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: المقدمة

 ككليدة لرؤيا ثاقبة كتخطيط استراتيجي 2001عاـ  تـ تأسيس كمية الطب في جامعة مؤتة

كاستجابة إلى تطمعات كطمكحات صاحب الجاللة الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف المعظـ باف 

تعـ المؤسسات الطبية العالجية كالتعميمية كافة أرجاء الكطف كاف تككف الكمية مركزان طبيان مرمكقان 

تقدـ أفضؿ الخدمات العالجية المميزة ألبناء األردف في إقميـ الجنكب كتساىـ في رفد الكطف 

بمزيد مف األطباء األكفاء كبالتالي تكتمؿ المؤسسات الصحية العالجية كالتعميمية في مختمؼ 

 .مناطؽ أردننا العزيز

 
نشاء كمية الطب في جامعة مؤتة بناء عمى تنسيب مجمس جامعة مؤتة في جمستو  تـ استحداث كا 

مف قانكف الجامعات األردنية بمكجب  (أ/6)كعمال بأحكاـ المادة , 18/4/2001المنعقدة بتأريخ 

كقرار مجمس أمناء جامعة مؤتة في جمستو المنعقدة يـك الخميس , 1998لسنة  (5)القانكف رقـ 

نائب سمك رئيس مجمس األمناء بالمكافقة عمى / برئاسة معالي أديب ىمسا26/4/2001المكافؽ 

 . إنشاء كمية لمطب في جامعة مؤتة

 

كانت البداية متكاضعة سكاء في البنية التحتية أك أعداد ىيئة التدريس كالطمبة كلكف بفضؿ 

الجيكد الحثيثة كالمتكاصمة لمعامميف في الكمية كدعـ صادؽ كمخمص مف رؤساء الجامعة 

المتعاقبيف فقد حصؿ تطكر نكعي ككمي كازدياد مضطرد في إعداد ىيئة التدريس كالمبتعثيف 

حديث  مبنى انجاز بناءككأعداد الطمبة المقبكليف لمدراسة كتكسعة في مرافؽ  الكمية المختمفة 

 بأحدث المكاصفات العالمية مف حيث البناء كالتجييز ككاف 2009لمكمية في حـر الجامعة عاـ 



                                       2022-2020-2015 جامعة مؤتة/لكلية الطبالخطة اإلستراتيجية      

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

4 

 

 عندما تـ اعتماد الكمية مف قبؿ ىيئة اعتماد مؤسسات التعميـ العالي 2011االنجاز المميز عاـ 

دراج اسـ الكمية في دليؿ ابف سيناء  كالمؤسسة العالمية لكميات الطب كمنظمة الصحة العالمية كا 

.   التابع لمفيدرالية الدكلبة لمتعميـ الطبي في ككبكنياغفالدكلي لكميات الطب العالمية

 
لقد أبرمت الكمية اتفاقيات تعاكف كشراكة مع كزارة الصحة كالخدمات الطبية الممكية تـ مف خالليا 

تدريب الطمبة السريريف في المستشفيات المختمفة التابعة ليـ باإلضافة إلى تكميؼ إعداد كبيرة مف 

كمية الطب كما إف  أطبائيـ لإلشراؼ عمى التدريب السريرم لمطمبة كانتداب بعضيـ لمتدريس في

أعضاء ىيئة التدريس في كمية الطب يقكمكف بتقديـ الخدمات العالجية مف خالؿ عمميـ في 

  طبيةمستشفيات المنطقة حيث كاف لذلؾ األثر البالغ برفد مستشفى الكرؾ الحككمي بتخصصات

 .كخبرات مميزة

 
إف الكمية تكاكب التطكرات العالمية في التخطيط كالبرامج كتسعى جاىدة إلحداث نقالت نكعية 

لبحكث كالتعميـ االلكتركني كاستحداث برامج لمدراسات العميا في مختمؼ افي عمميا كنشر 

  .االختصاصات كاستقطاب المزيد مف أعضاء ىيئة التدريس سكاء بالتعييف أك االبتعاث

 
عممت الكمية منذ انشائيا باستقطاب كتعييف كابتعاث اعضاء ىيئة تدريس اكفياء مف حممة ك

شيادة الدكتكراه مف جامعات عالمية مرمكقة كذكم خبرات عالية في مختمؼ االختصاصات 

الطبية لممساىمة في العممية التعميمية كتخريج اطباء اكفياء قادريف عمى مزاكلة مينتيـ بكفاءة 

كبشكؿ امف, ممتزميف باخالقيات مينة الطب كباساسيات البحث العممي كمييئيف التماـ دراساتيـ 
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العميا كالتدريب الميني كمكاكبة التطكر العممي كالتكنكلكجي كممميف بميارات االتصاؿ الحديثة 

.  كبالنكاحي االنسانية التي تمكنيـ مف التفاعؿ مع مجتمعاتيـ

 
ركزت جيكد الكمية عمى نشر رسالة كرؤيا كأىداؼ الكمية بيف الطمبة كأعضاء الييئة التدريسية 

كبكسائؿ عديدة كما كعممت عمى إحداث المزيد مف التناغـ بيف الرسالة كالرؤيا كاألىداؼ مع ما 

ىك ممارس فعميا مف أنشطة تدريسية كخطط أكاديمية كاستراتيجيات تعمـ كتعميـ كشجعت الطمبة 

عمى اكتساب المزيد مف الميارات كالخبرات في مجاؿ التعمـ الذاتي مف خالؿ المشاركة في 

.   الكميةالبحكث كالندكات كالسمنارات العممية كلجاف

 
كما أكلت الكمية كىيئتيا التدريسية االىتماـ المطمكب لعممية التكامؿ األفقي بيف األقساـ في 

ككذلؾ سعت الكمية بدأب . المرحمة الكاحدة كالتكامؿ العمكدم بيف المرحمتيف األساسية كالسريرية

كمعالجة النقص في أعداد كبتأييد كامؿ مف رئاسة الجامعة لزيادة كادرىا التدريسي كالفني 

أعضاء ىيئة التدريس العامميف في الكمية مف حيث العدد أك تنكع التخصص بحيث يكفؿ التغطية 

ىيئة كبما يتناسب كمعايير االعتماد المطبقة مف قبؿ المثمى لمجاالت كمحاكر الخطة الدراسية 

 . اعتماد مؤسسات التعميـ العالي في األردف

 
كادر التدريسي عمى إجراء البحكث العممية الرصينة اؿكشجعت كرئاسة الجامعة دعمت الكمية 

ضمف الخطة البحثية السنكية العامة لمكمية كحثت الطمبة عمى المساىمة في مشاريع بحثية مفيدة 

كما أكلت الكمية الخدمات الطالبية كاإلرشاد . البحث العمميكممكات تنمي عندىـ ثقافة 
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عمى المجتمع المحمي أىمية كبرل كساىمت كبشكؿ فعاؿ في تقديـ الخدمات  األكاديمي كاالنفتاح

 . المحميالصحية كالندكات كالدكرات كالمحاضرات التثقيفية لممجتمع 

 
تنمية ميارات البحث العممي عند أعضاء ىيئة التدريس كالطمبة كتكفير مستمزماتو شجعت الكمية 

كأجيزتو حيث حصمت مكافقة رئاسة الجامعة عمى تجييز الكمية بأجيزة حديثة متطكرة لمبحث 

ف تتبنى الكمية خطا بحثيا خاصا بيا تحدد األكلكيات البحثية لمكمية كتكظيؼ البحث . العممي كا 

العممي فييا بحيث يكجو البحث العممي القائـ بالكمية الممارسات األكاديمية ألعضاء ىيئتيا 

كما حصمت المكافقات عمى تجييز الكمية بمكاـز . التدريسية كيؤطر الخبرات التعميمية التي تقدميا

مختبر الميارات السريرية ألضافتيا لما مكجكد في الكمية كتـ تخصيص كرصد مبمغ كقدره مائتاف 

 . 2013-2012كخمسكف ألؼ دينار أردني ليذا الغرض ضمف مكازنة الجامعة لمعاـ 

 
قد قابميا, كبإيعاز مف ة مف الطمبة التي تـ قبكليا في الكمية في السنيف األخيرمتزايدة ف األعداد اؿإ

رئاسة الجامعة, زيادة مناضرة مضطردة في أعداد أعضاء الييئة التدريسية سكاءا في المكافقات 

لمتعييف أك في المكافقات لإلبتعاث كذلؾ لمحفاظ عمى معايير اإلعتمادية التي كضعتيا ىيئة 

.  إعتماد مؤسسات التعميـ العالي في األردف
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 تعاون كمية الطب مع المؤسسات التعميمية والطبية داخل المممكة وخارجيا

ىناؾ تعاكف قائـ ككاضح بيف الكمية, كالمؤسسات التعميمية كالطبية داخؿ المممكة كخارجيا, 

فالكمية عمى اتصاؿ دائـ مع كميات الطب في الجامعة األردنية, كجامعة العمـك كالتكنكلكجيا, 

كالجامعة الياشمية, حيث تـ التعاقد مع عدد مف  أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات األردنية 

مف ذكم الخبرة العالية في مختمؼ االختصاصات الطبية, لممشاركة في تدريس طمبة الكمية, 

كما يساىـ الكادر التدريسي  .كتقديـ الخدمات الصحية لممجتمع المحمي في مجاؿ اختصاصيـ

في الكمية بتدريس عدد مف المساقات الطبية لكميات المجمكعة الطبية األخرل, كفي جامعة 

 .كمية األميرة منى لمتمريض كلتمريضاكمية كمية الصيدلة كمؤتة, مثؿ 

 
تـّ عقد اتفاقيات تعاكف ما بيف جامعة مؤتة كالخدمات الطبية الممكية, ككزارة الصحة, حيث كلقد 

يتـ تبادؿ الخبرات في مجاؿ التدريب السريرم لطمبة كمية الطب, كيقـك أعضاء الييئة التدريسية 

في الكمية بتقديـ خبراتيـ العالجية لممرضى المراجعيف في العيادات االستشارية كالمرضى الراقديف 

في مستشفيات ىذه المؤسسات, كما تساىـ الكمية في تمبية احتياجات القكات المسمحة األردنية 

المساىمة في رفع مستكل الخدمات الطبية  ك.مف األطباء العاميف كاالختصاصات الطبية الكفؤة

المقدمة مف خالؿ المستشفيات, كالمراكز الصحية القائمة في المنطقة بالتعاكف مع كزارة الصحة 

. كمديرية الخدمات الطبية الممكية

 
تساىـ كمية الطب بإجراء المسكحات الطبية البحثية فيما يخص األمراض المعدية, كاألمراض 

المزمنة غير المعدية في بعض مناطؽ محافظة الكرؾ, كيشارؾ الطمبة كأعضاء الييئة التدريسية 
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ىناؾ تعاكف قائـ بيف كمية الطب  ك.في العمؿ الميداني المباشر لجمع البيانات  الصحية الميمة

كاتحاد الجامعات العربية ككذلؾ مع ممثمي منظمة الصحة العالمية في األردف, كمنظمة 

اليكنسكك, كالمجمس الطبي األردني, كالمجمس األعمى لمعمـك كالتكنكلكجيا, كجامعة كريكفا في 

 في التفيا ضمف برنامج االيراسمكس بمس Riga Stardins Universityركمانيا كجامعة 

Erasmus Plus. 
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 معمومات عامة عن الكمية

جامعة مؤتة /كمية الطب : االسم

  األردن7مؤتة الكرك ص ب : العنوان

 0096232386175 : الفاكس       0096232386287         0096232386175 : ىاتف 

 http://www.mutah.edu.jo/index.html :الموقع االلكتروني 

          عمر نافعاألستاذ المشارك الدكتور  :عميد الكمية

 11: عدد األقسام العممية

 85: عذد أعضبء انهٍئت انتذرٌسٍت فً انًرحهتٍن األسبسٍت وانسرٌرٌت بذواو كبيم
 ()ممحق رقم  85 :عدد أعضاء الييئة التدريسية المتفرغين في الكمية ومؤىالتيم

 35 :عدد أعضاء الييئة التدريسية المتفرغين في المرحمة األساسية

  50 :عدد أعضاء الييئة التدريسية المتفرغين في المرحمة السريرية

 31: عدد المدربين السريرين في المرحمة السريرية

 11 : 2018-2017انًًهكت  انًبتعثٍن نهذراست خبرج وداخم عذد

   طبنبب1715 : 2018-2017 دد انطهبت انكهً فً انكهٍتع

 طبنبب 1714(: 142/12/2017قرار هٍئت اعتًبد يؤسسبث انتعٍى انعبنً )انطبقت االستعببٍت نهكهٍت 

 70: جزئًبذواو انًذربٍن انسرٌرٌن عذد 

 يىظفب  22: عذد انكبدر اإلداري 

 8: عذد انكبدر انفنً

  (.M.B., B.S ) بكبنىرٌىس فً انطب وانجراحت     : انشهبدة انًًنىحت 

 

http://www.mutah.edu.jo/index.html
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جامعة مؤتة / وأىداف كمية الطبرؤيا ورسالة 

 جامعة مؤتة/ رؤيا كمية الطب

 كمية الطب ،جامعة مؤتة سوف تكون بيئة تعميمية صحية لمتفوق الميني

 جامعة مؤتة/ رسالة كمية الطب

المحمي  وصادق قادر عمى التعامل مع المشاكل الصحية في المجتمع كفؤ عامتخريج طبيب 
ومكتسب األسس المناسبة التي تؤىمو لمتخصص والبحث العممي في مجال الطب مستقبال 

أىداف كمية الطب جامعة مؤتة 

تخريج أطباء عامين أكفياء قادرين عمى التعامل مع المشاكل الصحية لألفراد  .1
جراء البحوث العممية في فروع الطب  والمجتمع المحمي ومؤىمين لمتخصص الدقيق وا 

. المختمفة
المساىمة في إثراء المعمومات الطبية العممية عن طريق التعميم الطبي المستمر  .2

 .بأنشطتو المختمفة واألبحاث الطبية ومستقبال الدراسات العميا
المساىمة في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خالل المستشفيات والمراكز  .3

الصحية القائمة في المنطقة بالتعاون مع وزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية 
 .الممكية في األردن

المشاركة في عممية التطوير الصحي من خالل النيوض بمستوى الرعاية الصحية  .4
 .األولية والطب الوقائي ومبادئ صحة البيئة في األردن وخاصة في جنوب المممكة

 : القيم الجوىرية

نقاذ األرواح والتي تميز مينة الطب إضافة لتعزيز . اإليمان بأىمية تعزيز القيم األنسانية وا 
ورفع مستوى الثقة لدى الطمبة والمجتمع المحمي بالجامعة والكمية ودورىا في تعزيز روح 

. اإلنتماء الوطني وتحسين الخدمة الطبية وخدمة المجتمع المحمي
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الواقع والطموح : المقدمة

الية عمل الخطة االستراتيجية 

بحيث تمبي الطمكحات  2015في عاـ تـ كضع الخطة االستراتيجية في كمية طب مؤتة 

  كاكاديمية متميزةة عمميةقبمية لمكمية لمكصكؿ الى اىدافيا االستراتيجية كالكصكؿ الى مكافتالمس

تضمنت الخطة الكاقع الحالي لمكمية كالطمكحات  .2017كتـ مراجعتيا كتحديثيا حاليا في عاـ 

.  إف شاء اهلل2022-2017 ةالقادـالخمس  سيتـ العمؿ عمييا لتحقيقيا خالؿ السنكات مالت

 
الخطة االستراتيجية عمى قكاعد اعتماد كاستراتيجية ىذه اعتمدت المنيجية التي اتبعت في كضع 

الخطة االستراتيجية  ككزارة التعميـ العالي كىيئة اعتماد مؤسسات التعميـ العالي في االردف

كميات اإلستراتيجية ؿخطط اؿباالضافة لذلؾ فقد تـ االطالع عمى  .المعتمدة في جامعة مؤتة

الجكدة نة اك التكاصؿ معيا كتمت االستعانة بمجلمممكة األردنية الياشمية افي الطب االخرل 

 . كمركز تطكير أعضاء الييئة التدريسية في الجامعةكاالعتمادية في الكمية كالجامعة

 
يتـ تنفيذ الخطة االستراتيجية مف قبؿ الككادر المعنية بالكمية كالجامعة كسيقكـ مجمس الكمية 

رئاسة )بمتابعة التنفيذ سنكيا كبذؿ الجيكد لتطكيرىا بالتعاكف مع شركاء الكمية في الجامعة 

, كزارة الصحة, كزارة التعميـ العالي)كخارج الجامعة  (المراكز كالكحدات المختمفة كالطمبة, الجامعة

ىيئة اعتماد مؤسسات التعميـ العالي كالمجتمع , المجمس الطبي االردني, الخدمات الطبية الممكية

.  (المحمي
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 سمات الخطة الدراسية ونظام تنفيذىا

 عمى خطة دراسية, 2001/2002اعتمدت كمية الطب منذ بداية التدريس فييا في العاـ الدراسي 

, تـ 2006/2007ًفً انعبو انذراسً . 2005/2006 استمر العمؿ بيا لغاية العاـ الدراسي

اعتماد خطة دراسية حديثة كمتطكرة تتفؽ بصكرة كبيرة مع الخطط الدراسية في كميات الطب 

األردنية كالعالمية, كقد تـ تطبيؽ الخطة الجديدة عمى طمبة السنة األكلى لمعاـ الدراسي 

التالي , كتـ تغير الخطة القديمة مع تدرج طمبة السنة األكلى بالدراسة سنكيا, كب2006/2007

/ 2011فً انعبو انذراسً الخطة الجديدة مطبقة عمى كافة السنكات الدراسية لمكمية أصبحت 

 . ( أدنبه1انًهحق رقى ) 2012

 
 تتميز خطة البكالكريكس لكمية الطب بتنكع مساقاتيا الدراسية, إذ يدرس الطالب في سنتو األكلى 

كالفيزياء الطبية )مكاد العمـك األساسية  (إضافة لممكاد الجامعية اإلجبارية كاإلختيارية)كالثانية 

كالتشريح , األنسجة , عمـ ), كمقدمات العمـك الطبية األساسية (كالكيمياء العامة كالعضكية

