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 وصف المواد الدراس�ة �اللغة العر��ة:
 ، عدد ساعات المادة.رقم المادة اسم المادة .1
 وصف المادة. .2
 متطلب المادة السابق:  .3

 

 متطلب المادة المتزامن:  .4

 
 

 :عالمات الترق�م 

 للفصل ما بین الفصل واآلخر في المادة.) ؛(

 للفصل ما بین المواض�ع الفرع�ة في نفس الفصل.(،) 

 عنوان ُیلحق �ه مواض�ع فرع�ة تا�عة له.توضع �عد (:) 

 .توضع عند االنتهاء من وصف المادة(.) 

 } 3{) 1مهارات االتصال �اللغة االنجلیز�ة ( 0121161
للتعبیر  لمتعددةالقواعد: السؤال المذیل، األفعال المساعدة للتعبیر عن احتمال�ة حدوث الحدث في الزمنین الحاضر والمستقبل، ص�غ األفعال ا

لقدرة، یر عن ان زمن المستقبل، األدوات المعرفة وغیر المعرفة، الصفات، األحوال، الجمل الشرط�ة، التعبیر عن الحاالت اإللزام�ة، التعبع
مهنة ت�ار الاألدوات المستخدمة للتعبیر عن التناقض؛ المفردات: العالقات العائل�ة واالجتماع�ة، ترتیب الفرد في العائلة وأثره على اخ

الم، ث، األفهتمامات الشخص�ة، تحو�ل الصفات الى أسماء، العمل، أنواع متعددة من النشاطات تمارس خارج أوقات العمل، القد�م والحدیواال
ة ل، كتا�نقد األفالم، الحرب، المواد، المجازفة، الحركات الجسد�ة، ر�اضة الركض الحر، المسافات، األ�عاد؛ مهارات أخرى: كتا�ة مقا

لرئ�سة فكار اتا�ة رسائل قصیرة، كتا�ة طلب عمل رسمي، آل�ة استخدام عالمات الترق�م واألحرف الكبیرة وأدوات الر�ط، تحدید األمالحظات، ك
تن�اط صیل، اسوالتفاصیل، تخمین معاني الكلمات من خالل الس�اق، القراءة السر�عة، القراءة المتمعنة الستخراج المعلومات الدق�قة والتفا

وافقة وعدم عن الم المعاني الضمن�ة، االستدالل، تحدید آراء ومواقف الكتاب، العروض الشفه�ة، المجادلة، اإلقناع، أسالیب التعبیرالتعم�مات و 
ة، عرض ء الخاصالموافقة، التحدث عن الخطط المستقبل�ة، أسالیب التعبیر عن التنبؤ، ك�ف�ة السؤال عن الرأي العام، ك�ف�ة السؤال عن اآلرا

 سب.استخدام الترن�م المنا لنظر واآلراء، التحدث عن مجموعة من المواد والملك�ة واالختراعات، اللفظ الصح�ح للمفردات،وجهات ا
 اللغة اإلنجلیز�ة االستدراك�ة 0171100المتطلب السابق: 

 
 } 3{ )1االتصال �اللغة العر��ة ( مهارات 0161101

�عاب؛ ي، المستوى النحوي، المستوى الب�اني، المستوى الكتابي؛ نصوص الفهم واالستمستو�ات اللغة: المستوى الصوتي، المستوى الصرف
ن م، الممنوع مث السالالتدر��ات النحو�ة: الجملة االسم�ة، الجملة الفعل�ة، كان وأخواتها، إن وأخواتها، المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤن

 دث.ع؛ التحف�ة: اسم الفاعل، اسم المفعول؛ اإلمالء والترق�م؛ المعاجم؛ نصوص االستماالصرف، النداء، التوا�ع، العدد؛ التدر��ات الصر 
 اللغة العر��ة االستدراك�ة 0161100 المتطلب السابق:

 
 } 3العلوم العسكر�ة { 0161200

 والتحر�ر. إعداد األمة للدفاع ؛قوات حفظ السالم ؛تار�خ الج�ش األردني ؛مملكة األردن�ة الهاشم�ة وتطورهانشأة ال
 المتطلب السابق: ال یوجد
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 ]3التر��ة الوطن�ة { 0161201
ألردن�ة طن�ة او المؤسسات ال ؛لدستور�ة والد�مقراط�ة األردن�ة الح�اة ا ؛المجتمع األردني ؛تار�خ األردن الس�اسي المعاصر ؛جغراف�ة األردن

له، امفهومه، أشك ر��ة الوطن�ة: الغلو، التطرف، اإلرهاب، العنف; الفساد:مفاه�م تهدد الت ؛التحد�ات التي تواجه األردن ؛النشأة واإلنجازات
 أس�ا�ه، آثاره، الوقا�ة منه.           

 المتطلب السابق: ال یوجد
 

 }3{ )2مهارات االتصال �اللغة االنجلیز�ة ( 0152102
تنقل دات: الوصف�ة، الفعل المصدر، الفعل المجرد؛ المفر القواعد: عمل مقارنات، الفعل المبني للمجهول، الكالم المنقول، أش�اه الجمل ال

ا قبل الكلمة ، الم�الغة، الطعام، الطهي، تراكیب األفعال التي تستخدم مع المال، حروف �مكن إضافته goوالسفر، تعابیر تستخدم مع الفعل 
صحف، ئ�سة للجر�مة، القانون، التأمین، العناو�ن الر لتغییر المعنى، النجاح، الق�ادة، وصف الشخص�ات، تراكیب فعل�ة من ثالثة أقسام، ال

آل�ة  لمحك�ة،االصفات المرك�ة؛ مهارات متعددة: كتا�ة مقاله، كتا�ة رسالة رسم�ة، كتا�ة رسالة شكوى، التمییز بین اللغة الرسم�ة واللغة 
لسر�عة، القراءة التفاصیل، استنتاج المعنى من الس�اق، استخدام عالمات الترق�م و األحرف الكبیرة و أدوات الر�ط، تحدید األفكار الرئ�سة وا

مواقفهم ، لكتاب و ا القراءة المتمعنة الستخراج المعلومات الدق�قة والتفاصیل، استن�اط التعم�مات والمعاني الضمن�ة، االستدالل، تحدید  آراء 
فردات، ، عرض وجهات النظر واآلراء، اللفظ الصح�ح للمالعروض الشفه�ة، المجادلة، اإلقناع، روا�ة األحداث، أسالیب الشكوى الشفه�ة

