: العلوم والتكنولوجيا وال راعة والصحة يدرس منها الطالب )

 أساس النجاح الكلية المــــــــــادة الرقم

 عالمة الهندسة مبادئ الكهرباء العامة 0401121

 عالمة الهندسة مبادئ في ميكانيك وصيانة السيارات 0402120

 عالمة الهندسة السالمة المرورية 0403120

 عالمة ال راعة نباتات ال ينة والحديقة المن لية 1101108

 عالمة العلوم  * 2مهارات حاسوب  0304112

 عالمة العلوم  المكتبات والمعلومات  0307110

دء بةحاسةوب قبةل لبة كافة التقدم المتحان الكفاءة في اللغة العربية واللغةة االنجلي يةة والمالحظة: يجب على الط

 تحةان مسةاقا  العام الدراسي للسنة األولى من التحاقهم بالجامعة, على أن يسجل الطالب الةذي يخفةق فةي هةذا االم

 هم في كلية الطب.( خارج الخطة الدراسية للكلية خالل السنة األولى من التحاق099استدراكيا  )

 ثانيا:

 ساعة معتمدة(: 13متطلبات الكلية من العلوم األساسية ) :)أ(    

 الساعات المعتمدة المــــــــــادة الرقم

 عملي نظري

  2 في ياء طبية  0302100

 1 3 كيمياء عامة و عضوية 0303108

  1 بيولوجيا الخلية 1501101

  3 مصطلحات طبية* 0304112

 1 2 اإلحصاء الحيوي 1506102

 13 المجموع

  2012-2011*إجبارية للطلبة الذين قبلوا في العام الجامعي 

 

 ساعة معتمدة(: 83)ب( متطلبات الكلية من العلوم الطبية األساسية ) 

 المــــــــــادة الرقم
الساعات 

 المعتمدة

 توزيع الساعات

 عملي نظري
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 1 3 4 علم التشريح العام  1501102

 1 2 3 علم األنسجة العام 1501103

 - 1 1 علم األجنة العام 1501104

  3 3 علم وظائف األعضاء العام 1502101

 1 2 3 الكيمياء الحيوية 1503101

 0.5 1.5 2 األحياء الج يئية 1503102

 0.5 1.5 2 علم األمرات العام 1504201

  3 3 علم األدوية العام 1505202

 1 2 3 ألحياء الدقيقة العامعلم ا 1504202

 0.5 1.5 2 المناعة الطبية 1504203

   6 منظومة الجهاز الحركي 1500202

   6 منظومة الجهاز الهضمي 1500203

   5 منظومة الغدد الصم واالستقالب 1500204

   4 منظومة الجهاز التنفسي 1500306

   5 منظومة الجهاز القلبي الوعائي 1500307

   5 (1منظومة الجهاز العصبي ) 1500308

   4 (2منظومة الجهاز العصبي ) 1500309

   5 منظومة الجهاز اللمفاوي والدم 1500310

   6 منظومة الجهاز البولي والتناسلي 1500312

  2 2 الصحة العامة 1506202

  2 2 الوبائيات و الدراسة السكانية 1506303

  1 1 اإلدارة الصحية 1506304

  2 2 الصحة المهنية 1506305

  2 2 علم النفس السريري 1507201

  1 1 تاريخ الطب و التوثيق الطبي 1500201

  1 1 أخالقيات المهنة الطبية 1500205

   83 المجموع

 

 ساعة معتمدة(: 135ثالثا : متطلبات الكلية من العلوم الطبية السريرية ) 

 أسابيع التدريب السريري مدةالساعات المعت المــــــــــادة الرقم

 8 9 مقدمة في العلوم السريرية 1500313

 12 13.5 (1األمرات الباطنية ) 1507402

 8 9 (2األمرات الباطنية ) 1507661

 12 13.5 (1الجراحة ) 1508402

1509502 

 (:2الجراحة )

 العظام و المفاصل

 العيون

 المسالك البولية

13.5 

 

 

 

12 

4 

2 

2 
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 جراحة األعصاب

 و حنجرة أنف وأذن 

 

 

2 

2 

 8 9 (3الجراحة ) 1508603

 8 9 (1طب األطفال ) 1510501

 8 9 (2طب األطفال ) 1510602

 8 9 (1األمرات النسائية و التوليد ) 1511501

 8 9 (2األمرات النسائية و التوليد ) 1511602

 2 2.25 الطب الشرعي 1504404

 2 2.25 وياألشعة و الطب النو 1507403

طب الطوارئ والتخدير و  1508403

 العناية الحثيثة
4.5 4 

 4 4.5 األمرات النفسية 1507504

 4 4.5 األمرات العصبية 1507505

 2 2.25 األمرات الجلدية 1507506

 2 2.25 طب األسرة 1500515

 8 9 تدريب اختياري 1500602

 120 135 المجموع

 درجة البكالوريوس في الطب والجراحة الخطة االسترشادية للحصول على

 ساعة( 47السنة األولى )

 الفصل األول:

 المــــــــــادة الرقم
 الساعات المعتمدة

 المجموع عملي نظري

 2 - 2 في ياء طبية  0302100

 4 1 3 كيمياء عامة وعضوية  0303108

 1 - 1 بيولوجيا الخلية  1501101

 3 1 2 الكيمياء الحيوية 1503101

 3 - 3 مصطلحات طبية * 1500101

 3 - 3 متطلب جامعة اختياري 

 3 - 3 العلوم العسكرية 0101171

 19 2 17 المجموع

 الفصل الثاني:

 المــــــــــادة الرقم
 الساعات المعتمدة

 المجموع عملي نظري

 4 1 3 علم التشريح العام 1501102

 3 1 2 علم األنسجة العام 1501103

 1 - 1 علم األجنة العام 1501104

 3 - 3 علم وظائف األعضاء العام 1502101

 3 - 3 (1اللغة العربية ) 0201101

 2 0.5 1.5 األحياء الج يئية 1503102

 3 - 3 (1اللغة اإلنجلي ية ) 0202101
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 19 2.5 16.5 المجموع

 الفصل الصيفي:

 المــــــــــادة الرقم
 الساعات المعتمدة

 المجموع مليع نظري

 3 1 2 اإلحصاء الحيوي 1506102

 3 - 3 متطلب جامعة اختياري 

 3 - 3 متطلب جامعة اختياري 

 9 1 8 المجموع

  2012-2011*تبب  هك  لطبة   على لطبلب  لطك م ابل ل  ا لطكلي   ا لطمة  لطسة ما 

 

 ساعة( 42السنة الثانية )

 الفصل األول:

 المــــــــــادة الرقم
 اعات المعتمدةالس

 المجموع عملي نظري

 2 0.5 1.5 علم لن رلض لطمة  1504201

 3 - 3 علم األدوية العام 1505202

 3 1 2 علم األحياء الدقيقة العام 1504202

 2 0.5 1.5 المناعة الطبية 1504203

 2 - 2 الصحة العامة 1506202

 1 - 1 تاريخ الطب والتوثيق الطبي 1500201

 3 - 3 جامعة اختياري متطلب 

 16 2 14 المجموع

 الفصل الثاني:

 الساعات المعتمدة المــــــــــادة الرقم

 6  نت    لطسهةز لطلركا  1500202

 6 منظومة الجهاز الهضمي 1500203

 5 منظومة الغدد الصم واالستقالب 1500204

 1 أخالقيات المهنة الطبية  1500205

 18 المجموع

 في:الفصل الصي

 الساعات المعتمدة المــــــــــادة الرقم

 2 علم النفس السريري 1507201

 3 لطتربي  لط طني  1600105

 3  تبلف عة م  لختية ي 

 8 المجموع
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 ساعة( 43السنة الثالثة: )

 الفصل األول:

 الساعات المعتمدة المــــــــــادة الرقم

 4  نت    لطسهةز لطتن سا 1500306

 5 منظومة الجهاز القلبي الوعائي 1500307

 5 (1لطسهةز لطمصبا   نت     1500308

 2 الوبائيات و الدراسة السكانية 1506303

 16 المجموع

 الفصل الثاني:

 الساعات المعتمدة المــــــــــادة الرقم

 4 (2الجهاز العصبي )منظومة  1500309

 5  نت    لطسهةز لطلب ةوي ولطخ  1500310

 6 منظومة الجهاز البولي والتناسلي 1500312

 1 اإلدارة الصحية 1506304

 2 الصحة المهنية 1506305

 18 المجموع

 الفصل الصيفي:

 الساعات المعتمدة المــــــــــادة الرقم

1500313 

 

 9 مقدمة في العلوم السريرية

 9 المجموع

 السنة الرابعة: تتكون من الفصل األول والثاني فقط

 المــــــــــادة قمالر
 مدة التدريب

 باألسابيع

 الساعات المعتمدة

 13,5 12 (1األمرات الباطنية ) 1507402

 2,25 2 الطب الشرعي  1504404

 2,25 2 األشعة و الطب النووي 1507403

 13,5 12 (1الجراحة ) 1508402

 4,5 4 طف لطب ل ئ ولطت خ ر ولطمنة   لطل ي    1508403

 36 32 المجموع

 