كفي الفصؿ الدراسي . (الخ...الخمية, عمـ األجنة العاـ, عمـ كظائؼ األعضاء, كعمـ األدكية

الثاني مف السنة الثانية كخالؿ السنة الثالثة يدرس الطالب تسعة أجيزة مف أجيزة الجسـ البشرم 

, حيث (Modules)بطريقة التدريس التكاممي  (الخ...كالجياز القمبي, كالتنفسي, كالعصبي )

غير السريرية في تدريس كؿ جياز, كبشكؿ متكامؿ؛ األساسية تشترؾ جميع أقساـ العمـك الطبية 

ليصبح الطالب عند نياية المساقات ممما بكؿ ما يتعمؽ بأجيزة الجسـ البشرم, مف حيث 

التشريح, كالتركيب النسيجي, كالكظيفة الطبيعية لمجياز, كاألمراض التي يمكف أف تصيب ىذا 

 .الجياز, كطرؽ الكقاية منيا, كاألدكية المستعممة في عالجيا
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كالتدريب العممي في  تدرس المساقات أك المنظكمات الدراسية بأسمكب المحاضرات النظرية

يبدأ التدريس السريرم اعتبارا مف الفصؿ الدراسي الصيفي لمسنة الثالثة مف .  العمميةالمختبرات

المنياج الدراسي لمكمية, حيث يتدرب الطالب عمى اكتساب الميارات السريرية, مف خالؿ 

المحاضرات النظرية كالسمينارات كالتدريب السريرم في مختمؼ المستشفيات, كالمراكز الصحية 

كالعيادات االستشارية في محافظة الكرؾ, باإلضافة إلى المستشفيات, كالمراكز الصحية في 

, كما يعطى لمطالب خالؿ السنة السادسة فرصة لمتدريب (لبعض التخصصات الطبية)عماف 

 أسابيع في إحدل المستشفيات 8االختيارم في أثنيف مف المكاد السريرية الرئيسية, ك لمدة 

. التعميمية, سكاء داخؿ المممكة أك خارجيا

 
 (M.B., B.S)يتطمب التخرج مف كمية الطب كنيؿ درجة البكالكريكس في الطب كالجراحة 

 ساعة 258إكماؿ الطالب المنتظـ في الدراسة جميع متطمبات الخطة الدراسية, كذلؾ بكاقع 

 ساعة متطمبات 12 ساعة متطمبات جامعة اختيارية ك15معتمدة حسب الخطة الجديدة, منيا 

, كتنفذ ىذه الخطة عمى مدل ست سنكات كحد  %60جامعة اجبارية كبمعدٍؿ عاـ ال يقؿ عف 

.  ساعة معتمدة لكؿ سنة دراسية, كحسب القكانيف كالتعميمات لجامعة مؤتة45أدنى, كبمعدؿ 
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لكمية في اتطوير البنية التحتية 

  (يذرج انشهٍذ يعبر انكسبسبت نهقبعبث انطبٍت )لقاعات الدراسيةاإنشاء مجمع 

 

فقد ألخيرة  في السنيف ايفلمقبكؿالراغبيف في دراسة الطب االطمبة لمزيادة الكبيرة في عدد بالنظر 

كجيت رئاسة الجامعة الى المكتب اليندسي في الجامعة بإنشاء مجمع لمقاعات الدراسية بثالث 

 مدرجات دراسية 3يضـ الطابؽ األرضي .  مترا مربعا4800طكابؽ كبمساحة إجمالية بحدكد 

 8 طالبا كيضـ الطابؽ األكؿ 120-100 طالبا لممدرج كأربع قاعات دراسية بسعة 250بسعة 

ح افتتلقد تـ ا قاعات تدريسية ك4األخير يضـ الثاني ك طالبا كالطابؽ 100قاعات دراسية بسعة 

 برعاية األستاذ معالي كزير التعميـ العالي كبدأ استخدامو العطاء 2017في شير تمكز المجمع 

 عمما بأف المحاضرات تعطى لطمبة الطب حاليا عمى .المحاضرات لطمبة كميتي الطب كالصيدلة

شكؿ مجمكعتيف في أف كاحد في قاعتيف اثنتيف في المجمع الجديد كمف بداية الفصؿ الدراسي 

  .    2018-2017األكؿ ليذا العاـ 

 
 إلمتحانات المحوسبة اإنشاء قاعة

 

قتصادا في النفقات فقد إقترحت الكمية إنشاء قاعة  لضماف حسف األداء في اإلمتحانات كا 

لإلمتحانات المحكسبة كتمت المكافقة عمى المقترح ككجيت رئاسة الجامعة الى المكتب اليندسي 

 650المجمكع ) حاسكبا لكؿ قاعة 325في الجامعة بإنشاء القاعة المحكسبة بكاقع قاعتيف كبعدد 

 االمتحانات المحكسبة لطمبة  قاعةافتتاح  تـ إكماؿ البناء كالتجييز ك. (حاسكبا
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بداية في  الحقا الطب ولكلية 2018- 20017الحالي  الدراسيالعام بداية  من إبتدأ الصيدلةكمية 

  .2018-20017الحالي  الدراسيالعام الفصل الثاني من 

 
 

   جهٍز يختبر انًهبراث انسرٌرٌتطىٌر وثث

 

 األجيزة ت لو كفر ك2001في عاـ السريرية عند تأسيس الكمية  الميارات  نكاة مختبرإنشاءتـ 

 لحتكأكالكاقع في حـر المستشفى ية ؿفي مبنى العمـك السريرية لمؾالمناسب الضركرية كالمكاف 

لمطمبة في المجاالت التي ال يمكف تغطيتيا  لتعزيز التدريب السريرم عمى الكثير مف التجييزات

كفي عاـ . في التدريب السريرم, كتكظيؼ المختبر في التدريب المبكر لطمبة العمـك األساسية

 تـ طمب أجيزة كنماذج مانيكانات حديثة كبمكاصفات جيدة ككافقت الجامعة عمى 2013

دبنار أردني لشراء تمؾ النماذج كتـ استالـ العديد منيا مما  (250000)تخصيص مبمغ كقدره  

 كرفده 2015تـ تطكير كتحديث المختبر في عاـ سيؿ استفادة الطمبة منو بشكؿ كامؿ كبالتالي 

بالعديد مف المستمزمات الضركرية لرفع مستكل الميارات السريرية لدل الطمبة عبر اإلستفادة مف 

ىذا المختبر كتطبيؽ عممي اشبو بمحاكاة الكاقع مما ينعكس ايجابا عمى نكعية خريجي الكمية 

كجكدة الخدمات التي يقدمكنيا كسيتـ مستقبال كباستمرار تحديث المختبر كتجييزه بالمزيد مف 

 في مبنى قلو كمكافىا تكفيرعديدة تـ  أجيزةيحتكم المختبر حاليا عمى . المستمزمات الحديثة

: عمى اآلتي مف التجييزاتالمختبر حتكل مالعمـك السريرية لمكمية ك

أجيزة قياس ضغط زئبقية كسماعات طبية   .1

أجيزة فحص اإلذف كالبمعـك كخافضات لساف كجياز فحص الحنجرة  .2

أجيزة إعطاء دـ أك سحب الدـ     .3
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 دميتاف لسماع ضربات القمب كصماماتو كأخرل لسماع أصكات الرئة  .4

 عينات بالستيكية إلجراء خياطة الجركح .5

 عينات فحص اثدية طبية كاثدية تبيف أكراـ مختمفة  .6

 عينات لمختمؼ مفاصؿ الجسـ مف اجؿ الفحص كالزرؽ داخؿ المفصؿ  .7

 عينات لحكض أنثى لمتدريب عمى عممية الكالدة  .8

 عينات لجماجـ أطفاؿ حديثي الكالدة كدمى لمتدريب عمى إجراء اإلسعافات األكلية  .9

 محارير لقياس درجة الحرارة كجياز تخطيط القمب . 10

 تـ طمب أجيزة كمانيكانات حديثة كبمكاصفات جيدة ككافقت الجامعة عمى 2013كفي عاـ 

كفي أدناه المكاد التي تـ طمبيا لتحديث  .دينار لشراء تمؾ النماذجربع مميكف تخصيص مبمغ قدره 

 : المختبر مما يسيؿ استفادة الطمبة منو بشكؿ كامؿ كىي

1. Wearable Breast Self Examination Model  2عذد               

2. Prostate Examination Simulator                           2عذد    

3. Maternal and neonatal birthing simulator           1عذد  

4. Blue neonatal simulator with smartskin ™ technology      2    عذد                

5. Gynecological simulator                                                                  2عذد  

6. Deluxe functional joint models                                                       1عذد  

7.  Elderly pressure ulcer foot                                                            2عذد  

8. ' Wilma ' wound foot ™                                                                  2عذد  

9. ABE, the tummy dummy                                                                1عذد  
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10. Haemorrhoid model                                                                      2عذد  

11. Auscultation Trainer And Smart Scope ™                                2  عذد  

Heart sounds:                          Lung sounds:                       Lung sounds: 

1. Normal                                 1. Normal 13. Infant  

2. Aortic Regurgitation            2. Normal Vesicular          14. Friction rub  

3. Pulmonary Stenosis             3. Wheezes                           15. Egophony  

4. Mitral Stenosis                    4. Mono Wheeze                   16. Pectoriloquy 

5. Holosystolic                        5. Fine Crackle 

6. Mid-Systolic                        6. Coarse Crackle 

7. S3 Gallop                             7. Ronchi Crackle 

8. S4 Gallop                             8. Stridor 

9. Systolic Click                      9. Cavernous 

10. Atrial Septal Defect         10. Bronchovesicular 

11. PDA                                 11. Bronchial 

12. VSD                                 12. Pulmonary Edema 

كتـ تنسيب أحد الفنييف لمعمؿ في المختبر كلالشراؼ عمى األجيزة كالمستمزمات المكجكدة 

.      كمساعدة التدريسيف كالطمبة لإلستقادة الكاممة مف المختبر
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االعتماد الخاص الكمية عمى حصول 
 

لقد تـ إدراج كمية طب مؤتة في دليؿ كميات الطب الخاص بمنظمة الصحة العالمية في عاـ 

 بعد أف قامت عمادة الكمية رسميا بإرساؿ المعمكمات المطمكبة عف الكمية إلى منظمة 2007

 بعمؿ دراسة التقييـ الذاتي لمكمية لييكميا كبرامجيا 2008كبدأت الكمية منذ عاـ . الصحة العالمية

التعميمية مف خالؿ تسع لجاف رسمية شكمتيا الكمية مف أعضاء الييئة التدريسية اعتمدت في 

 عمميا عمى المعايير الكطنية لييئة اعتماد مؤسسات التعميـ العالي في األردف

(Higher Education Accreditation Commission ) 

 كمعايير االعتماد التسعة لمفدرالية الدكلية لمتعميـ الطبي

( World Federation of Medical Education; WFME)   

 بعمؿ دراسة التقييـ الذاتي لمكمية لييكميا كبرامجيا 2008بدأت كمية الطب في جامعة مؤتة عاـ 

كبدأت بدراسة كتقييـ مناحي الكمية ذات العالقة لعمؿ ة شكؿالـتسع لجاف اؿالتعميمية مف خالؿ 

تـ تقديـ تقارير . دراسة التقييـ الذاتي كتقديمو إلى الييئة لغرض الحصكؿ عمى االعتماد الكطني

المجاف إلى المجنة العميا لالعتماد في الكمية التي قامت بدكرىا بإخراج التقرير النيائي لمتقييـ 

 2009الذاتي لمكمية كرفعو إلى ىيئة اعتماد مؤسسات التعميـ العالي في األردف في تشريف الثاني 

 لمحصكؿ عمى االعتماد الرسمي الكطني مف الييئة كمف ثـ العمؿ 2010كمف ثـ في أيار 

 (.  WFME)لمحصكؿ عمى االعتماد الدكلي مف الفدرالية الدكلية لمتعميـ الطبي 
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كبناءا عمى المعمكمات المقدمة في التقييـ الذاتي كبعد الزيارة الميدانية إلى الكمية التي قامت بيا 

 12/10/2010 - 10/10/2010المجنة المكمفة باالعتماد الخاص لمكمية لمدة ثالثة أياـ في 

 مف مجمس ىيئة االعتماد 23/2/2011بتأريخ  (102/5/2011)صدر أثر ذلؾ القرار المرقـ 

االستمرار في اعتماد كمية "في ىيئة اعتماد مؤسسات التعميـ العالي في األردف الذم نص عمى 

 ". الطب في جامعة مؤتة كلمسنيف الخمس القادمة

 قامت المجنة المكمفة باالعتماد الخاص بكمية الطب بجامعة مؤتة بالزيارة 4/6/2012كفي 

 الثالثة التي قامت بيا لجنة اإلعتماد الخاص لكمية ةالزياركمف ثـ الميدانية الثانية إلى الكمية 

 14/10/2015 الزيارة فيكمف ثـ  14/9/2014 بتأريخ 2014الطب في جامعة مؤتة لعاـ 

تنفيذ التكصيات كنقاط التحسيف الكاردة في تقرير لجنة متابعة االعتماد الخاص لمسنة الثالثة كبعد 

 565/24/2015مجمس الييئة رقـ  قرار صدر, 2014لكمية الطب في جامعة مؤتة لمعاـ  

االستمرار في االعتماد الخاص كضماف الجكدة لكمية : " الذم ينص عمى28/10/2015تأريخ 

طالبا شريطة األخذ بالتكصيات المذككرة   (1780)الطب في جامعة مؤتة بطاقة استيعابية قدرىا 

 " . في القرار أعاله

في لجنة المتابعة التي قامت بيا لزيارة كعمى ضكء السنة الرابعة لزيارة اتييئة اؿكإلعداد تـ ا

تيا كستجرييا الكمية لتطبيؽ معايير رمتابعة إجراءات التطكير كالتحسيف التي أج ؿ15/3/2017

 6/4/2017تأريخ  (142/12/2017)صدر قرار الييئة الرقـ االعتماد كتنفيذ التكصيات 

باالستمرار في االعتماد الخاص كضماف الجكدة لكمية الطب في جامعة مؤتة لمسنة الرابعة 

.  في القرارلكاردة التكصيات ا كمعالجة طالبا  (1714)بطاقة استيعابية قدرىا ك
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 لكميات الطب في العالم  ابن سينادليل إدراج كمية طب جامعة مؤتة في 

 إدراج الكمية في دليؿ ابف سينا لكميات الطب في العالـ التابع لمفدرالية 2011تـ في شباط 

الدكلية لمتعميـ الطبي بعد أف قامت الفدرالية الدكلية بدراسة كتحميؿ تفاصيؿ المعمكمات الخاصة 

كقد أدرجت تمؾ المعمكمات . بالكمية كالبرنامج الدراسي كالطمبة المرسمة مف قبؿ عمادة الكمية الييا

 : ككضعت عمى المكقع اإللكتركني لممكسكعة المبيف في أدناه

www.avicennadirectories.org 

 عمى المستكييف الكطني كالدكلي 2011كبذلؾ فقد حققت الكمية انجازيف عممييف ميميف في عاـ 

بتحقيؽ االعتماد الكطني لمكمية داخؿ المممكة كالثاني تسجيؿ كمية الطب مف قبؿ الفدرالية الدكلية 

لمتعميـ الطبي في دليؿ ابف سينا العالمي لكميات الطب كستبذؿ الجيكد المطمكبة كالمكثفة 

.  لالستمرار في ذلؾ كالمحافظة عمى ما تـ انجازه

 
 حصول كمية الطب عمى إعتراف المجمس الطبي في والية كاليفورنيا األمريكية

عميد كمية الطب فقد قرر المجمس مكجية الى في رسالة مف المجمس الطبي في كالية كاليفكرنيا 

الطبي في كالية كاليفكرنيا المكافقة عمى االعتراؼ بالكمية اعتمادا عمى المعمكمات التي أرسمت 

  (1)(a) 1314.1 مف األنظمة كالتعميمات المرقمة 16اليو مف قبؿ الكمية كاستنادا إلى الفقرة 

لمكالية كبالتالي فإف خريجي كميتنا يحؽ ليـ اآلف االلتحاؽ بالدراسات العميا في كالية كاليفكرنيا 

كلممزيد مف المعمكمات يمكف زيارة الرابط . كالتسجيؿ كأطباء سريرييف أك كجراحيف في تمؾ الكالية

 :التالي لممجمس

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

http://www.avicennadirectories.org/
http://www.mbc.ca.gov/Applicants/Medical_Schools
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 :الخطط المستقبمية لكمية الطب

تسعى الكمية إلنشاء أقساـ لمدراسات العميا كالتعميـ المستمر كإلستخداـ منظكمة التعميـ االلكتركني 

لتدريس الطمبة حيث ستربط ىذه المنظكمة مع المؤسسات الطبية التعميمية في المممكة كما 

 .كتسعى الكمية لربط ىذه المنظكمة مع بعض المستشفيات كالجامعات العالمية

 

تساىـ الكمية في تطكير كتكسيع مستشفى الكرؾ التعميمي كمستشفى األمير عمي بف الحسيف 

حيث بدأت عمميتي تكسيع مستشفى الكرؾ . العسكرم ليتماشى مع حاجة الكمية المستقبمية

 .2008التعميمي كمستشفى األمير عمي بف الحسيف العسكرم في بداية عاـ 

 
تسعى الكمية إلى زيادة طاقتيا البشرية مف خالؿ تعييف أعضاء ىيئة تدريسية ذكم اختصاص 

كتكجد خطة مستقبمية كاضحة إلرساؿ البعثات لمدراسات . عاؿ في مختمؼ األقساـ العممية لمكمية

بريطانيا لمحصكؿ عمى الشيادات األكاديمية , استراليا, كندا, العميا إلى الكاليات المتحدة األمريكية

كالمينية كلمتدريب في اإلختصاصات السريرية في المراكز العالمية المرمكقة مما يؤىميـ لمعكدة 

كقد عاد إلى المممكة خالؿ األعكاـ السابقة العديد مف . كأعضاء ىيئة تدريسية في الكمية