 استخدام الترن�م المناسب.
 )1مهارات االتصال �اللغة االنجلیز�ة ( 0121161المتطلب السابق: 

 
 } 3{ )2مهارات االتصال �اللغة العر��ة ( 0162102

عض �ة: أسلو�ا الشرط والطلب، الممنوع من الصرف، تعر�ف اللغة ومستو�اتها؛ نصوص الفهم واالست�عاب؛ التدر��ات النحو�ة والصرف�
ئ�ة؛ ر��ات اإلمالر؛ التدالمعاني التي یخرج إلیها االستفهام، كاَد وأخواتها، الصفة المشبَّهة، ِصَ�غ الم�الغة، ظرفا الزمان والمكان، أسلوب الحص

 ستماع؛ التحدُّث.   أحوال كتا�ة الهمزة؛ عالمات الترق�م؛ التدر�ب الكتابي (اإلنشائّي)؛ نصوص اال
 )1مهارات االتصال �اللغة العر��ة ( 0161101المتطلب السابق: 

 
 } 3{الثقاف�ة االسالم�ة  0161300

 قرآن الكر�م،م�ة: المدخل إلى الثقافة: مفهوم الثقافة، خصائص الثقافة اإلسالم�ة، الثقافة اإلسالم�ة والثقافات األخرى؛ مصادر الثقافة اإلسال
م�ة: لثقافة اإلسالاتواجه  و�ة، اللغة العر��ة، التار�خ اإلسالمي؛ مجاالت الثقافة اإلسالم�ة: اإل�ماني، الع�ادي، الخلقي؛ التحد�ات التيالسنة النب

سالم قف اإلهاب ومو االستشراق، العولمة، العلمان�ة؛ قضا�ا ثقاف�ة و�ناء الشخص�ة: الش�اب والغزو الفكري، المرأة في الثقافة اإلسالم�ة، اإلر 
 منه.

 المتطلب السابق: ال یوجد
 

 } 3تار�خ األردن وفلسطین { 0162301
سطین دن وفلاألر  ؛ألردن وفلسطین في العهد المملوكياألردن وفلسطین في العصور القد�مة: نظرة تار�خ�ة عامة; ا ؛جغراف�ة األردن وفلسطین

االنتداب  فلسطین تحت ؛الدستور�ة والتشر�ع�ة في األردن الح�اة ؛ردنألإمارة شرقي ا ؛م)1918-1914ب العالم�ة األولى (خالل سنوات الحر 
 الفلسطین�ة.-البر�طاني; العالقات األردن�ة

 المتطلب السابق: ال یوجد
 
 



 جامعة عمان األھلیة
 

Al-Ahliyya Amman University 
 

                                                             3-13          
 

 } 3{حقوق االنسان  1100104
وق اإلنسان عالج حقت�ة القائمة التي تحدید المفاه�م األساس�ة لحقوق اإلنسان �طر�قة تحلیل�ة ؛ ومن ثم توض�ح واقعي للوسائل الدول�ة واإلقل�م

حقوق  ة مضمون مثل المعاهدات والتوص�ات والمنظمات الدول�ة التي هي في طور التكو�ن مثل القواعد اآلمرة واألعراف ؛ كما تعالج هذه الماد
 ضمن هذهمثل حق البیئة ؛ وتت اإلنسان : حقوق الجیل األول مثل حق الح�اة ، وحقوق الجیل الثاني مثل حق العمل ،وحقوق الجیل الثالث

تصة �ة المخالمادة السبل الدول�ة لحما�ة حقوق اإلنسان �شكل عام ؛ �اإلضافة الى ب�ان مدى انسجام الدستور االردني مع المعاییر الدول
 �حقوق االنسان .

 المتطلب السابق: ال یوجد
 

 } 3{علم النفس والح�اة  0132200
 ارات التي�المه والتعر�ف ؛لرئ�سة في تفسیر السلوك اإلنسانير�ف �م�ادین علم النفس، ومناهجه، واتجاهاته اوالتع ؛التعر�ف �السلوك اإلنساني

الیوم�ة  ح�اتهم والعمل على إكساب الطل�ة هذه المهارات التي لها عالقة �التحد�ات التي تواجه الطل�ة في ؛استندت إلى فهم السلوك اإلنساني
یف متطل�ات الصحة النفس�ة والتك؛  ت الح�اة واألعراض المصاح�ة لهاثقة �النفس، التعامل مع ضغوطامثل: أسلوب حل المشكالت، ال

خالل  قع�ة منور�ط هذه المفردات جم�عها في الح�اة الوا ؛�ن، والدافع�ة وطرق التعامل معهاالعقلي، وطرق بناء العالقات الصح�ة مع اآلخر 
 مناقشة المجاالت التطب�ق�ة العمل�ة لها.

 المتطلب السابق: ال یوجد
 

 } 3{اإلعالم والعالقات العامة  0162302
ل إفساح المجا عالم فيالعالقة المت�ادلة بین اإلعالم والمجتمع من حیث: قوة اإلعالم االجتماع�ة، والس�اس�ة، واالقتصاد�ة، والثقاف�ة، ودور اإل

له، خصائصه، ومستو�اته، وٕاشكا وأنواعه، تصال والعالقات العامة؛ االتصالأمام الناس للتعبیر عن آرائهم، وتعز�ز العالقات الدول�ة. اال
 لم�ادئ واألسس،العمل�ة االتصال�ة.  العالقات العامة من حیث: النشأة والتطور، وا ومجاالته، وأنشطته، و�یئته الماد�ة والرمز�ة، ومعوقات

 على العالقات العامة. واألهم�ة؛ الوظائف، والتخط�ط، والنشاطات، ومواصفات القائمین 
 المتطلب السابق: ال یوجد

 
 }3الس�احة واالثار { 0561500 

ي، ع األثر تعر�ف الس�احة؛ تصن�فات الس�احة؛ االختالف بین مفهوم السائح والمسافرون اآلخرون؛ أنواع السفر؛ مفهوم علم اآلثار والموق
ردن: في األ ر المختلفة؛ مقومات الس�احة في األردن؛ مواقع الجذب الس�اح�ةالممسوحات والتنقی�ات األثر�ة؛ التوثیق؛ األردن خالل العصو 

