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 الصيدلة والعلوم الطبية الكلية:
 علم البصرياتالتخصص: 

 وصف المواد الدراسية

 
  [1-1{ ]1} مقدمة في البصريات 0941101

اهيم واألجراءات األساسية ؛ المف الوضع القانوني وصالحيات مزاولة المهنة؛ المصطلحات ؛تاريخ مهنة البصريات؛ خصائص المهنة

 األساسية.

 متطلب سابق: اليوجد

 

 [2-2{ ]2} الفيزياء الضوئية 0941601

نموذج  ؛حةخصائص وحلول الموجة المسط ؛معادلة الموجة ؛معادالت ماكسويل ؛الموجات ؛مراجعة مبادىء الرياضيات األساسية

رونهوفر؛ فبصريات االستقطاب؛ تفاضل وتكامل جونز ؛ انكسار  ؛األنعكاس واألنكسار ؛ص الضوئيةئورنتز األهتزازي للخصال

 مناشير وعدسات.

   فيزياء عامة 0111201 متطلب سابق:

 

 [2-2{ ]2فيزياء البصريات }  0941602

 اآلداء البصري؛البصري؛ االرسال البصري؛ حدة االبصار و؛ االخطاء البصرية؛ آلية االنكسار؛ محفذ التكيف العين كجهاز بصري
 الضوء المتشتت في العين؛ تحليل تصميم المحفز الشبكي.

 الفيزياء الضوئية 0941601 متطلب سابق:

 

 [1-2{ ]1} عملي فيزياء البصريات 0941603

جموعة العدسات المتوفرة لفاحص البصر: مهزة البصرية تطبيقات عملية في استعمال االج ؛تطبيق عملي عاى األخطاء االنكسارية

 .قياس تحدب القرنية ، جهاز فحص قعر العين، جهاز فحص األجزاء األمامية والخلفية للعين، جهاز قياس قوة العدسة، جهازالتجريبية

 فيزياء البصريات 0941602 متطلب متزامن:

 
 [3-3{ ]3} علم تشريح وفسيولوجيا العين 0942101

ة عن تشريح معلومات مفصل؛ لجزء الخلفيا ،لمسار البصريا ،الجزء األمامي للعين: معرفة مفصلة عن أجزاء العين والحجاج 

 .فة مع وظائفهاالعين المختلشرح عن األمدادات العصبية والدموية ألجزاء  ؛ووظائف كل جزء من العين من ناحية نظرية وعملية

 واألنسجةعلم التشريح  0921117متطلب سابق: 

 
 [1-2{ ]1} (1) علم تشريح وفسيولوجيا العين  عملي 0942102

التعلم بواسطة:  بة؛للعين؛ عضالت العين؛ الحجاج؛ عظام الرأس والرقبة؛ عضالت الرأس والرق لجزء الخلفيا؛ الجزء األمامي للعين

 لعين. انماذج التسجيل المرئي، التطبيق العملي، 

 تشريح وفسيولوجيا العينعلم  0942101 متطلب متزامن:

 
 [2-2{ ]2} (1العدسات البصرية و تجهيز النظارات ) 0942201

 ؛المناشير ئصخصا ؛أشكال العدسات؛ قوة السطح  العدسة ؛ تحدب ؛مقدمة للعدسات والمواد المصنعة منهامبادئ بصرية أساسية؛ 

 .اطارات النظارات تركيب ؛طارات النظاراتأنواع ا ؛الزيغ البصري

 فيزياء البصريات0941602 متطلب سابق: 

 
 [2-1{ ]1} (1العدسات البصرية و تجهيز النظارات عملي ) 0942202

ت النظارات، تركيب ، قياس المناشير، قياس قوة العدسة، اختيار اطارااشكال العدساتالعدسات، اختيار مواد  :التدريب العملي في

 .اطارات النظارات

 (1العدسات البصرية و تجهيز النظارات )0942201 متطلب متزامن:
 

 [2-2{ ]2} (2العدسات البصرية و تجهيز النظارات ) 0942203

تأثير المنشوري للعدسات ال؛ يلمنحناالتأثير المنشوري  ؛زاحة العدسةاعن التأثير المنشوري الناتج  ؛تصاميم العدسات الطبية الحديثة

 .لعدساتاازاحة العدسات؛ العدسات مزدوجة البؤرة ومتعددة البؤر؛ صبغات  م االطار والعدسة؛احجأاالسطوانية؛ تفاصيل 