 السنة الخامسة: تتكون من الفصل الصيفي واألول والثاني***

 المــــــــــادة الرقم
مدة التدريب 

 باألسابيع

الساعات 

 المعتمدة
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 2.25 2 طب األسرة 1500515

 4.5 4 األمرات النفسية 1507504

 4.5 4 األمرات العصبية 1507505

 2.25 2 األمرات الجلدية 1507506

 2.25 2 ة األعصابجراح 1507521

 4.5 4 جراحة العظام والكسور 1509501

 2.25 2 جراحة األذن واألنف والحنجرة   1509521

 2.25 2 جراحة العيون 1509531

 2.25 2 جراحة المسالك البولية 1509541

 9 8 (1طب األطفال ) 1510501

 9 8 (1األمرات النسائية والتوليد ) 1511501

 45 40 المجموع

 

  2011/2012* تطبق على جميع الطلبة الذين سيرفعون إلى السنة الخامسة اعتبارا  من العام الجامعي **

 .ي****السنة السادسة : تتكون من الفصل الصيفي واألول والثان

 المــــــــــادة الرقم
 مدة التدريب

 باألسابيع

 الساعات المعتمدة

 9 8 (2األمرات الباطنية ) 1507661

 9 8 (2لجراحة )ا 1508611

 9 8 (2طب األطفال ) 1510612

 9 8 (2األمرات النسائية والتوليد ) 1511612

1500602 

 

 تدريب اختياري

مالحظة: يستوجب النجاح في هذا 

المساق )ناجح / راسب( وال 

تحسب الدرجة من ضمن المعدل 

 التراكمي النهائي للتخرج

)في فرعين من  8

الفروع  المذكورة أعاله 

أسابيع لكل  4ع بواق

 منهما(

9 

 45 40 المجموع

 

 : أهداف ورؤية األقسام2ملحق 

 قسم التشريح واألنسجة واألجنة

 األهداف العامة: 

  م نسةس  وطلتكة ركق لطرسم عه    علةى لطسةنةف لطبمر ةا ,  طترةخ م لطبمر ة  لطمبلية  ولطتببيرية  طملةم لطتشةر ح ولن

 في ة  طتركيةف بةطهق  عسم للنسةةا لطب تل ة ,  ت ل رةةً ببةة  بكةم أا  ةرب  لأطسنينا طلس لنف لطمة   ولطت صيلي  نع

 وبةطس لنف لطتببيري  ولطسر ر  .

  -وتشب  لنهخلع لطتمليبي , بةا  ك ا لطبةطف اة  لً على:

 ةةة  مر ةة  تركيةةف أعةةقلة عسةةم للنسةةةا  ةةم لطنةحيةة  لطميةنيةة , وعلةةى لطبسةةت ى لطبسهةةري أي  سةةت ى لط ال 

 ولننسس .

 طبرضي .لطبة  برةعخ   مل  ةأل أسةسي  عم عل   لط لي  وعالا  وطب بب تلف ع لنف لطتركيف ولط في   لل 

 طسنينا طك  مر   أهبي  لطمالاةأل بيم أعقلة وأع ةة وأنسس  لطسسم لطب تل   , و ب  وطب ببرلح  لطتب   ل 

 ع   وعنيم.

 .مر   وتبييق أسس لطتك ا لطسنينا و رلح  تب   لطسنيم  
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 ى لطتشة      تأثيرلأل لطم ل   لطبيئي  ولن و ة  ولن ةرلض علةى تبة   لطسنةيم ولط لة  لطةكي اةخ  ة  ي إطة مر

 لطسنينا. 

 أهبية    مر   وتبييق لطتش هةأل لط لرية  نعهةق  لطسسةم وأع ةةة  لطب تل ة  ولطتةا تالحةو بشةك  ولسةع وطهةة

 طبي .

   وطةةةب بةطس لنةةةف لط في يةةة   لط سةةةلسي  مر ةةة  لطمالاةةة  بةةةيم تركيةةةف لنع ةةةةة لطميةةةةنا و لطبسهةةةري و بةةة )

 وبةحتبةالأل لطتاييرلأل لطبرضي  لطتا اخ تنشأ.

 . مر   لطبةطف بةطتشر ح لطسبلا ولطسر ري وأهبي  وطب  ا لطتببيرةأل لطببي  

 األهداف المهارية:

 ري  هخع لطتخ  ف لطملبا  ا لطب تبرلأل إطةى لكتسةة  لطبةطةف كبهةة لأل لطتمةرع علةى أع ةةة لطسسةم لطبشة

  (plastination)ميم لطبسر   ولطبشة ك   ا تشر ح أعقلة  ا لطسسم و  لسة  أعةقلة  ل  فة  ببر رة  بةط

 أو   لس  لطنبةوج لطصنةعي  ولطهيك  لطمتبا.

 بهة لأل  ةا لطتخ  ف على لستمبةل لطبسهر لط  ئا  ا   لس  لط ال ة ولننسس  لطب تل   طلسسم  ولكتسة  لط

 تش يصهة.

  ولطبربمي  وص   لطرنيم لطبانةطيسا نعقلة لطسسم لطهة   وكي ي  تش يصهة.   لس  لطص   لطشمةعي 

 .ًلكتسة  لطبهة    ا لطتشر ح لطسبلا طسسم للنسةا, و مر     لاع أعقلة لطسسم لطهة   طبية 

 .)  لست خل  لطترنيةأل لطلخ     ا لطتمليم   كةط سةئ  لطسبمي  لطبصر   ولطلةس 

 القسم: تطوير اإلمكانات المتاحة في

 تةة  ير   سةةمى لطرسةةم إطةةى تمق ةةق لطبةة ل  لطتمليبيةة  وتةة  ير  ةةرص  ترخ ةة  طلةةتملم ,   ةة  إنشةةةة  ولطمبةة  علةةى

  طةوالأل لطتشر ح( (plastination) ستلق ةأل أخرى عخ خ  كب تبر 

 :تطوير إمكانات البحث العلمي 

 لبةة  علةةى إعةةرلة بلةة ث سةةمى لطرسةةم إطةةى تةة  ير  سةةتلق ةأل تبكةةم أع ةةةة هيئةة  لطتةةخ  س ولطبةةةح يم ولطب

  لطرةئبة  و  لسةأل  ا  سةل ت صصةتق  ع لطتأكيخ على لطس لنف لطتببيري  طهةك  لطبلة ث وت ل رهةة  ةع لطلةعة

 إطى تمبي    لس  لطس لنف لطصلي  ولطببي  لطب تل   طلبستبع ولطبيئ .

 ووظائف االعضاء ج يئيةقسم الكيمياء الحيوية واألحياء ال

 ج يئيةياء الالكيمياء الحيوية واألح

 األهداف العامة :

كيةةف ترةةخ م  مل  ةةةأل ول يةة  وحخ  ةة  طلبةطةةف عةةم لط فةةةئف لطلي  ةة  علةةى  سةةت ى لط ليةة  و  شةةب  وطةةب  مر ةة  تر

سةسةةي  ، لطبركبةةةأل لطكيبيةئيةة  كةطبروتينةةةأل ولطةةخهنيةأل ولطسةةكر ةأل ولنحبةةةض لطن و ةة  بةةخةلً  ةةم  ك نةتهةةة لن

ع  بة  ط ال ةة ،  ة ةعالأل لطكيبيةئي  ولطبيكةنيكي  لطسق ئية  لطتةا تلةخث  ةا لبةلضة   إطى عبليةأل للسترال  و لطت

   ةروع لطببيةكة   لطبمل  ةأل ب فةئف لنع ةة  ا لطلةالأل لطصلي  ولطبرضي .   ر   لطرسم ككطب بةطتنسي   ع لط

م  ةم حة  طيةتبكلنخرى ضبم أسل   لطتخ  س لطتكة لا ننتب  لطسسم لطبشةري طتقو ةخ لطبةطةف بةطبهةة   لطكة ية  

 ئي .حيةة لطسق لطبشةك  لطببي  بشك  كفة. كبة  هتم لطرسم بتشسيع لطبلث لطملبا  ا حرلا لطكيبيةة لطلي    ولن

 األهداف التعليمية :

 عنخ نهة   تخ  س   ل  لطرسم,   ترض أا  ك ا لطبةطف  لبة بةطبمل  ةأل لطتةطي :

 ي   م عه   ولطبف  م عه   أخرىلطمالا  بيم لطكيبيةة لطلي    و لنحيةة لطسق ئ 

   لطر ى لطكيبيةئي   ا لال تبةطةأل وتأثيرهة  ا لطت ةعالأل لطكيبةئي 

  )    لطبةا   ا لننتب  لطلي    ولطت ةعالأل لطكيبيةئي    لطبةا  لطلي 

   كيبيةئي  لنحبةض لن يني 

 هم تركيف لطبروتينةأل  و لطرتف لن بم  طبني  لطبروتينةأل  

 ينةأل  ووفةئ هة إنشةة لطبروت 

   بني  للنق بةأل وعالاتهة بةط في   للنق بي 

   تنتيم وت بي  لننشب  للنق بي 
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 و  لطم ل   لطبسةعخ    تبةئم للنق بةأل (  ا أنشب  للنق بةأل  

 و  للنق بةأل  ا لطتسبف بةن رلض و لطكشف عنهة  

   كيبيةئي  لطسكةكر و ولطخهنيةأل ولنحبةض لطن و 

 لطسكةكر و ولطخهنيةأل و لنحبةض لن يني  ولنحبةض لطن و  عبليةأل لسترال   

 عبليةأل  لنتةج لطبةا   م خالل تلل  لطسكةكر و ولطخهنيةأل 

 لستمبةل  بة ىة لطكيبيةة لطليةتي  طشر  كي ي  حخوث لن رلض وأعرلضهة 

   ل لية  بشةك لطخلخلية  ط مر   تأثير لسترال  لطسكةكر ولطخهنيةأل ولنحبةةض لن ينية   ةا لطل ةةف علةى لطبيئة 

  ن ر  و  م ضبم نتة   تكة   وتأثير لطتاك   سلبةً أو إ سةبةً على لطبيئ  لطخلخلي  

 خليةة   مر ةة  آخةةر لطنتر ةةةأل حةة ل  و  لنحبةةةض لطن و ةة  وآطيةة  عبةة  لطسينةةةأل  ةةا لطل ةةةف علةةى لطبيئةة  لطخل

 ولط فةئف لطليةتي  طل لي  .

