وطف انجشَبيذ االكبدًٍَ
َىفش وطف انجشَبيذ االكبدًٍَ هزا إَزبصا يمتضجب ألهى خظبئض انجشَبيذ،
ويخشربد انتعهى انًتىلعخ يٍ انطبنت تحمُمهب،
يجشهُب عًب أرا كبٌ لذ حمك االستفبدح انمظىي يٍ فشص انتعهى انًتبحخ،
وَظبحجه وطف نكم يمشس دساسٍ ضًٍ انجشَبيذ.
 -1اٌّؤصضخ اٌزؼٍُُّخ

وٍُخ اٌؼٍىَ اٌزطجُمُخ – عبِؼه اٌفٍىعخ

 -2اٌمضُ اٌؼٍٍّ /اٌّووز

لضُ اٌزؾٍُالد اٌّوظُخ

 -3اصُ اٌجؤبِظ االوبكٍَّ أو اٌّهٍٕ

ثىٍىهَىس رؾٍُالد ِوظُخ

 -4اصُ اٌشهبكح إٌهبئُخ

ثىٍىهَىس ػٍىَ رطجُمُخ  /لضُ اٌزؾٍُالد اٌّوظُخ

 -5إٌظبَ اٌلهاصٍ  :صٕىٌ ِ /موهاد  /افوي

فصٍٍ

 -6ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل
 -7اٌّؤصواد اٌقبهعُخ االفوي

 -8ربهَـ اػلاك اٌىصف
 -9اهلاف اٌجؤبِظ االوبكٍَّ

اٌجؾىس اٌؼٍُّخ ماد اٌصٍخ ثزقصص اٌمضُ.
اٌشجىخ اٌؼٕىجىرُخ اٌؼبٌُّخ ( االٔزؤُذ) .
اٌّىزجبد اٌؼبكَخ واٌولُّخ.
Data show
Power point
كوهاد رلهَجُخ ٌٍطٍجخ ٌزطىَو اٌّهبهاد | رلهَت صُفٍ
2119-2118
.1
.2
.3
.4

.5

1

أػلاك فوَغُٓ ٌّّبهصخ ِهٕخ اٌزؾٍُالد اٌطجُخ ثىفبءح
ػبٌُخ
رىفُو ِىالغ رلهَت ٌٍطٍجخ رّىٕهُ ِٓ اوزضبة اٌقجوح
فٍ ِغبي اٌزؾٍُالد اٌطجُخ
رُّٕخ هوػ األِبٔخ اٌؼٍُّخ واٌللخ وإٌزاهخ فٍ إعواء
اٌفؾىصبد اٌّقجوَخ اٌّقزٍفخ
رقوَظ ِالوبد رمُٕخ لبكهح ػًٍ اٌؼًّ فٍ اٌّقزجواد
اٌطجُخ وإعواء اٌزؾٍُالد اٌوورُُٕخ اٌّقزجوَخ
واٌفؾىصبد اٌىُّبوَخ اٌؼبِخ وفؾص اٌضىائً ورشغًُ
وإكاِخ األعهزح اٌّقزجوَخ
ِؼوفخ أصبٌُت إكاهح اٌّقزجواد واٌزمُٕبد اٌّزؼٍمخ
ثؾفع اٌجُبٔبد وإػلاك اإلؽصبئُبد اٌعووهَخ ٌٍّقزجو