 (1العدسات البصرية و تجهيز النظارات )0942201 متطلب سابق:
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 [4-2{ ]2} (2العدسات البصرية و تجهيز النظارات عملي ) 0942204

؛ اتطار والعدسللعدسات االسطوانية؛ تفاصيل حجم االتأثير المنشوري الازاحة العدسات؛  ؛شكال العدساتأفي  التطبيق العملي

 .العدسات مزدوجة البؤرة ومتعددة البؤر

 (2العدسات البصرية و تجهيز النظارات )0942203 متطلب متزامن: 
 

 [2-2{ ]2} (1نظرية وطرق بصرية ) 0942301

مثقوبة، المسافة بين فحص العدسة ال ظر،نقوة ال:التاريخ المرضي، المبادئ األساسية ألساليب فحص العين هذا المساق يعلم الطالب 

 .ت الرؤيا المزدوجةفحوصاوظائف البؤبؤ، البؤبؤين، فحص العين الخارجي والجزء االمامي للعين بواسطة الضوء، 

  فيزياء البصريات0941602 متطلب سابق:

 
 [2-1{ ]1} (1نظرية وطرق بصري عملي ) 0942302

سافة بين البؤبؤين، فحص العدسة المثقوبة، الم ،رظنقوة الالتاريخ المرضي،  :ألساليب فحص العين المبادئ األساسيةالتدريب على 

 .فحوصات الرؤيا المزدوجةوظائف البؤبؤ، فحص العين الخارجي والجزء االمامي للعين بواسطة الضوء، 

 (1نظرية وطرق بصرية )0942301 متطلب متزامن:
 

 [2-2{ ]2} (2وطرق بصرية )نظرية  0942303

 الغير العين اجزاء فحص المباشر،اجزاء العين  ، فحصسطح القرنيةقعر العين، فحص فحص  الجوانب النظرية للفحوصات التالية:

 .ضفحص النظر المعتمد على استجابة المري األجهزة، فحص النظر المعتمد على فحص المصباح الشقي، تقنيات مباشر،

 (1نظرية وطرق بصرية )0942301 متطلب سابق:

 
 [2-1{ ]1} (2نظرية وطرق بصرية عملي )  0942304

ص المصباح المباشر، فحاجزاء العين  ، فحصسطح القرنيةقعر العين، فحص فحص  الفحوصات التالية: يتدرب الطالب على تطبيق

 .فحص النظر المعتمد على استجابة المريض ،فحص النظر المعتمد على األجهزة الشقي ،

 (2نظرية وطرق بصرية )0942303 متطلب متزامن:
 

 [3-3{ ]3االدراك البصري} 0943101

 ؛لكشف والتمييز البصريا ؛مبادئ القياس السايكوفيزيائي ؛الفيسيولوجية من الرؤيةالجوانب  ؛من الرؤيةالجوانب الفيزيائية مقدمة؛ ال

 الرؤية المزدوجة. ؛ الرؤية باأللوانالتحليل الزمني المساحي؛ 

 علم تشريح وفسيولوجيا العين 0942101 متطلب سابق:

 
 [2-2{ ]2} (1عدسات الصقة ) 0943201

من الناحية  يضالخصائص التي يجب مراعاتها في اختيار العدسة المناسبة للمر؛ طرق التصنيع؛ تصميم العدسات الالصقة اللينة

 . الفسيولوجية؛ معايير اختيار المرضى وتدريبهم؛ مواد العناية بالعدسات الالصقة

 علم تشريح وفسيولوجيا العين0942101 متطلب سابق:

 
 [2-1{ ]1} (1عدسات الصقة عملي ) 0943202

؛ معايير لالصقة اللينةاالعدسات  تركيب ؛اللينة  القياسات الخاصة بالعدساتاختيارالعادات الصحية في التعامل مع العدسات الالصقة؛ 

 .على استعمال العدسات الالصقة اختيار المريض؛ تدريب المريض

 (1عدسات الصقة )0943201 متطلب متزامن:
 

 [2-2{ ]2} (2عدسات الصقة ) 0943203

العدسات  تصميم لبة؛المصنعة العدسات الص؛ معايير العدسات الصلبة؛ تصميم المواد الالصقة الصلبة المنفذة للغازتاريخ العدسات 

لمخروطية؛ مراجعة مراجعة للقرنية ا اختيار المريض؛ تركيب العدسات الصلبة؛ اسلوب العناية بالعدسات الصلبة؛ ؛ معاييرالصلبة

 تغييرات القرنية الناتجة عن لبس العدسة؛ تصاميم العدسات الخاصة. لحاالت السطح الغير منتظم للقرنية؛ 