  سةل  مل  ةأل  تكة   طسبيع خال ة لطسسم. مر   تركيف لطهر  نةأل و و هة كنتة  إ 

 عية  لطتةا  مر   لطتركيف لطكيبيةئا طس لئ  لطسسم  ةا حةةطتا لطصةل  ولطبةرض ولطتلةطية  لطكيبةئية  ولطبي ط 

 تسري على هك  لطس لئ  ولطبستمبل   ا لطتش يص لطببا. 

 األهداف المهارية : 

 ة لطسق ئي لطرخ   على ارلة  و هم كتف لطكيبيةة لطلي    و لنحية 

  لطتمرع على لطسال   لطش صي   ا لطب تبر ، عبع لطبمل  ةأل وكتةب  لطترة  ر 

  لست خل  لنعهق  لطب تبر   و مر   لنسةس لطملبا طمبلهة 

    مر   كي ي  لتبةع لطتمليبةأل لط ةص  بةط ل ص ولطتسة   لطب بر  

  تللي  لطنتةئج  م لطتسة   ولطت ص  الستنتةعةأل علبي 

 ن لا  لطس لئ   لستمبةل 

    تل ير لطبلةطي  وتلخ خ   ع  لطلة  ي  ولطرةعخ 

 طرق تلخ خ تركيق لطبروتينةأل 

 طرق لست الص و تنري  لطبروتينةأل 

  لس  لطم ل   لطب ثر  على لطت ةعالأل للنق بي   

  تلخ خ ن ع لطسكةكر  م خالل لطت ةعالأل لطكيبيةئي 

 يم عبلي  لطرحالا لطكهربةئا طبروتيم لطهيب عل ب 

    عبليةة  تلخ ةةخ لطبصةةب  لط  لثيةة   ةةم خةةالل عبليةة  ت ةعةة  لطبلبةةر  لطسلسةةلا و ابةةع  ةةةDNA ةأل بةلنق بةة

   DNAلطرةطم  لطبلخ   وعبلي  لطرحالا لطكهربةئا طبة  

    هم وتببي  لطبمل  ةتي  لطلي  

 علم وظائف األعضاء

 األهداف العامة:

    ة على عب  أعهق  لطسسم لطب تل   وطرق  تنتيبهتقو خ لطبةطف ببمل  ةأل شة ل  وحخ    ح ل أسل

  ست ى لط لي , ولنع ةة وأعهق  لطسسم لطبشري.

 تب  ا ننلطتنسي   ع لط روع لطببي  لنخرى طتخ  س علم وفةئف لنع ةة ضبم أسل   لطتخ  س لطتكة ل

 فة.لطسسم لطبشري طتقو خ لطبةطف بةطبهة   لطكة ي  طيتبكم  م ح  لطبشةك  لطببي  بشك  ك

 سسةألتشسيع لطبلث لطملبا  ا حر  علم وفةئف لنع ةة ضبم لط رع أو بةطتمةوا  ع لط روع أو لطب  

 لطببي  لنخرى.

 األهداف التعليمية:

 عنخ نهة   تخ  س  سةق علم وفةئف لنع ةة  ت اع أا  كتسف لطبةطف ك ةة   لل ف   ا  سةطا:    

لطبةطةةف  ةةم تلخ ةةخ ووصةةف  كبةةا ونةة عا( و نةاشةة  لطب لضةةيع    لطكهنيةة   لطبمر ةة (: حيةةث  ةةتبكم لطبهةةة -أ  

 لطتةطي .

 . لطببة ئ ولنسس لطتا  لة و بهة لطسسم على لطبيئ  لطخلخلي 
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 .  بة ئ عب  أعهق  لطسسم لطب تل   بشك   ن ر  وضبم نتة   تكة  

 يم, عةخ  ألوكسةسلطريم لطببيمي  طبمض ايةسةأل لطسسم لطبسترر     ست ى طي   ة  ا لطخ , لط ةا  لطسقئةا ط

 لطكر ةأل لطلبر, لط  .( و كي ي  ترييم لطبتايرلأل.

 ةطة   بة ئ وأسس عب  آطية  لطتمة  ض  ةم ابة  أعهةق  لطسسةم لطب تل ة  طلمة    إطةى وضةع لالسةتررل   ةا ح

 حخوث لضبرل   ة.

 م. ولطتا تبكنق  طبهة لأل لطمبلي : عنخ نهة   تخ  س لطبسةق  ت اع لكتسة  لطبةطف لطبهة لأل لطمبلي    لطتةطي ل - 

 ة وكبية. من  لطتمة    ع لطلي لنةأل لطب تبر   ولننسس  لطلي  طللص ل على نتةئج علبي   بكم ترييبهة  

   طرلةف لتشاي  عخ   م لنعهق  لطببي  طريةس ث لبت و تايرلأل طبيمية   ةا عسةم للنسةةا  كةأعهق  ت بةي

 لطكهربةئا, ايةس ضا  لطخ , ايةس وفةئف لطرئ , لط  .(.

 .  أتبةع لط ب لأل لطملبي  لل شة    طللص ل على لطنتةئج لطملبي  لطب تبر 

 . تسسي  وعخوط  لطنتةئج لطمبلي  لطبستلصل 

  . لطتللي  لطكبا طلنتةئج لطملبي  ب بنهة عرض لطبمل  ةأل بشك   س   بيةني 

 .  لست الص لطنتةئج لطملبي   م لطتسة   لطب تبر 

 ش  ي أ ة  لطبلب  أو بشك  ترر ر علبا  كت  . ترخ م لطنتةئج لطملبي  بشك  عرض 

 نةق  ةم لستمبةل لطلةس    لنارلص لطصلب  أو شبك  لالنترنيت( طللص ل على  مل  ةأل علبي  حخ    تبك

 للعةب  على أو ح  بمض لطبشةك  لطملبي  لطتا   لعههة خالل   لستق. 

 قسم علم األدوية

 األهداف العامة:

لطالز ة   علم لن و   ه   سةةعخ  لطبةطةف الكتسةة  لطبمل  ةةأل ولطبهةة لأل ولطب لاةفإا لطهخع لطرئيس  م تملم 

 ل  مل  ةأل شةلطتا  ت هلق الستمبةل لطخولة بص    صليل  أ ين  و مةط  . كبة  هخع لطرسم لطى تقو خ لطبةطف بب

لطسةنبيةة   وحخ  ةة  حةة ل  سةةة يع لن و ةة  وطةةرق عبلهةةة و مر ةة   ولعةةا ونةة لها لسةةتمبةطهة و مر ةة  أثة هةةة

 وتخلخالتهة لطخولئي . 

 :األهداف التعليمية

  وخصةئصهة: عنخ نهة   تخ  س  ة   علم لن و     ترض لا  ك ا لطبةطف  لبة بةطبمل  ةأل لطتةطي  ح ل لن و  

 تمبةطهة لن و ةة  لطرئيسةةي  لطتةةا  سةةت خ هة خةةالل حيةتةةق لطمبليةة  لطسةةر ر   ولطتمةةرع علةةى  ولعةةا ونةة لها لسةة

ركيةق م خةالل لطت طسةنبي  لطبلتبل  لطتا اخ  تسببهة وتخلخالتهة لطخولئي   ع لن و   لنخرى ووطب ولنضرل  ل

ت  ةي  بةيم على لطبب   لطرئيسا طلبسب ع  و م ثم  رة ن  لن و   لنخةرى بةق  ةع لطرةخ   علةى لطبرة نة  ولط

 أ رل  ك   سب ع  وبيم لطبسب عةأل لطبتشةبه   ا عبلهة.

 لطةخولة  مل  ةأل لط ةص  ببرق إعبةة لن و   ولنتشة  لن و    ا لطسسم و أسةل   حبة تمر ف لطبةطف بةطب

  ةة    أو ال ةةا لطةةخ  وبب لاةةع تةةأثير لطةةخولة لطبمبةةى  لطبسةةتربالأل, للنق بةةةأل, لالطتلةةة  لطكيبيةةةئا ببةة ل  ع

 ع      ا لطسسم, لطتأثير على ت ةعالأل كيبةو    ا لطسسم و ة إطى وطب(. 