-01يخشربد انجشَبيذ انًطهىة وطشائك انتعهُى وانتمُُى
أ-االهلاف اٌّؼوفُخ
األهذاف لضُ انتحهُالد انًشضُخ أػلاك فوَغُٓ ٌّّبهصخ ِهٕخ انتحهُالد انطجُخ ثىفبءح ػبٌُخ.
رىفُو ِىالغ رلهَت ٌٍطٍجخ رّىٕهُ ِٓ اوزضبة اٌقجوح فٍ ِغبي انتحهُالد انطجُخ .رُّٕخ هوػ
األِبٔخ اٌؼٍُّخ واٌللخ وإٌزاهخ فٍ إعواء اٌفؾىصبد اٌّقجوَخ اٌّقزٍفخ.
ة-االهذاف انًهبساتُخ انخبطخ ثبنجشَبيذ
ة -1رؼٍُُ اٌطبٌت وُف َصجؼ لبكها ػًٍ اٌزفىُو اٌؼٍٍّ واٌزطجُمٍ .
ة -2رؼٍُُ اٌطبٌت ورلهَجه ػًٍ اٌؼًّ اٌُّلأٍ فٍ اٌّضزشفُبد واٌّقزجواد.
ة -3رطىَو اٌملهح اٌنهُٕخ واٌنارُخ ٌٍطبٌت فٍ اٌزقصص َؼل عزءا ِهُ فٍ ِغبي رقصصه
ة -4اوضبة اٌطبٌت ِهبهاد اٌزىاصً واصزقلاَ رمُٕبد اٌزؼٍُُ اٌؾلَضخ ثفبػٍُخ.
طشائك انتعهُى وانتعهُى
 .1اٌّؾبظواد
.2رىعُه االصئٍخ وفزؼ ثبة اٌؾىاه.
.3اٌزلهَش اٌّلػىَ ثبٌؾبصت االٌىزوؤٍ وػوض اٌّىظىع ثبي .data show
 .4رىٍُف اٌطبٌت ثجؼط اٌجؾىس
طشائك انتمُُى
 .1االفزجبهاد اٌُىُِخ ،اٌشهوَخ.
 .2اٌجؾىس اٌؼٍُّخ.
 .3اعواء ؽٍمبد ٔمبشُخ ٌٍطٍجخ ٌّؼوفخ ِلي اصزُؼبثهُ ٌٍّبكح.
د-االهذاف انىرذاَُخ وانمًُُخ
 -0اَشبء اسبط لىٌ ويتٍُ نعهى انتحهُالد انًشضُخ .
 -2انمذسح عهً لشاءح انجحىث وانًؤنفبد انعهًُخ راد انعاللخ .
 -3يعشفخ انطبنت عهً اهى انتمُُبد انًستخذيخ يع يجذأ واسبط عًم كم تمُُخ .
طشائك انتعهُى وانتعهى
رىفُو إٌّبؿ اٌزؼٍٍُّ اٌّالئُ ٌٍزفىُو إٌّطمٍ ػٓ غوَك اٌزىعُه اٌّضزّو ٌٍطٍجخ ِٓ لجً
االصبرنح اصٕبء اٌٍمبء اٌّؾبظواد ،فزؼ ثبة ٌٍّٕبلشبد اٌّفزىؽخ واٌّجبشوح ِغ اٌطٍجخ.
طشائك انتمُُى
 .1رمُُُ اٌطبٌت كافً اٌمبػخ اٌلهاصُخ ِٓ فالي اٌؾعىه اٌُىٍِ.
 .2رفبػً اٌطبٌت ِغ اٌّؾبظوح وإٌّبلشبد اٌصفُخ.
 .3اٌضٍىن اٌنارٍ ٌٍطبٌت
د-انًهبساد انعبيخ وانتأهُهُخ انًُمىنخ (انًهبساد االخشي انًتعهمخ ثمبثهُخ انتىطُف وانتطىس
انشخظٍ)
ِ -1هبهاد اصبصُخ ٌالرصبي واٌزىاصً ػٓ غوَك (إٌشبغبد اٌوَبظُخ  ،االهشبك اٌزوثىٌ،
اٌّؤرّواد اٌقبصخ ثبٌىٍُخ  ،وإٌلوهاد اٌقبصخ ثبٌمضُ  ،صُُّٕواد ٌّٕبلشخ ثؾىس اٌطٍجخ)
 -2رؼٍُُ اٌطبٌت وُفُخ رُّٕخ ورطىَو ِهبهاد اٌزفىُو االثلاػٍ واالثزىبهٌ فٍ ِغبي
اٌزقصص
2