لس�اح�ة لحركة ااالمواقع األثر�ة، المواقع الطب�ع�ة، المحم�ات الطب�ع�ة، الغا�ات الطب�ع�ة؛ الحركة الس�اح�ة وأنماطها في األردن؛ خصائص 
 ة للس�احة في األردن.في األردن؛ األنماط الس�اح�ة في األردن، األهم�ة االقتصاد�

 المتطلب السابق: ال یوجد
 
 }3الر�اضة والصحة { 0161303 

الجتماع�ة؛ ر�ة، واالمفاه�م الر�اض�ة والصح�ة: التر��ة الر�اض�ة، التر��ة الصح�ة ؛أهداف التر��ة الر�اض�ة: المعرف�ة، واالنفعال�ة، والمها
ط تغذ�ة والنشابین ال قةالعال ؛ركة األولمب�ة، الر�اضة األردن�ةوالمتوسطة، والحدیثة، والحاألسس التار�خ�ة للتر��ة الر�اض�ة: العصور القد�مة، 

لقوام; القوام المعتدل: تمار�ن ر�اض�ة لعالج تشوهات ا ؛عظام، المفاصل، العضالت، الجلد�ةاإلصا�ات الر�اض�ة: إصا�ات ال ؛الر�اضي
 شغب المالعب: أس�ا�ه، مظاهره، حلول مقترحة. ؛سفل الظهر، السرطانأمراض نقص الحركة: السكري، السمنة، النحافة، آالم أ

 المتطلب السابق: ال یوجد
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 }  3البیئة والسالمة العامة { 0162305
 ة:شكالت البیئ�ع�ة، ممفهوم البیئة، وقوانینها، وعالقتها �العلوم األخرى، مكونات البیئة: األول�ة، والثانو�ة، ودورات العناصر في البیئة الطب

ت، لفیروساالتلوث البیئي، ومشكلة استنزاف الموارد البیئ�ة. م�ادئ الصحة العامة واألمراض: مفهوم الصحة العامة، ومسب�ات األمراض: ا
اع : أنو ة العامةة والصحوال�كتیر�ا، والطفیل�ات، والفطر�ات، والحشرات. البیئة وعلم األمراض: العضو�ة، والوراث�ة، والتناسل�ة، والنفس�ة. التغذ�

 بو�ة.نأحادیث و المواد الغذائ�ة، وأمراض سوء التغذ�ة، وعادات غذائ�ة غیر مستح�ة. البیئة والصحة العامة من منظور إسالمي: آ�ات قرآن�ة، 
 المتطلب السابق: ال یوجد

 
 }3والح�اة { العلم0162306  

 أهم�ة ؛ةالم�اه للمحافظة على الح�ا ؛لك�م�اء والبر بیوت�كا ؛وتشكیل النظام الشمسي، أصل األرضالمنشأ و تطور الح�اة: أصل الكون، 
 ؛ةالمتجدد المتجددة / الطاقة غیر الغالف الجوي؛ الم�اه و الطاقة من أجل الح�اة : الم�اه عنصر أساسي من السوائل، الطاقة  ؛الكر�ون 

وم�ة )؛ ي الح�اة الیفزل�ة ( لمواد الغذائ�ة)، المواد الك�م�ائ�ة المنالموارد و الحفاظ علیها؛ المغذ�ات و المواد الك�م�ائ�ة المنزل�ة: المغذ�ات ( ا
لمقاومة؛ خانات اسالمواصفات الفیز�ائ�ة و األجهزة المنزل�ة: تصور المسافة والكتلة ، والوقت ودرجة الحرارة و القوة، الثالجات، المضخات و 

 -ول�مر بلصناعة امات؛ الصناعة و التكنولوج�ا في الح�اة الیوم�ة: المساهمات السالمة والتخلص من األدوات الكهر�ائ�ة / اإللكترون�ة؛ الصما
ت لك�ماو�او مضارها؛ ا ،و األعشاب، تعاطي المخدرات ،و العقاقیر ،و مستحضرات التجمیل ،و االصطناع�ة واألدو�ة،البول�مرات الطب�ع�ة 

 كترون�ة.اعة االلمساهمة الصن ؛مبیدات األعشاب؛ الزراعة العضو�ةالحشر�ة و  الزراع�ة والمكمالت الغذائ�ة في التر�ة ( األسمدة )، المبیدات
 المتطلب السابق: ال یوجد

 
  }3) }1الر�اض�ات ( 0111101

بر�ة، نات الجمقدمة في الر�اض�ات؛ تمهید التفاضل والتكامل: المجموعات، االعداد الحق�ق�ة، المتراجحات؛ االقترانات: النها�ات، االقترا
امل؛ لى التكرانات المثلث�ة وخواصها؛ اشتقاق وقوانین: تطب�قات على المشتقات؛ التكامل والنظر�ة االساس�ة في التكامل: تطب�قات عاالقت

 االقترانات المتعاكسة ومشتقاتها.
 المتطلب السابق: ال یوجد

 
  }3{فیز�اء عامة      0111201

حركة على؛ الأ تي تجري على المتجهات، الحركة في �عد واحد، السقوط الحر، القفز الى مقدمة في الفیز�اء؛ المتجهات: العمل�ات الر�اض�ة ال
ثقل؛ مركز الفي �عدین: الجسم المقذوف وتطب�قاته على الكائن الحي؛ قوانین نیوتن واالحتكاك: االتزان واالحتكاك، االتزان االستات�كي و 

 ات؛ التصادمات.المفاصل في جسم الكائن الحي: العضالت والفك في الحیوان
 المتطلب السابق: ال یوجد

 
 }3{) الصح�ة (الحاسوب مهارات 0341207

یو؛ نظم ر الفیدمواض�ع حدیثة في مجال تكنولوج�ا المعلومات: رسائل البر�د اإللكتروني وتصفح اإلنترنت؛ الش�كات االجتماع�ة؛ الصورة وتحر�
 إدارة الس�اق؛ تطب�قات مفیدة في الحوس�ة السحاب�ة.