 ةطبمل  ةأل لط ةص  ببرق ل ض لو لسترال  لن و   وطرحهة  م لطسسم.تمر ف لطبةطف ب 

    يهةةة تمر ةةف لطبةطةةف بةطبمل  ةةةأل لط ةصةة  بةةخولعا لسةةتمبةل لن و ةة  لي لطلةةةالأل لطبرضةةي  لطتةةا تسةةتمب

 ون لها لستمبةطهة أي لطلةالأل لطتا ال  س ز لست خل  تلب لن و    يهة. 

 طتخلخالأل. لهب   ع لن و   لنخرى وكيف  بكم تسنف ولطلخ  م تلب تمر ف لطبةطف بةطتخلخالأل لطخولئي  لطب 

  طبستمبل  و   لتمر ف لطبةطف بةنسس لطمة   طمالج أ رلض أعهق  لطسسم لطب تل   ولن رلض لط بي   ولن

 بهكل لط ص ص. 

  طبسةةةح  لأو تمر ةةف لطبةطةةف بةنسةةس لطمة ةة  طلسرعةة  لطبنةسةةب  لعبةةةة لطةةخولة لسةةتنة ل إطةةى لطمبةةر أو لطةة زا

 لطسبلي  طلسسم. 

 لطررحة  للطبة  بببخأ إعبةة أك ر  م  ولة  ا ن س لط اةت طةبمض لطلةةالأل لطبرضةي  لط ةصة    ة  لطتةخ ا و

 ولن رلض لالنتةني  لطشخ خ  . 

  .تمر ف لطبةطف بةط ص   لطنتة ي  وطر ر  كتةبتهة ولطشروط لط لعف ت  رهة  يهة 
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  يم بةأ رلض   إطى لنط ةل أو لطل ل   أو لن هةأل لطبرضمةأل أو لطبصةبللطبة  بأسس و بة ئ إعبةة لن و

 لطكبخ أو لطكليتيم.  

 األهداف والمهارات العملية :

 عنخ نهة   تخ  س لطبة    ت اع لكتسة  لطبةطف لطبهة لأل لطمبلي  لطتةطي  : 

 مالج  رض  ميم.للطبة  وللحةط  بةختية  لطخولة لن     م بيم أ و   لطبسب ع  لطبستمبل  ط   

 لط صةة    للطبةةة  بةطبر رةة  لطب لةةى طكتةبةة  لط صةة   لطنتة يةة  بةطشةةك  لطنتةةة ا ولطشةةروط لط لعةةف ت  رهةةة  ةةا

 لعبةئهة لطشك  لطرةن نا لطصليح. 

 ر رة  علةى للطبة  بةنسل   لطبنةسف لعبةة لن و    عم طر   لط م أو لطلرم أو   ضمية( وأ  ةلي  كة  ط

 بتأثير لطكبخ على لطخولة لطبمبى  ب  ة.   لنخرى  ع للطبة 

   ة طتمة ة   مهةلإبالغ لطبر ض ببر ر  لستمبةل لطخولة ولطسرع  لطبنةسب  ولنعرلض لطسةنبي  لطبلتبل  وكي ي

. 

 طلسة ة إطةى لطرخ   على تلخ خ لط ات لطكي  سف  يق لطت اف عم إعبةة  ولة  ميم أو تايير طر   للعبةة ول

 . طر ر  أخرى طإعبةة

 .لستمبةل لطسخلول لطببي  طلسة  لطسرع  وخةص  طألط ةل ولطشي خ لعتبة ل على لط زا ولطب ل 

 م بةأ رلض لت ةو لالحتيةطةأل لطالز   عنخ إعبةة لن و   إطى لطل ل ة  أو لن هةةأل لطبرضةمةأل  أو لطبصةةبي

 لطكبخ أو لطكليتيم .

 وعلم االمرات قسم األحياء الدقيقة والمناعة الطبية

 اء الدقيقةاألحي

 األهداف العامة:

 ف تركي  مر   لطبكتر ة ولط يروسةأل ولط بر ةأل لطتا تسبف لطمخ خ  م لن رلض  مر   كة ل   م حيث

 لطبيكرو  واخ تق على حخوث لطبرض و طرق لطتش يص ولطمالج

 مر   لطب يليةأل لطببي  واخ تهة على حخوث لطبرض و طرق لطتش يص ولطمالج  

 با تمرع على لطسرلثيم لطب تل   لطبسبب  طأل رلض عم طر   لط لص لطبيكروسك تخ  ف لطبةطف على لط 

 ة وإعةرلة تخ  ف لطبةطف على عقل أن لع لطبكتر ة ولطب يليةةأل  ةا لطمينةةأل لطببية  لطتةا  ةتم  لصةهة  سهر نة

سةي  لالختبة لأل لطبمبلية  لطالز ة  طبمر ة  لطبيكةرو  لطبسةبف طلبةرض بةلضةة   إطةى إعةرلة  لة ص لطلسة

 طلب ة لأل لطلي   

 علم المناعة الطبية

 األهداف العامة:

 ةعة  و كةكطبتمر ف لطبةطف على  ك نةأل لطبنةع  لطببيمي  ولطبنةعة  لطبكتسةب  و لطبة ل  لطتةا تنشة  عهةةز لطبن 

 تك  م ووفي   لنعسة  لطب ة  

              تمر ةةةةةةةةةف لطبةطةةةةةةةةةف علةةةةةةةةةى   لصةةةةةةةةة ةأل لط ال ةةةةةةةةةة لطبنةعيةةةةةةةةة  وطر رةةةةةةةةة  عبلهةةةةةةةةةة و و هةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةا                                          

 لطسهةز لطبنةعا ولطمنةصر لطبسةعخ   ا لطسهةز لطبنةعا 

 علةى  تمر ف وتخ  ف لطبةطف على لالختبة لأل لطبمبلي  لطب تل   لطتا تست خ   ةا تشة يص   تلةف لن ةرلض

 أسةس لطت ةع  لطنةتج بيم لنعسة  لطب ة   ولننتيسيم

 ى لن ةةةةةةةةرلض لطنةتسةةةةةةةة  عةةةةةةةةم لط لةةةةةةةةة   ةةةةةةةةا لطبنةعةةةةةةةة  لطببيميةةةةةةةةة                        ةةةةةةةةتم تمر ةةةةةةةةف لطبةطةةةةةةةةف علةةةةةةةةة                                                     

 ننسس لولطبنةع  لطبكتسب  و عالا  عهةز لطبنةع  بةنو ل  ولطلسةسي  وأ رلض لطبنةع  لطكلتي  ونر  

 علم األمرات

 األهداف العامة:

ةأل لطكة لةة  عةةم كي يةة  حةةخوث لن ةرلض وأسةةبةبهة وت سةةير لنعةةرلض ولطمال ةةةأل لطبرضةةي  وكةةكطب ترةخ م لطبمل  ةة

 مر ةة  كة لةة  عةةم لطبيكروبةةةأل لطخايرةة  لطتةةا تصةةيف للنسةةةا وطةةرق لطتشةة يص ولطمةةالج طأل ةةرلض لطنةشةةئ  عةةم 

و    ا حبة   للنسةا لطمخوى بةطبيكروبةأل بةلضة   إطى  مر   لطبك نةأل لطرئيسي  طسهةز لطبنةع   ا للنسةا و 

 م لن رلض لطب تل   وككطب  مر   لن رلض لطنةتسة  عةم وعة   خلة   ةا  ك نةةأل عهةةز لطبنةعة   إضةة   إطةى 
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 مر   أسةسيةأل لطبف لطشرعا  م حيث  مةطسة  لطلةةالأل لطببية  وو لطمالاة  لطشةرعي  وطةرق ت ثيرهةة ولكتسةة  

 ةطستهةلطبهة    ا تش يص حةالأل لطتسبم وأسبةبهة وطرق  م

 األهداف التعليمية:

 على لطبةطف أا  ك ا اة   على ت هم ولكتسة  لطبمل  ةأل  ا:

 أوال : في مساق علم األمرات

 مر   لن رلض لطب تل   وأسبةبهة  

 ق مر   لط ل  لطكي  صيف لط ال ة إثنةة لطبرض وكي ي  تأثير وطب لط ل  على لطسهةز ووفي ت 

  لنعرلض ولطمال ةأل لطنةتس  عم لن رلض لكتسة  لطبمر   ولطرخ   على تللي 

 األهداف المهارية:

 على لطبةطف أا  ك ا اة  ل على تش يص لن رلض أو سبف لط  ة  عم طر  :

   تةةخ  ف لطبةطةةف علةةى كي يةة  تل ةةير لطمينةةةأل طلخ لسةة  بكة ةة  لطبةةرق   ةةةل وطةةب لخةةك عينةة  ب لسةةب  للبةةر

 needle aspiration    ولخك عين  عرلحية )biopsy ولخةك عينة  عرلحية   سبةخ )   Frozen section 

biopsy) 

 تخ  ف لطبةطف على طرق ح و لطمينةأل لطببي  و كي ي  إ سةطهة إطى لطب تبر 

   تخ  ف لطبةطف على كي ي  عبة  لطشةرلئحslidesلض ( و   لسةتهة و لكتسةة  لطبرةخ   علةى تشة يص لن ةر

 لطبهب  ولطشةئم 

 ببيمي   م لطلةالأل لطبشك ك  يهة  لص لطس   وتبييق عال ةأل لط  ة  لط 

 تملم كي ي  لطتمة    ع لطلةالأل لطبرضي  وو لطمالا  بةطر لنيم لطشرعي  و كي ي  ت ثيرهة. 

