
 

 ٔصاسة انتعهٛى انعانٙ ٔ انبحث انعهًٙ

 خٓاص االششاف ٔ انتمٕٚى انعهًٙ      

 دائشة ضًاٌ اندٕدة ٔ االعتًاد االكادًٚٙ

 اعاد استمارة وصف الربنامج االكادميي للكليات و امل

 خايعت انكٕفتاندايعت :

 كهٛت انعهٕو انكهٛت / انًعٓذ :

 لغى  انتحهٛالث انًشضٛت انمغى انعهًٙ :

 9/2017/ 10 يهئ انًهف : تأسٚخ

 انتٕلٛـــــــــــــــــــع :

 أ.د. عبذ انٓاد٘ عباط ْاد٘ االبشاًْٛٙاعى سئٛظ انمغى : 

 9/2017/ 10انتأسٚـــــــــــــــــــخ :

 

 اندايعٙ األداءدلك انًهف يٍ لبم : شعبت ضًاٌ اندٕدة ٔ 

 10/9/2017انتأسٚخ :

 انتٕلٛع :

 

 يظادلت انغٛذ انعًٛذ                                                                                          

 

 

 

 

 

 



 

 نموذج وصف المقرر

ٕٚفش ٔطف انًمشس ْزا اٚداصاً يمتضٛاً ألْى خظائض انًمشس ٔ يخشخاث انتعهى انًتٕلعت يٍ انطانب تحمٛمٓا يبشُْاً 

 انتعهى انًتاحت. ٔ ال بذ يٍ انشبظ بًُٛٓا ٔ بٍٛ ٔطف انبشَايح.عًا ارا كاٌ لذ حمك االعتفادة انمظٕٖ يٍ فشص 

 اسى انجشَبيظ .1
Programme Title 

 تحهٛالث يشضٛتبكانٕسٕٚط  

 انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .2
Teaching Institution 

 خايعت انكٕفت

 انكهٛخ .3
College 

 كهٛت انعهٕو

 انقسى .4
Department 

 لغى انتحهٛالث انًشضٛت

 انُظبو انذساسٙ   .5
Attendance Type 

 

 فظهٙ 

 ػذد ٔؽذاد انجشَبيظ .6
Credits 

ٔحذِ( انغُّ 88ٔحذة( انغُّ انثانثت )83ٔحذِ(:انغُّ انثاَٛت )83انغُّ االٔنٗ)

 ٔحذِ(. 83انشابعّ)

 نشٓبدح انًًُٕؽخا .7
Final Award 

 تحهٛالث يشضٛت نهذساعّ انظباحّٛ ٔانًغائّٛ   طبكانٕسٕٚ

 ربسٚخ اػذاد انجشَبيظ .8
Date of Programme   

01/9/3107 

 أْذاف انًقشس-9
 انشئٛسٛخ اثزذاء يٍ أنسُّ األٔنٗ ٔانزذسط فٙ رقذو انًُبْظ فٙ انسُٕاد انالؽقّ. انزؾهٛالد انًشضٛخانزؼشٚف ثفشٔع 

 خهٛخ انخ.ننٕساصّ ٔأػهى االؽٛبء انًغٓشّٚ ٔانجبٕٚعٙ انغضٚئٙ ٔاانزؾهٛالد انًشضخ يٍ خالل دساسخ انًخزجشٚخرًكٍٛ انطبنت ػهٗ فٓى انؼهٕو  -

 رًكٍٛ انطبنت يٍ رطٕٚش انًؼشفخ ٔانًٓبساد انًخزجشٚخ يٍ خالل انؼًم انًخزجش٘ ثأسزؼًبل انؼذٚذ يٍ انزقُٛبد انجبٚهٕعّٛ.-

 َزشَذ .رضٔٚذ انطبنت ثجؼض انًٓبساد األسبسٛخ ٔانزٙ يًكٍ أٌ ركٌٕ ضشٔسٚخ نهذساسبد انًسزقجهٛخ كزؾهٛم انُزبئظ ٔانًسزُذاد ٔاسزخذاو اال -

 رطٕٚش قذسح انطبنت ػهٗ انجؾش ٔرُظٛى ٔرٕطٛم انًؼهٕيبد ٔانًفبْٛى انزقُٛخ يٍ خالل كزبثخ االطشٔؽخ ٔإػطبء انُذٔاد .-

 رؾسٍٛ سؼخ انطبنت نهذساسخ انزارٛخ. -

 .انؼًم ضًٍ انًغبل انطجٙ ٔانًخزجشاد انطجٛخ ٔانظؾخ انًغزًؼٛخرخشٚظ كٕادس ػهًٛخ قبدسح ػهٗ  -

 س ػهًٛخ قبدسح ػهٗ إداسح انغبيؼبد ٔانًؼبْذ ػهًٛب ٔاداسٚب.رخشٚظ كٕاد -

 