 (1عدسات الصقة )0943201 سابق: متطلب

 
 [2-1{ ]1} (2عدسات الصقة عملي ) 0943204

سطح القرنية الغير  تقييم حاالت ؛ تركيب العدسات الالصقة الصلبة؛العدسات الالصقة الصلبة المقاسات لألنواع المختلفة مناختيار

 .الخاصة صلبةال ات، تصميم العدس المنفذة للغاز الخاصة بالعدسات الالصقة الصلبة تطبيق عملي على: اختيار المواد منتظم؛

 (2عدسات الصقة )0943203 متطلب متزامن:
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 [2-2{ ]2( }3نظرية وطرق بصرية )  0943301

لبصرية؛ تحليل ؛ العالقة بين النظر والتعلم؛ طرق تقييم الكفاءة االخاصة ؛ تطور النظر عند المجتمعاتتطور النظر الطبيعي

 .يط و النقد الفكريتقييم، التخطالالمعلومات البصرية؛ طرق المعالجة؛ مقدمة للرعاية العينية االولية؛ تأكيد على فحص المريض: 

 (2نظرية وطرق بصرية )0942303 متطلب سابق:

 
 [1-2{ ]1} (3نظرية وطرق بصرية عملي )  0943302

 ؛يل المعلومات البصريةطرق تقييم: الكفاءة البصرية، تحل التدريب العملي علىالوصفة؛  عديلتمراجعة المهارات السريرية األساسية؛ 

 .؛ تقييم بصري متكامل للمرضى؛ مقدمة في فحص األطفال وكبار السنمهارات اكلينيكية متقدمة

 (3)نظرية وطرق بصرية 0943301 متطلب متزامن:
 

 [2-2{ ]2} أجهزة فحص وظائف العين 0943303

ا الرؤيفحص الساحة البصرية، فحص  فحص الوظائف الفسيولوجية عن طريق الكهرباء، :اجهزة الفحص المتخصصةمبادىء 

عن طريق  تقييم الرؤيا المزدوجة، فحص طبوغرافية القرنية، تصوير قعر العين، فحص االوعية الدموعية للعين بااللوان،

  فحص ضغط العين.المواج، الفلوروسين، فحص طبقات العين بواسطة ا

 (2نظرية وطرق بصرية )0942303 متطلب سابق:

 
 [2-4{ ]2} أجهزة فحص وظائف العين عملي 0943304

م الرؤيا تقيي الرؤيا بااللوان،: فحص الساحة البصرية، فحص العملي على كيفية استخدام اجهزة الفحص المتخصصةالتدريب 

ص طبقات المزدوجة، فحص طبوغرافية القرنية، تصوير قعر العين، فحص االوعية الدموعية للعين عن طريق الفلوروسين، فح

  فحص ضغط العين. ،العين بواسطة االمواج

 أجهزة فحص وظائف العين0943303 من:متطلب متزا
 

 [3-3{ ]3} (1أمراض العين ) 0943305

ئف األعضاء في حالة وظا: التي تؤثر على الجزء األمامي من العين مقدمة في االجزاء االمامية من العين؛ االمراض المتعارف عليها

 .خيارات العالج، طرق التشخيص، الحاالت السريرية، المرض 

 علم تشريح وفسيولوجيا العين 0942101 متطلب سابق:
 

 [3-3{ ]3} (2أمراض العين ) 0943306

ق التشخيص، ، طر، الحاالت السريريةوظائف األعضاء في حالة المرضاالمراض التي تؤثر على الجزء الخلفي لالمراض: مقدمة؛ 

 . المتعلقة بأمراض العينأمراض أجهزة الجسم ؛ المعالجةتقنيات 

 (1أمراض العين ) 0943305متطلب سابق: 

 

 [2-2{ ]2} (1ازدواجية الرؤية ) 0943401

 تعلقة بالحول؛ووظائف أجزاء في الحالة المرضية الم الحول سبابأ ، ؛لحولالعين؛ تعريف ا امقدمة؛ مراجعة تشريح وفسيولوجي

 تشخيص وطرق المعالجة. ال

 (1أمراض العين )0943305 متطلب سابق:

 
 [2-1{ ]1}(1) عملي  الرؤيةازدواجية  0943402

خدمة في تقييم تقنيات أساسية تستعمل لكشف وجود الحول واعتالالت الرؤية المزدوجة؛ مهارات سريرية متقدمة؛ األجهزة المست

 .التواصل مع المريض؛ المزدوجةالرؤية 

 (1ازدواجية الرؤية )0943401 متطلب متزامن:

 

 [2-2{ ]2} أعمال البصريات دارةإأخالقيات المهنة و  0943601

القيادة؛  ؛دارة العملياتادارة المالية؛ االنظريات االخالق؛ االخالقيات في العناية الصحية؛ اخالقيات البصريات؛ السياسات الصحية؛ 

 العالقات بين الموظفين؛ الصحة العامة.