 استدراكي حاسوب مهارات 0331200 :السابق متطلبال
 

 }1{اإلسعافات األول�ة  0611104
 ز�ف والصدمةالن الجروح؛ حاالت الطوارئ التنفس�ة نقل وتحر�ك المصاب تقی�م المر�ض واإلنعاش القلبي والرئوي؛ مقدمة في اإلسعاف األولي؛

 .حاالت الطوارئ البیئ�ة وي إصا�ات الجهاز العضلي واله�كل حاالت الطوارئ ال�اطن�ة؛
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 علم االمراض. 0913330 المتطلب السابق:
 

  }3{ ك�م�اء عامه 0911511
لمحالیل االت في / الجز�ئي للمادة؛ الق�اسات العلم�ة؛ العناصر، المرك�ات، الجدول الدوري؛ المول والتوازن؛ التفاع ي الك�م�اء والشكل الذر 

ت الروا�ط خواص العناصر؛ أساس�ا ؛الشكل االلكتروني كسدة واالختزال؛ م�كان�ك�ة ذر�ة الكم:المائ�ة: تفاعالت االستبدال؛ تفاعالت األ
لقو�ة؛ ألحماض االتداخل؛ الحركة الك�مائ�ة: سرعة التفاعالت؛ األحماض والقواعد: ا التساهم�ة؛ قوى الك�مائ�ة: الروا�ط األیون�ة؛ الروا�ط 

 األحماض الضع�فة؛ المحالیل المنظمة.
 

  }1{ك�م�اء عامة عملي  1209115
غاز ل المواز�ن و ؛  تشغی المعلومات األول�ة  لتقن�ات المختبرات: قواعد السالمة العامة ؛ ك�ف�ة التعامل مع المواد الك�مائ�ة  واألدوات الزجاج�ة 

 لتقطیر؛نصهار؛  طرق الفصل: ابنز الحارق ؛ كتا�ة التقر�ر العلمي؛ التعرف على المواد الك�مائ�ة من خالل درجة الغل�ان و درجة اال
حالیل: ضیر الماالختزال؛ إعادة التبلور؛  ا�سط ص�غة ك�مائ�ة ؛  التفاعالت الك�مائ�ة: تفاعالت الت�ادل المزدوج؛ ذائب�ة  األمالح ؛  تح

ق�اس  ولكواشف وزن الجز�ئي ؛ اتحضیر المحالیل ذات التركیز المحدد؛ تق�س القواعد (  إعادة التأكد من التركیز ) ؛ المعایرة؛   تعیین ال
 درجة الحموضة؛  طر�قة الكاشف ؛ طر�قة جهاز ق�اس الحموضة؛ المحالیل المنظمة .

 ك�م�اء عامة   0911511المتطلب المتزامن: 
 

  }3{علم األمراض  0913330
لمناعي؛ الجهاز ا؛ أمراض الدینام�ك�ة الدمو�ة مقدمة؛ م�ادئ أساس�ة في علم األمراض؛ تلف الخل�ة واألنسجة؛ االلتها�ات وااللتئام؛ اختالالت

 االجهزة.و العام لألمراض المعد�ة؛ نماذج مختارة ل�عض االمراض المهمة لألعضاء  علم االمراض ؛امراض البیئة وامراض التغذ�ة ؛السرطان
 )2علم وظائف األعضاء ( 0922221 المتطلب السابق:

 
 } 3علم التشر�ح واألنسجة { 0921117

الدوري  الجهاز امة ومراجعة للخل�ة الحیوان�ة واالنقسامات الخلو�ة؛ أنسجة الجسم؛ تنسیق جسم االنسان ومستو�ات المشاهد والمقاطع؛مقدمة ع
لجهاز نثوي؛ اوالقلب، الجهاز اللمفاوي؛ الجهاز التنفسي؛ الجهاز الهضمي؛ الجهاز البولي؛ الجهاز التناسلي الذكري؛ الجهاز التناسلي األ

 الجهاز العضلي اله�كلي. العصبي؛
 علوم ح�اة عامه      0921713 المتطلب السابق:

 تسم�ات طب�ة 0921715المتطلب المتزامن: 
                   

 } 3علوم ح�اة عامة {  0921713 
ساس األ ؛طاقةائي وتحو�ل المقدمة في عمل�ات اال�ض؛ التمثیل الغذ ؛بن�ة الخل�ة ووظائفها األساس�ة؛الم�اه والح�اة؛ المرك�ات الحیو�ة  

 الفیروسات والتنوع البیولوجي للكائنات الح�ة. ؛التصنیف ؛انتاج البروتین ؛الجز�ئي للوراثة
 

  }1عملي {عامة علوم ح�اة  0921714
؛ لحیو�ةاك�ات مقدمة؛ المجهر الضوئي؛ تحضیر الشرائح الزجاج�ة: نماذج أنسجة ن�ات�ة، نماذج أنسجة حیوان�ة؛ الخواص الك�م�ائ�ة للمر  

م�ائ�ة ز�ائ�ة والك�ات الفیانقسام الخال�ا؛ أنواع أنسجة الحیوان والن�ات؛ ال�كتیر�ا: ال�كتیر�ا موج�ة الغرام، ال�كتیر�ا سال�ة الغرام؛ معرفة الصف
 الن�اتات ودورة ح�اتها، الطحالب، الفطر�ات؛ المملكة الحیوان�ة: الالفقار�ات، الفقار�ات. ؛للخل�ة
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  }1تسم�ات طب�ة { 0921715
از د؛ الجهفي علم المصطلحات الطب�ة واستعماالتها؛ بناء وتحلیل المصطلح الطبي: ال�ادئة، الجذر، النها�ة؛ أقسام الجسم؛ الجل ؛مقدمة

الغدد  ي؛ جهازالعظمي؛ الجهاز العضلي؛ الجهاز الهضمي؛ الجهاز القلبي الوعائي؛ الجهاز اللمفاوي والمناعة الجهاز التنفسي؛ الجهاز العصب
 الصماء؛ الجهاز البولي؛ الجهاز التناسلي. 