طشائك انتعهُى وانتعهُى
إٌّبهظ اٌلهاصُخ ،اصزقلاَ اٌشجىخ اٌؼٕىجىرُخ االٔزؤُذ ،اصزقلاَ اي  ،data showاصزقلاَ
اي .power point
طشائك انتمُُى
اعواء اٌجؾىس واوهاق ػًّ وثؾىس رقوط ٌٍّوؽٍخ إٌّزهُخ .
االِزؾبٔبد اٌشفىَخ واٌشهوَخ واٌُىُِخ
-11ثُٕخ اٌجؤبِظ
اٌّوؽٍخ االوًٌ
اصُ اٌّموه او اٌّضبق
انفظم االول

ااٌفصً اٌضبٍٔ

عهى انخهُخ انجششٌ
Human Cytology
عهى انحُبء االَسبٌ
Human biology
كًُُبء تحهُهُخ
Analytic Chemistry
فُضَبء طجُخ
Medical Physics
تمُُبد انحبسىة
Computer Technics
حمىق اَسبٌ
Human Rights
نغخ اَكهُضَخ
English Language

اصبصُبد اٌزؾٍُالد اٌّوظُخ
Principles of Medical Analysis
اٌزشوَؼ اٌجشوٌ
Human Anatomy
اٌّصطٍؾبد اٌطجُخ
Medical Terminology
وُُّبء ؽُبرُخ
Biochemistry
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اٌضبػبد اٌّزؼزّلح
ػٍٍّ
ٔظوٌ
2
2
2

2

2

2

2

2

2

1

2
2

2

2

2

2

2
2

2

2
2
2

ٌاٌضالِخ واالِٓ اٌّقزجو
Occupational laboratory
Safety
ٍاؽصبء ؽُبر
Biostatistics
ٌغخ ػوثُخ
Arabic Language

اٌّوؽٍخ اٌضبُٔخ
2
3
3
3
3
2
2

2

2

2

2

2

2

2

2
2
2

اصبصُبد االؽُبء اٌّغهوَخ
Principles of Microbiology
غفٍُُبد اثزلائُخ غجُخ
Medical parasitic protozoa
اٌفبَووصبد اٌطجُخ
Medical Virology
االٔضغخ اٌجشوَخ
Human Histology
ْفضٍغخ االٔضب
Human physiology
رطجُمبد اٌؾبصىة
Computer applications
ؽوَخ وكَّمواغُخ
Freedom and Democracy

اٌفطوَبد اٌطجُخ
Medical Mycology
اٌىُُّبء اٌؾُبرُخاٌضوَوَخ
Clinical Biochemistry
اصبصُبد ػٍُ إٌّبػخ
Principles of Immunology
اٌزؾعُواد إٌضُغُه
Histological Preparation
اٌٍغخ االٔىٍُزَخ
English Language
اصبصُبد اٌجُئخ
Principles of Ecology
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انفظم االول

ٍَانفظم انخب

2

2

2

2

2

2

2

2
3

2

2

2

2

2

2

2

3
2
2

2

2

2

2

2

2

انًشحهخ انخبنخخ
انًشضُخ انجكتشَب
Medical Bacteriology
إٌّبػخ اٌضوَوَخ
Clinical Immunity
َاصبصُبد ػٍُ أٌل
Principles of Hematology
كَلاْ غفٍُُخ غجُخ
Medical Parasitic
Helminthes
أٔزَّبد صوَوَخ
Clinical Enzymology

اٌىهاصخ اٌجشوَخ
Human Genetics
ٍانطجٍ انزضَئٍ أنجبَىنىر
Medical Molecular
Biology
يبَكشوثٍ تشخُض
Diagnostic Microbiology
وهاصخ اؽُبء ِغهوَخ
Microbial Genetics
رُبئُخ أدنخ
Forensics
ِبكح افزُبهَخ
Elective course