 .لكتسة  لطبهة    ا تش يص حةالأل لطتسبم و أسبةبهة و طرق  مةطستهة 

 الصحة العامةقسم 

 األهداف العامة:

علةى  على لطصةل  تا تبكنق  م  هم تأثير لطسل ك ولطمة لأل ولطبيئ تقو خ لطبةطف بةطبمل  ةأل ولطبهة   لطببل ب  لط

خ ع  أوطي  بةط , وبكطب  تم تهيئ  لطبةطف طيمب  كببيف  ستبع و عة  كي ي  لطتمة    مهة ست ى لط ر  ولطبستبع و

طرعة ة  بة لنسةس و ك ا اة  ل على إعرلة لطبل ث لطبيخلني  لط بةئي  وأا  ك ا ع  ل  ةةعال  ةى  سةةل لطنهة ض

 لطصلي  ولط اة    م لن رلض.

 األهداف التعليمية:

 أا  ك ا لطبةطف اة  ل على:

 رل ةا إ  لك أهبي  ايةس نسب  حخوث لن رلض ونسف ت زعهة على  ست ى لط ر  لو لطسةنس لو لطب اةع لطسا

 وللطبة  بأسةطيف للحصةة لطببا

   لطبتمخ   مر   ن عي  لن رلض لطتا تك ر  ى لطبست  ةأل لالعتبةعي 

 ي (. مر   طرق لطسيبر  على ولط اة    م لن رلض   لطت عي  , لطتبميم, لطمالعةأل لط اةئي  ولطبب 

 .مر    لطهيك  لطتنتيبا وأسل   عب  نتة  لطرعة   لطصلي   ا لطبستبع لطبللى  

 ثر سةلبة لو   لطتةا تة كةنيلطتمرع على لطم ل   لطسل كي , لطبيئي , الاتصة   , لط رة ي , لطخ ني , لالعتبةعي  ولطسة

 .إ سةبة على لطصل  ولطبرض

 األهداف المهارية:

 ة ون عية   كتسف طبةطف ك ةةتق لطملبي   م خالل ز ة لأل  يخلني  طلبرلكق لطصلي  طلتمرع على طبيم  عبلهة

 لط خ ةأل لطتا ترخ هة و م أ  ل  هك  لطبرلكق

o ركق لطكشف لطببكر عم للعةاةأل  

o  رلكق لن     ولطب  ط  

o  لطبرلكق لطصلي  لنوطي 

o   عيةةة لأل لطبصةةةنع لطبلليةة  كبصةةنع لطب تةةةس ولط  سةة ةأل وغيرهةةة طلتمةةرع علةةى طبيمةة  إصةةةبةأل لطمبةة

 Occupational Diseases) 
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  لكتسة  لط بر  ولطبهة    م خاللskill lab)) م: عم طر   حلرةأل لطنرةش ولطسبينة لأل ولطتا تبكم  

o خ م ولط ل ص لط لعف لطرية  بهة طل  هةك  لطبشةكل   ةع ترة  تخل س  شكل  صلي  ثم وضع للعرلةلأل

 عرض ش  ي أو تلر ري  م اب  لطبلب 

o لاترل  خب  ووسةئ  طتايير لطسل ك لالعتبةعا طارض لطنه ض بةطبست ى لطصلا لطبستبما 

o رىتلخ خ لنسةطيف لطك  ة  طالتصةل بيم لطبرلكق لطصلي   م عه  ولطبر ض وعةئلتق  م عه  أخ 

o  بة ئ للحصةة ولطلةس   طتللي   مل  ةأل صلي  إحصةئي  و نةاش  نتةئسهة لست خل  

 والطب الشرعي قسم األمرات الباطنية

 األمرات الباطنية

 األهداف العامة : 

 ةم خةالل لطبلةضةرلأل ولالعتبةةةع لطصةبةحا ولطبنةاشةةأل ولطبةةرو  علةى لطبرضةى  ةةع لنخصةةئييم  هةخع اسةةم 

طنية   رلض لطبةمل  ةأل لطببي  ولطبهة لأل لطسر ر   لطالز    طتش يص و مةطس  لنلطبةطني  إطى تقو خ لطبلب  بةطب

   طتشة يص لطمة   وللطبة  بةطبهة لأل لطالز   ط هم لطتركيف لط سةي ط عا طلسسةم ولنعةرلض ولطمال ةةأل لطسةر ر

ةئم  رلض لطشةلن رلض وإعرلة وتللي  لط ل صةأل لطب تبر   وللشمةعي  لطالز   طلتشة يص و ةم  مةطسة  لن ة

 عالعة صليلية حسف لنص ل .

 األهداف التعليمية:

 . لطتقو  بةطب ةهيم ولطبمل  ةأل لط رو    طترخ م لطمنة   لنوطي  طلبرضى 

 . لكتسة  لطبمل  ةأل لنسةسي  ولط رو     ا تش يص وعالج لن رلض 

 ث عةطبيةةة حسةةف لطبلةة  لطةةتبكم  ةةم تشةة يص لن ةةرلض وعالعهةةة بةةةطبرق لط مةطةة  ولطبأ  نةة  ولطبمتةةرع بهةةة

 . Evidence-based Medicineولن ط 

 األهداف المهارية :

 .لخك لطسير  لطبرضي  طك   ر ض بةطشك  لطكة   لطكي  سةعخ  ا تش يص لن رلض 

 رلض .لن  لكتسة  لطبرخ   على لطبنةاش  لطملبي  لطصليل  لطببين  على لطبرلهيم  ولطخ لسةأل طتش يص 

  يف ابةة  تبر ةة  لطب يةةخ   ةةا تشةة يص لن ةةرلض وعةةخ  لطلسةة ة طتلةطيةة  لطبةهتةة  لطتكةةةط مر ةة  أي لطتلليةة  لطب

 إعرلة لط ل ص لط رو    ولنسةسي .

 .لكتسة  خبر   ا عالج لن رلض بأ    لنسةطيف 

 لأل ختبة لال ةنق لطملبي  وللخالص  ا  مةطس  لطبر ض ولحترل  لطبر ض وح   نةاش  حةطتق  مق ولال

 سةئر أعقلة لط ر   لطببا .لطب ع    ولحترل  

   الطب الشرعي

 األهداف العامة :  

 تبييق حةالأل لط  ة  لطببيمي  وغير لطببيمي  وأسبةبهة 

 . لطن لحا لطرةن ني  طلببة سةأل لطببي  و أسةسيةأل لطببة سةأل لطببي 

 .لنسةسيةأل  ا  مةطس  لطلةالأل لطببي  وو لطمالا  لطشرعي  و طرق ت ثيرهة 

 بةطب ل  لطسة  . أن لعهة وطرق تش يصهة و عالعهة. أسةسيةأل لطتسبم 

  تملم طرق كتةب  لطترة  ر لطببي   ا لطلةالأل لطشرعي 

 األهداف المهارية:

  لص لطس   وتبييق عال ةأل لط  ة  لطببيمي   م لطلةالأل لطبشك ك  يهة  

  ت ثيرهة. تملم كي ي  لطتمة    ع لطلةالأل لطبرضي  وو لطمالا  بةطر لنيم لطشرعي  و كي ي 

 .لكتسة  لطبهة    ا تش يص حةالأل لطتسبم و أسبةبهة و طرق  مةطستهة 

 قسم الجراحة العامة والتخدير

 األهداف العامة:

تقو ةخ لنعيةةل لطسخ ةخ   ةم خر سةا لطكلية  بةطبمل  ةةأل ولطبهةة لأل لطتةا تبكةم لطببيةف  ةم لطتمة ة   ةع لطلةةةالأل 

تمة ة   ةع لطلةةالأل لطسرلحية  لطبة ئة  وعلةى  أسةهة حةلةالأل لطلة ل ث لطسرلحي  بةطترني  لطلخ  ة  وكةلكطب كي ية  لط
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وكي ي  لالست ة    م طرق لطت خ ر لطب تل ة  وكي ية  لسةتمبةطهة  ةا لطلةةالأل لطبة ئة  وكةكطب تةخ  ف لط ةر ج علةى 

 لستمبةل طرق لطمنة   لطل ي   لنرةو لطبر ض.

 األهداف  التعليمية:

   لحية  وطةرق تبكنةً  م  هم لطم ل   لطبسبب  ولطي  حخوث لطلةالأل لطسر ت اع  م خر ج كلي  لطبف أا  ك ا

ل ئ تش يصةهة وعةالج هةك  لطلةةالأل وكةكطب لطلةةالأل لطسرلحية  لطبة ئة  ببةة  يهةة حةةالأل للصةةبةأل ولطبةة 

 لطسرلحي  .