 المتطلب السابق: ال یوجد
 

  }1علم التشر�ح واألنسجة عملي { 0921118
جهاز ؛ الضمي؛ الجهاز الهالجلداألنسجة الطالئ�ة �أنواعها؛ األنسجة الضامة؛ العضالت والجهاز العصبي؛ جهاز الدوران والجهاز اللمفاوي؛ 

 ؛ تجاو�ف الجسم.الذكري واألنثوي؛ اله�كل العظمي لجهاز البولي؛ الجهاز التناسليالتنفسي؛ ا
 علم التشر�ح واألنسجة 0921117المتطلب المتزامن: 

 
  }3ك�م�اء عضو�ة { 0921616 

ال ین، أشكالتهج؛اوغ في الك�م�اء العضو�ة: أسس الترا�ط في المرك�ات العضو�ة، المرك�ات القطب�ة، الص�غ البنائ�ة، ظاهرة التص ؛مقدمة
 ت، االیثرات،لكحول�ااالمرك�ات العضو�ة؛ المرك�ات األل�فات�ة: األلكانات، األلكینات، األلكاینات؛ المرك�ات األرومات�ة؛ المجموعات الوظ�ف�ة: 

یث حملة من نات؛ دراسة كاهالیدات األلكیل، األلدهیدات، الكیتونات، األحماض الكر�وكسیل�ة، االسترات، األمیدات، األنهیدر�دات، األمی
 التسم�ة والبن�ة والخواص الفیز�ائ�ة وطرق التحضیر والتفاعالت المشهورة.

 ك�م�اء عامة  0911511المتطلب السابق:  
 
 }2{تحضیر مجهري ضوئي   0922111 

 وغیر تحضیر األنسجة المرض�ةمقدمة؛ أساس�ات وأهداف تقن�ات األنسجة للتعرف على شكل و�ن�ان الخل�ة؛ دراسة الخطوات األساس�ة في 
ن عللكشف  مرض�ة الالزمة للمحافظة على شكلها و�ن�انها: التثبیت، غسل وٕازالة الكحول، تقط�ع، طمر، ص�اغة األنسجة لتصو�رها مجهر�اال

لحدیثة خبر�ة األجهزة الموالعظم؛ ا السائلةالمكونات المختلفة للخل�ة؛ األخطاء التقن�ة وتصح�حها؛ تحضیر االنسجة للفحص المجهري للعینات 
 المستخدمة في تحضیر االنسجة؛ ض�ط الجودة في التحضیر المجهري الضوئي

 علم التشر�ح واألنسجة  0921117 المتطلب السابق:
 
  }1{تحضیر مجهري ضوئي عملي  0922112 

لطمر؛ كحول؛ ا؛ الغسل وٕازالة الماء؛ إزالة المقدمة؛ التدر�ب على أساس�ات تقن�ة األنسجة؛ التدر�ب على تحضیر عینات أنسجة مجهر�ة دائمة
 التحضیر مختلفة؛ التعلم على أجهزة مهمة في مختبرالنسجة ألتقط�ع وتحمیل األنسجة؛ ص�غ األنسجة؛ تغط�ة المقاطع؛ التصو�ر المجهري ل

 د.ع المبر نات السائلة، جهاز التقط�المجهري الضوئي: جهاز التقط�ع، جهاز الطمر �الشمع، جهاز الطرد المركزي لتحضیر االنسجة في العی
 تحضیر مجهري ضوئي      0922111 المتطلب المتزامن:

 
  }3{علم الغدد الصماء  0922213

لغدة ارمونات همقدمة؛ مفاه�م أساس�ة في علم الغدد الصماء؛ الك�م�اء الحیو�ة للهرمونات؛ آل�ة عمل الهرمونات؛ هرمونات الغدة النخام�ة؛ 
؛ بنكر�است الغدة الدرق�ة؛ هرمونات تنظ�م مستوى الكالسیوم؛ هرمونات الجهاز التناسلي الذكري واالنثوي؛ هرمونات الالكظر�ة؛ هرمونا

 هرمونات الجهاز الهضمي. 
 )1علم وظائف األعضاء ( 0922220المتطلب السابق: 

 )2علم وظائف األعضاء ( 0922221المتطلب المتزامن: 
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 }3{ )1علم وظائف األعضاء (0922220 

حیو�ة غش�ة المقدمة عن علم وظائف األعضاء، حفظ التوازن الداخلي لجسم اإلنسان وسوائل الجسم؛ بناء الخل�ة؛ سوائل الجسم والنقل عبر األ
 �ةلدم؛ آلاللجسم؛ آل�ة عمل الجهاز العصبي؛ الجهاز العصبي الذاتي؛ آل�ة عمل العضالت؛ القلب والدورة الدمو�ة؛ ناتج عمل القلب وضغط 

 عمل الجهاز التنفسي؛ مقدمة عن آل�ة عمل الجهاز المناعي.
 علم التشر�ح واالنسجة 0921117المتطلب السابق: 

 
  }2 {)2علم وظائف األعضاء ( 0922221

جهاز ): الجهاز العصبي المركزي؛ الحواس الخاصة؛ الغدد الصماء؛ الجهاز الهضمي؛ الجهاز البولي؛ ال1ه لعلم وظائف األعضاء (تكمل
 التناسلي الذكري واالنثوي.

 )1علم وظائف األعضاء (   0922220المتطلب السابق:
 

  }1{علم وظائف األعضاء عملي  0922222
الحس،  ب، أعضاءالدم، اخت�ارات التخثر، عد خال�ا الدم، العد التفاضلي لكر�ات الدم الب�ضاء؛ تخط�ط القل، زمرة همقدمة؛ الخاص�ة األسموز�

 كل�ة.هات الشردود الفعل العصب�ة، الحواس الخاصة، ق�اس التنفس، اخت�ار اإل�اضة، اخت�ار الحمل، عدد الحیوانات المنو�ة وحركتها والتشو 
 )2ظائف االعضاء (علم و  0922221المتطلب المتزامن: 

 
  }2{) 1ك�م�اء حیو�ة ( 0922325

، مرض مقدمة في الك�م�اء الحیو�ة؛ األكسدة الحیو�ة؛ السكر�ات: ك�م�اء السكر�ات، هضم وامتصاص السكر�ات، عمل�ات األ�ض للسكر�ات
دهون اض الدهن�ة، أمراض ز�ادة الالبول السكري؛ الدهن�ات: ك�م�اء االحماض الدهن�ة، هضم وامتصاص الدهن�ات، عمل�ات األ�ض لألحم

 �الدم، الكبد الدهني.
 ك�م�اء عضو�ة  0921616 السابق: المتطلب 

 علوم ح�اة عامه                   0921713
 

  }2{) 2ك�م�اء حیو�ة (   0922326
الت في ألمراض الناتجة عن اختالمین�ة، عمل�ات أ�ض األحماض األمین�ة؛ األین�ة: ك�م�اء االحماض امألمقدمة؛ االنز�مات؛ األحماض ا

نقسام از�ئ�ة، أ�ض األحماض األمین�ة، البروتینات؛ البیولوج�ا الجز�ئ�ة: ك�م�اء وأ�ض األحماض النوو�ة، المفهوم المركزي للبیولوج�ا الج
 الحمض النووي، التعبیر الجیني.