اٌّوؽٍخ اٌواثؼه
ِصىي وٌمبؽبد
Vaccines & Antisera
صُ غلك
Endocrinology
َاِواض اٌل
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انفظم االول

ٍَانفظم انخب

اٌفصً االوي

2

2
2

Blood diseases
أٌىهاصخ اٌجشوَخ
Human Genetics
رمبٔه اؽُبئُخ غجُخ
Medical Biotechnology
ػلوي اٌّضزشفُباد
Hospital Squired
Infections
َػٍُ اٌضّى
Toxicology
اِواض اأزمبٌُخ
Infectious Diseases
اِواض ٔضُغُخ
Histopathology
ِؼٍىِبرُخ ؽُىَخ
Bioinformatics
وهاصُخ هٕلصخ
Genetic Engineering
ِبكح افزُبهَخ
Elective course
ثؾش ِشووع
Research Project

ٍٔاٌفصً اٌضب

التخطيط للتطهير الذخري-21
. عن طريق السؤتسر العلسي للجامعه

.الشدوة العلسية الفرلية للقدم
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حلقات نقاشية لالساتذة و الطالب.
الحلقات البحثية

-21معيار القبهل (وضع االنظسة الستعلقة بااللتحاق بالكلية او السعهد )
حدب الزهابط السحددة من قبل وزارة التعليم العالسي عن طريق القبهل السركزي  ،ضهابط القبهل السعتسدة من قبل الجامعة

والكلية ،حدب رغبة الطالب للتقديم في القدم

 -21اهم مرادر السعلهمات عن البرنامج
الكتب السشهجية  ،محاضرات االساتذة

-11مخرجات البرنامج المطلوب وطرائك التعلٌم والتمٌٌم
أ-االهداف المعرفٌة
 -1اإلٌّبَ ثبٌّؼٍىِبد إٌظوَخ اٌّزؼٍمخ ثبألِواض اٌزٍ َزُ رشقُصهب ِقزجوَب ً .
 -2فهُ وِّبهصخ رمُٕبد اٌزشقُصبد اٌّقزجوَخ فٍ ِغبي األِواض اٌغوصىُِخ واٌطفٍُُبد
وأِواض اٌلَ ؤمً اٌلَ وإٌّبػخ اٌضوَوَخ وونٌه األٔضغخ اٌّوظُخ واٌفبَووصبد
واٌىهاصخ ورمُٕبد األعهزح اٌّقزجوَخ اٌطجُخ .
 -3اإلٌّبَ ثبٌّؼٍىِبد اٌؼبِخ اٌّزؼٍمخ ثبٌفضٍغخ وِجبكئ األؽُبء اٌطجُخ واٌزشوَؼ واألٔضغخ
وىٔهب ِؼٍىِبد أصبصُخ غجُخ رضبػلهُ فٍ فهُ غجُؼخ اٌغضُ فٍ ؽبٌزٍ اٌصؾخ واٌّوض
.
ِ -4ؼوفخ أفاللُبد اٌّهٕخ ووُفُخ اٌزؼبًِ ِغ اٌّوظً وفصىصُبرهُ وونٌه ِؼوفخ
وصبئً اٌزىاصً ِؼهُ ثطوَمخ ػٍُّخ وإٔضبُٔخ وونٌه ِؼوفخ ِجبكئ ؽمىق اإلٔضبْ .
ِ -5ؼوفخ أصبٌُت إكاهح اٌّقزجواد واٌزمُٕبد اٌّزؼٍمخ ثؾفع اٌجُبٔبد وإػلاك اإلؽصبئُبد
اٌعووهَخ ٌٍّقزجو .
ب-االهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج
رجًٕ اٌمضُ هصبٌخ ػبِخ رضزٕل فٍ شىٍهب اٌؼبَ اًٌ اغبه اٌزؼٍُُ اٌزمٍٕ واٌطجٍ فٍ اٌؼواق وَضؼً
اًٌ رؾمُمهب وً ػبَ الظهبه اٌزُُّز ٌٍمضُ ورزعّٓ اٌوصبٌخ ِب ٍٍَ :
 اصزقلاَ رمُٕبد االعهزح اٌّقزجوَخ اٌؾلَضه فٍ اٌزؼٍُُ واٌزلهَت ِزبثؼخ اٌزطىَو ٌّٕبهظ اٌقطػ اٌزلهَجُخ صُ رؾلَش اٌّقزجوادطرائك التعلٌم والتعلٌم
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 -1الطرٌمة المباشرة من خالل المحاضرات.
 -2الطرٌمة الذاتٌة من خالل إعداد األوراق البحثٌة ومنالشتها بشكل جماعً.
 -3سمنرات علمٌة حول أهم البحوث المنجزة فً الدراسات الطبٌة والتمنٌات المختبرٌة.
-4طرٌمة تفاعلٌة من خالل تمسٌم الطلبة إلى مجموعات صغٌرة.
طرائك التمٌٌم
 -1اإلمتحان الٌومً.
 -2المشاركة الٌومٌة عبر الحوارات والمنالشات.
 -3اإلمتحان الشهري ( السعً السنوي)
 -4منالشة وتمٌٌم األوراق البحثٌة
ج-االهداف الوجدانٌة والمٌمٌة