عشر  أحد 2018-2017المبعكثيف كشارككا في العممية التدريسية كيكجد في العاـ الجامعي 

لمكطف خالؿ السنة أك بعد اكماؿ دراستيـ كعكدتيـ خارج المممكة يتكقع عكدتيـ داخؿ أك مبعكثا 

تتكجو كمية الطب كلتماسيا المباشر مع المجتمع المحمي إلى عقد دكرات طبية . السنتيف المقبمتيف

كندكات كمحاضرات كمؤتمرات كحمالت صحية تتعمؽ بمينة الطب لمنيكض بمستكل الخدمات 

. الطبية المحمية
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جامعة مؤتة /الييكل التنظيمي لكمية الطب

:  من التشكيالت التاليةجامعة مؤتة في  لكمية الطبالييكل التنظيمييتكون 

 عميد كمية الطب  

o نائب العميد لممرحمة األساسية 

o  نائب العميد لممرحمة السريرية 

  مساعد العميد لمتعميم الطبي واإلمتحانات 

 دريب السريري مساعد العميد لمت 

 ضبط الجودة مساعد العميد ل 

 العمميةاألقسام : 

  واألجنة قسم التشريح واألنسجة .1

  واألمراض قسم وظائف األعضاء .2

قسم الكيمياء الحيوية واألحياء الجزيئية  .3

 األدوية عمم قسم  .4

 قسم األحياء الدقيقة والمناعة .5

 مراض الباطنية والطب الشرعيألقسم ا .6

 قسم الصحة العامة .7

  قسم الجراحة العامة والتخدير .8
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 قسم النسائية والتوليد .9

قسم الجراحة الخاصة   .10

 قسم األطفال .11

  الديوان 

 

جامعة مؤتة / كمية الطب

المبنى الجديد لكمية الطب الكاقع في حـر تتككف كمية الطب في جامعة مؤتة مف مبنييف كىما 

غير السريرية بينما يستعمؿ األساسية يستخدـ مف قبؿ العمادة كاألقساـ الذم ك جامعة مؤتة

المبنى األخر كالكاقع في حـر مستشفى الكرؾ التعميمي بكافة قاعاتو التدريسية الحديثة مف قبؿ 

 .األقساـ السريرية لمكمية

 
 القبول والتسجيل في كمية الطب 

الفرع )لمكمية سياسة كاضحة في كيفية اختيار الطمبة تعتمد عمى معدؿ الطالب في الثانكية العامة 

كبما يتناسب مع األنظمة  الصادرة مف كزارة التعميـ العالي التي تحدد سياسات اختيار  (العممي

الطمبة في كمية الطب كما يكجد ىناؾ آليات داخمية في إدارة الجامعة لمتابعة سياسة القبكؿ بكمية 

الطب بشكؿ دكرم كمطابقتيا مع أنظمة كقكانيف كزارة التعميـ العالي كىيئة االعتماد الخاصة 

البرنامج التنافسي : جامعة مؤتة عمى برنامجيف/يتـ قبكؿ الطمبة في كمية الطب.بكميات الطب

: كالبرنامج المكازم كتعتمد الشركط التالية لمقبكؿ

. (الفرع العممي )أف يككف الطالب قد حصؿ عمى شيادة الثانكية العامة أك ما يعادليا  -1
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  %.85الحد األدنى لمعدالت القبكؿ في كمية الطب  -2

 .يقبؿ الطمبة تنافسيا كفقا ألسس القبكؿ المعتمدة مف قبؿ مجمس التعميـ العالي -3

يتـ قبكؿ الطمبة غير األردنييف كفقا لالتفاقيات الثقافية المبرمة بيف األردف كبمدانيـ مف  -4

 .خالؿ كزارة التعميـ العالي األردنية

يتـ قبكؿ الطمبة في البرنامج التنافسي مف خالؿ لجنة تنسيؽ القبكؿ لمرحمة البكالكريكس  -5

في مؤسسات التعميـ العالي األردنية كيتـ تقديـ طمبات االلتحاؽ مف خالؿ مكاتب البريد 

 .بعد إعالف المجنة عف فترة تقديـ الطمبات

 :األكراؽ ك الشيادات المطمكبة -6

. كشؼ عالمات الثانكية العامة األصمي - أ

 .(صفحة الطالب كصفحة األب)صكرة مصدقة عف دفتر العائمة  - ب

 .(لمطمبة الذيف ال يحممكف الجنسية األردنية)صكرة مصدقة عف جكاز السفر  - ت

 (.5)صكرة شخصية عدد  - ث

 .صكرة مصدقة عف شيادة الكالدة - ج

 .كثيقة تثبت فصيمة الدـ - ح

 .(بطاقة األحكاؿ المدنية أك جكاز السفر)كثيقة إثبات الشخصية  - خ

 .دفتر خدمة العمـ أك شيادة اإلخراج - د

 .كتاب مكافقة مف كزارة التعميـ العالي األردنية عمى قبكؿ الطالب غير األردني - ذ
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 :خطوات التسجيل في سنين الدراسة

  يقـك الطالب بالتسجيؿ عمى المكاد مف كاقع الجدكؿ الدراسي المعمف عنو في مكقع االنترنت

 .الخاص بالجامعة كحسب الخطة االسترشادية لمكمية

  يراجع الطالب الدائرة المالية لدفع الرسـك المستحقة عميو في يـك معيف يعمف عنو مف قبؿ

 . كحدة التسجيؿ

  تـ اعتماد طريقة التسجيؿ االلكتركني لمطمبة مف خالؿ شبكة االنترنت حيث يمكف لمطالب

أف يدخؿ عمى المكقع االلكتركني لجامعة مؤتة كيسجؿ المكاد كالشعب التي يرغب في 

التسجيؿ عمييا كقد أثبتت الطريقة نجاحيا كىي المتبعة حاليا مف قبؿ الطمبة مف داخؿ 

 .كخارج المممكة

 

: أعداد الطمبة

يتـ تحديد عدد الطمبة بشكؿ دكرم سنكيا كذلؾ بما يتناسب مع إمكانيات الكمية بمراحؿ التعميـ 

كالتدريب كافة بما في ذلؾ أعداد أعضاء ىيئة التدريس كاإلمكانيات المتاحة مف مكتبات 

تتـ مراجعة أعداد الطمبة بشكؿ دكرم بالتشاكر مع المعنييف بما  .كمختبرات كمراجع كغيرىا

 في  كرأم المسؤكليف عف التخطيط كتطكير المكارد البشرية يتناسب مع حاجات المجتمع المحمي

قطاع الصحة األردني مثؿ كزارة الصحة كنقابة األطباء كالمجمس الطبي األردني كغيرىا مف 

ف أغمب الطمبة مف .فئات المجتمع المحمي التي ليا عالقة بتطكير قطاع الصحة األردني  كا 

. األردنييف كمف جنسيات أخرل عربية كأجنبية
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 :م الخمسة األخيرةاوأعداد الطمبة المسجمين في كمية الطب في األع

    2018 - 2017 2017-2016 2016-2015 2015-2014 2014-2013السنة  

 285 365 443 444 476األولى 

 321 338 378 385 186الثانية  

 322 348 340 188 159الثالثة 

 318 297 178 144 98الرابعة  

 295 178 143 98 146الخامسة  

 174 143 93 146 164السادسة  

 1715 1669 1575 1405 1229العدد الكمي  

 

 طبنبب 1714: انطبقت االستعببٍت نهكهٍت

 142/12/2017حسب قرار هٍئت اعتًبد يؤسسبث انتعٍى انعبنً 

  2017-2016في الكمية   المقبولين في البرنامج الدوليجنسيات الطمبة

العدد الجنسية 

، سوري، اليمن، بحرينية، تونسية، سعودية، فمسطينية، مصرية، عراقية)الجنسيات العربية 

  (كويتي

40 

 9 (باكستان، بريطانيا، الفمبين، تركية، أمريكية)الجنسيات األجنبية 

 49المجموع   
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: 2013-2009أعذاد انطهبت انًسجهٍن فً كهٍت انطب فً األعىاو انسبٌقت 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

 223 299 109 187انسنت األونى 

 179 102 162 178انسنت انثبنٍت  

 98 157 179 158انسنت انثبنثت 

 146 164 137 129انسنت انرابعت  

 164 136 127 89انسنت انخبيست  

 136 128 89 80انسنت انسبدست  

 946 986 803 821انعذد انكهً  

 

جنسيات الطمبة غير األردنيين  

العدد الجنسية 

، تونسية، سعودية، فمسطينية، مصرية، عراقية)الجنسيات العربية 

  (كويتي، سوري، اليمن، بحرينية

85 

 10 (باكستان، بريطانيا، الفمبين، تركية، أمريكية)الجنسيات األجنبية 

 83المجموع   
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: إرشاد الطمبة

رشاد الطمبة منصكُص عميو بأنظمة كقكانيف جامعة مؤتة  يتكفر في جامعة مؤتة برنامج لدعـ كا 

يقدـ اإلرشاد كالدعـ بناء . حيث يؤخذ بعيف االعتبار الحاجات الشخصية كاالجتماعية لمطالب

عمى مراقبة تطكر الطالب كتشمؿ الحاجات االجتماعية كالشخصية كالدعـ األكاديمي كاإلرشاد 

كفي الجامعة . كالرعاية الصحية حسب النظاـ الخاص بالتأميف الصحي لمطمبة كالدعـ المالي

يرتبط إداريا بعمادة شؤكف الطمبة ييدؼ إلى تقديـ  (مكتب اإلرشاد الطالبي)مكتب يسمى 

  .الخدمات اإلرشادية في المجاالت التربكية كالنفسية كالمينية لطمبة جامعة مؤتة

 
كبناء عمى تكجييات ىيئة إعتماد مكؤسسات التعميـ العالي في الجامعة فقد تـ إنشاء مكتب 

لإلرشاد التربكم في الكمية يضـ نخبة مف أعضاء الييئة تدريسية في الكمية لمتابعة شكؤف 

 .   كمشاكؿ الطمبة كالعمؿ عمى إيجاد الحمكؿ المناسبة ليا

 
 :تمثيل الطمبة

شراكيـ في التصميـ  لمكمية بصفتيا جزء ال يتجزأ مف الجامعة سياسة كاضحة لتمثيؿ الطمبة كا 

لقد تـ تمثيؿ أحد الطمبة كعضك في مجمس الكمية . كاإلدارة كفي األمكر األخرل ذات العالقة

لمتابعة القضايا الطالبية كطالب أخر في لجنة الخطة الدراسية كما اف ىناؾ تمثيؿ جيد لمطمبة  

باالضافة لذلؾ تقـك .  كلجنة البحكثلجنة المؤتمرات كالمجنة األجتماعية, في لجنة المكتبة

الجامعة بتشجيع كتسييؿ النشاطات الطالبية كمنظماتيـ حيث تتمتع بعض ىذه النشاطات 
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بخاصية النشر الذاتي كما يكجد ىناؾ تعميمات التفكؽ العممي كتخصص جكائز عينية لمطمبة 

 .المتفكقيف عمميان 

 

بحكث الطمبة 

راؼ أساتذة الكمية كالبحكث المتميزة إشلقد دأبت الكمية عمى تشجيع البحث العممي عند الطمبة كب

مكف ارساليا الى المؤتمرات الطالبية المحمية كالعالمية كتشجع الجامعة قبكليا في تمؾ المؤتمرات م

 ككذلؾ الخريجيف عمى ةتحفيز الطمبتشجع الجامعة عمى . كحتى امكانية حضكر المؤتمرات

اإلىتماـ بؿ كاإلندماج في األبحاث العمميو التي يتـ إجراؤىا فى الكميو مف قبؿ التدريسيف في 

 يحتاجيا الخريج عند التقدـ لمتكظيؼ لالمجاالت المختمفة لما لمبحث العممي مف أىمية قصك

. ةخارج المممكو بعد إجتياز إمتحانات المعادؿداخؿ ك

 
لطمبة فيما يخص مرض البكؿ السكرم كبعض ؿ ةتبني بعض األفكار البحثيككذلؾ شجعت الكمية 

مقترحة لدراستيا مف قبؿ  ةمشاريع بحثيعمى شكؿ غتيا اكصيأمراض فقر الدـ  كةاألمراض الكراثي

لجنة البحث العممي كأخالقيات البحكث في الكمية كامكانية استحصاؿ المكافقات مف الجامعة 

  .لتنفيذؿ ةالجامعفي العممي عمادة البحث مف لمبحث مادم اؿدعـ اؿلمحصكؿ عمى 

 
ككذلؾ شجعت الجامعة كتشجع الحصكؿ عمى المكافقات الرسمية لتبادؿ الطمبة بيف الكميات 

 .    الطبية المتناظرة في داخؿ أك خارج المممكة كلفترة محددة ال تؤثر عمى السير الدراسي لمطمبة
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 داخؿ ةالمستشفيات كالمراكز العمميفي الخريجيف الذيف يعممكف عدد مف متابعة كما تـ 

تـ إعالـ  كقد ةكخارج المممكو لمكقكؼ عمى مدل تقدميـ في المجاالت الطبية المختمؼ

أسماء العديد منيـ كأماكف عمميـ بمركز التطكير األكاديمي كضبط الجكدة بالجامعو 

 .كالمشرفيف عمييـ لمتابعتيـ في المستقبؿ

 

اليدؼ منو اعداد يككف   لمطمبةكشجعت الكمية كالجامعة عمى إنشاء نادل لمبحث العممى

طالب قادريف عمى تنفيذ مشاريع بحثية ذات صبغة أكاديمية كمردكد معرفى كطنى فى 

المجاؿ الطبى كمنصة متميزة يستثمر مف خالليا طالب الطب امكاناتو كقدراتو فى 

 .البحث العممى

 

بيف ميارات البحث العممى تعزيز ثقافة ككتكمف أىمية انشاء ىذا النادل فى قدرتو عمى 

 ىـ التحاؽتسييؿ كفي اجراء البحكث العممية لمطمبة كلمخريجيف بشكؿ فعاؿ الطمبة كتساىـ 

 .مستقبالبالدراسات العميا 
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 :جبيعت يؤتت/أعذاد انخرٌجٍن فً كهٍت انطب 

  1132ثهغ  ثعذد إجًبنً نهخرٌجٍن افٌجأحذ عشر نقذ ثهغ عذد األفٌاج انًتخرجخ ين انكهٍخ 

 :خرٌجب ًكًب يجٍن فً انجذًل أدنبه

العدد  العام الدراسي    

 22  2007-2006الفوج األول 

 56 2008- 2007الفوج الثاني  

 79 2009- 2008الفوج الثالث 

 80  2010 - 2009الفوج الرابع  

 89 2011 – 2010الفوج الخامس  

 127  2012 - 2011الفوج السادس  

 136  2013 - 2012الفوج السابع  

 161   2014-2013  ثامن الفوج ال

 147   2015-2014  لتاسعالفوج ا

 92 2016-2015انفىج انعبشر  

201عشر  حبدي انفىج ال 6-201 7 143 

201-2007انعذد انكهً   7 1132 

 

 

الخطة الخمسية لإلبتعاث 
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إف الكمية قد كضعت الخطة الخمسية التالية لمتعييف كأعضاء ىيئة تدريسية كلإلبتعاث كحسب 

:    حاجة األقساـ كتنسيبيا

   العموم األساسية: أوال

 العدد المطموب التعيين أو االبتعاث  القسم

 3 لماجستير والدكتوراها التشريح 

 2 لماجستير والدكتوراها األنسجة

لماجستير والدكتوراها وظائف األعضاء  2 

لماجستير والدكتوراها واألحياء الجزيئية الكيمياء الحيوية   

طفيميات    / األحياء الدقيقة لماجستير والدكتوراها    

جراثيم / األحياء الدقيقة لماجستير والدكتوراها    

فيروسات   /  األحياء الدقيقة  لماجستير والدكتوراها    

مناعة طبية    / األحياء الدقيقة  1 لماجستير والدكتوراها 

لماجستير والدكتوراها ألمراضا  2 

لماجستير والدكتوراها الصحة العامة  1 

لماجستير والدكتوراها األدوية    

لماجستير والدكتوراها الطب الشرعي   1 

 

 العموم السريرية   : ثانيا
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تعيين عضو  االختصاص القسم  

 ىيئة تدريس 

 العدد  إبتعاث

 تعيين لغايات /تدريب 1 الجياز اليضمياألمراض الباطنية  

بتعاث اإل  

1 

 تعيين لغايات /تدريب 1 الجياز التنفسي األمراض الباطنية

بتعاثاإل  

1 

 تعيين لغايات /تدريب 1 األمراض العصبية  األمراض الباطنية

بتعاث اإل  

1 

إمراض المفاصل  األمراض الباطنية

 والروماتزم 

 تعيين لغايات /تدريب 1

بتعاث اإل  

1 

الغدد الصماء   األمراض الباطنية

 والسكري 

 تعيين لغايات /تدريب 1

بتعاثاإل  

1 

 تعيين لغايات /تدريب 1 إمراض القمب  األمراض الباطنية

بتعاث اإل  

1 

 تعيين لغايات /تدريب 1 إمراض الدم األمراض الباطنية

بتعاث اإل  

1 

 تعيين لغايات /تدريب 2  طب األسرة 

بتعاثاإل  

2 



                                       2022-2020-2015 جامعة مؤتة/لكلية الطبالخطة اإلستراتيجية      

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

34 

 

 تعيين لغايات /تدريب 1  األشعة التشخيصية 

بتعاث اإل  

2 

 تعيين لغايات /تدريب 1  األمراض الجمدية 

بتعاث اإل  

2 

 تعيين لغايات /تدريب 1  األمراض النفسية 

بتعاث اإل  

2 

 تعيين لغايات /تدريب 3  األمراض النسائية

بتعاث اإل  

2 

جراحة الصدر الجراحة العامة  

 واألوعية الدموية 

 تعيين لغايات /تدريب 1

بتعاث اإل  

1 

 تعيين لغايات /تدريب 1 التخدير واإلنعاشالجراحة العامة 

بتعاثاإل  

1 

 تعيين لغايات /تدريب 2 جراحة العظام 

بتعاث اإل  

2 

 تعيين لغايات /تدريب 1 جراحة األعصاب  

بتعاثاإل  

1 

 تعيين لغايات /تدريب 1 جراحة المسالك البولية  

بتعاث اإل  

2 
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أمراض الغدد قسم األطفال   

 الصماء 

 تعيين لغايات /تدريب 1

بتعاثاإل  

1 

 تعيين لغايات /تدريب 1 أمراض القمبقسم األطفال   

بتعاثاإل  

1 

 تعيين لغايات /تدريب 1 أمراض الدم واألورام قسم األطفال   

بتعاث اإل  

1 

 