 (1نظرية وطرق بصرية ) 0942301:متطلب سابق

 
 [2-2{ ]2البصريات}علم أعصاب  0944301

الظواهر،  االسباب، االعراض، عتالالت العصبية العينية:األمقدمة في علم األعصاب؛ األمراض العصبية المتعارف عليها؛ 

 المعالجة. ،التشخيص

 (1أمراض العين )0943305 متطلب سابق:
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 [3-3{ ]3بصريات األطفال} 0944401

ل البصرية عند تشخيص ومعالجة المشاكتقييم النظر عند األطفال؛ العين؛ تطور و خصائص العينية لفئة االطفال؛ نمومقدمة؛ ال

 .عسر القراءة؛ مقدمة في علم نفس األطفالمسح البصري؛ ال؛ االطفال

 (1أمراض العين )0943305 متطلب سابق:

 
 [3-3{ ]3} (2ازدواجية الرؤية ) 0944402

معالجة  المتقدمة؛ طرق التقييم بحث متقدم في الرؤيا المزدوجة؛ مراجعة األمراض المتعلقة باعتالالت الرؤية المزدوجة؛ ة؛ممقد

 مجموعة من امراض الرؤيا المزدوجة ضمن مجال مهنة البصريات.

 (1ازدواجية الرؤية )0943401 متطلب سابق:

 
 [3-3]{ 3} تأهيل البصر عادةإالرؤية المتدنية و  0944501

أجهزة الرؤية  صرية؛االستعمال الصحيح ووصف المكبرات والمعينات الباألمراض المتعلقة بالرؤية المتدنية؛ مبادئ بصرية اساسية؛ 

 مقدمة العادة تأهيل البصر. المتدنية الغير بصرية؛

 (1أمراض العين )0943305 متطلب سابق:

 
 [1-2{ ]1} تأهيل البصر عملي عادةإالرؤية المتدنية و  0944502

مهارات صرية؛ باستعمال أجهزة الرؤية المتدنية الغير ة؛ استعمال المعينات والمكبرات البصرية؛ يساسبصرية أمبادئ مقدمة؛ 

 .رالتقييم والمعالجة؛ التغييرات البيئية لمرضى الرؤية المتدنية؛ أساسيات اعادة تأهيل البص وتقنياتسريرية 

 تأهيل البصر عادةإالمتدنية والرؤية 0944501 متطلب متزامن:
 

 [2-2{ ]2} بصريات كبار السن  0944503

فاحص البصر في  دور طرق التقييم؛ ؛المتعلقة بكبار السن الجسمأجهزة مراض العين وأكبار السن؛  طب  مقدمة؛ مبادئ اساسية في

 ضمان العيش المستقل لهذه الفئة من المجتمع.

 تأهيل البصر عادةإو الرؤية المتدنية0944501 متطلب سابق:

 

 [1-1{ ]1} طرق بحث علمي 0944601
 مقدمة؛ البحث العلمي واهميته؛ اختالف وسائل البحث العلمي؛ ادوات البحث؛ القياسات االحصائية.

 أجهزة فحص وظائف العين0943303 متطلب سابق:

 
 [6-3{ ]3} (1تدريب ميداني ) -عيادات البصريات   0944801

ات المختصة: سيقوم الطالب بفحص المرضى الذين يعانون من مشاكل مختلفة في عيادات البصري ،البصرياتقسم علم   تحت اشراف

 العدسات الالصقة، تجهيز النظارات.الرعاية العينية األولية، الرعاية الصحية االولية، 

 أجهزة فحص وظائف العين0943303 متطلب سابق:

 
 [6-3{ ]3} (2)تدريب ميداني  -عيادات البصريات   0944802

ل مختلفة فحص المرضى الذين يعانون من مشاكمهاراتهم السريرية  عن طريق ب الطالوسعو، سيقسم علم البصريات تحت اشراف

 ،طفال، بصريات األدنيةفي عيادات المستشفيات المختصة: الرعاية الصحية االولية، العدسات الالصقة، الرؤيا المزدوجة، الرؤيا المت