لضُ اٌزؾٍُالد اٌّوظُخ هى اؽل االلضبَ اٌؼٍُّخ اٌُّّزح واٌنٌ َّزٍه هؤَخ وؽُلح َزطٍغ إًٌ
رؾمُمهب وهٍ رقوَظ وىاكه غجُخ رمُٕخ ػًٍ ِضزىي ِٓ اٌزؼٍُ واٌزلهَت لبكهح ػًٍ اٌؼًّ
ثبٌمطبػبد اٌصؾُخ واصزُؼبة اٌؾبعبد االٔضبُٔخ وِىاوت اٌزطىهاد اٌزمُٕخ .
د-المهارات العامة والتأهٌلٌة المنمولة (المهارات االخرى المتعلمة بمابلٌة التوصٌف والتطور الشخصً)
د-1متابعة التطورات العلمٌة فً مجاالت التحلٌالت المرضٌة والطبٌة.
د-2المشاركة فً الحوارات المتعددة عبر الحلمات المباشرة الممدمة من الجامعات المتمدمة.
د-3المشاركة فً المؤتمرات العلمٌة الوطنٌة والخارجٌة ونمل المهارات عبر السمنرات المشتركة.
طرائك التعلٌم والتعلٌم
 اإلسلوب المباشر من خالل المحاضرات -2إعداد األوراق البحثٌة
 -3سمنرات علمٌة حول أهم البحوث المنجزة فً الدراسات العلمٌة المتعلمه بالتحلٌالت المرضٌة.
-4المنالشات المفتوحة والمباشرة مع الطلبة
طرائك التمٌٌم
 اإلمتحان الٌومً. -2المشاركة الٌومٌة عبر الحوارات والمنالشات.
 -3اإلمتحان الشهري ( السعً السنوي)
 -4منالشة وتمٌٌم األوراق البحثٌة
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اٌّموهاد اٌلهاصُخ ٌٍّوؽٍخ االوًٌ
د
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

اصُ اٌّبكح اٌؼٍُّخ
عهى االحُبء االَسبٌ
Human biology
عهى انخهُخ انجششٌ
Human Cytology
كًُُبء تحهُهُخ
Analytic Chemistry
فُضَبء طجُخ
Medical Physics
تمُُبد انحبسىة
Computer Technics
حمىق اَسبٌ
Human Rights
نغخ اَكهُضَخ
English Language
اسبسُبد انتحهُالد انًشضُخ

صبػبد
إٌظوٌ
2

صبػبد اٌؼٍٍّ

ػلك اٌىؽلاد

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

2

2

2

2
2

2

اٌّالؽعبد

3

Principles of Medical
Analysis

-9
-11
-11

انتششَح انجششٌ
Human Anatomy
كًُُبء حُبتُخ
Biochemistry
انساليخ انًهُُخ انًختجشَخ