   )1ك�م�اء حیو�ة ( 0922325المتطلب السابق: 
   
 }1{عملي ك�م�اء حیو�ة  0922327 

؛ النشكروز، اسمقدمة وقواعد السالمة العامة؛ المرك�ات الك�م�ائ�ة الحیو�ة؛ الق�اس الك�في والكمي للسكر�ات: جلوكوز، جالكتوز، فركتوز، 
 ؛ألنز�ماتا ین�ة،الق�اس الك�في والكمي للدهن�ات: االحماض الدهن�ة المش�عة وغیر المش�عة؛ الق�اس الك�في والكمي للبروتینات: األحماض األم

 األحماض النوو�ة.
 )2ك�م�اء حیو�ة ( 0922326المتطلب المتزامن: 

 
 



 جامعة عمان األھلیة
 

Al-Ahliyya Amman University 
 

                                                             8-13          
 

  }3{ك�م�اء تحلیل�ة  0922623
فاعالت تمة؛ نظِ التحلیل الوزني؛ الحمض والقاعدة؛ المحالیل الم ،طرق التحلیل: الحسا�ات الك�م�ائ�ة، إحصاء ،مقدمة في الك�م�اء التحلیل�ة

 . تفاعالت التعادل ؛المعایرة
 ك�م�اء عضو�ه 0921616المتطلب السابق:

 ك�م�اء عامة                  0911511
 

  }1{ك�م�اء تحلیل�ة عملي  0922624
د نس�ة ب؛ تحدیفي الحلیمقدمة؛ معایرة الزجاج�ات؛ إحصاء؛ التحلیل الوزني ألیونات الكلور؛ التحلیل الوزني للن�كل؛ تحدید نس�ة الكالسیوم 

 .االكسدة واالختزال؛ تفاعالت الترسیببتفاعل  ن جفیتامی
 ك�م�اء تحلیل�ة. 0922623المتطلب المتزامن: 

 
 }3{) 1ك�م�اء حیو�ة سر�ر�ة ( 0923337

رض البول لكبد؛ ممقدمة في الك�م�اء الحیو�ة السر�ر�ة؛ العینات الحیو�ة وأنواعها؛ توازن السوائل واألیونات �الجسم؛ وظائف الكلى؛ وظائف ا
م سم؛ تقی�توازن الحامضي والقاعدي في الجالفاض السكر في الدم؛ الكالسیوم وأمراض العظام؛ انز�مات و�روتینات مصل الدم؛ السكري وانخ
 أمثلة لحاالت سر�ر�ة. أداء القلب؛

 )2ك�م�اء حیو�ة (0922326 المتطلب السابق:
 

  }1{ ) عملي1( ك�م�اء حیو�ة سر�ر�ة   0923338
لمرض؛ التحلیل ؛ االخت�ارات المعمل�ة: التعامل مع عینات المرضى، استن�اط النتائج، تشخ�ص االعمل�ة السر�ر�ة في الك�م�اء الحیو�ة مقدمة

ت�انین، یل الكر�؛ وظائف الكلى: تحلیل البول الكامل، تحل)الصودیوم، البوتاسیوماألیونات (الط�في الضوئي؛ التحلیل الط�في الحراري؛ تحلیل 
 في مصل الدم.الحمض البولي البولینا، 

 )  1ك�م�اء حیو�ة سر�ر�ة (0923337 المتطلب المتزامن:
 

  }3) {2ك�م�اء حیو�ة سر�ر�ة (   0923339
 لدمافقر ة؛ الحرة ومضادات األكسد اضطرا�ات الدهون والبروتینات الدهن�ة؛ األمراض السرطان�ة ودالالتها؛ االعتالالت الجین�ة؛ الشوارد

اض �ة، أمر تشخ�ص أمراض الغدد الصماء: أمراض الغدة النخام�ة، أمراض الغدة الكظر�ة، أمراض الغدة الدرق ؛وصورة خال�ا الدم؛ الغیبو�ة
ل االمتصاص، ، اعتالالغدد التناسل�ة، أمراض غدد الجهاز الهضمي؛ التغذ�ة السر�ر�ة: تقی�م الحالة الغذائ�ة، الدعم الغذائي، التغذ�ة الور�د�ة

 �ة.أمثلة لحاالت سر�ر  السمنة؛
 )  1ك�م�اء حیو�ة سر�ر�ة ( 0923337المتطلب السابق: 

 
 }1عملي { )2(ك�م�اء حیو�ة سر�ر�ة  0923340

مات لتر�و�ین وانز�تحلیل البروتین الكلي، تحلیل األلبومین، انز�مات الكبد المختلفة؛ وظائف القلب: ا :مقدمة، الفحوص المخبر�ة لوظائف الكبد
 �الدم، الدهون الثالث�ة، الكول�سترول، الكول�سترول الحمید، الكول�سترول الضار. القلب المختلفة؛ تحلیل الدهون 

 )2ك�م�اء حیو�ة سر�ر�ة (   0923339المتطلب المتزامن: 
  

 }3{ علم األح�اء الدق�قة 0923431
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، ا، الفیروساتل�كتیر�اكیب االح�اء الدق�قة: مقدمة؛ اكتشاف االح�اء الدق�قة؛ تعر�فات عامة في علم االح�اء الدق�قة، أشكال األح�اء الدق�قة؛ تر 
ة؛ �ا ال�كتیر�صال الخالالجز�ئ�ة لل�كتیر�ا، والتنوع الجیني؛ طرق تكدس وات البیولوج�االفطر�ات؛ الظروف البیئ�ة التي تساعد على نمو ال�كتیر�ا؛ 

دق�قة تطور األمراض المعد�ة؛ �عض الكائنات ال طرق التعق�م؛ عمل�ات األ�ض في ال�كتیر�ا؛ تفاعالت العائل مع العامل الممرض؛ طرق 
 الممرضة المهمة: طرق االنتشار، ك�ف�ة اإلصا�ة، االمراض، التشخ�ص، والعالج.