:  وتم طمب الكوادر المساندة الفنية واإلدارية التالية

 العدد المسمى الوظيفي

 5 (بكالوريوس عموم حياتية أو مختبرات طبية )مشرف مختبرات 

 4 موظفة إداري /موظف

 2 فني حاسوب 

 4 سكرتيرة

 2 مراقب قاعات

 4 عامل بريد

 2 ناسخ/ فني تصوير

 

 

 

  االسم

 سكاقد سميـ سارم فادم 2012 0010
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:  لمخطة االستراتيجيةالممخص التنفيذي

Executive Summary :

 

: يشمل ثالثة محاور

:  العممية التدريسية. 1

كتيدؼ لتييئة كادر تدريسي كفني متخصص لرفع كفاءة الطمبة كاالرتقاء بمستكل العممية 

. التعميمية كتقديـ خدمات متميزة لممجتمع المحمي

 
:  خدمة المجتمع المحمي. 2

العمؿ عمى إنشاء مستشفى تعميمي متخصص لتقديـ الخدمات الصحية لممجتمع المحمي كالعمؿ 

. عمى تكعية المجتمع المحمي طبيا مف خالؿ الندكات كالكرشات كالمحاضرات كاألياـ الطبية

 
: البحث العممي. 3

 تكفير الدعـ كمختبرات أبحاث متخصصة كتحفيز الكادر األكاديمي عمى إجراء بحكث تطبيقية 

. متميزة تخدـ المجتمع المحمي
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: SWOT Analysisالتحميل الرباعي لمبيئة الداخمية والخارجية 

:  نقاط القوة: أوال

 كجكد مبنى متكامؿ لجميع األقساـ الطبية  .1

 كجكد مبنى مجمع متكامؿ لمقاعات الدراسية  .2

 كجكد دعـ مالي كمعنكم مف الجامعة .3

 استقطاب اعضاء ىيئة تدريس متميزيف  .4

 اقباؿ الطمبة المتميزيف لدراسة الطب  .5

تمبية حاجة اقميـ الجنكب لككادر طبية متخصصة قادرة عمى تقديـ الرعاية كالخدمات  .6

 الصحية المتميزة 

كجكد مختبر لالمتحانات المحكسبة كالميارات الطبية كالقاعات الدراسية الكافية  .7

 المخصصة

 

  :نقاط الضعف: ثانيا

 عدـ كجكد أعضاء ىيئة التدريس بأعداد كافية في بعض العمـك الطبية األساسية .1

 التأخر في إنشاء مستشفى تعميمي جامعي .2

 عدـ كجكد برامج دراسات عميا .3

 عدـ كجكد مكتب في الكمية لمطمبة الكافديف مف خارج المممكة   .4

:  الفرص: ثالثا

 عدـ كجكد كميات طب في منطقة الجنكب .1
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 الكثافة السكانية العالية في الكرؾ في إقميـ الجنكب كىي في ازدياد مستمر .2

 كجكد ككادر متميزة عمميا كبحثيا اضافة لكجكد بيئة بحثية كبنية تحتية ألجراء البحكث .3

 
:  التيديدات: رابعا

 عدـ كجكد مستشفى تعميمي جامعي .1

 منافسة مف الجامعات األردنية األخرل .2

صعكبة استقطاب أعضاء ىيئة التدريس نظران لمكقع الجامعة كلعدـ كجكد حكافز لغياب  .3

 المستشفى الجامعي
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Strengths نقاط القوة 

 

Priority 

(األونىٌت)  

 

Certainty 

Score 

(درجت انتأكذ)  

Impact 

Score 

(درجت انتأثٍر)  

Strengths تسهسم  نقبط انقىة 

1 5 5 
ًجٌد يجنى يتكبيم نجًٍع االقسبو 

 انطجٍخ
1.  

 ًجٌد دعى يبنً ًيعنٌي ين انجبيعخ 5 5 2

 

2.  

استقطبة أعضبء ىٍئخ تذرٌس  5 5 3

 يتًٍزٌن

3.  

 إقجبل انطهجخ انًتًٍزٌن نذراسخ انطت 3 3 4

 

4.  

تهجٍخ حبجخ إقهٍى انجنٌة نكٌادر طجٍخ  3 3 5

يتخصصخ قبدرح عهى تقذٌى انرعبٌخ 

 ًانخذيبد انصحٍخ انًتًٍزح 

5.  

يختجر االيتحبنبد انًحٌسجو  3 3 6

ًانًيبراد انطجٍخ ًانقبعبد 

 انًخصصخ

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weaknesses نقبط انضعف 
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Priority 

(األونىٌت)  

 

Certainty 

Score 

(درجت انتأكذ)  

Impact Score 

(درجت انتأثٍر)  

Weaknesses  

 نقبط انضعف
 تسهسم

1 5 5 
عذو ًجٌد أعضبء ىٍئخ تذرٌس كبفٍن 

 فً ثعض انعهٌو انطجٍخ األسبسٍخ
1.  

انتأخر فً إنشبء يستشفى تعهًًٍ  4 4 2

 نهجبيعخ

2.  

 عذو ًجٌد ثرايج دراسبد عهٍب 3 3 3

 

3.  

 عذو ًجٌد يكتت نهطهجخ انٌافذٌن 3 3 4

 

4.  

Threats  التيديدات 

Priority 
(األولوية)  

 

Certainty 

Score 
(درجة التأكد)  

Impact Score 

(درجة التأثير)  
Threats تسمسل التيديدات 

.1 عدـ كجكد مستشفى تعميمي 5 5 1  

.2 المنافسة مف جامعات اخرل 3 3 2  

صعكبة استقطاب اعضاء ىيئة التدريس  2 2 3

نظران لمكقع الجامعة كلغياب المستشفى 

 الجامعي

3.  

 
الغايات األستراتيجية 
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 تطوير العممية التعميمية والخطط الدراسية: -1-الغاية اإلستراتيجية 

تطوير اداء الكادر التدريسي  : 1/1اليدف االستراتيجي 

 عقد دكرات منتظمة بالتعاكف مع مركز التطكير االكاديمي كضبط الجكدة  – 1/1/1

   التركيزعمى االبتعاثات في المجاالت التخصصية الفرعية– 1/1/2

 
 تحديث الخطة الدراسية: 2/1اليدف االستراتيجي 

لتتماشى مع ذلؾ تعنى بتحديث الخطة اف لـز فييا اشراؾ الطمبة كلخطة الدراسية ا لجنة 2/1/1

 الخطط المحمية كالعالمية

 انشاء مختبر االمتحانات المحكسبة 2/1/2

 كتطكير مختبر الميارات الطبية  انشاء2/1/3

 انشاء مجمع قاعات تدريسية كمكاتب لمتدريسييف 2/1/4

 

خدمة المجتمع المحمي -: 2-الغاية اإلستراتيجية 

 :المستشفى التعميمي الخاص لكمية الطب 1/2اليدف اإلستراتيجي 

 
: مواطن القوة ألنشاء المستشفى: أوال

تحسيف العممية التعميمية لتخريج أطباء أكفاء  .1

 استيفاء لشركط أالعتماد  .2

 تحسيف كتسييؿ عممية التدريب السريرم لمطمبة كتقديـ الخدمات الصحية لممناطؽ القريبة .3
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كجكد تخصصات التمريض كالصيدلة كالعمـك الطبية المساندة في الجامعة كالتي ستستفيد  .4

مف المستشفى لمتدريب كقد ترفد المستشفى بالككادر المطمكبة مستقبالن 

  .دعـ استحداث برامج االختصاص العالي .5

 

: مواطن الضعف ألنشاء المستشفى: ثانيا

صعكبة الحصكؿ عمى الدعـ المالي المطمكب لبناء المستشفى المطمكب بسعة ال تقؿ عف  .1

.  سرير250

 صعكبة تكفير الكادر الطبي في مختمؼ االختصاصات السريرية العامة كالفرعية .2

صعكبة االستمرارية التشغيمية مف حيث تكفير الدعـ المالي المطمكب لعمؿ المستشفى ككنو  .3

  (معظـ خدماتو لممؤمنيف صحيا )تدريبي كليس ربحيا 

 

: تحقيق ىدف انشاء المستشفى: ثالثا 

تمكيؿ مف منح خارجية محمية   .1

العمؿ عمى الحصكؿ عمى تفكيض بالحصكؿ عمى مستشفى مف كزارة الصحة كالخدمات  .2

 .الطبية الممكية

 التركيز عمى االبتعاث في التخصصات الفرعية التي يكجد بيا نقص حسب خطط االقساـ .3

 .العمؿ عمى تزكيد المستشفى بالككادر مف كمية الطب كمف خارج الكمية  .4

  توعية المجتمع المحمي2/2اليدف اإلستراتيجي 

 عقد برامج توعوية عبر المحاضرات والندوات العممية واأليام الطبية العممية 1/2/1
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 إعداد برنامج واضح ومحدد سنويا يشمل عناوين المحاضرات والندوات وأماكن – 1/2/2

اعطاءىا  

 
المراكز الصحية   : 3/2اليدف االستراتيجي 

 دعـ ك تطكير المراكز الصحية في المنطقة – 1/3/1

  تزكيد المراكز الصحية بككادر مختصة مف مف كمية الطب– 1/3/2 

 
البحث العممي  -: 3الغاية االستراتيجية 

تسعى الكمية الى اثراء كدعـ العممية البحثية كتشجيعيا كذلؾ تبعا لسياسة الجامعة المتماشية مع 

كتتطمع . سياسة التعميـ العالي كالبحث العممي لمكاكبة التطكر العممي كتحسيف التنمية الشاممة

الكمية إلى نشر ثقافة البحث العممي في سائر مككنات العمؿ األكاديمي كزيادة التكاصؿ بيف 

 . الككادر التدريسية كالبحثية في الكمية كبيف الجيات المحمية كالدكلية كالقطاع الخاص

مف ىذا المنطمؽ تسعى الكمية لنشر ثقافة البحث العممي عبر ككادرىا مف خالؿ ما ىك متكفر 

عمما بأف الكمية مستمرة في شراء اجيزه بحثية حسب . مف تجييزات في الجامعة كشركاءىا

حيث تـ شراء اجيزة بحثية متطكرة بقيمة حكالي نصؼ مميكف  حاجات األقساـ ككاف أخرىا قريبا

 .دينار أردني لدعـ أبحاث التدريسييف

 
: البنية التحتية لمبحث العممي :1/3اليدف االستراتيجي 

تكفير الدعـ المالي كتجييز مختبرات بحثية كتشخيصية مكحدة لجميع تخصصات الطب  .1

 .األساسية كقد كفرت ذلؾ رئاسة الجامعة
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 .تييئة ككادر فنية ذات خبرة في التقنيات البحثية ليذه المختبرات .2

 .تكفير المصادر كالمراجع كالدكريات الحديثة في مختمؼ االختصاصات .3

 . تحفيز التعاكف البحثي الدكلي .4

 

: اشراك الطمبة : 2/3اليدف االستراتيجي 

 تمثيؿ الطمبة في المجنة العممية لمبحث العممي .1

 تمثيؿ الطمبة في المجنة االخالقية لمبحكث الطبية  .2

تفعيؿ مشاركة الطمبة باجراء البحكث عبر نادم الطمبة البحثي كباشراؼ الكادر التدريسي  .3

 . في الكمية

:  تشجيع النشر : 3/3اليدف االستراتيجي 

تحفيز العمؿ البحثي المشترؾ بيف األقساـ العممية المختمفة  .1

كضع بند خاص في طمب الدعـ لممكافئات لعضك التدريس الذم ينشر   .2

 .ربط البحث العممي بأىداؼ التنمية الشاممة كالتركيز عمى المشاكؿ البيئية في المنطقة .3

تشجيع التعاكف البحثي بيف ككادر الكمية كالكميات األخرل مف االختصاصات المتماثمة في  .4

 .الجامعة كمع الجامعات االردنية االخرل

 تعديؿ تعميمات الترقية لمتأكيد عمى نشر األبحاث في مجالت عالمية متخصصة  .5

خطة العمل التنفيذية  

تطوير العممية التعميمية والخطط الدراسية:-  1الغاية االستراتيجية   
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تطوير أداء الكادر التدريسي: 1/1اليدف   

 مؤشرات األداء
الموازنة 

(المخصص)  

الموارد 

زمةالال  

 اإلطار الزمني المسؤول
Tasks (Actions) الميام 

تزويد الكمية بأسماء 

من اتم الدورات 

 والشيادات ان وجدن

االستاذ  الجامعة الجامعة

 العميد

دورات مركز التطوير - 1 موجودة ومستمرة

 .االكاديمي وضبط الجودة

الخطة الخمسية 

لالقسام 

تقارير المبتعثين 

 مباشرة المبتعثين

مجمس  الجامعة الجامعة

الكمية 

ولجنة 

االبتعاث 

االبتعاث في المجاالت - 2 2015-2020

التخصصية الفرعية وبعض 

 األقسام األساسية   

تطوير العممية التعميمية والخطط الدراسية:-     1الغاية االستراتيجية   

تطويرالخطة التدريسية: 2/1اليدف   

الموازنة  مؤشرات األداء الموارد  اإلطار  المسؤول Tasks (Actions) الميام 
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خدمة المجتمع المحمي                  :-        2ة  اإلستراتيجيغايةال  

انشاء مستشفى تعميمي جامعي :-            1/2اليدف   

الموازنة  مؤشرات األداء الموارد  اإلطار  المسؤول Tasks (Actions) الميام 

(المخصص)  زمةالال   

 

 

 

 الزمني

 

تزويد الكمية بالخطط 

 ووصف المساقات

مجمس  موارد الكمية موارد الكمية

 الكمية

موجودة 

 ومستمرة

لجنة الخطة الدراسية في الكمية - 1

من أعضاء ىيئة التدريس األساسية 

 والسريرية

استمم المبنى في عام 

2017  

تم إنجازه في  الجامعة الجامعة  الجامعة

2017  

انشاء مجمع قاعات تدريسية ومكاتب 

 لمتدريسيين

تم تجييز المختبرات 

وتشغيميا في عام 

2017 

الكادر  الجامعة

البشري 

 وحواسيب

/2017 الجامعة

2018 

إنشاء مختبرات االمتحانات - 3

 المحوسبة 

استالم المختبر 

وتشغيمو 

2016 

ربع مميون  أجيزة 

وكادر 

متدرب 

العميد 

رؤساء 

األقسام  

 التدريسيون 

2015/

2016 

تجييز مختبرات الميارات الطبية . 4
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KPI’s (المخصص 

(المالي  

زمةالال  الزمني  

المبنى/انتياء المستشفى  70-100 

 مميون

كوادر طبية 

 وفنية

الجامعة 

ووزارة 

 الصحة

انشاء المستشفى  - 1  سنوات5

استالم اجيزة العمل 

 الثابتة والمتحركة

 تجييزات المستشفى - 2  سنوات5 الكمية اجيزة  مميون15

مباشرة العمل   كادر طبي  الرواتب

 وتمريضي

الكمية   تعيين الكادر البشري - 3  سنوات5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمة المجتمع المحمي        :-        2ة  اإلستراتيجيغايةال  

  توعية المجتمع المحمي2/2اليدف 

الموازنة  مؤشرات األداء الموارد  اإلطار  المسؤول Tasks (Actions) الميام 
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البحث العممي                     :-           3غاية االستراتيجيةال  

البنية التحتية:-          1اليدف االستراتيجي   

 مؤشرات األداء

 

الموازنة 

(المخصص)  

الموارد 

زمةالال  

 المسؤول
اإلطار 

 الزمني

Tasks (Actions) الميام 

KPI’s (المخص

(ص  

زمةالال  الزمني  

الوحدة االعالمية في 

وحدة تنمية المجتمع 

 المحمي

الكمية ووحدة  ---- ----

تنمية 

المجتمع 

المحمي 

 بالجامعة

برامج توعوية تثقيفية - 1  سنوات5

وأيام عممية    

السجالت  برنامج سنوي بعناوين - 2  سنوات5 الكمية ---- ----

واماكن وتواريخ المحاضرات 
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وجود مركز المختبرات 

 واستالمو

 

 

 

 

 وجود الكادر وتعيينيم 

 

 

 

 

 

 البحوث المنشورة

 نصف مميون

 

 

 

 

 

 الجامعة

 

 

 

 

 

 الجامعة

 الجامعة

 

 

 

 

 

 الجامعة

 

 

 

 

 

 الجامعة

 

 الجامعة

 الكمية 

 

 

 

 

 

 الكمية

 

 

 

الكمية 

 والمكتبة

لجنة البحث 

العممي 

بالكمية 

2015-

2017 

 

 

 

2015-

2017 

 

 

 

 

2015-

2017 

 

تحديث المختبرات البحثية  -1

تجييز مختبرات بحثية و

وتشخيصية موحدة لجميع 

 تخصصات الطب األساسية

 

تييئة كوادر فنية ذات خبرة  .2

في التقنيات البحثية ليذه 

 المختبرات 

 

توفير المصادر والمراجع  .3

والدوريات الحديثة في 

 مختمف االختصاصات

 

 

تحفيز التعاون البحثي  .4

 الدولي

 

 

 

البحث العممي                 :-        3غاية االستراتيجية ال  
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             اشراك الطمبة:-2اليدف االستراتيجي 

 مؤشرات األداء

KPI’s 

الموازنة 

(المخصص)  

الموارد 

زمةالال  

 المسؤول
اإلطار 

 الزمني

Tasks (Actions) الميام 

موجوده  الكمية ----- ----- محاضر االجتماعات

 ومستمره

تمثيل الطمبة في لجنة - 1

 البحوث واالخالقيات

لجنة  ----- ----- نشر البحوث

االعتمادية 

ولجنة 

البحوث 

 بالكمية

موجوده 

 ومستمره

مشاركة الطمبة في اجراء -2

 البحوث

 

 

            تشجيع النشر:-3اليدف االستراتيجي 

 مؤشرات األداء

KPI’s 

الموازنة 

(المخصص)  

الموارد 

زمةالال  

 المسؤول
اإلطار 

 الزمني

Tasks (Actions) انًهبو 

.البحوث المنشورة -2015 الكمية ----- ----- 

2017 

 تحفيز العمل البحثي 1

 المشترك من اقسام مختمفة

البحوث المنشورة 

وسجالت عمادة البحث 

الكمية  ----- -----

وعمادة 

موجوده 

 ومستمره

 وضع بند خاص في طمب -2

الدعم لممكافئات لعضو 
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البحث  .العممي

 العممي

التدريس الذي ينشر  

 

موجوده  الكمية ----- ----- .البحوثالمنشورة

 ومستمره

التعاون بين الكميات االخرى  3

 والجامعات االخرى

مجمس  ----- ----- .تعميمات الترقية

 العمداء

2015-

2017 

 وضع بند خاص في طمب -2

الدعم لممكافئات لعضو 

التدريس الذي ينشر  

 

 

  

 

 

 

: الممحقات

الخطة الدراسية : 1

 اىداف ورؤية االقسام: 2

وصف المنظومات التدريسية : 3
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: 1ممحق 

: جامعة مؤتة ونظام تنفيذىا/الخطة الدراسية لكمية الطب

 عمى خطة دراسية 2001/2002اعتمدت كمية الطب كمنذ بداية التدريس فييا في العاـ الدراسي 

 تـ 2006/2007في العاـ الدراسي . 2005/2006استمر العمؿ بيا لغاية العاـ الدراسي 

اعتماد خطة دراسية حديثة كمتطكرة تتفؽ بصكرة كبيرة مع الخطط الدراسية في كميات الطب 

تـ تطبيؽ الخطة الجديدة عمى طمبة السنة األكلى لمعاـ الدراسي . األردنية كالعالمية
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كتـ تغير الخطة القديمة بالجديدة مع تدرج طمبة السنة األكلى بالدراسة سنكيا  . 2006/2007

كبذا تككف الخطة الجديدة مطبقة عمى كافة السنكات الدراسية لمكمية في العاـ الدراسي 

2011/2012  .