 طةى لخك لطسير  لطبرضي  ولطتبكم  م لط لةص لطسةر ري ولسةتمبةل لط سةةئ  لطتش يصةي  لنخةرى طل صة ل إ

 ش يص لطنهةئا.لطت

 . إعبةة  ة  لتةعق لطبر ض  م لطس لئ  ولن ال  بةط   خ وككطب نر  لطخ  إول كةنت هنةك حةع 

 .لطبمر   ب سةئ  لطتمريم ولطتبهير ولستمبةالأل لطب ة لأل لطلي    بشك  صليح 

 طسةنبي  لض  مر   أن لع لن و   لطبستمبل   ا لطت خ ر لطب ضما ولطكلا وطرق إعبةئهة ولحتبةالأل لنعرل

 وكي ي  لطتالف عليهة.

  خعم تةعرض لطلةالأل لطبرضي  لطسرلحي  خةالل لطللرةةأل لطببية  شةة حةً لنعةرلض ولطمال ةةأل لطببية  لطتةا

 لطتش يص لطبت اع.

 .طلف لط ل صةأل لطب تبر   ولطص   للشمةعي  لطالز   طل ص ل إطى لطتش يص لطنهةئا 

  اكتساب المهارات العملية:

 لطسرو  ولطنق ف وترييم   ع  لط ب     ا لطلةالأل لطسرلحي  وخص صةً لطبة ئ . لطمنة   بلةالأل 

   طب ةنة , للكتسة  لطبهةة لأل لنسةسةي  لطالز ة  عرلحيةةً   ة  إ خةةل أنبة   طلبمةخ   ةم خةالل لننةف,  اسةبر

رلج ط ةسلف عينةةأل لطةخ , تقو ةخ لطبةر ض بةطسة لئ  عبةر لط   ةخ, لطتمة ة   ةع لطلةةالأل لطبسةيب    ة   ةتح ل

 وتنتيف لطسرو  وإعرلة للسمة ةأل لنوطي .

 . لطبمر   لطتة    ا كي ي  تل ير لطبر ض اب  إعرلة لطسرلح  ولطبتةبم  بمخ لطمبلي 

 . ح    لطمبليةأل لطسرلحي  ولكتسة  بمض لطبهة لأل     ا   لطسرو 

 .إعرلة بمض لطمبليةأل لطسرلحي  لطصارى 

 قسم الجراحة الخاصة

 األهداف العامة:

صةةةتهة  م لطبمل  ةةةأل لطكة لةة  ولطبهةةة لأل لطتةةا  كتسةةبهة لطبةطةةف  ةةم لطتمة ةة   ةةع لطلةةةالأل لطسرلحيةة  بت صترةةخ

 -لطب تل  :

   عرلح  لطمتة  ولطب ةص  ولطكس 

  عرلح  لطخ ةغ ولنعصة 

  عرلح  لطبسةطب لطب طي 

 عرلح  لطمي ا 

  عرلح  لننف ولنوا ولطلنسر 

   عرلح  لطلروق ولطتر  م ولطتسبي 

 ف التعليمية:األهدا

 .إترةا لطبةطف لخك لطسير  لطبرضي  وكي ي  لط لص لطسر ري  ا ك   رع 

 . كي ي  طلف لط ل صةأل طل ص ل إطى لطتش يص لنار 

 . لطتمة    ع لطلةالأل لطبة ئ   ا ك   رع  م  روع لطسرلح  لط ةص 

 . لطمنة   لنوطي  لطالز   طك   رع  م  روع لطسرلحةأل لطت صصي 

 ا  ا كي ي   سةعخ  لطبر ض  ا ك   رع ت صصا  ا لطسرلحةأل لطب تل  .لطتمة   لطمبل 

  للطبةةة  بمةة ل ض لط بةة     ةةا كةة  ت صةةص وسةةرع  ترتيةةف لطلصةة ل علةةى لستشةةة   ووي لالختصةةةص

 لعرلة لطالز  وتسنف لطب ةع ةأل.

 اكتساب المهارات المختلفة في كل فرع من الجراحات الخاصة:
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 لطكسر وللسمة ةأل لنوطي  لطالز  . كي ي  لطتمة   لنوطا بمخ حص ل 

  يةة  تسنةةف لطترةخ ر لطصةةليح ط بةة    إصةةةب  لطةةخ ةغ ولطمبةة   لط رةةري ولت ةةةو لطةةالز  طبنةةع تةةخه   لطلةطةة  وكي

 لطبر ض لطب ةع ةأل لطب تل   و ببة لطرةتل .

 .  كي ي  إ خةل لطرسبر  لطب طي  إطى لطب ةن  ببر ر  سلس 

 ض أ رلض لطسهةز لطب طا لطسرلحي .كي ي  تلخ خ لطمال ةأل لنوطي  طبم 

   طار بة  للكتسة   هة لأل تبييق لن رلض لطسرلحي  طألنف ولنوا ولطلنسر  ولطتبكم  ةم لسةت رلج لنعسةة

  م لننف ولنوا.

 .  لكتسة   هة لأل لطبمةطس  لنوطي  لصةبةأل لطلروق لطصاير  وبأن لعهة لطب تل 

 قسم النسائية والتوليد

 األهداف العامة:

نسةبية  خ ة  و للهخع لطرسم على تقو خ لط ر ج بةطبمل  ةأل و لطبهة لأل لط رو    و لنسةسي  طترخ م لطرعة   لطت طي 

ل  حةخ  ةً ببرق تشة يص وعةالج لن ةرلض لطنسةةئي  لطشةةئم  ولط سةةئ  لطب تل ة  لطبسةتمب لطشة ل  ولكتسة  لطبمر  

كتسةة  طرق تش يص وعةالج لطمرةم وللخصةة  لطبسةةعخ ول طبنع لطلب  و طرق لستمبةطهة. هكل بةلضة   إطى تملم

 لطبمر   بب تلف لط سةئ  لطتش يصي  لطلخ     ا تش يص وعالج أ رلض لطنسةئي  ولطت طيخ. 

 األهداف التعليمية:

 ل .لطتقو  بةطب ةهيم ولطبمل  ةأل لط رو    ولنسةسي  طترخ م لطرعة   لط طيخ   وللنسةبي  لطشة  

 لنسةسي  ولط رو     ا تش يص وعالج أ رلض لطنسةة. لكتسة  لطبمل  ةأل 

 .لالطالع على   تلف لط ل ص ولط سةئ  لطتش يصي  لطلخ     ا أ رلض لطنسةئي  ولطت طيخ 

  لكتسة  لطبمل  ةأل لط ةص  بةطصل  للنسةبي  ووسةئ  تنتيم لنسر  طل ص ل إطى لن     لآل ن. 

 ج لطمرم وللخصة  لطبسةعخ.لطتقو  بةطبمل  ةأل لطلخ    ح ل تش يص وعال 

 . لكتسة  لطبمر   ح ل  أي لطخ م ولطرةن ا طللب  وللسرةط  وتنتيم لنسر 

 األهداف المهارية:

   لطتبكم  م لطلص ل على لطتة    لطبرضا لطبمب  و إعرلة لط لص لطسر ري لطشة    ع لكتسة

 لط ص صي  لطالز    ا أ رلض لطنسةة ولطت طيخ.

 تشةةة يص لطمال ةةةةأل لطبرضةةةي  ووضةةةع اةئبةةة  بةطتشةةة يص لطت  ةةةيلا طل صةةة ل إطةةةى  لكتسةةةة  لطرةةةخ   علةةةى

 لطتش يص لطنهةئا طللةط  لطبرضي .

 ج تةب  لطماللطرخ   على تبيق لط سةئ  لطتش يصي  لطالز   طللةط  لطبرضي  ووضع لط ب  طلمنة   بةطبر ض وك

 لطالز  طكطب لطبرض.

 لى  رلاب  لطل ل   أثنةة  تر  لطلب .تش يص لطلب  وو لط ب    لطمةطي  و لطرةبلي  ع 

 لةتبكم  ةم لكتسة  لطبهةة    ةا إعةرلة عبلية  لطة ال   لطببيمية  و لطتشة يص لطببكةر طللةةالأل لطايةر طبيمية  ط

 لت ةو للعرلة لطبنةسف طللةط .

 .لكتسة  لط بر   ا للسمة ةأل لنوطي  طللةالأل لطبستمسل   ا لطت طيخ 

  لطبرضى  ا لطمية لأل لطت صصي  لطنسةئي .لكتسة  لطبهة لأل لطالز   طمالج 

 مهارات االتصال:

 .لكتسة  لطبهة   على لطت لص  بيم لطببيف ولطبر ض  ا عالج أ رلض لطنسةئي  ولطت طيخ 

 . لكتسة  لطرةبلي  على لطمب  لطسبةعا  ا تصر ف لنعبةل طلبرضى وعلى   تلف لطبست  ةأل لطصلي 

 تمة    ع لط ر   لطصلا.لن ةن  و للخالص  ا عالج لطبرضى ولط 

 .لطسيبر  لطتة    ا خبر  لطت لص   ع لطبرضى 

 قسم طب األطفال

 األهداف العامة:

 هةةخع لطرسةةم علةةى تقو ةةخ لط ةةر ج بةطبمل  ةةةأل ولطبهةةة لأل لط ةةرو    طترةةخ م لطرعة ةة  لنوطيةة  طألط ةةةل وحةةخ  ا 

 لط ال  , ولطبمر   ببرق تش يص وعالج أ رلض لنط ةل لطشةئم .