2

2

3

2

2

3
2

2

Occupational Laboratory
Safety

-12
-13
-14
-15

احظبء حُبتٍ
Biostatistics
نغخ عشثُخ
Arabic Language
انهغخ االَكهُضَخ
English Language
انًظطهحبد انطجُخ
Medical Terminology

2

2

2

2
2

2

2

ِغّىع ػلك اٌىؽلاد

37

اٌّموهاد اٌلهاصُخ ٌٍّوؽٍخ اٌضبُٔخ
د

اصُ اٌّموه

.1

االَسزخ انجششَخ
Human Histology
طفُهُبد اثتذائُخ طجُخ

.2

صبػبد
إٌظوٌ
2

صبػبد
اٌؼٍٍّ
2

3

2

2

3

Medical Parasitic Protozoa

9

ػلك اٌىؽلاد

اٌّالؽعبد

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2
2
2
2

3

2

2

36

فطشَبد طجُخ
Medical Mycology
اسبسُبد عهى انًُبعخ
Principals of Immunology
اسبسُبد االحُبء انًزهشَخ
Principles of Microbiology
تحضُشاد َسُزُخ
Histological Preparations
عهى انفُشوسبد انطجُخ
Medical Virology
ٌفسهزخ االَسب
Human Physiology
الكيمياء الحياتية السريرية
Clinical Biochemistry
عهى انًظطهحبد انطجُخ
Medical Terminology
حشَخ ودًَمشاطُخ
Freedom & Democracy
اسبسُبد انجُئخ
Principles of Ecology
تطجُمبد انحبسىة
Computer applications

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13

ػلك اٌىؽلاد
اٌّموهاد اٌلهاصُخ ٌٍّوؽٍخ اٌضبٌضخ

اٌّالؽعبد

ػلك اٌىؽلاد
3

صبػبد
ٍٍّاٌؼ
2

صبػبد
ٌإٌظو
2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2
11

اصُ اٌّموه

د

يضبداد حُبتُخ
Antibiotics
ثكتشَب يشضُخ
Pathogenic Bacteria
يُبعخ سشَشَخ
Clinical Immunity
وساحخ ثششَخ
Human Genetics
ٍثبَىنىرٍ رضَئٍ طج
Medical Molecular biology
اسبسُبد عهى انذو
Principles of Hematology
دَذاٌ طفُهُخ طجُخ
Parasitic Medical
Helminthes
ٍتشخُض يبَكشوث
Diagnostic Microbiology
وساحخ احُبء يزهشَخ
Microbial Genetics
اَضًَبد سشَشَخ
Clinical Enzymology

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11

.11
.12

2

أدنخ رُبئُخ
Forensics
يبدح اختُبسَخ
Elective course

2

3

2

35

ػلك اٌىؽلاد
اٌّموهاد اٌلهاصُخ ٌٍّوؽٍخ اٌواثؼه
د

اصُ اٌّموه

.1

األيشاع االَتمبنُخ
Infectious Diseases
عهى انًظىل وانهمبحبد
Serology & Vaccines
غذد طى
Endocrinology
ايشاع انذو
Blood diseases
ايشاع َسُزُخ
Histopathology
انجششَخ أنىساحخ
Human Genetics
تمباَخ أحُبئُخ طجُخ
Medical Biotechnology
عهى انسًىو
Toxicology
يعهىيبتُخ حُىَخ
Bioinformatics
عذوي انًستشفُبد

.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9

صبػبد
اٌؼٍٍّ

ػلك
اٌىؽلاد
2

صبػبد
إٌظوٌ
2
2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3
2

2
2

2

3

2

2

3

2

2

3

Hospital Squired Infections

.11
.12
.13

هُذسخ وساحُخ
Genetic Engineering
يبدح اختُبسَخ
Elective course
يششوع ثحج
Research Project
ػلك اٌىؽلاد

2
2
2

2
2

3
2
35
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