 

تتميز خطة البكالكريكس لكمية الطب بتنكع مساقاتيا الدراسية حيث يدرس الطالب في سنتو 

كالفيزياء )مكاد العمـك األساسية  (إضافة لممكاد الجامعية اإلجبارية كاالختيارية)األكلى كالثانية 

عمـ ,األنسجة ,كالتشريح )كمقدمات العمـك الطبية األساسية  (الطبية كالكيمياء العامة كالعضكية

في الفصؿ الدراسي الثاني . (الخ...عمـ كظائؼ األعضاء كعمـ األدكية,عمـ األجنة العاـ , الخمية

مف السنة الثانية كخالؿ السنة الثالثة يدرس الطالب كمف خالؿ نظاـ المكديكالت تسعة أجيزة مف 

بطريقة التدريس التكاممي  (الخ...كالجياز القمبي كالتنفسي كالعصبي )أجيزة الجسـ البشرم 

(Modules) حيث تشترؾ جميع أقساـ العمـك الطبية غير السريرية في تدريس كؿ جياز كبشكؿ 

متكامؿ ليصبح الطالب عند نياية المساقات ممما بكؿ ما يتعمؽ بأجيزة الجسـ البشرم مف حيث 

التشريح كالتركيب النسيجي كالكظيفة الطبيعية لمجياز كاألمراض التي يمكف أف تصيب ىذا 

تدرس المساقات أك المنظكمات . الجياز كطرؽ الكقاية منيا كاألدكية المستعممة في عالجيا

الدراسية بأسمكب المحاضرات النظرية كالتدريب العممي في المختبرات, إضافة إلى تقديـ الطمبة 

سمينارات يشرؼ عمييا أعضاء الييئة التدريسية كذلؾ إلعداد فكر الطالب كتييئتو لمدراسات 

. السريرية في السنكات الالحقة
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يبدأ التدريس السريرم اعتبارا مف الفصؿ الدراسي الصيفي لمسنة الثالثة مف المنياج الدراسي 

لمكمية, حيث يتدرب الطالب عمى اكتساب الميارات السريرية مف خالؿ المحاضرات النظرية 

كالسمينارات كالتدريب السريرم في مختمؼ المستشفيات كالمراكز الصحية كالعيادات االستشارية  

لبعض التخصصات )في محافظة الكرؾ, باإلضافة إلى المستشفيات كالمراكز الصحية في عماف 

كما كيعطى لمطالب خالؿ السنة السادسة فرصة لمتدريب االختيارم في أثنيف مف المكاد . (الطبية

 أسابيع في إحدل المستشفيات التعميمية سكاءا داخؿ المممكة أك 8السريرية الرئيسية ك لمدة 

.  خارجيا

 

 (.M.B., B.S)يتطمب التخرج مف كمية الطب كنيؿ درجة البكالكريكس في الطب ك الجراحة 

 ساعة معتمدة 258إكماؿ الطالب المنتظـ في الدراسة جميع متطمبات الخطة الدراسية ك بكاقع 

كتنفذ ىذه الخطة عمى مدل ستة سنكات  %. 60حسب الخطة الجديدة كبمعدؿ عاـ ال يقؿ عف 

 ساعة معتمدة لكؿ سنة دراسية كحسب القكانيف كالتعميمات النافذة لجامعة 45كحد أدنى كبمعدؿ 

. مؤتة كالكاردة الحقا ضمف ىذا الدليؿ

 

جامعة مؤتة /الخطة الدراسية لكمية الطب

جامعة مؤتة 

 كمية الطب
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الخطة الدراسية المعدلة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة وحسب معايير االعتماد 

الخاص لكميات الطب 

البكالوريوس في الطب والجراحة  : (بالعربية)اسم الدرجة العممية 

: (باالنجميزية)اسم الدرجة العممية 

 Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MB, BS) 
 

 عمى الطالب الجدد المقبولين 2010 – 2009تطبق ىذه الخطة اعتبارا من العام الجامعي 

. في كمية الطب

: متطمبات الخطة من الساعات المعتمدة

:  ساعة معتمدة، موزعة عمى النحو التالي258تتكون الخطة من 

 : ساعة معتمدة, مكزعة عمى النحك التالي 27: متطمبات الجامعة .1

  ساعة معتمدة12: متطمبات إجبارية .أ 

  ساعات معتمدة15: متطمبات اختيارية .ب 

 

 : ساعة معتمدة, مكزعة عمى النحك التالي 231: متطمبات الكمية .2

  ساعات معتمدة13: متطمبات في العمـك األساسية .أ 

  ساعة معتمدة83: متطمبات في العمـك الطبية األساسية .ب 

  ساعة معتمدة135: متطمبات في العمـك الطبية السريرية .ج 

: ( ساعة معتمدة27)متطمبات الجامعة : أوال
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 : ( ساعة معتمدة12)متطمبات الجامعة اإلجبارية  (ا)

 الساعات المعتمدة المــــــــــادة الرقم

 3( 1)المغة العربية  0201101

 3( 1)المغة اإلنجميزية  0202101

 3العموم العسكرية  0101171

 3 التربية الوطنية 1600105

 12المجموع 

 

ساعات معتمدة من خارج كميتو في  (15)يدرس الطالب : متطمبات الجامعة االختيارية (ب)

خمسة مواد من ثالثة مجاالت مختمفة وبواقع ثالث ساعات معتمدة لكل مادة وعمى النحو 

:  التالي

 

ساعات معتمدة  (6)العموم اإلنسانية يدرس الطالب منيا : المجال األول

أساس  الكمية المــــــــــادة الرقم

النجاح 

عالمة اآلداب  (تذوق أدبي)المغة العربية  0201102

راسب /ناجح اآلداب (1)المغة فرنسية  0209101

راسب /ناجحاآلداب  (1)المغة اإلسبانية  0209103
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عالمة  اآلداب (2)المغة االنجميزية  0202102

عالمة  الشريعة الثقافة اإلسالمية 0500100

عالمة  الشريعة حقوق اإلنسان في اإلسالم 0500103

عالمة  الحقوق مبادئ القانون 0705111

عالمة  العموم التربوية مبادئ التربية 0803101

عالمة  العموم التربوية التربية البيئية 0801103

 عالمة العموم التربوية مبادئ عمم النفس 0809101

عالمة  عموم الرياضة مبادئ التربية الرياضية 1301100

ساعات  (6)العموم االجتماعية واالقتصادية يدرس الطالب منيا : المجال الثاني

 معتمدة

أساس  الكمية المــــــــــادة الرقم

النجاح 

العموم  المدخل إلى العنف األسري 1601104

 االجتماعية

عالمة 

العموم  جغرافيا األردن 1602104

 االجتماعية

عالمة 

أثار األردن وفمسطين في العصور  1603103

 القديمة

العموم 

 االجتماعية

عالمة 
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العموم  الحضارة اإلسالمية 1604102

 االجتماعية

عالمة 

القدس في التاريخ العربي  1604104

 اإلسالمي

العموم 

 االجتماعية

عالمة 

العموم  المدخل إلى عمم السياسة 1605101

 االجتماعية

عالمة 

عالمة  إدارة األعمال أخالقيات العمل 1900100

عالمة  ادارة األعمال أساسيات اإلدارة 1902101

عالمة  ادارة األعمال المدخل الى عمم االقتصاد 1904100

ساعات  (3)العموم والتكنولوجيا والزراعة والصحة يدرس منيا الطالب : المجال الثالث

معتمدة 

أساس  الكمية المــــــــــادة الرقم

النجاح 

عالمة  اليندسة مبادئ الكيرباء العامة 0401121

مبادئ في ميكانيك وصيانة  0402120

 السيارات

عالمة  اليندسة

عالمة  اليندسةالسالمة المرورية  0403120

عالمة  الزراعة نباتات الزينة والحديقة المنزلية 1101108
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عالمة  العموم  * 2ميارات حاسوب  0304112

عالمة  العموم  المكتبات والمعمومات  0307110

يجب عمى الطمبة كافة التقدم المتحان الكفاءة في المغة العربية والمغة االنجميزية : مالحظة

عمى أن يسجل الطالب ، والحاسوب قبل بدء العام الدراسي لمسنة األولى من التحاقيم بالجامعة

خارج الخطة الدراسية لمكمية خالل  (099)الذي يخفق في ىذا االمتحان مساقًا استدراكيًا 

. السنة األولى من التحاقيم في كمية الطب

: ثانيا

 :( ساعة معتمدة13 )متطمبات الكمية من العموم األساسية : (أ)   

 الساعات المعتمدة المــــــــــادة الرقم

عممي نظري 

  2فيزياء طبية   0302100

 1 3كيمياء عامة و عضوية  0303108

  1بيولوجيا الخمية  1501101

  3* مصطمحات طبية 0304112

 1 2اإلحصاء الحيوي  1506102

 13المجموع 

  2012-2011 في العام الجامعي اإجبارية لمطمبة الذين قبمو*

 

: ( ساعة معتمدة83 )متطمبات الكمية من العموم الطبية األساسية  (ب)
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 المــــــــــادة الرقم

الساعات 

 المعتمدة

توزيع الساعات 

عممي نظري 

 1 3 4عمم التشريح العام   1501102

 1 2 3عمم األنسجة العام  1501103

-  1 1عمم األجنة العام  1501104

  3 3عمم وظائف األعضاء العام  1502101

 1 2 3الكيمياء الحيوية  1503101

 0.5 1.5 2األحياء الجزيئية  1503102

 0.5 1.5 2عمم األمراض العام  1504201

  3 3عمم األدوية العام  1505202

 1 2 3عمم األحياء الدقيقة العام  1504202

 0.5 1.5 2المناعة الطبية  1504203

   6منظومة الجياز الحركي  1500202

   6منظومة الجياز اليضمي  1500203

   5منظومة الغدد الصم واالستقالب  1500204

   4منظومة الجياز التنفسي  1500306

   5منظومة الجياز القمبي الوعائي  1500307

   5( 1)منظومة الجياز العصبي  1500308
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   4( 2)منظومة الجياز العصبي  1500309

   5منظومة الجياز الممفاوي والدم  1500310

   6منظومة الجياز البولي والتناسمي  1500312

  2 2الصحة العامة  1506202

  2 2الوبائيات و الدراسة السكانية  1506303

  1 1اإلدارة الصحية  1506304

  2 2الصحة المينية  1506305

  2 2عمم النفس السريري  1507201

  1 1تاريخ الطب و التوثيق الطبي  1500201

  1 1أخالقيات المينة الطبية  1500205

   83المجموع 

 

: ( ساعة معتمدة135 )الطبية السريرية متطمبات الكمية من العموم : ثالثا 

 المــــــــــادة الرقم

الساعات 

 المعتمدة

أسابيع 

التدريب 

السريري 

 8 9مقدمة في العموم السريرية  1500313

 12 13.5( 1)األمراض الباطنية  1507402
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 8 9( 2)األمراض الباطنية  1507661

 12 13.5( 1)الجراحة  1508402

1509502 

(: 2)الجراحة 

العظام و المفاصل 

العيون 

المسالك البولية 

 جراحة األعصاب

أنف وأذن و حنجرة  

13.5 

 

 

 

 

 

12 

4 

2 

2 

2 

2 

 8 9( 3)الجراحة  1508603

 8 9( 1)طب األطفال  1510501

 8 9( 2)طب األطفال  1510602

 8 9( 1)األمراض النسائية و التوليد  1511501

 8 9( 2)األمراض النسائية و التوليد  1511602

 2 2.25الطب الشرعي  1504404

 2 2.25األشعة و الطب النووي  1507403

طب الطوارئ والتخدير و العناية  1508403

الحثيثة 
4.5 4 

 4 4.5األمراض النفسية  1507504
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 4 4.5األمراض العصبية  1507505

 2 2.25األمراض الجمدية  1507506

 2 2.25طب األسرة  1500515

 8 9تدريب اختياري  1500602

 120 135المجموع 

 

 الخطة االسترشادية لمحصول عمى درجة البكالوريوس في الطب والجراحة

 ( ساعة47)السنة األولى 

: الفصل األول

 المــــــــــادة الرقم

 الساعات المعتمدة

 المجموع عممي نظري

 2 - 2 فيزياء طبية  0302100

 4 1 3 كيمياء عامة وعضوية  0303108

 1 - 1 بيولوجيا الخمية  1501101

 3 1 2 الكيمياء الحيوية 1503101

 3 - 3 *مصطمحات طبية  1500101

 3 - 3 متطمب جامعة اختياري 

 3 - 3 العموم العسكرية 0101171
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 19 2 17 المجموع

 

: الفصل الثاني

 المــــــــــادة الرقم

 الساعات المعتمدة

 المجموع عممي نظري

 4 1 3 عمم التشريح العام 1501102

 3 1 2 عمـ األنسجة العاـ 1501103

 1 - 1 عمـ األجنة العاـ 1501104

 3 - 3 عمم وظائف األعضاء العام 1502101

 3 - 3 (1)المغة العربية  0201101

 2 0.5 1.5 األحياء الجزيئية 1503102

 3 - 3 (1)المغة اإلنجميزية  0202101

 19 2.5 16.5 المجموع

 

: الفصل الصيفي

 المــــــــــادة الرقم

 الساعات المعتمدة

 المجموع عممي نظري

 3 1 2 اإلحصاء الحيوي 1506102
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 3 - 3 متطمب جامعة اختياري 

 3 - 3 متطمب جامعة اختياري 

 9 1 8 المجموع

  2012-2011تطبؽ ىذه المادة عمى الطمبة الذيف قبمكا في الكمية في العاـ الجامعي *

 

 ( ساعة42)السنة الثانية 

 :الفصل األول

 المــــــــــادة الرقم

 الساعات المعتمدة

 المجموع عممي نظري

 2 0.5 1.5 عمـ األمراض العاـ 1504201

 3 - 3 عمم األدوية العام 1505202

 3 1 2 عمم 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 متطمب جامعة اختياري 

 16 2 14 المجموع

 

: الفصل الثاني
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 الساعات المعتمدة المــــــــــادة الرقم

 6 منظكمة الجياز الحركي  1500202

 6 منظومة الجياز اليضمي 1500203

 5 منظومة الغدد الصم واالستقالب 1500204

 1 أخالقيات المينة الطبية  1500205

 18 المجموع

 

: الفصل الصيفي

 الساعات المعتمدة المــــــــــادة الرقم

 2 عمم النفس السريري 1507201

 3 التربية الكطنية 1600105

 3 متطمب جامعة اختيارم 

 8 المجموع

 

 

 ( ساعة43): السنة الثالثة

: الفصل األول



                                       2022-2020-2015 جامعة مؤتة/لكلية الطبالخطة اإلستراتيجية      

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

67 

 

 الساعات المعتمدة المــــــــــادة الرقم

 4 منظكمة الجياز التنفسي 1500306

 5 منظومة الجياز القمبي الوعائي 1500307

 5 (1)الجياز العصبي منظكمة  1500308

 2 الوبائيات و الدراسة السكانية 1506303

 16 المجموع

 

 :الفصل الثاني

 الساعات المعتمدة المــــــــــادة الرقم

 4 (2)الجياز العصبي منظومة  1500309

 5 منظكمة الجياز الممفاكم كالدـ 1500310

 6 منظومة الجياز البولي والتناسمي 1500312

 1 اإلدارة الصحية 1506304

 2 الصحة المينية 1506305

 18 المجموع

 

 

: الفصل الصيفي
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 الساعات المعتمدة المــــــــــادة الرقم

1500313 

 

 9 مقدمة في العموم السريرية

 9 المجموع

تتكون من الفصل األول والثاني فقط : السنة الرابعة

 المــــــــــادة الرقم

مدة التدريب 

 باألسابيع

الساعات 

 المعتمدة

 13,5 12 (1)األمراض الباطنية  1507402

 2,25 2 الطب الشرعي  1504404

 2,25 2 األشعة و الطب النووي 1507403

 13,5 12 (1)الجراحة  1508402

 4,5 4 طب الطكارئ كالتخدير كالعناية الحثيثة  1508403

 36 32 المجموع

 