                                         جامعة مؤتة/لكلية الطبالخطة اإلستراتيجية        

 جامعة مؤتة سوف تكون بيئة تعليمية صحية للتفوق المهني كلية الطب/ةرؤيال

32 

 

 ف التعليمية:األهدا

 لطتقو  بةطب ةهيم لط رو    و لنسةسي  طترخ م لطمنة   لطصلي  لنوطي  طألط ةل 

 . لكتسة  لطبمل  ةأل لنسةسي  لط رو     ا تش يص وعالج أ رلض لنط ةل لطشةئم 

 . لكتسة  لطبمل  ةأل لط ةص  بةطببةعيم لطصلي 

 كا لطببيما طألط ةل.لطتقو  ببمل  ةأل عم لطنب  لطسسبا ولطتب   لط في ا ولطلر 

 .  لطتبكم  م إ  لك لطتأخر  ا لطنب  ولطتب    ا  رلحلق لطبترخ 

 . لطتبكم  م تبييق لطتش هةأل لط لري  وبمض لن رلض لط  لثي  لطشةئم 

 األهداف المهارية:

 .  لطتبكم  م لطلص ل على تة     رضا  مب  و إعرلة لط لص لطسر ري لطشة 

 ال ةةةةأل لطبرضةةةي  ووضةةةع اةئبةةةق بةطتشةةة يص لطت  ةةةيلا طل صةةة ل إطةةةى لكتسةةةة  لطرةةةخ   علةةةى تشةةة يص لطم

 لطتش يص لطنهةئا.

 .لطرخ   على تبييق لط سةئ  لطتش يصي  لطالز   ووضع خبق طلمنة   بةطبر ض وعالعق 

 . لكتسة  لط بر   ا للسمة ةأل لنوطي  ولطتمة    ع لطلةالأل لطبة ئ 

 طت صصي .لكتسة  لطبهة لأل لطالز   طمالج  رضى لطمية لأل ل 

 .لكتسة   هة   لطت لص  بيم لطببيف ولطب   وأهلق 

 . لكتسة  لطرةبلي  على لطمب  لطسبةعا  ا تصر ف أ    لطبرضى وعلى   تلف لطبست  ةأل لطصلي 

 .لن ةن  وللخالص  ا عالج لطبرضى ولطتمة    ع لط ر   لطصلا 

 

 : 3ملحق 

 المنظومات الدراسية 

سن  لط ةنا طلونول ل ا لطكلي   ا لط ص  لط ةنا  م لطسن  لط ةني  و ا لط صليم   بخأ تخ  س لطبنت  ةأل لطخ لسي 

 لط ةط   وعلى لطشك  لطتةطا: 

 رقم المساق

 

 عدد الساعات المعتمدة السنة الدراسية اسم المساق

2الثانية/الفصل  منظومة الجهاز الحركي 1500202  6 

2الثانية/الفصل  منظومة الجهاز الهضمي 1500203  6 

الغدد الصم واالستقالب ةمنظوم 1500204 2الثانية/الفصل    5 

1الثالثة/الفصل  منظومة الجهاز التنفسي 1500306  4 

1الثالثة/الفصل  منظومة الجهاز القلبي الوعائي 1500307  5 

(1منظومة الجهاز العصبي ) 1500308 1الثالثة/الفصل    5 

(2منظومة الجهاز العصبي ) 1500309 2ة/الفصل الثالث   4 

2الثالثة/الفصل  منظومة الجهاز اللمفاوي والدم 1500310  5 

2الثالثة/الفصل  منظومة الجهاز البولي والتناسلي 1500312  6 

 

 منظومات السنة الثانية

 منظومة الجهاز الحركي والجلد .1

توصيف المنهج:   

 ة  سم   لس    طلسبتملر  بةنعهق  لط في ي تنةول هكل لطبسةق لطخ لسا ولطبمتبخ على تخلخ  لطمل   لنسةسي  لط

  تمل  بةطسهةز لطم لا لطلركا ولطسلخ  ا لطصل  ولطبرض.
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 ةة, علم لنع تابا لطبمل  ةأل لطبتملر  بةطسهةز لطم لا لطلركا ولطسلخ  م عةنف أاسة  عل   لطتشر ح, وفةئف 

 م خالل  طبسةقلطمبلي  لطتمليبي  بهكل لن رلض لطمة , لن و   ولطمالج ولطبيكروبةأل لطخاير . و تم تلري  ل

                                                      ال . م لطب لطبلةضرلأل وحلرةأل لطنرةش لطب سم  ولطنخولأل لطملبي  بسةنف تببي  طرق لطتملم لطب عق ولتيةً 

 توزيع المحاضرات في مساق الجهاز العضلي الحركي والجلدي

رات النظريةالمحاض االختصاص  المناقشات الدروس العملية 

أنسجة( 2تشريح+  3) 5 18 واالنسجه واالجنه التشريح التشريح  2 

 1 - 4 علم الفي يولوجي

 1 - 5 ويهالكيمياء الحي

 1 2 5 الباثولوجي

 1 1 5 األحياء الدقيقة

 1 - 8 علم األدوية

 0 - 2 طب المجتمع

 - - 1 الطب الباطني 

 - - 1 الجراحة

 7 8 49 العدد الكلي

 

 2. منظومة الجهاز الهضمي

 توصيف المنهج:

 ة لسسم   لس ي  ط تنةول هكل لطبسةق لطخ لسا لطبمتبخ على تخلخ  لطمل   لنسةسي  لطبتملر  بةنعهق  لط في   

  تمل  بةطسهةز لطه با  ا لطصل  ولطبرض.

 رلضتشر ح , وفةئف لنع ةة وعلم لنتابا لطبمل  ةأل لطبتملر  بةطسهةز لطه با  م عةنف عل   لط  

لةضرلأل خالل لطب ةق  ملطمة , لن و   ولطمالج , لطبيكروبةأل لطخاير . و تم تلري  لطمبلي  لطتمليبي  بهكل لطبس

                                                . وحلرةأل لطنرةش لطب سم  ولطنخولأل لطملبي  بسةنف تببي  طرق لطتملم لطب عق ولتيةً  م لطبال

 توزيع المحاضرات في مساق الجهاز الهضمي  

 المناقشات الدروس العملية المحاضرات النظرية االختصاص

أنسجة( 2تشريح+  3) 5 14 واالنسجه واالجنه التشريح التشريح  1 

 1 - 6 علم الفي يولوجي

 1 - 4 الكيمياء الحيوية

 1 4 9 الباثولوجي

 1 3 8 األحياء الدقيقة

 1 1 5 علم األدوية

 0 - 2 طب المجتمع

 - - 1 الطب الباطني 

 - - 1 الجراحة

 6 13 50 العدد الكلي

 

 3. منظومة جهاز الغدد الصم واالستقالب

 توصيف المنهج:

  ة  تمل  م   لس   طلسس  تنةول هكل لطبسةق لطخ لسا لطبمتبخ على تخلخ  لطمل   لنسةسي  لطبتملر  بةنعهق  لط في ي

 بسهةز لطاخ  لطصم ولالسترال   ا لطصل  ولطبرض.
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 لطمة ,   رلضوتابا لطبمل  ةأل لطبتملر  بسهةز لطاخ  لطصم  م عةنف عل   لطتشر ح , وفةئف لنع ةة وعلم لن

ليبي  بهكل بلي  لطتم  لطملن و   ولطمالج , لطبيكروبةأل لطخاير . ولالسترال   م نةحي  لطكيبيةة لطلي   . و تم تلري

ً م لطببسةق  م خالل لطبلةضرلأل وحلرةأل لطنرةش لطب سم  ولطنخولأل لطملبي  بسةنف تببي  طرق لطتمللط   عق ولتية

            م لطبال .     

 توزيع المحاضرات في  منظومة جهاز الغدد الصم واالستقالب 

 المناقشات الدروس العملية المحاضرات النظرية االختصاص  

سجه واالجنهواالن التشريح التشريح  5 2 2 

 1 - 9 علم الفي يولوجي

 2 - 24 الكيمياء الحيوية

 1 2 4 الباثولوجي

 1 - 7 علم األدوية

 1 - 1 طب المجتمع

 - - 1 الطب الباطني 

 - - 1 الجراحة

 8 4 52 العدد الكلي

 

 منظومات السنة الثالثة

. منظومة الجهاز التنفسي1  

 توصيف المنهج:

 ة لسسم   لسطي ي  ق لطخ لسا ولطبمتبخ على تخلخ  لطمل   لنسةسي  لطبتملر  بةنعهق  لط ف تنةول هكل لطبسة   

  تمل  بةطسهةز لطتن سا  ا لطصل  ولطبرض.