      )2علم وظائف األعضاء ( 0922221 المتطلب السابق:
 )2ك�م�اء حیو�ة ( 0922326                 

 
  }1{علم األح�اء الدق�قة عملي 0923432

ص�غة  مختبر علم االح�اء الدق�قة ومعاییر السالمة العامة؛ تحضیر الفحص المجهري وص�غات ال�كتیر�ا: الص�غات ال�س�طة، مقدمة؛ في
ر�ا زل ال�كتیعكتیر�ا وأنواع االوساط الزراع�ة؛ طرق عزل ال�كتیر�ا؛ طرق ال�، ص�غات �كتیر�ا السل؛ زراعة و الغالفجرام، ص�غات االبواغ 

واد ل�ة المصات الك�م�ائ�ة لتمیز أنواع ال�كتیر�ا المختلفة؛ فحص المضادات الحیو�ة؛ طرق عد ال�كتیر�ا؛ فحوصات فعاالالهوائ�ة؛ الفحو 
 الك�م�ائ�ة المختلفة على ال�كتیر�ا؛ طرق التعق�م.

 علم األح�اء الدق�قة  0923431المتطلب المتزامن: 
 

 }3تشخ�ص�ة { �یولوج�اما�كرو  0923433
أهم  دراسة؛ عائل الممرض مع المضیف، تقس�مات االح�اء الدق�قة، االح�اء الدق�قة المهمة المسب�ة لألمراض في االنسانمقدمة؛ تفاعالت ال

 لك�م�ائ�ةطرق عزلها في المختبر الفحوصات ا، وهذا یتضمن: االمراض التي تسببهااالح�اء الدق�قة التي یتم عزلها من العینات المرض�ة 
لدم ات الوراث�ة والمناع�ة التي تساعد على تشخ�صها؛ تشخ�ص االمراض المعد�ة لدى أنظمة جسم االنسان : لتحدید أنواعها، الفحوصا

ة ط الجود،الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الجهاز العصبي، العین واالذن والجیوب االنف�ة، الجهاز البولي، الجلد وأنسجة الجسم؛ ض�
ألخرى: الدق�قة دق�قة، ض�ط الجودة في عزل ال�كتیر�ا و كتا�ة التقار�ر النهائ�ة؛ دراسة االح�اء اللعینات المستخدمة في مختبر االح�اء ال

تخدمة في یثة المس، الكالمید�ا، الركدس�ا؛ الفحوصات الحدیثة للكشف عن ال�كتیر�ا الممرضة؛ األجهزة الحد�الزماالما�كو جرثومة السل ،جرثومة 
 �ص�ة.مختبرات علم االح�اء الدق�قة التشخ

 علم األح�اء الدق�قة  0923431المتطلب السابق:
 

 }1عملي {�یولوج�ا تشخ�ص�ة ما�كرو  0923434
لص�غة بواغ، ا، ص�غة االالغالفمقدمة وقواعد السالمة العامة؛ األوساط المختلفة لزراعة ال�كتیر�ا؛ طرق ص�غ ال�كتیر�ا: ص�غة غرام، ص�غة 

 �ا؛ عزلاالنز�مات التي تستخدم للكشف عن ال�كتیر�ا؛ الفحوصات المناع�ة للكشف عن ال�كتیر  الحامض�ة؛ الفحوصات الك�م�ائ�ة وفحوصات
 وتحدید نوع ال�كتیر�ا الممرضة في عینات مجهولة. 

  تشخ�ص�ةعلم االح�اء الدق�قة ال 3092343 المتطلب المتزامن:
 

  }2{علم الطفیل�ات  0923435
قوسة، ن�ا، الموتعر�فات، الطفیل�ات، التطفل، العالقة مع المضیف؛ األول�ات: المالر�ا، الالشمامقدمة؛ مدخل إلى علم الطفیل�ات: مصطلحات 

ات الخت�ار وغیرها؛ الدیدان: الدیدان المثقو�ة، الدیدان الشر�ط�ة، الدیدان االسطوان�ة؛ المفصل�ات؛ عالمات وأعراض المرض الطفیلي؛ ا
 المصل�ة.

 )2األعضاء (علم وظائف  0922221المتطلب السابق: 
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  }1علم الطفیل�ات عملي { 0923436  
ل�ات ص الطفیمقدمة؛ أنواع العینات؛ أنواع االخت�ارات المعمل�ة: طرق عد الب�ض، تشخ�ص الیرقات، االخت�ارات المصل�ة؛ دروس عمل�ة لتشخ�

 �ة، والمفصل�ات.ذات األهم�ة الطب�ة: األول�ات، الدیدان المثقو�ة، الدیدان الشر�ط�ة والدیدان االسطوان
 علم الطفیل�ات  0923435 المتطلب المتزامن:

 
 } 3{ الدمعلم  9235410

 ناقصةلدم ااع فقر مقدمة في انتاج خال�ا الدم؛ انتاج خال�ا الدم الحمراء والخواص العامة لفقر الدم؛ أنواع فقر الدم المدرجة تحت قائمة أنو 
ال�ا الدم؛ تكسر خ م المدرجة تحت قائمة ز�ادة حجم الخل�ة؛ أنواع فقر الدم المدرجة تحت قائمةالص�غة؛ اعتالالت ز�ادة الحدید؛ أنواع فقر الد

جهزة راء؛ األاالعتالالت الوراث�ة في تكون خال�ا الدم الحمراء؛ فشل نخاع العظم؛ فحوصات أخرى مهمة للكشف عن اعتالالت خال�ا الدم الحم
تها واعتالال في كر�ات الدم الب�ضاء وٕانتاجها؛ كر�ات الدم الب�ضاء النخاع�ة مقدمة ؛شخ�ص�ةالتالحدیثة المستخدمة في مختبرات علم الدم 

 لدمب�ضاض اسرطان االحمیدة؛ كر�ات الدم الب�ضاء الل�مفاو�ة واعتالالتها الحمیدة؛ الطحال؛ دراسة مسب�ات االمراض السرطان�ة في الدم؛ 
لصفائح قدمة في ام؛ األورام النخاع�ة المتعددة؛ وأنواعه سرطان الغدد اللمفاو�ةخال�ا الدم؛ ؛ االمراض السرطان�ة األخرى التي تصیب وأنواعه

طات م؛ الجلالدمو�ة وتكونها؛ دراسة تخثر الدم وك�ف�ة اغالق النز�ف؛ االعتالالت الممرضة التي تصیب الصفائح الدمو�ة وعوامل تخثر الد
 �أنواعها.