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

 المــــــــــادة الرقم

مدة التدريب 

 باألسابيع

الساعات 

 المعتمدة

 2.25 2 طب األسرة 1500515

 4.5 4 األمراض النفسية 1507504
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 4.5 4 األمراض العصبية 1507505

 2.25 2 األمراض الجمدية 1507506

 2.25 2 جراحة األعصاب 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 (1)طب األطفال  1510501

 9 8 (1)األمراض النسائية والتوليد  1511501

 45 40 المجموع

 

تطبق عمى جميع الطمبة الذين سيرفعون إلى السنة الخامسة اعتبارًا من العام الجامعي *** 

2011/2012  

 .****يتتكون من الفصل الصيفي واألول والثان: السنة السادسة 

 المــــــــــادة الرقم

مدة التدريب 

 باألسابيع

الساعات 

 المعتمدة

 9 8 (2)األمراض الباطنية  1507661

 9 8 (2)الجراحة  1508611
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 9 8 (2)طب األطفال  1510612

 9 8 (2)األمراض النسائية والتوليد  1511612

1500602 

 

تدريب اختياري 

يستوجب النجاح في ىذا : مالحظة

وال  (راسب/ ناجح )المساق 

تحسب الدرجة من ضمن المعدل 

 التراكمي النيائي لمتخرج

في فرعين من ) 8

الفروع  المذكورة 

 4أعاله بواقع 

 (أسابيع لكل منيما

9 

 45 40 المجموع

 

 

 أىداف ورؤية األقسام: 2ممحق 

قسم التشريح واألنسجة واألجنة 

  :األىداف العامة

لتقديـ المعرفة العممية كالتطبيقية لعمـ التشريح ,  يركز القسـ جيكده عمى الجانب المعرفي 

متكافقان بما , كاألنسجة كلمتككيف ألجنيني لمجكانب العامة كالتفصيمية ألجيزة جسـ اإلنساف المختمفة

. يمكف أف يربط التركيب بالكظيفة كبالجكانب التطبيقية كالسريرية

 :- باف يككف الطالب قادران عمى, كتشمؿ األىداؼ التعميمية
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 كعمى المستكل المجيرم أم مستكل , معرفة تركيب أجزاء جسـ اإلنساف مف الناحية العيانية

. الخاليا كاألنسجة

  اإللماـ بقاعدة معمكمات أساسية عف عمـك الخمية كعالقة ذلؾ بمختمؼ جكانب التركيب

 .كالكظيفة المرضية

  كربط ذلؾ بمراحؿ , معرفة أىمية العالقات بيف أجزاء كأعضاء كأنسجة الجسـ المختمفة

 .التطكر الجنيني لكؿ عضك كجنيف

 معرفة كتمييز أسس التككف الجنيني كمراحؿ تطكر الجنيف. 

  معرفة تأثيرات العكامؿ البيئية كاألدكية كاألمراض عمى تطكر الجنيف كالخمؿ الذم قد يؤدم

 . إلى التشكه الجنيني

  معرفة كتمييز التشكىات الخمقية ألجيزة الجسـ كأعضاءه المختمفة كالتي تالحظ بشكؿ كاسع

 .كليا أىمية طبية

  معرفة العالقة بيف تركيب األعضاء العياني ك المجيرم كربط ذلؾ بالجكانب الكظيفية

 .كباحتماالت التغييرات المرضية التي قد تنشأ (الفسمجية)

 معرفة الطالب بالتشريح السطحي كالسريرم كأىمية ذلؾ في التطبيقات الطبية. 

: األىداف الميارية

  ييدؼ التدريب العممي في المختبرات إلى اكتساب الطالب كميارات التعرؼ عمى أعضاء

الجسـ البشرم بالعيف المجردة كالمشاركة في تشريح أجزاء في الجسـ كدراسة أجزاء محفكظة 

.  أك دراسة النماذج الصناعية كالييكؿ العظمي (plastination)بطريقة 
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   التدريب عمى استعماؿ المجير الضكئي في دراسة الخاليا كاألنسجة المختمفة لمجسـ

 .كاكتساب الميارات في تشخيصيا

 دراسة الصكر الشعاعية كالمقطعية كصكر الرنيف المغناطيسي ألجزاء الجسـ اليامة ككيفية تشخيصيا. 

 كمعرفة مكاقع أجزاء الجسـ اليامة , اكتساب الميارة في التشريح السطحي لجسـ اإلنساف

 .طبيان 

  (كالكسائؿ السمعية البصرية كالحاسكب )استخداـ التقنيات الحديثة في التعميـ. 

 

: تطوير اإلمكانات المتاحة في القسم

  مثؿ إنشاء  كالعمؿ , يسعى القسـ إلى تعزيز المكاد التعميمية كتكفير فرص متقدمة لمتعمـ

 (plastination)عمى تكفير مستمزمات أخرل جديدة كمختبر 

 تطوير إمكانات البحث العممي: 

يسعى القسـ إلى تكفير مستمزمات تمكف أعضاء ىيئة التدريس كالباحثيف كالطمبة عمى إجراء 

بحكث كدراسات في مجاؿ تخصصاتو مع التأكيد عمى الجكانب التطبيقية ليذه البحكث 

كتكافقيا مع الحاجة القائمة إلى تعميؽ دراسة الجكانب الصحية كالطبية المختمفة لممجتمع 

 .كالبيئة

 

 :عمم وظائف األعضاءقسم 

 :األىداف العامة
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   تزكيد الطالب بمعمكمات شاممة كحديثة حكؿ أسمكب عمؿ أجيزة الجسـ المختمفة كطرؽ

 .كاألعضاء كأجيزة الجسـ البشرم, تنظيميا عمى مستكل الخمية

 

  التنسيؽ مع الفركع الطبية األخرل لتدريس عمـ كظائؼ األعضاء ضمف أسمكب التدريس

التكاممي ألنظمة الجسـ البشرم لتزكيد الطالب بالميارة الكافية ليتمكف مف حؿ المشاكؿ 

. الطبية بشكؿ كؼء

  تشجيع البحث العممي في حقؿ عمـ كظائؼ األعضاء ضمف الفرع أك بالتعاكف مع الفركع أك

. المؤسسات الطبية األخرل

: األىداف التعميمية

    عند نياية تدريس مساؽ عمـ كظائؼ األعضاء يتكقع أف يكتسب الطالب كفاءة ممحكظة في 

: مجالي

كمناقشة  (كمي كنكعي)حيث يتمكف الطالب مف تحديد ككصؼ : (المعرفة)الميارة الذىنية -  أ 

. المكاضيع التالية

 المبادئ كاألسس التي يحافظ بيا الجسـ عمى البيئة الداخمية .

 مبادئ عمؿ أجيزة الجسـ المختمفة بشكؿ منفرد كضمف نظاـ متكامؿ .

  الضغط الجزئي , مستكل ليكريا في الدـ )القيـ الطبيعية لبعض قياسات الجسـ المستقرة

. ك كيفية تقييـ المتغيرات (.الخ , عدد الكريات الحمر, لألككسجيف

  مبادئ كأسس عمؿ آلية التعكيض مف قبؿ أجيزة الجسـ المختمفة لمعكدة إلى كضع

. االستقرار في حالة حدكث اضطراب ما
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عند نياية تدريس المساؽ يتكقع اكتساب الطالب الميارات العممية   : الميارات العممية- ب

. التالية كالتي تمكنو مف

  التعامؿ مع الحيكانات المختبرية كاألنسجة الحية لمحصكؿ عمى نتائج عممية يمكف تقييميا

. معنكيا ككميا

  كأجيزة )تشغيؿ عدد مف األجيزة الطبية لقياس ثكابت كمتغيرات طبيعية في جسـ اإلنساف

. (.الخ , قياس كظائؼ الرئة, قياس ضغط الدـ, تخطيط القمب الكيربائي

 أتباع الخطكات العممية اإلرشادية لمحصكؿ عمى النتائج العممية المختبرية .

 تسجيؿ كجدكلة النتائج العممية المستحصمة .

 التحميؿ الكمي لمنتائج العممية بضمنيا عرض المعمكمات بشكؿ رسـك بيانية  .

 استخالص النتائج العممية مف التجارب المختبرية .

 تقديـ النتائج العممية بشكؿ عرض شفكم أماـ الطمبة أك بشكؿ تقرير عممي مكتكب .

  لمحصكؿ عمى معمكمات عممية  (األقراص الصمبة أك شبكة االنترنيت)استعماؿ الحاسكب

 . حديثة تمكنو مف اإلجابة عمى أك حؿ بعض المشاكؿ العممية التي يكاجييا خالؿ دراستو

 

 :قسم الكيمياء الحيوية واألحياء الجزيئية

: األىداف العامة 

تقديـ معمكمات كافية كحديثة لمطالب عف الكظائؼ الحيكية عمى مستكل الخمية ك يشمؿ ذلؾ 

معرفة تركيب المركبات الكيميائية كالبركتينات كالدىنيات كالسكريات كاألحماض النككية بدءان مف 
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مككناتيا األساسية , باإلضافة إلى عمميات اإلستقالب ك التفاعالت الكيميائية كالميكانيكية 

الجزيئية التي تحدث في الخاليا , مع ربط كافة المعمكمات بكظائؼ األعضاء في الحاالت 

يقـك القسـ كذلؾ بالتنسيؽ مع الفركع الطبية األخرل ضمف أسمكب التدريس .  الصحية كالمرضية

التكاممي ألنظمة الجسـ البشرم لتزكيد الطالب بالميارة الكافية ليتمكف مف حؿ المشاكؿ الطبية 

كما ييتـ القسـ بتشجيع البحث العممي في حقمي الكيمياء الحيكية كاألحياء . بشكؿ كؼء

. الجزيئية

 

: األىداف التعميمية 

: يفترض أف يككف الطالب ممما بالمعمكمات التالية, عند نياية تدريس مكاد القسـ

  العالقة بيف الكيمياء الحيكية ك األحياء الجزيئية مف جية  كالطب مف جية  أخرل

  القكل الكيميائية في االرتباطات كتأثيرىا في التفاعالت الكيمائية 

  (الطاقة الحيكية  )الطاقة في األنظمة الحيكية كالتفاعالت الكيميائية  

  كيميائية األحماض األمينية 

 فيـ تركيب البركتينات  ك الرتب األربعة لبنية البركتينات 

  إنشاء البركتينات  ككظائفيا 

  بنية اإلنزيمات كعالقتيا بالكظيفة اإلنزيمية 

  تنظيـ كتثبيط األنشطة اإلنزيمية 

  في أنشطة اإلنزيمات (تمائـ اإلنزيمات  )دكر العكامؿ المساعدة 

 دكر اإلنزيمات في التسبب باألمراض ك الكشؼ عنيا 
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 كيميائية السكاكر ك كالدىنيات كاألحماض النككية 

 عمميات استقالب السكاكر ك كالدىنيات ك األحماض األمينية كاألحماض النككية 

 عمميات  انتاج الطاقة مف خالؿ تحمؿ السكاكر ك كالدىنيات 

  استعماؿ مبادلء الكيمياء الحياتية لشرح كيفية حدكث األمراض كأعراضيا

  معرفة تأثير استقالب السكاكر كالدىنيات كاألحماض األمينية في الحفاظ عمى البيئة الداخمية

لمخمية بشكؿ منفرد ك مف ضمف نظاـ متكامؿ كتأثير التغذية سمبان أك إيجابان عمى البيئة 

 الداخمية 

  معرفة آخر النظريات حكؿ دكر األحماض النككية كآلية عمؿ الجينات في الحفاظ عمى البيئة

 .الداخمية كالكظائؼ الحياتية لمخمية 

 معرفة تركيب اليرمكنات كدكرىا كنظاـ إرساؿ معمكمات متكامؿ لجميع خاليا الجسـ. 

  معرفة التركيب الكيميائي لسكائؿ الجسـ في حالتي الصحة كالمرض كالتحاليؿ الكيمائية

 . كالبيكلكجية التي تجرم عمى ىذه السكائؿ كالمستعممة في التشخيص الطبي

 

:  األىداف الميارية 

  القدرة عمى قراءة كفيـ كتب الكيمياء الحيكية ك األحياء الجزيئية

   التعرؼ عمى السالمة الشخصية في المختبر , جمع المعمكمات ككتابة التقارير

   استخداـ األجيزة المختبرية كمعرفة األساس العممي لعمميا

  معرفة كيفية اتباع التعميمات الخاصة بالفحكص كالتجارب المخبرية 

 تحميؿ النتائج مف التجارب كالتكصؿ الستنتاجات عممية 
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  استعماؿ نكاقؿ السكائؿ 

  تحضير المحاليؿ كتحديد درجة الحامضية كالقاعدية 

 طرؽ تحديد تركيز البركتينات 

 طرؽ استخالص ك تنقية البركتينات 

 دراسة العكامؿ المؤثرة عمى التفاعالت اإلنزيمية 

 تحديد نكع السكاكر مف خالؿ التفاعالت الكيميائية 

  عممية الرحالف الكيربائي لبركتيف الييمكجمكبيف 

  عممية تحديد البصمة الكراثية مف خالؿ عممية تفاعؿ البممرة السمسمي ك قطع مادةDNA 

   DNAلمادةباإلنزيمات القاطعة المحددة كعممية الرحالف الكيربائي 

 فيـ كتطبيؽ المعمكماتية الحيكية 

 

: قسم عمم األدوية

 :األىداف العامة

إف اليدؼ الرئيس مف تعمـ عمـ األدكية ىك مساعدة الطالب الكتساب المعمكمات كالميارات 

كما ييدؼ القسـ . كالمكاقؼ الالزمة التي  تؤىمو الستعماؿ الدكاء بصكرة صحيحة أمينة كفعالة 

الى تزكيد الطالب بمعمكمات شاممة كحديثة حكؿ مجاميع األدكية كطرؽ عمميا كمعرفة دكاعي 

 . كنكاىي استعماليا كمعرفة أثارىا الجانبية كتداخالتيا الدكائية
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: األىداف التعميمية

عند نياية تدريس مادة عمـ األدكية يفترض اف يككف الطالب ممما بالمعمكمات التالية حكؿ 

:  األدكية كخصائصيا

  األدكية الرئيسية التي يستخدميا خالؿ حياتو العممية السريرية كالتعرؼ عمى دكاعي كنكاىي

استعماليا كاألضرار الجانبية المحتممة التي قد  تسببيا كتداخالتيا الدكائية مع األدكية 

األخرل كذلؾ مف خالؿ التركيز عمى الممثؿ الرئيسي لممجمكعة كمف ثـ مقارنة األدكية 

األخرل بو مع القدرة عمى المقارنة كالتفضيؿ بيف أفراد كؿ مجمكعة كبيف المجمكعات 

 .المتشابية في عمميا

  تعريؼ الطالب بالمعمكمات الخاصة بطرؽ إعطاء األدكية كانتشار األدكية في الجسـ ك

االلتحاـ , اإلنزيمات, المستقبالت)أسمكب حمؿ الدكاء في الدـ كبمكاقع تأثير الدكاء المعطى 

التأثير عمى تفاعالت كيماكية في الجسـ , الكيميائي بمكاد عضكية أك ال عضكية في الجسـ

 . (كما إلى ذلؾ

 تعريؼ الطالب بالمعمكمات الخاصة بطرؽ ايض اك استقالب األدكية كطرحيا مف الجسـ. 

  تعريؼ الطالب بالمعمكمات الخاصة بدكاعي استعماؿ األدكية ام الحاالت المرضية التي

 . تستعمؿ فييا كنكاىي استعماليا أم الحاالت التي ال يجكز استخداـ تمؾ األدكية فييا

  تعريؼ الطالب بالتداخالت الدكائية الميمة مع األدكية األخرل ككيؼ يمكف تجنب كالحد مف

 . تمؾ التداخالت

  تعريؼ الطالب باألسس العامة لعالج أمراض أجيزة الجسـ المختمفة كاألمراض الخبيثة

 . كاألدكية المستعممة بيذا الخصكص
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  تعريؼ الطالب باألسس العامة لمجرعة المناسبة إلعطاء الدكاء استنادا إلى العمر أك الكزف

 . أك المساحة السطحية لمجسـ

  اإللماـ بمبدأ إعطاء أكثر مف دكاء في نفس الكقت لبعض الحاالت المرضية الخاصة مثؿ

 . التدرف كالقرحة كاألمراض االنتانية الشديدة 

 تعريؼ الطالب بالكصفة النظامية كطريقة كتابتيا كالشركط الكاجب تكفرىا فييا . 

