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اللغة العربية (تذوق أديب)0201102
اللغة االجنليزية 1802102٢جمموععملينظريجمموععملينظري

اللغة الفرنسية 0209101١منظومة اجلهاز التنفسي1011500306تاريخ الطب والتوثيق الطيب3031500201العلوم العسكرية0101171
اللغة االسبانية 0209103١منظومة اجلهاز القليب الوعائي1.50.521500307علم االمراض العام3031504201متطلب جامعه اختياري

اللغة االيطالية 0209107١منظومة اجلهاز العصيب 2131500308١علم االحياء الدقيقة العام3031504202مصطلحات طبية1500101
ثقافة اسالمية0500100الوبائيات والدراسة السكانية0001506303خمترب علم االحياء الدقيقة العام2021504001فيزياء طبية0302100
حقوق االنسان يف االسالم1.50.520500103املناعة الطبية3141504203كيمياء عامه وعضوية0303108
القانون يف حياتنا0000706100خمترب املناعة الطبية0001504002خمترب كيمياء عامة وعضوية0303003
مبادئ الرتبية3030803101علم االدوية العام1011505202بيولوجيا خلية1501101
مبادئ علم النفس2020809101الصحة العامة2131506202كيمياء حيوية1503101
مبادئ الرتبية الرياضية3031301100متطلب جامعه اختياري 000خمترب الكيمياء احليوية1503001

الرتبية البيئية17219142160801103

مدخل اىل العنف االسري1601104منظومة اجلهاز العصيب 1500309٢
جغرافية األردن1602104منظومة اجلهاز اللمفاوي والدم1500310جمموععملينظري

السياحة يف االردن1603102منظومة اجلهاز البويل والتناسلي1500312منظومة اجلهاز احلركي3031500202لغة عربية 1801101١
اثار األردن وفلسطني يف العصور القدمية1603103االدارة الصحية1506304منظومة اجلهاز اهلضمي3031500203لغة اجنليزية1802101١
احلضارة االسالمية1604102الصحة املهنية1506305منظومة الغدد الصم واالستقالب3031500204علم التشريح العام1501105
القدس يف التاريخ العريب االسالمي1604104اخالقيات املهنة الطبية0101500205علم التشريح العام العملي150106
مدخل اىل علم السياسة200160511علم األنسجة العام1501107
اخالقيات العمل0101900100علم االنسجة العام العملي1501108
تنمية املهارات االبتكارية يف العمل1011901102علم االجنة العام1501104
تنمية مهارات اعداد وكتابة التقارير3031901103علم وظائف االعضاء العام1502101
مهارات ادارية1901104علم النفس السريري1.50.521507201االحياء اجلزيئية1503102
اساسيات االدارة 1902101مقدمة يف العلوم السريرية1500313الرتبية الوطنية0001600105خمترب االحياء اجلزيئية1503002

املدخل اىل علم االقتصاد1904100متطلب جامعه اختياري16.52.519

مهارات احلاسوب 60304112٢
املكتبات واملعلومات50307110جمموععملينظري

مبادئ الكهرباء العامة3030401121متطلب جامعه اختياري
مبادئ يف ميكانيك وصيانة السيارات90402120االمراض الباطنية 2131507661٢االحصاء احليوي1506102
السالمة املرورية90403120اجلراحة 2.251508603٢طب األسرة0001500515خمترب االحصاء احليوي1506001

مبادئ تشغيل وصيانة احلاسوب90405121طب االطفال 4.51510612٢األمراض النفسية3031507504متطلب جامعه اختياري
نباتات الزينة واحلديقة املنزلية91101108االمراض النسائية والتوليد 4.51511612٢األمراض العصبية8191507505

الثقافة الصحية91401100تدريب اختياري **2.251500602االمراض اجللدية1507506
4.545العظام واملفاصل4

2.25العيون
جيب على الطالب تسجيل املواد املعتمدة برتتيبها املبني يف اخلطة .2.25املسالك البولية

2.25جراحة االعصاب2.25الطب الشرعي1504404
2.25انف واذن وحنجرة13.5االمراض الباطنية 1507402١
9طب االطفال 2.251510501١االشعة والطب النووي1507403
9االمراض النسائية والتوليد13.51511501اجلراحة 1508402١
4.545طب الطوارئ والتخدير والعناية احلثيثة1508403

36

2
2
2

4
2
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اسم املادةرقم املادة الفصل الثاين
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السنة الثالثة السنة الثانيةالسنة األولى 

السنة الرابعة 

السنة الخامسة
السنة السادسة
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اسم املادةرقم املادة

اسم املادةرقم املادة

اسم املادةرقم املادة

الفصل الثاين

الساعات

توزع مواد السنوات الرابعة واخلامسة والسادسة على الفصول الثالثة 
بواقع ١٦ اسبوع للفصلني االول والثاين و ٨ اسابيع للفصل الصيفي

ويسجل الطالب ١٨ ساعة خالل الفصلني االول والثاين و ٩
 ساعات خالل الفصل الصيفي .

التدريب اخلتياري يكون يف فرعني من الفروع املذكورة اعاله 
وبواقع اربعة أسابيع ، و يستوجب جناح الطالب فيه 

وال حتتسب عالمته ضمن املعدل العام للتخرج .

اسم املادةرقم املادة

مالحظات هامة

الساعات مدة التدريب باالسابيع

موع 40ا

8
8
8
8
8

موع ا

موع ا

موع ا

الفصل االصيفي

اسم املادةرقم املادة

9 موع ا

اسم املادةرقم املادة

موع ا

الفصل االصيفي

الساعات 

2

9

1

3
8

2
3

8
8

40

موع ا

متطلبات الجامعة االختيارية (١٥) ساعة معتمدة
جمموعة١ (٦ساعات)

جمموعة٢ (٦ ساعات)

جمموعة٣ (٣ساعات)

الساعاتاسم املادةرقم املادة

الساعاتاسم املادةرقم املادة

الفصل األول

موع ا

الفصل االصيفي

الفصل األول

الفصل الثاين

الفصل األول

الساعاتاسم املادةرقم املادة

موع ا

الساعاتاسم املادةرقم املادة

اعداد شعبة الحاسوب واالحصاء مجموع ساعات الخطة (٢٥٨ ساعة) باالضافة للمواد االستدراكية 