 

 

 

 

 1انظفحت 

 

 

 

 



 

 . يخشعبد انجشَبيظ انًطهٕثخ ٔ طشائق انزؼهٛى ٔ انزؼهى ٔ انزقٛٛى01
 االْذاف انًعشفٛت - أ

 1سُٕاد انالؽقّانشئٛسٛخ اثزذاء يٍ أنسُّ األٔنٗ ٔانزذسط فٙ رقذو انًُبْظ فٙ ان انزؾهٛالد انًشضٛخانزؼشٚف ثفشٔع  -0أ

ٔػهى االؽٛبء انًغٓشّٚ ٔانجٛئخ ٔانجبٕٚعٙ انغضٚئٙ ٔانٕساصّ ٔاخهٛخ االؽٛبء انؼبو يٍ خالل دساسخ ػهى  انًخزجشٚخرًكٍٛ انطبنت ػهٗ فٓى انؼهٕو  -2أ

 انخ.

 .قُٛبد انجبٚهٕعّٛرًكٍٛ انطبنت يٍ رطٕٚش انًؼشفخ ٔانًٓبساد انًخزجشٚخ يٍ خالل انؼًم انًخزجش٘ ثأسزؼًبل انؼذٚذ يٍ انز-3أ

 . رضٔٚذ انطبنت ثجؼض انًٓبساد األسبسٛخ ٔانزٙ يًكٍ أٌ ركٌٕ ضشٔسٚخ نهذساسبد انًسزقجهٛخ كزؾهٛم انُزبئظ ٔانًسزُذاد ٔاسزخذاو االَزشَذ -4 أ

 .نُذٔاد رطٕٚش قذسح انطبنت ػهٗ انجؾش ٔرُظٛى ٔرٕطٛم انًؼهٕيبد ٔانًفبْٛى انزقُٛخ يٍ خالل كزبثخ االطشٔؽخ ٔاػطبء ا-5 أ

 

 االْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنجشَبيظ - ة

 يٓبساد ؽست قذسح انطبنت-0ة

 يٓبساد انزفكٛش انؼبنٛخ -2ة

 انُقذ فٙ انزؼهى -3ة

 طشائق انزؼهٛى ٔ انزؼهى

 طشٚقخ انًؾبضشح -0

 طشٚقخ انًغبيٛغ انطالثٛخ -2

 طشٚقخ ٔسش انؼًم -3

 طشٚقخ انزؼهى االنكزشَٔٙ -4

 طشٚقخ انزؼهى انزغشٚجٙ -5

 الد انؼهًٛخطشٚقخ انشؽ -6

 

 طشائك انتمٛٛى

 طشٚقخ االيزؾبَبد -0

 طشٚقخ انزؼجٛش ثبنٕعِٕ -2

 طشٚقخ يضهش انزؼهى -3

 يظفٕفخ انزؼهى -4

 

 االْذاف انٕخذاَٛت ٔ انمًٛٛت -ج      

 انؼظف انزُْٙ -0ط

 انزؾهٛم انًُطقٙ نًسأنخ يب ٔ ؽهٓب ) انزؾهٛم انُبقذ فٙ انزؼهى( -2ط

 انغٛذحانزفكٛش انؼبنٙ الرخبر انقشاساد  -3ط

 طشائك انتعهٛى ٔ انتعهى     

 انًؾبضشاد انُظشٚخ ٔ انؼًهٛخ -0

 انشؽالد انؼهًٛخ انٗ يخزهف انقطبػبد انطجٛخ ٔ انظُبػٛخ -2

 انزؼهى االنكزشَٔٙ -3

 ٔسش انؼًم -4

 انؾهقبد انُقبشٛخ -5

 

 طشائك انتمٛٛى     
 االيزؾبَبد انشفٕٚخ -0

 االيزؾبَبد انزؾشٚشٚخ -2

 طشٚقخ انزؼجٛش ثبنٕعِٕ -3

 ش انزؼهىطشٚقخ يضه -4

 

 انًٓبساد انؼبيخ ٔ انزأْٛهٛخ انًُقٕنخ ) انًٓبساد االخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔ انزطٕس انشخظٙ (. -د 

 انزٕاطم انهفظٙ-0د

 انؼًم انغًبػٙ-2د

 انزؾهٛم ٔ انزطجٛق -3د

 انزخطٛظ ٔ انزُظٛى-4د

 اداسح انٕقذ -5د

 

 طشائق انزؼهٛى ٔ انزؼهى

 

 سحانؾهقبد انؼهًٛخ انًزكش -0

 طشٚقخ ٔسش انؼًم -2

 طشٚقخ انزؼهى االنكزشَٔٙ -3

 طشٚقخ انشؽالد انؼهًٛخ -4

 انًؾبضشاد -5



 

 