  اإللماـ بأسس كمبادئ إعطاء األدكية إلى األطفاؿ أك الحكامؿ أك األميات المرضعات أك

 .  المصابيف بأمراض الكبد أك الكميتيف

 

: األىداف والميارات العممية 

:  عند نياية تدريس المادة يتكقع اكتساب الطالب الميارات العممية التالية 

  اإللماـ كاإلحاطة باختيار الدكاء األمثؿ مف بيف أدكية المجمكعة المستعممة لعالج مرض

 .  معيف

  اإللماـ بالطريقة المثمى لكتابة الكصفة النظامية بالشكؿ النظامي كالشركط الكاجب تكفرىا في

 . الكصفة إلعطائيا الشكؿ القانكني الصحيح

  كأفضمية  (عف طريؽ الفـ أك الحقف أك مكضعيا)اإللماـ باألسمكب المناسب إلعطاء األدكية

 .  كؿ طريقة عمى األخرل مع اإللماـ بتأثير الكبد عمى الدكاء المعطى فمكيا

  إبالغ المريض بطريقة استعماؿ الدكاء كالجرعة المناسبة كاألعراض الجانبية المحتممة ككيفية

 .التعامؿ معيا 
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  القدرة عمى تحديد الكقت الذم يجب فيو التكقؼ عف إعطاء دكاء معيف أك تغيير طريؽ

 . اإلعطاء كالمجكء إلى طريقة أخرل لإلعطاء

  استعماؿ الجداكؿ الطبية لحساب الجرعة كخاصة لألطفاؿ كالشيكخ اعتمادا عمى الكزف

 .كالطكؿ

  اتخاذ االحتياطات الالزمة عند إعطاء األدكية إلى الحكامؿ أك األميات المرضعات  أك

. المصابيف بأمراض الكبد أك الكميتيف 

 

 قسم األحياء الدقيقة والمناعة الطبية

 :األىداف العامة

  معرفة البكتريا كالفيركسات كالفطريات التي تسبب العديد مف األمراض معرفة كاممة مف حيث

 تركيب الميكركب كقدرتو عمى حدكث المرض ك طرؽ التشخيص كالعالج

 معرفة الطفيميات الطبية كقدرتيا عمى حدكث المرض ك طرؽ التشخيص كالعالج 

  تدريب الطالب عمى التعرؼ عمى الجراثيـ المختمفة المسببة لألمراض عف طريؽ الفحص

 الميكركسككبي 

  تدريب الطالب عمى عزؿ أنكاع البكتريا كالطفيميات في العينات الطبية التي يتـ فحصيا

جراء االختبارات المعممية الالزمة لمعرفة الميكركب المسبب لممرض باإلضافة إلى  مجيرينا كا 

 إجراء فحكص الحساسية لممضادات الحيكية

 

مساق عمم المناعة الطبية 
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 :األىداف العامة

  تعريؼ الطالب عمى مككنات المناعة الطبيعية كالمناعة المكتسبة ك المكاد التي تنشط جياز

المناعة ك كذلؾ تككيف ككظيفة األجساـ المضادة 

                                                        تعريؼ الطالب عمى مكاصفات الخاليا المناعية كطريقة عمميا كدكرىا في

 الجياز المناعي كالعناصر المساعدة في الجياز المناعي 

  تعريؼ كتدريب الطالب عمى االختبارات المعممية المختمفة التي تستخدـ في تشخيص مختمؼ

 األمراض عمى أساس التفاعؿ الناتج بيف األجساـ المضادة كاألنتيجيف

                                                                            يتـ تعريؼ الطالب عمى األمراض الناتجة عف الخمؿ في المناعة الطبيعية

كالمناعة المكتسبة ك عالقة جياز المناعة باألكراـ كالحساسية كأمراض المناعة الذاتية كنقؿ 

 األنسجة

 

 

 :قسم عمم األمراض والطب الشرعي

: األىداف العامة

تقديـ المعمكمات الكاممة عف كيفية حدكث األمراض كأسبابيا كتفسير األعراض كالعالمات 

المرضية ككذلؾ معرفة كاممة عف الميكركبات الدقيقة التي تصيب اإلنساف كطرؽ التشخيص 

كالعالج لألمراض الناشئة عف العدكل بالميكركبات باإلضافة إلى معرفة المككنات الرئيسية 

لجياز المناعة في اإلنساف كدكرة في حماية اإلنساف مف األمراض المختمفة ككذلؾ معرفة 

األمراض الناتجة عف كجكد خمؿ في مككنات جياز المناعة  إضافة إلى معرفة أساسيات الطب 
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الشرعي مف حيث معالجة الحاالت الطبية ذك العالقة الشرعية كطرؽ تكثيقيا كاكتساب الميارة في 

 تشخيص حاالت التسمـ كأسبابيا كطرؽ معالجتيا

 

: األىداف التعميمية

: عمى الطالب أف يككف قادر عمى تفيـ كاكتساب المعمكمات في

في مساق عمم األمراض : أوال 

 معرفة األمراض المختمفة كأسبابيا 

  معرفة الخمؿ الذم يصيب الخاليا إثناء المرض ككيفية تأثير ذلؾ الخمؿ عمى الجياز

 ككظيفتو

 اكتساب المعرفة كالقدرة عمى تحميؿ األعراض كالعالمات الناتجة عف األمراض 

 

في مساق عمم الطب الشرعي : ثانيا

 تمييز حاالت الكفاة الطبيعية كغير الطبيعية كأسبابيا 

 النكاحي القانكنية لمممارسات الطبية ك أساسيات الممارسات الطبية. 

 األساسيات في معالجة الحاالت الطبية ذك العالقة الشرعية ك طرؽ تكثيقيا. 

 أنكاعيا كطرؽ تشخيصيا ك عالجيا. أساسيات التسمـ بالمكاد السامة. 

 تعمـ طرؽ كتابة التقارير الطبية في الحاالت الشرعية. 

 

: األىداف الميارية
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: عمى الطالب أف يككف قادرا عمى تشخيص األمراض أك سبب الكفاة عف طريؽ

  تدريب الطالب عمى كيفية تحضير العينات لمدراسة بكافة الطرؽ مثاؿ ذلؾ اخذ عينة بكاسطة

  كاخذ عينة جراحية مجمدة(biopsy) كاخذ عينة جراحية ( needle aspiration)اإلبرة 

( Frozen section biopsy) 

 تدريب الطالب عمى طرؽ حفظ العينات الطبية ك كيفية إرساليا إلى المختبر 

  تدريب الطالب عمى كيفية عمؿ الشرائح(slides)  ك دراستيا ك اكتساب المقدرة عمى

 تشخيص األمراض الميمة كالشائعة

  فحص الجثة كتمييز عالمات الكفاة الطبيعية مف الحاالت المشككؾ فييا 

 تعمـ كيفية التعامؿ مع الحاالت المرضية ذك العالقة بالقكانيف الشرعية ك كيفية تكثيقيا. 

 اكتساب الميارة في تشخيص حاالت التسمـ ك أسبابيا ك طرؽ معالجتيا. 

 

 

 :قسم طب المجتمع

: األىداف العامة

تزكيد الطالب بالمعمكمات كالميارة المطمكبة التي تمكنو مف فيـ تأثير السمكؾ كالعادات كالبيئة 

كبذلؾ يتـ تييئة الطالب ليعمؿ , عمى الصحة عمى مستكل الفرد كالمجتمع ككيفية التعامؿ معيا

كطبيب مجتمع كرعاية أكلية بالدرجة األساس كيككف قادرا عمى إجراء البحكث الميدانية الكبائية 

. كأف يككف عضكا فاعال فى مجاؿ النيكض بالرعاية الصحية كالكقاية مف األمراض
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: األىداف التعميمية

 :أف يككف الطالب قادرا عمى

  إدراؾ أىمية قياس نسبة حدكث األمراض كنسب تكزعيا عمى مستكل الفرد اك الجنس اك

 المكقع الجغرافي كاإللماـ بأساليب اإلحصاء الطبي

 معرفة نكعية األمراض التي تكثر فى المستكيات االجتماعية المتعددة 

  العالجات الكقائية , التطعيـ, التكعية  )معرفة طرؽ السيطرة عمى كالكقاية مف األمراض

 .(كالطبية

 معرفة  الييكؿ التنظيمي كأسمكب عمؿ نظاـ الرعاية الصحية في المجتمع المحمى. 

 االجتماعية كالسكانية , الدينية, الثقافية, القتصادية, البيئية, التعرؼ عمى العكامؿ السمككية

 .التي تؤثر سمبا اك إيجابا عمى الصحة كالمرض

 

: األىداف الميارية

  يكتسب لطالب كفاءتو العممية مف خالؿ زيارات ميدانية لممراكز الصحية لمتعرؼ عمى طبيعة

 عمميا كنكعية الخدمات التي تقدميا كمف أمثمة ىذه المراكز

o مركز الكشؼ المبكر عف اإلعاقات 

o مراكز األمكمة كالطفكلة 

o المراكز الصحية األكلية 

o  عيادات المصانع المحمية كمصنع البكتاس كالفكسفات كغيرىا لمتعرؼ عمى طبيعة

 (Occupational Diseases)إصابات العمؿ 
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  اكتساب الخبرة كالميارة مف خالؿskill lab)) عف طريؽ حمقات النقاش كالسمينارات كالتي 

 :تمكف مف

o  تدارس مشكمة صحية ثـ كضع اإلجراءات  كالفحكص الكاجب القياـ بيا لحؿ ىذه

 المشكمة مع تقديـ عرض شفكم أك تحريرم مف قبؿ الطمبة

o  اقتراح خطة ككسائؿ لتغيير السمكؾ االجتماعي لغرض النيكض بالمستكل الصحي

المجتمعي 

o  تحديد األساليب الكفكءة لالتصاؿ بيف المراكز الصحية مف جية كالمريض كعائمتو مف

 جية أخرل

o  استخداـ مبادئ اإلحصاء كالحاسكب لتحميؿ معمكمات صحية إحصائية كمناقشة نتائجيا

 

 

 : الباطنية األمراضقسم

:  األىداف العامة 

مف خالؿ المحاضرات كاالجتماع الصباحي كالمناقشات كالمركر عمى المرضى مع األخصائييف 

ييدؼ قسـ الباطنية إلى تزكيد الطمبة بالمعمكمات الطبية كالميارات السريرية الالزمة  لتشخيص 

كمعالجة األمراض الباطنية العامة كاإللماـ بالميارات الالزمة لفيـ التركيب الفسيكلكجي لمجسـ 

جراء كتحميؿ الفحكصات المختبرية  كاألعراض كالعالمات السريرية لتشخيص األمراض كا 

. كاإلشعاعية الالزمة لمتشخيص كمف معالجة األمراض الشائعة عالجا صحيحيا حسب األصكؿ 
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: األىداف التعميمية

  التزكد بالمفاىيـ كالمعمكمات الضركرية لتقديـ العناية األكلية لممرضى .

  اكتساب المعمكمات األساسية كالضركرية في تشخيص كعالج األمراض. 

  التمكف مف تشخيص األمراض كعالجيا بالطرؽ الفعالة كالمأمكنة كالمعترؼ بيا عالميا حسب

 . Evidence-based Medicineالبحكث كاألدلة

 

: األىداف الميارية 

 اخذ السيرة المرضية لكؿ مريض بالشكؿ الكامؿ الذم يساعد في تشخيص األمراض .

  اكتساب المقدرة عمى المناقشة العممية الصحيحة المبينة عمى البراىيف  كالدراسات لتشخيص

 .األمراض 

  معرفة أم التحميؿ المختبرية المفيدة في تشخيص األمراض كعدـ المجكء لتحاليؿ الباىظة

 .التكاليؼ قبؿ إجراء الفحكص الضركرية كاألساسية

 اكتساب خبرة في عالج األمراض بأفضؿ األساليب. 

  االمانو العممية كاإلخالص في معالجة المريض كاحتراـ المريض كحؽ مناقشة حالتو معو

 .    كاالختبارات المكجكدة كاحتراـ سائر أجزاء الفريؽ الطبي 

   

: قسم الجراحة العامة والتخدير

: األىداف العامة
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تزكيد األجياؿ الجديدة مف خريجي الكمية بالمعمكمات كالميارات التي تمكف الطبيب مف التعامؿ 

مع الحاالت الجراحية بالتقنية الحديثة ككػذلؾ كيفية التعامؿ مع الحاالت الجراحية الطارئة كعمى 

رأسيا حػاالت الحكادث ككيفية االستفادة مف طرؽ التخدير المختمفة ككيفية استعماليا في الحاالت 

. الطارئة ككذلؾ تدريب الخريج عمى استعماؿ طرؽ العناية الحثيثة إلنقاذ المريض

 

: األىداف  التعميمية

  يتكقع مف خريج كمية الطب أف يككف متمكنان مف فيـ العكامؿ المسببة كالية حدكث الحاالت

الجراحية كطرؽ تشخيصيا كعالج ىذه الحاالت ككذلؾ الحاالت الجراحية الطارئة بما فييا 

. حاالت اإلصابات كالطكارئ الجراحية 

  اخذ السيرة المرضية كالتمكف مف الفحص السريرم كاستعماؿ الكسائؿ التشخيصية األخرل

 .لمكصكؿ إلى التشخيص النيائي

  إعطاء ما يحتاجو المريض مف السكائؿ كاألمالح بالكريد ككذلؾ نقؿ الدـ إذا كانت ىناؾ

 .حاجة

 المعرفة بكسائؿ التعقيـ كالتطيير كاستعماالت المضادات الحيكية بشكؿ صحيح. 

  معرفة أنكاع األدكية المستعممة في التخدير المكضعي كالكمي كطرؽ إعطائيا كاحتماالت

 .األعراض الجانبية ككيفية التغمب عمييا

  عرض الحاالت المرضية الجراحية خالؿ الحمقات الطبية شارحان األعراض كالعالمات الطبية

 .التي تدعـ التشخيص المتكقع

 طمب الفحكصات المختبرية كالصكر اإلشعاعية الالزمة لمكصكؿ إلى التشخيص النيائي. 
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  :اكتساب الميارات العممية

  العناية بحاالت الجركح كالنزيؼ كتقييـ درجة الخطكرة في الحاالت الجراحية كخصكصان

 .الطارئة

 اكتساب الميارات األساسية الالزمة جراحيان مثؿ إدخاؿ أنبكب لممعدة مف خالؿ األنؼ  ,

التعامؿ مع الحاالت , تزكيد المريض بالسكائؿ عبر الكريد, سحب عينات الدـ, قسطرة المثانة

جراء اإلسعافات األكلية  .البسيطة مثؿ فتح الخراج كتنظيؼ الجركح كا 

 المعرفة التامة في كيفية تحضير المريض قبؿ إجراء الجراحة كالمتابعة بعد العممية. 

 حضكر العمميات الجراحية كاكتساب بعض الميارات مثؿ قفؿ الجركح. 

 إجراء بعض العمميات الجراحية الصغرل. 

 

قسم الجراحة الخاصة 

: األىداف العامة

تقديـ المعمكمات الكاممة كالميارات التي يكتسبيا الطالب مف التعامؿ مع الحاالت الجراحية 

 :-بتخصصاتيا المختمفة

  جراحة العظاـ كالمفاصؿ كالكسكر

 جراحة الدماغ كاألعصاب 

 جراحة المسالؾ البكلية 

 جراحة العيكف 
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 جراحة األنؼ كاألذف كالحنجرة 

  جراحة الحركؽ كالتقكيـ كالتجميؿ 

 

 :األىداف التعميمية

 إتقاف الطالب اخذ السيرة المرضية ككيفية الفحص السريرم في كؿ فرع .

 كيفية طمب الفحكصات لمكصكؿ إلى التشخيص األقرب. 

 التعامؿ مع الحاالت الطارئة في كؿ فرع مف فركع الجراحة الخاصة. 

 العناية األكلية الالزمة لكؿ فرع مف فركع الجراحات التخصصية. 

 التعامؿ العممي في كيفية مساعدة المريض في كؿ فرع تخصصي في الجراحات المختمفة. 

  اإللماـ بعكارض الخطكرة في كؿ تخصص كسرعة ترتيب الحصكؿ عمى استشارة ذكم

 .االختصاص إلجراء الالـز كتجنب المضاعفات

 

 :اكتساب الميارات المختمفة في كل فرع من الجراحات الخاصة

 كيفية التعامؿ األكلي بعد حصكؿ الكسر كاإلسعافات األكلية الالزمة .

  التقدير الصحيح لخطكرة إصابة الدماغ كالعمكد الفقرم كاتخاذ الالـز لمنع تدىكر الحالة

 .ككيفية تجنب المريض المضاعفات المختمفة كربما القاتمة

  كيفية إدخاؿ القسطرة البكلية إلى المثانة بطريقة سمسة. 

 كيفية تحديد العالمات األكلية لبعض أمراض الجياز البكلي الجراحية. 

  اكتساب ميارات تمييز األمراض الجراحية لألنؼ كاألذف كالحنجرة كالتمكف مف استخراج

 .األجساـ الغريبة مف األنؼ كاألذف



                                       2022-2020-2015 جامعة مؤتة/لكلية الطبالخطة اإلستراتيجية      

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

90 

 

 اكتساب ميارات المعالجة األكلية إلصابات الحركؽ الصغيرة كبأنكاعيا المختمفة. 

 

 قسم النسائية والتوليد

: األىداف العامة

ييدؼ القسـ عمى تزكيد الخريج بالمعمكمات ك الميارات الضركرية ك األساسية لتقديـ الرعاية 

بطرؽ تشخيص كعالج األمراض النسائية الشائعة  التكليدية ك اإلنجابية الشاممة كاكتساب المعرفة

ىذا باإلضافة إلى تعمـ طرؽ . كالكسائؿ المختمفة المستعممة حديثان لمنع الحمؿ ك طرؽ استعماليا

تشخيص كعالج العقـ كاإلخصاب المساعد كاكتساب المعرفة بمختمؼ الكسائؿ التشخيصية الحديثة 

 .في تشخيص كعالج أمراض النسائية كالتكليد

  
: األىداف التعميمية

 التزكد بالمفاىيـ كالمعمكمات الضركرية كاألساسية لتقديـ الرعاية الكليدية كاإلنجابية الشاممة .

 اكتساب المعمكمات األساسية كالضركرية في تشخيص كعالج أمراض النساء. 

 االطالع عمى مختمؼ الفحكص كالكسائؿ التشخيصية الحديثة في أمراض النسائية كالتكليد. 

  اكتساب المعمكمات الخاصة بالصحة اإلنجابية ككسائؿ تنظيـ األسرة لمكصكؿ إلى األمكمة

 .اآلمنة

 التزكد بالمعمكمات الحديثة حكؿ تشخيص كعالج العقـ كاإلخصاب المساعد. 

  كتنظيـ األسرة الديف كالقانكف لمحمؿ كاإلسقاط رأم اكتساب المعرفة حكؿ. 
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: األىداف الميارية

  التمكف مف الحصكؿ عمى التاريخ المرضي المعمؽ ك إجراء الفحص السريرم الشامؿ مع

 .اكتساب الخصكصية الالزمة في أمراض النساء كالتكليد

  اكتساب القدرة عمى تشخيص العالمات المرضية ككضع قائمة بالتشخيص التفضيمي

 .لمكصكؿ إلى التشخيص النيائي لمحالة المرضية

  القدرة عمى تميز الكسائؿ التشخيصية الالزمة لمحالة المرضية ككضع الخطة لمعناية

 .بالمريض ككتابة العالج الالـز لذلؾ المرض

 تشخيص الحمؿ ذك الخطكرة العالية ك القابمية عمى مراقبة الحكامؿ أثناء فترة الحمؿ. 