  ض ن رللوتابا لطبمل  ةأل لطبتملر  بةطسهةز لطتن سا  م عةنف عل   لطتشر ح , وفةئف لنع ةة وعلم

سةل بير   ا      كاير  بةالضة   لطا   لس  لطم ل   لطتا تب   خبلطمة , لن و   ولطمالج , لطبيكروبةأل لطخ

ق  م هكل لطبسةبي  بلطصل  لطبهني   يبة  تمل  بةن رلض لطبهني  طلسهةز لطتن سا. و تم تلري  لطمبلي  لطتملي

ً  ولتي خالل لطبلةضرلأل وحلرةأل لطنرةش لطب سم  ولطنخولأل لطملبي  بسةنف تببي  طرق لطتملم لطب عق م ة

 لطبال .                                                         

 توزيع المحاضرات في مساق الجهاز التنفسي

 المناقشات الدروس العملية المحاضرات النظرية االختصاص

 1 2 7 واالنسجه واالجنه التشريح التشريح

 1 1 10 علم الفي يولوجي

 0 - 5 الكيمياء الحيوية

 1 2 8 يالباثولوج

01 األحياء الدقيقة  2 1 

 1 - 6 علم األدوية

 0 - 2 طب المجتمع

 - - 1 الطب الباطني 

 - - 1 الجراحة

 5 7 50 العدد الكلي
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. منظومة الجهاز القلبي الوعائي2  

 توصيف المنهج:

 ة  سم   لس  طلس  في ي  تنةول هكل لطبسةق لطخ لسا ولطبمتبخ على تخلخ  لطمل   لنسةسي  لطبتملر  بةنعهق  لط

  تمل  بسهةز لطاخ  لطصم ولالسترال   ا لطصل  ولطبرض.

 لطمة ,   رلضوتابا لطبمل  ةأل لطبتملر  بسهةز لطاخ  لطصم  م عةنف عل   لطتشر ح , وفةئف لنع ةة وعلم لن

 ةألضرلأل وحلرطبلةلل لن و   ولطمالج , لطبيكروبةأل لطخاير . و تم تلري  لطمبلي  لطتمليبي  بهكل لطبسةق  م خال

                            لطنرةش لطب سم  ولطنخولأل لطملبي  بسةنف تببي  طرق لطتملم لطب عق ولتيةً  م لطبال .       

 توزيع المحاضرات في  منظومة الجهاز القلبي الوعائي 

 المناقشات الدروس العملية المحاضرات النظرية االختصاص

31 نسجه واالجنهواال التشريح التشريح  4 4 

51 علم الفي يولوجي  2 3 

 1 - 5 الكيمياء الحيوية

 2 2 8 الباثولوجي

 1 - 1 علم األحياء الدقيفة 

 2 - 7 علم األدوية

 1 - 4 طب المجتمع

 - - 1 الطب الباطني 

 - - 1 الجراحة

 14 8 55 العدد الكلي

 

(1. منظومة الجهاز العصبي )3  

 توصيف المنهج:

 ة  سم   لس    طلسةول هكل لطبسةق لطخ لسا ولطبمتبخ على تخلخ  لطمل   لنسةسي  لطبتملر  بةنعهق  لط في ي تن

  تمل  بةطسهةز لطمصبا لطبركقي  ا لطصل  ولطبرض.

 علم  ةة ووتابا لطبمل  ةأل لطبتملر  بةطسهةز لطمصبا لطبركقي لطصم  م عةنف عل   لطتشر ح , وفةئف لنع

 ق  م خالللطبسة لن و   ولطمالج , لطبيكروبةأل لطخاير . و تم تلري  لطمبلي  لطتمليبي  بهكللن رلض لطمة , 

 ال . م لطب لطبلةضرلأل وحلرةأل لطنرةش لطب سم  ولطنخولأل لطملبي  بسةنف تببي  طرق لطتملم لطب عق ولتيةً 

  1توزيع المحاضرات في  منظومة الجهاز العصبي 

 المناقشات الدروس العملية المحاضرات النظرية االختصاص

أنسجة( 1تشريح+ 2) 3 19 واالنسجه واالجنه التشريح التشريح  1 

 1 1 9 علم الفي يولوجي

 1 - 2 الكيمياء الحيوية

 1 1 4 الباثولوجي

 1 - 11 علم األدوية

 0 1 3 األحياء الدقيقة 

 - - 1 الطب الباطني 

 - - 1 الجراحة

 5 6 50 العدد الكلي
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 (2منظومة الجهاز العصبي ). 4

 توصيف المنهج:

 ة  سم   لس    طلس تنةول هكل لطبسةق لطخ لسا ولطبمتبخ على تخلخ  لطمل   لنسةسي  لطبتملر  بةنعهق  لط في ي

  تمل  بةطسهةز لطمصبا لطبليبا ولنعصة   ا لطصل  ولطبرض.

 ة نع ةلعةنف عل   لطتشر ح , وفةئف  وتابى لطبمل  ةأل لطبتملر  بةطسهةز لطمصبا لطبليبا ولنعصة   م

م خالل لطبسةق   بهكل وعلم لن رلض لطمة , لن و   ولطمالج , لطبيكروبةأل لطخاير . و تم تلري  لطمبلي  لطتمليبي 

 ال .  م لطب لطبلةضرلأل وحلرةأل لطنرةش لطب سم  ولطنخولأل لطملبي  بسةنف تببي  طرق لطتملم لطب عق ولتيةً 

    2في منظومة الجهاز العصبي  توزيع المحاضرات

 المناقشات الدروس العملية المحاضرات النظرية االختصاص

 2 4 16 واالنسجه واالجنه التشريح التشريح

 1 2 8 علم الفي يولوجي

 1 - 2 الكيمياء الحياتية

 1 1 3 الباثولوجي

 1 - 6 علم األدوية

 1 2 4 األحياء الدقيقة 

 - - 1 الطب الباطني 

 - - 1 جراحةال

 7 9 41 العدد الكلي

 

. منظومة الجهاز اللمفاوي والدم5  

 توصيف المنهج:

 ة  سم   لس    طلس تنةول هكل لطبسةق لطخ لسا ولطبمتبخ على تخلخ  لطمل   لنسةسي  لطبتملر  بةنعهق  لط في ي

  تمل  لطسهةز لطلب ةوي ولطخ   ا لطصل  ولطبرض.

 ن رلض علم لسهةز لطلب ةوي ولطخ   م عةنف عل   لطتشر ح , وفةئف لنع ةة ووتابا لطبمل  ةأل لطبتملر  بةط

ضرلأل الل لطبلة م خ لطمة , لن و   ولطمالج , لطبيكروبةأل لطخاير . و تم تلري  لطمبلي  لطتمليبي  بهكل لطبسةق

   ال .وحلرةأل لطنرةش لطب سم  ولطنخولأل لطملبي  بسةنف تببي  طرق لطتملم لطب عق ولتيةً  م لطب

 توزيع المحاضرات في  منظومة الجهاز اللمفاوي والدم   

 المناقشات الدروس العملية المحاضرات النظرية االختصاص

 1 2 7 واالنسجه واالجنه التشريح التشريح التشريح

 1 2 9 علم الفي يولوجي

 2 - 7 الكيمياء الحيوية

 1 2 13 الباثولوجي

 1 - 8 علم األدوية

 0 - 1 طب المجتمع

 0 1 7 األحياء الدقيقة 

 - - 1 الطب الباطني 

 - - 1 الجراحة

 6 7 54 العدد الكلي 
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. منظومة الجهاز البولي والتناسلي6  

 توصيف المنهج:

 ة  سم   لس    طلس تنةول هكل لطبسةق لطخ لسا ولطبمتبخ على تخلخ  لطمل   لنسةسي  لطبتملر  بةنعهق  لط في ي

 اخ  لطصم ولالسترال   ا لطصل  ولطبرض. تمل  بسهةز لط

 لطمة ,   رلضوتابا لطبمل  ةأل لطبتملر  بسهةز لطاخ  لطصم  م عةنف عل   لطتشر ح , وفةئف لنع ةة وعلم لن

يبي  بهكل لي  لطتمللطمب لن و   ولطمالج , لطبيكروبةأل لطخاير . ولالسترال   م نةحي  لطكيبيةة لطلي   . و تم تلري 

ق ولتيةً لطب ع خالل لطبلةضرلأل وحلرةأل لطنرةش لطب سم  ولطنخولأل لطملبي  بسةنف تببي  طرق لطتململطبسةق  م 

                                                        م لطبال .

 توزيع المحاضرات في  منظومة الجهاز البولي التناسلي 

اتالمناقش الدروس العملية المحاضرات النظرية االختصاص  

21 واالنسجه واالجنه التشريح أنسجة(1تشريح+ 3) 4    1 

11 علم الفي يولوجي   1 

 1  4 الكيمياء الحياتية

51 الباثولوجي  5 1 

 1  7 علم األدوية

  3 8 علم األحياء الدقيقة 

 1 - 3 طب المجتمع

 - - 1 الطب الباطني 

 - - 1 الجراحة

26 العدد الكلي  21  5 

 

 

 