 طشائق انزقٛٛى

 

 االيزؾبَبد انُظشٚخ -0

 انٕاعجبد انٕٛيٛخ -2

 االخزجبساد انؼًهٛخ -3

 

 

 .بُٛت انبشَايح11

 وحدة( 38المرحلة االولى )

 أوالً: الكورس االول

 عدد الوحدات عدد الساعات المادة العلمية

 عملي ظرين

 8 3 3 كيمياء تحليلية

 8 3 3 تشريح بشري عام

 8 3 3 اساسيات االحياء

 8 3 3 اجهزة و تقنيات مختبرية

 8 3 3 فيزياء عام

 3  3 لغة انكليزية

 3  3 حقوق انسان

 وحدة 09 مجموع الوحدات

 ثانياً: الكورس الثاني

 عدد الوحدات عدد الساعات المادة العلمية

 عملي نظري

 8 3 3 كيمياء عضوية

 8 3 3 تشريح بشري جهازي

 8 3 3 احياء عام

 8 3 3 تقنيات الحاسوب

 8 3 3 فيزياء طبية

 3  3 لغة عربية



 3  3 حرية و ديمقراطية

 وحدة 09 مجموع الوحدات

 وحدة( 36المرحلة الثانية )

 أوالً: الكورس االول

 عدد الوحدات عدد الساعات المادة العلمية

 عملي نظري

 8 3 3 طفيليات بدائية

 8 3 3 انسجة

 8 3 3 كيمياء حياتية

 8 3 3 اساسيات االحياء المجهرية

 8 3 3 خلية

 8 3 3 اساسيات البايولوجي الجزيئي

 وحدة 03 مجموع الوحدات

 

 ثانياً: الكورس الثاني

 عدد الوحدات عدد الساعات المادة العلمية

 عملي نظري

 8 3 3 ليةديدان طفي

 8 3 3 تحضيرات نسيجية

 8 3 3 احياء مجهرية طبية

 8 3 3 وراثة بشرية

 8 3 3 بايولوجي جزيئي عام

 8 3 3 تطبيقات الحاسوب االحصائية

 وحدة 03 مجموع الوحدات

 

 وحدة( 33المرحلة الثالثة )

 أوالً: الكورس االول

 عدد الوحدات عدد الساعات المادة العلمية



 عملي نظري

 8 3 3 اساسيات التحليالت المرضية

 8 3 3 اساسيات الفسلجة

 8 3 3 كيمياء حياتية

 8 3 3 0امراض انتقالية 

 8 3 3 اساسيات علم البكتريا

 8 3 3 مناعة عامة

 وحدة 03 مجموع الوحدات

 

 ثانياً: الكورس الثاني

 عدد الوحدات عدد الساعات المادة العلمية

 عملي نظري

 8 3 3 مرضية عامة تحليالت

 8 3 3 فسلجة جهازية

 8 3 3 3امراض انتقالية 

 8 3 3 بكتريا مرضية

 8 3 3 مناعة سريرية

 وحدة 01 مجموع الوحدات

 

 وحدة( 32المرحلة الرابعة  )

 أوالً: الكورس االول

 عدد الوحدات عدد الساعات المادة العلمية

 عملي نظري

 8 3 3 0كيمياء سريرية 

 8 3 3 ت علم الدماساسيا

 8 3 3 مضادات حيوية

 8 3 3 فايروسات

 8 3 3 تقانة احيائية



 3 3  مشروع بحث

 وحدة 07 مجموع الوحدات

 

 ثانياً: الكورس الثاني

 عدد الوحدات عدد الساعات المادة العلمية

 عملي نظري

 8 3 3 3كيمياء سريرية 

 8 3 3 امراض دم

 8 3 3 سموم مايكروبية

 8 3 3 ة حيويةمقاوم

 8 3 3 هندسة وراثية

 وحدة 01 مجموع الوحدات

 

 ٔطف انبشَايح االكادًٚٙ

 

 

 

 كهٛت انعهٕو انًؤعغت انتعهًٛٛت .1

 انتحهٛالث انًشضٛتلغى  انمغى انعهًٙ / انًشكض .2

 انتحهٛالث انًشضٛتبكانٕسٕٚط  انبشَايح االكادًٚٙ أٔ انًُٓٙاعى  .3

 نتحهٛالث انًشضٛتابكانٕسٕٚط  اعى انشٓادة انُٓائٛت .4

 فظهٙ  انُظاو انذساعٙ ) عُٕ٘, يمشساث, أخشٖ ( .5

 الٕٚخذ بشَايح االعتًاد انًعتًذ .6

 الٕٚخذ األخشٖانًؤثشاث انخاسخٛت  .7

 10/9/2017 تأسٚخ اعذاد انٕطف .8

 انبشَايح االكادًٚٙأْذاف  .9

 -ٚٓذف انجشَبيظ انٗ:

 .أنسُّ األٔنٗ ٔانزذسط فٙ رقذو انًُبْظ فٙ انسُٕاد انالؽقّانشئٛسٛخ اثزذاء يٍ  انزؾهٛالد انًشضٛخانزؼشٚف ثفشٔع  -1

ٔػهى االؽٛبء انًغٓشّٚ ٔانجٛئخ ٔانجبٕٚعٙ انغضٚئٙ ٔانٕساصّ ٔاخهٛخ  انؼبو االؽٛبء يٍ خالل دساسخ ػهى  انًخزجشٚخرًكٍٛ انطبنت ػهٗ فٓى انؼهٕو  -2

نًتٕلعت يٍ انطانب ٔ يخشخاث انتعهى ا انبشَايحاً ألْى خظائض بْزا اٚداصاً يمتض انبشَايح االكادًٕٚٙٚفش ٔطف 

 ٚظاحبّ ٔطف نكم يمشس ضًٍفشص انًتاحت. ٔ انتحمٛمٓا يبشُْاً عًا ارا كاٌ لذ حمك االعتفادة انمظٕٖ يٍ 

 انبشَايح.



 انخ.

 .الل انؼًم انًخزجش٘ ثأسزؼًبل انؼذٚذ يٍ انزقُٛبد انجبٚهٕعّٛرًكٍٛ انطبنت يٍ رطٕٚش انًؼشفخ ٔانًٓبساد انًخزجشٚخ يٍ خ-3

 . رضٔٚذ انطبنت ثجؼض انًٓبساد األسبسٛخ ٔانزٙ يًكٍ أٌ ركٌٕ ضشٔسٚخ نهذساسبد انًسزقجهٛخ كزؾهٛم انُزبئظ ٔانًسزُذاد ٔاسزخذاو االَزشَذ -4

 .زقُٛخ يٍ خالل كزبثخ االطشٔؽخ ٔاػطبء انُذٔاد رطٕٚش قذسح انطبنت ػهٗ انجؾش ٔرُظٛى ٔرٕطٛم انًؼهٕيبد ٔانًفبْٛى ان-5

 رؾسٍٛ سؼخ انطبنت نهذساسخ انزارٛخ. -6

 رخشٚظ كٕادس ػهًٛخ قبدسح ػهٗ إداسح انًشبسٚغ انظُبػٛخ. - 7

 رخشٚظ كٕادس ػهًٛخ قبدسح ػهٗ إداسح انغبيؼبد ٔانًؼبْذ ػهًٛب ٔاداسٚب. -8

  . انتخطٛظ نهتطٕس انشخظ12ٙ

 سزخذاو اعٓضح انزشخٛض انطجٛخقذسح انطبنت ػهٗ ا

 قذسح انطبنت ػهٗ انزؼبيم يغ انًظبدس انجبٚهٕعّٛ 

 ثشكم يُفشد أيغبيٛغ .انخبطخ ثبنزؾهٛالد انًشضٛخ قذسح انطبنت ػهٗ اعشاء انجؾٕس ثكبفخ االخزظبطبد ا

 

 انًتعهمت االنتحاق بانكهٛت أٔ انًعٓذ ( األَظًت. يعٛاس انمبٕل ) ٔضع 13

 - :  انكهٛخ فٙ جٕلانق ششٔط: أٔال

 ة ٔفق نٕائؼ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ )انقجٕل انًشكض٘(نهطال انقجٕل ششٔط اػزًبد-0

 .انغبيؼخانكهٛخ أ يغهس ٚشاْب شخظٛخ يقبثهخ أٔ اخزجبس خبص أ٘ ثُغبػ غزبصٚ أٌ -2

 .طجٛب نهزخظض انًزقذو انّٛ الئق ٚكٌٕ أٌ -3

 - :انؼهًٙ  انقسى فٙ انقجٕل ششٔط:  صبَٛب

 .األفضهٛخ يشرت ؽست سغجخ يٍ سغجخ انطبنت يٍ أكضش اخزٛبس -0

 .انقجٕل فٙ انضبَٕٚخ انؼبيخ يؼذل -2

 .انطبنت ثبنذساسخ فّٛ ٚشغت انز٘ انقسى يقشس  يؼذل -3

 .االسزٛؼبثٛخ نهقسى انؼهًٙ انطبقخ -4
 

 . أْى يظادس انًعهٕياث عٍ انبشَايح14

 

 . , اندايعت ٔ اندايعاث االخشٖانًٕلع االنكتشَٔٙ نهكهٛت  -1

 .دنٛم اندايعت -2

 . انتحهٛالث انًشضٛتخاطت بمغى انًظادس انٔ  انًُٓدٛت كتبان -3

 .يُاْح طشائك انتذسٚظ انًعتًذة نذٖ خايعت انكٕفت -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 