  اكتساب الميارة في إجراء عممية الكالدة الطبيعية ك التشخيص المبكر لمحاالت الغير طبيعية

 .لمتمكف مف اتخاذ اإلجراء المناسب لمحالة

 اكتساب الخبرة في اإلسعافات األكلية لمحاالت المستعجمة في التكليد. 

 اكتساب الميارات الالزمة لعالج المرضى في العيادات التخصصية النسائية. 

 

: ميارات االتصال

 اكتساب الميارة عمى التكاصؿ بيف الطبيب كالمريض في عالج أمراض النسائية كالتكليد .

  اكتساب القابمية عمى العمؿ الجماعي في تصريؼ األعماؿ لممرضى كعمى مختمؼ

 .المستكيات الصحية

 األمانة ك اإلخالص في عالج المرضى كالتعامؿ مع الفريؽ الصحي. 

 السيطرة التامة في خبرة التكاصؿ مع المرضى. 
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  األطفال طبقسم

: األىداف العامة

ييدؼ القسـ عمى تزكيد الخريج بالمعمكمات كالميارات الضركرية لتقديـ الرعاية األكلية لألطفاؿ 

 .كالمعرفة بطرؽ تشخيص كعالج أمراض األطفاؿ الشائعة, كحديثي الكالدة

 

 :األىداف التعميمية

 التزكد بالمفاىيـ الضركرية ك األساسية لتقديـ العناية الصحية األكلية لألطفاؿ 

 اكتساب المعمكمات األساسية الضركرية في تشخيص كعالج أمراض األطفاؿ الشائعة. 

 اكتساب المعمكمات الخاصة بالمطاعيـ الصحية. 

 التزكد بمعمكمات عف النمك الجسمي كالتطكر الكظيفي كالحركي الطبيعي لألطفاؿ. 

 التمكف مف إدراؾ التأخر في النمك كالتطكر في مراحمو المتقدمة. 

 التمكف مف تمييز التشكىات الخمقية كبعض األمراض الكراثية الشائعة. 

 

 :األىداف الميارية

 التمكف مف الحصكؿ عمى تاريخ مرضي معمؽ ك إجراء الفحص السريرم الشامؿ. 

  اكتساب القدرة عمى تشخيص العالمات المرضية ككضع قائمو بالتشخيص التفضيمي

 .لمكصكؿ إلى التشخيص النيائي

 القدرة عمى تمييز الكسائؿ التشخيصية الالزمة ككضع خطو لمعناية بالمريض كعالجو. 

 اكتساب الخبرة في اإلسعافات األكلية كالتعامؿ مع الحاالت الطارئة. 
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 اكتساب الميارات الالزمة لعالج مرضى العيادات التخصصية. 

 اكتساب ميارة التكاصؿ بيف الطبيب كالطفؿ كأىمو. 

  اكتساب القابمية عمى العمؿ الجماعي في تصريؼ أمكر المرضى كعمى مختمؼ المستكيات

 .الصحية

 األمانة كاإلخالص في عالج المرضى كالتعامؿ مع الفريؽ الصحي. 
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:  3ممحق 

 المنظومات الدراسية 

يبدأ تدريس المنظكمات الدراسية في الكمية في الفصؿ الثاني مف السنة الثانية كفي الفصميف 

:  األكؿ كالثاني لمسنة الثالثة كعمى الشكؿ التالي

 رقم المساق

 

عدد الساعات  السنة الدراسية اسم المساق

 المعتمدة

 6 2الفصل /الثانية منظومة الجياز الحركي 1500202

 6 2الفصل /الثانية منظومة الجياز اليضمي 1500203

 منظوم 1500204

 ة الغدد الصم واالستقالب

 5 2الفصل /الثانية

 4 1الفصل /الثالثة منظومة الجياز التنفسي 1500306

 5 1الفصل /الثالثة منظومة الجياز القمبي الوعائي 1500307

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

(2)منظومة الجياز العصبي  1500309  4 2الفصل /الثالثة 

 5 2الفصل /ةالثالث منظومة الجياز الممفاوي والدم 1500310

 6 2الفصل /الثالثة منظومة الجياز البولي والتناسمي 1500312
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 منظومات السنة الثانية

منظومة الجياز الحركي والجمد  .1

: توصيف المنيج  

  يتناكؿ ىذا المساؽ الدراسي كالمعتمد عمى تداخؿ العمـك األساسية المتعمقة باألجيزة الكظيفية

. لمجسـ دراسة ما يتعمؽ بالجياز العضمي الحركي كالجمد في الصحة كالمرض

 تغطي المعمكمات المتعمقة بالجياز العضمي الحركي كالجمد مف جانب أقساـ عمكـ التشريح ,

كيتـ تحقيؽ العممية . األدكية كالعالج كالميكركبات الدقيقة, عمـ األمراض العاـ, كظائؼ األعضاء

التعميمية بيذا المساؽ مف خالؿ المحاضرات كحمقات النقاش المكسعة كالندكات العممية بجانب 

                                                      . تطبيؽ طرؽ التعمـ المكجو ذاتيان مف الطالب

  في مساق الجياز العضمي الحركي والجمديلمحاضراتتوزيع ا

المحاضرات  االختصاص

 النظرية

 الفعاليات األخرى المناقشات الدروس العممية

(امتحانات)  

 2+  تشريح3 )5 22 التشريح

(أنسجة  

1  

  1 - 5عمم الفيزيولوجي 

  0 - 6الكيمياء الحياتية 

  1 2 6الباثولوجي 

  1 1 6األحياء الدقيقة 
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  1 - 11عمم األدوية 

  0 - 2طب المجتمع 

  - - 1الطب الباطني  

  - - 1الجراحة 

  0 - 1كل االختصاصات 

 12 6 8 61العدد الكمي 
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منظومة الجياز اليضمي. 2  

 :توصيف المنيج

  يتناكؿ ىذا المساؽ الدراسي المعتمد عمى تداخؿ العمـك األساسية المتعمقة باألجيزة الكظيفية

. لمجسـ دراسة ما يتعمؽ بالجياز اليضمي في الصحة كالمرض

  كظائؼ األعضاء , تغطي المعمكمات المتعمقة بالجياز اليضمي مف جانب عمكـ التشريح

كيتـ تحقيؽ العممية التعميمية بيذا . الميكركبات الدقيقة, األدكية كالعالج , كعمـ األمراض العاـ

المساؽ مف خالؿ المحاضرات كحمقات النقاش المكسعة كالندكات العممية بجانب تطبيؽ طرؽ 

                                               . التعمـ المكجو ذاتيان مف الطالب

  في مساق الجياز اليضمي  لمحاضراتتوزيع ا

المحاضرات  االختصاص

 النظرية

الفعاليات  المناقشات الدروس العممية

 األخرى

 2+  تشريح3 )5 16 التشريح

(أنسجة  

1  

  1 - 7عمم الفيزيولوجي 

1  - 5ة ويالكيمياء الحي    

  1 4 11الباثولوجي 

  1 3 10األحياء الدقيقة 

  1 1 6عمم األدوية 
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  0 - 2طب المجتمع 

  - - 1الطب الباطني  

  - - 1الجراحة 

  0 - 1كل االختصاصات 

 12 6 13 60العدد الكمي 

 

منظومة جياز الغدد الصم واالستقالب. 3  

 :توصيف المنيج

  يتناكؿ ىذا المساؽ الدراسي المعتمد عمى تداخؿ العمـك األساسية المتعمقة باألجيزة الكظيفية لمجسـ

. دراسة ما يتعمؽ بجياز الغدد الصـ كاالستقالب في الصحة كالمرض

  كظائؼ األعضاء كعمـ , كتغطي المعمكمات المتعمقة بجياز الغدد الصـ مف جانب عمكـ التشريح

. كاالستقالب مف ناحية الكيمياء الحيكية. الميكركبات الدقيقة, األدكية كالعالج , األمراض العاـ

كيتـ تحقيؽ العممية التعميمية بيذا المساؽ مف خالؿ المحاضرات كحمقات النقاش المكسعة 

           .     كالندكات العممية بجانب تطبيؽ طرؽ التعمـ المكجو ذاتيان مف الطالب

                                     
  في  منظومة جياز الغدد الصم واالستقالب لمحاضراتتوزيع ا

 االختصاص  

 

المحاضرات 

 النظرية

الفعاليات األخرى  المناقشات الدروس العممية

(امتحانات)  
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  1 2 5 التشريح

  1 - 10 عمم الفيزيولوجي

يةوالكيمياء الحي  27 - 2  

  1 2 5 الباثولوجي

  1 - 7 عمم األدوية

  0 - 1 طب المجتمع

  - - 1 الطب الباطني 

  - - 1 الجراحة

  0 - 2 كل االختصاصات

 12 6 4 59 العدد الكمي
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 منظومات السنة الثالثة

منظومة الجياز التنفسي. 1  

 :توصيف المنيج

  يتناكؿ ىذا المساؽ الدراسي كالمعتمد عمى تداخؿ العمـك األساسية المتعمقة باألجيزة الكظيفية

. لمجسـ دراسة ما يتعمؽ بالجياز التنفسي في الصحة كالمرض

  كظائؼ األعضاء , كتغطي المعمكمات المتعمقة بالجياز التنفسي مف جانب عمكـ التشريح

الميكركبات الدقيقة باالضافة الي دراسة العكامؿ التي , األدكية كالعالج , كعمـ األمراض العاـ

. تمثؿ خطكرة كبيرة في مجاؿ الصحة المينية فيما يتعمؽ باألمراض المينية لمجياز التنفسي

كيتـ تحقيؽ العممية التعميمية بيذا المساؽ مف خالؿ المحاضرات كحمقات النقاش المكسعة 

.                                                          كالندكات العممية بجانب تطبيؽ طرؽ التعمـ المكجو ذاتيان مف الطالب

 

 في مساق الجياز التنفسي لمحاضراتتوزيع ا

 االختصاص

 

المحاضرات 

 النظرية

فعاليات أخرى  المناقشات الدروس العممية

(امتحانات)  

( انسجة1+ تشريح 2 )3 8 التشريح  1  

  1 1 10عمم الفيزيولوجي 
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  0 - 5ية والكيمياء الحي

  1 2 9الباثولوجي 

  1 2 11األحياء الدقيقة 

  1 1 7عمم األدوية 

  0 0 2طب المجتمع 

  - - 1الطب الباطني  

  - - 1الجراحة 

  0 0 1 كل االختصاصات

 12 5 8 55 العدد الكمي

 

 

منظومة الجياز القمبي الوعائي. 2  

 :توصيف المنيج

  يتناكؿ ىذا المساؽ الدراسي كالمعتمد عمى تداخؿ العمـك األساسية المتعمقة باألجيزة الكظيفية

. لمجسـ دراسة ما يتعمؽ بجياز الغدد الصـ كاالستقالب في الصحة كالمرض

  كظائؼ األعضاء كعمـ , كتغطي المعمكمات المتعمقة بجياز الغدد الصـ مف جانب عمكـ التشريح

كيتـ تحقيؽ العممية التعميمية بيذا المساؽ . الميكركبات الدقيقة, األدكية كالعالج , األمراض العاـ

النقاش المكسعة كالندكات العممية بجانب تطبيؽ طرؽ التعمـ  مف خالؿ المحاضرات كحمقات

 .                       المكجو ذاتيان مف الطالب
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  في  منظومة الجياز القمبي الوعائي لمحاضراتتوزيع ا

 

 االختصاص

 

المحاضرات 

 النظرية

الفعاليات األخرى  المناقشات الدروس العممية

(امتحانات)  

  1 3 11 التشريح

  1 2 17عمم الفيزيولوجي 

  1 - 6ة ويالكيمياء الحي

  1 3 9الباثولوجي 

عمم األحياء 

الدقيفة  

1 - 1  

  1 2 8عمم األدوية 

  0 - 4طب المجتمع 

  - - 1الطب الباطني  

  - - 1الجراحة 

  0 - 1 كل االختصاصات

 12 6 12 59 العدد الكمي
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(1) منظومة الجياز العصبي .3  

 :توصيف المنيج

  يتناكؿ ىذا المساؽ الدراسي كالمعتمد عمى تداخؿ العمـك األساسية المتعمقة باألجيزة الكظيفية

. لمجسـ دراسة ما يتعمؽ بالجياز العصبي المركزم في الصحة كالمرض

  كظائؼ , كتغطي المعمكمات المتعمقة بالجياز العصبي المركزم الصـ مف جانب عمكـ التشريح

كيتـ تحقيؽ العممية . الميكركبات الدقيقة, األدكية كالعالج , األعضاء كعمـ األمراض العاـ

التعميمية بيذا المساؽ مف خالؿ المحاضرات كحمقات النقاش المكسعة كالندكات العممية بجانب 

 . تطبيؽ طرؽ التعمـ المكجو ذاتيان مف الطالب

  1 في  منظومة الجياز العصبي لمحاضراتتوزيع ا

 االختصاص

 

المحاضرات 

 النظرية

الفعاليات األخرى  المناقشات الدروس العممية

(امتحانات)  

( أنسجة1+تشريح2 )3 22التشريح   1  

  1 1 11عمم الفيزيولوجي 

  1  3ية والكيمياء الحي

  1 1 4الباثولوجي 

  1 - 15عمم األدوية 

  0 1 3األحياء الدقيقة  

  - - 1الطب الباطني  
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  - - 1الجراحة 

  0  1كل االختصاصات 

 12 5 6 61العدد الكمي 

 

 (2)منظومة الجياز العصبي . 4

:توصيف المنيج  

  يتناكؿ ىذا المساؽ الدراسي كالمعتمد عمى تداخؿ العمـك األساسية المتعمقة باألجيزة الكظيفية

. لمجسـ دراسة ما يتعمؽ بالجياز العصبي المحيطي كاألعصاب في الصحة كالمرض

  كتغطى المعمكمات المتعمقة بالجياز العصبي المحيطي كاألعصاب مف جانب عمكـ التشريح ,

كيتـ تحقيؽ العممية . الميكركبات الدقيقة, األدكية كالعالج , كظائؼ األعضاء كعمـ األمراض العاـ

التعميمية بيذا المساؽ مف خالؿ المحاضرات كحمقات النقاش المكسعة كالندكات العممية بجانب 

 .  تطبيؽ طرؽ التعمـ المكجو ذاتيان مف الطالب

                                                     
    2 في منظومة الجياز العصبي لمحاضراتتوزيع ا

 االختصاص

 

المحاضرات 

 النظرية

الفعاليات األخرى  المناقشات الدروس العممية

(سمنارات امتحانات)  

  1 3 18 التشريح

  1 2 10عمم الفيزيولوجي 
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  1 - 3الكيمياء الحياتية 

  1 1 4الباثولوجي 

  1 - 7عمم األدوية 

  0 2 6األحياء الدقيقة  

  - - 1الطب الباطني  

  - - 1الجراحة 

  0  2كل األختصاصات 

 12 5 8 52العدد الكمي 

 

منظومة الجياز الممفاوي والدم. 5  

 :توصيف المنيج

  يتناكؿ ىذا المساؽ الدراسي كالمعتمد عمى تداخؿ العمـك األساسية المتعمقة باألجيزة الكظيفية

. لمجسـ دراسة ما يتعمؽ الجياز الممفاكم كالدـ في الصحة كالمرض

  كظائؼ األعضاء , كتغطي المعمكمات المتعمقة بالجياز الممفاكم كالدـ مف جانب عمكـ التشريح

كيتـ تحقيؽ العممية التعميمية بيذا . الميكركبات الدقيقة, األدكية كالعالج , كعمـ األمراض العاـ

المساؽ مف خالؿ المحاضرات كحمقات النقاش المكسعة كالندكات العممية بجانب تطبيؽ طرؽ 

.                                                 التعمـ المكجو ذاتيان مف الطالب

  في  منظومة الجياز الممفاوي والدم   لمحاضراتتوزيع ا

الفعاليات األخرى  المناقشات الدروس العمميةالمحاضرات  االختصاص
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(امتحانات) النظرية   

  1 2 8 التشريح

  1 2 10عمم الفيزيولوجي 

  2 - 8ية والكيمياء الحي

  1 3 17الباثولوجي 

  1 - 8عمم األدوية 

  0 - 1طب المجتمع 

  0 1 8األحياء الدقيقة  

  - - 1الطب الباطني  

  - - 1الجراحة 

   - 1كل األختصاصات  

 12 6 8 63العدد الكمي  

 

منظومة الجياز البولي والتناسمي. 6  

 :توصيف المنيج

  يتناكؿ ىذا المساؽ الدراسي كالمعتمد عمى تداخؿ العمـك األساسية المتعمقة باألجيزة الكظيفية

. لمجسـ دراسة ما يتعمؽ بجياز الغدد الصـ كاالستقالب في الصحة كالمرض

  كظائؼ األعضاء كعمـ , كتغطي المعمكمات المتعمقة بجياز الغدد الصـ مف جانب عمكـ التشريح

. كاالستقالب مف ناحية الكيمياء الحيكية. الميكركبات الدقيقة, األدكية كالعالج , األمراض العاـ
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كيتـ تحقيؽ العممية التعميمية بيذا المساؽ مف خالؿ المحاضرات كحمقات النقاش المكسعة 

                                                       .كالندكات العممية بجانب تطبيؽ طرؽ التعمـ المكجو ذاتيان مف الطالب

  في  منظومة الجياز البولي التناسمي لمحاضراتتوزيع ا

 االختصاص

 

المحاضرات 

 النظرية

الفعاليات األخرى  المناقشات الدروس العممية

(سمنارات امتحانات)  

(أنسجة1+تشريح4 )5  14 التشريح  1  

  1  13عمم الفيزيولوجي 

  1  3الكيمياء الحياتية 

  1 5 17الباثولوجي 

  1  8عمم األدوية 

   3 9عمم األحياء الدقيقة  

  1 - 2طب المجتمع 

  - - 1الطب الباطني  

  - - 1الجراحة 

  - - 1كل االختصاصات 

 12 5 13 69العدد الكمي 

 

 

 