 لسن.كبار ابصريات 

 (1تدريب ميداني ) -عيادات البصريات 0944801 متطلب سابق:

 
 [2-2{ ]2} مشروع التخرج  0944901

أي بمتعلق بعد موافقة رئيس القسم وتحت اشراف المشرف الخاص لبحث مشروع التخرج يقوم الطالب ببحث نظري او عملي 

 . ولجنة البحث ، ثم يقوم الطالب بعرض النتائج أمام الطالبمجاالت علم البصريات

 ساعة معتمدة 90متطلب سابق: استكمال 

 

 [2-2{ ]2} علم أدوية العين 0913309

الستعمال، موانع االستعمال، دوية: دواعي األدوية العينية المستخدمة حاليا؛ االستعمال السريري لألل ات الصيدالنيةالتأثيرالتصنيفات و

 ولية.األ عينيةروتينيا لتقديم الرعاية الدوية المستعملة ألمعايير والتأثيرات الجانبية؛ اال

 علم التشريح واألنسجة 0921117  متطلب سابق:

 

 [3-3{ ]3} الطبية الليزر تطبيقات 0942602

التحفيز ئية الكيميائية؛ تفاعالت الضوالعمليات الضوئية الحرارية؛ النسجة؛ ألنسجة؛  ازالة األنواع الليزر؛ التفاعل بين الليزر واأ

 .عالجة الندوب؛ طرق التفاعل؛ تطبيقات الليزر؛ توصيل الليزر؛ السالمة عند استعمال الليزرمالبيولوجي و

 الفيزياء الضوئية 0941601متطلب سابق: 



Al-Ahliyya Amman University 

 

 جامعة عمان األهلية
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 [3-3{ ]3} إبصار مهني 0943307

 ة من اصابة العين.بيئة العمل ؛ التنظيم البيئي والمهني ؛ مبادئ المعالجة والوقاي ومبادئ االضاءة؛ الصحة الصناعية مقدمة؛ 

 علم تشريح وفسيولوجيا العين 0942101متطلب سابق: 

 

 إحصاء حيوي [3-3{ ]3} 1250109

؛ نقاط  )ز(؛ اختبار التقلبمقدمة؛ المفاهيم االساسية؛ انواع الدراسات االحصائية؛ العرض البياني؛ قياس النزعة المركزية؛ قياس 

 الفرضية؛ االرتباط؛ االنحدار؛ تحليل التباين.

 (1الرياضيات ) 0111101متطلب سابق: 

 

 مقدمة في جراحة العين [3-3{ ]3} 0943308

عمليات ية للعين، ؛ نظرية وتطبيق عملي في عمليات الليزر للعين؛ جراحة الليزر لالجزاء االمامية والخلفعمليات العيون تاريخ

 جراحية لتصحيح: قصر النظر، طول النظر، االنحراف، االبصار الشيخوخي.

 علم تشريح وفسيولوجيا العين0942101 متطلب سابق:

 

 [3-3{ ]3} تدريب رؤية لألطفال 0944403

معلومات الليل ؛ اعادة تأهيل البصر الخاص في الكفاءة البصرية؛ اعادة تأهيل حركة العين؛ تحاألطفال  مراجعة لطرق معالجة

 .؛ الجوانب النفسية واألجتماعيةبصرية؛ مشاكل خسارة الساحة البصريةال

 بصريات األطفال 0944401 متطلب سابق:

 

 خدمة مجتمع وصحة عينية عامة [2-2{ ]2} 0944702

لصحة العامة؛ في ا العالمية اتالمبادر أساسيات االحصاء الحيوي؛تقييم حاجات المجتمع؛ اقتصاديات الصحة؛ علم االوبئة؛ مقدمة؛ 

 .مهارات التواصل بين فاحص البصر والمريض؛ دور أخصائيي الرعاية بالعين في الصحة العين للمجتمع

 (1تدريب ميداني ) -عيادات البصريات  0944801 متطلب سابق:

 

 [1-2{ ]1خدمة مجتمع وصحة عينية عامة عملي } 0944703

بيئة العمل  التكيف في؛ كبار السنمسح البصرالخاص ب  ؛طفالعند األ مسح البصر  مراجعة المهارات السريرية األساسية؛ طرق

 .والتجهيزات الخاصة؛ التفاعل بين الطالب والمريض؛ التفاعل بين الطالب واألهل

 خدمة مجتمع وصحة عينية عامة 0944702 :متزامنمتطلب 

 

 

 

 