 )2األعضاء (علم وظائف  0922221: المتطلب السابق
   )2ك�م�اء حیو�ة ( 0922326                  
 

 عمليعلم الدم  0923542
لة على طرق عد كر�ات الدم الحمراء؛ ق�اس ه�موغلو�ین الدم؛ ق�اس معدل تكدس الدم؛ الق�اسات الحساب�ة الداطرق تجم�ع عینات الدم؛ 

 ؛ فحص عینات مرضىناضجةال غیرالحمراء؛ عد كر�ات الدم الحمراء  اعتالالت كر�ات الدم الحمراء؛ الفحص االسموزي لكر�ات الدم
 اس التدفقكر�ات الدم الب�ضاء �أنواعها؛ عد الصفائح الدمو�ة؛ األجهزة المستخدمة في عد خال�ا الدم؛ فحص ق� عد؛ العتالالت فقر الدم

 الب�ضاء والصفائح الدمو�ة. الخلوي؛ تحضیر عینات الدم وطرق الص�غ؛ الفحص المجهري العتالالت كر�ات الدم 
 علم الدم  0923541المتطلب المتزامن :

 
 }3نقل الدم و�نك الدم { 0923543

سي؛ فصائل الدم العامل الر�ز� )؛ A,B,Oمقدمة في بنك الدم؛ المفاه�م األول�ة لعلم الدم؛ المحالیل المستخدمة في بنك الدم؛ فصائل الدم ( 
، تقبلِ والمس )،تحدید فصیلة العامل الر�ز�سي، فحص التطابق بین المتبرعِ A,B,Oحدید فصل�ة الدم (األخرى؛ فحوصات تطابق نقل الدم: ت

 ي تجر  ت التي، الفحوصاتحدید وجود أجسام مضادة لدى المستقبل، تحدید نوع الجسم المضاد لدى المستقبل؛ عمل�ات نقل الدم: اخت�ار المتبرعِ 
 ك الدم؛ونات المختلفة، تخز�ن وحدات الدم �أنواعها المختلفة؛ ض�ط الجودة في مختبرات بنعلى وحدات الدم، فصل وحدات الدم الى المك
نخاع  ؛ نقل األعضاء وطرق رفض العضو المزروع؛ فحص تطابق االنسجة، عمل�ة نقلوغیرهم االعتالالت المصاح�ة لنقل الدم عند الحوامل

 العظم.
 الدم  علم 0923541المتطلب السابق: 

 
 }1الدم و�نك الدم عملي { نقل 0923544

�سي؛ )، تحدید فصیلة العامل الر�ز A,B,Oتحدید فصل�ة الدم (مقدمة في بنك الدم؛ سحب الدم ومعاییر السالمة العامة في بنك الدم؛ 
 ع الجسمنو  ؛ تحدیدم�اشر؛ فحص التطابق بین المتبرع والمستقبل؛ تحدید وجود أجسام مضادة لدى المستقبلِ الیر غفحوصات كومب الم�اشر و 

 ؛ ز�ارة لوحدة بنك الدم التا�عة لوزارة الصحة األردن�ة.المضاد لدى المستقبلِ 
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   نقل الدم و�نك الدم 0923543 -المتطلب المتزامن: 
  }3{علم المناعة واالمصال  0923545

لخلو�ة والالخلو�ة؛ تس�ة؛ االستجا�ة المناع�ة االفطر�ة والمك مقدمة في علم المناعة؛ الم�ادئ األساس�ة في علم المناعة؛ واالستجا�ة المناع�ة
ضد  اضطرا�ات مناع�ة: فرط الحساس�ة، زراعة ورفض األنسجة، التكیف واألمراض المناع�ة الذات�ة؛ نقص المناعة المكتس�ة؛ المناعة

 األمراض السرطان�ة.
 علم األح�اء الدق�قة  0923431المتطلب السابق: 

 
 }1علم المناعة عملي { 0923546

 لمنهج�ات. اواللطخة المناع�ة إلیزاتفاعالت الجسم المضاد والمستضد؛ اخت�ار التراص والترسیب تقن�ات  ؛مقدمة في االخت�ارات المصل�ة
لخال�ا افصل وق�اس التدفق الخلوي.  الك�م�اء النسیج�ة المناع�ةالمصل�ة للعدوى الم�كرو��ة، وتشخ�ص أمراض المناعة الذات�ة. م�ادئ 

 �ة.الل�مفاو 
 علم المناعة واالمصال. 0923545المتطلب المتزامن: 

 
  }3{تقن�ة حیو�ة    0924351

 نات الدق�قة،ة؛ الكائ؛ م�ادئ التكنولوج�ا الحیو�ة؛ تطب�قات التكنولوج�ا الحیو�والوراثةفي علم الجینات  ئمة في التكنولوج�ا الحیو�ة؛ م�ادمقد
 ة.م المضاد؛ المعالجة �الجینات وعلم انتاج االجساالصناع�ة، الزراع�ة، البیئ�ة، والطب�ةمنتوجات التكنولوج�ا الحیو�ة: الصیدالن�ة، 

  علم االح�اء الدق�قة  0923431المتطلب السابق: 
 )2ك�م�اء حیو�ة ( 0922326                  

 
  }2{الفیروسات والفطر�ات  علم 0924450

نووي لمرض عند اإلصا�ة �الفیروسات؛ تقس�م الفیروسات: الفیروسات ذات الحامض الحصول ا آل�همقدمة في علم الفیروسات والفطر�ات؛ 
المغلفة، الفیروسات ذات الحامض النووي غیر  وغیرمنقوص االكسجین والمغلفة، الفیروسات ذات الحامض النووي منقوص االكسجین 

 سات في المختبر، طرق الحما�ة من العدوى �األمراضالمغلفة؛ طرق عزل الفیروسات، تشخ�ص الفیرو  وغیرمنقوص االكسجین المغلفة 
ات التي ، الفطر�الفطر�ات التي تصیب الط�قة الجلد�ة ، الفطر�ات التي تصیب الط�قة تحت الجلدالفیروس�ة؛ أنواع الفطر�ات؛ تقس�م الفطر�ات: 

 من االمراض الفطر�ة.تصیب أجهزة الجسم، الفطر�ات االنتهاز�ة؛ طرق عزل وتشخ�ص الفطر�ات؛ طرق ض�ط العدوى 
 علم األح�اء الدق�قة  0923431المتطلب السابق: 

 

  }2الطب�ة {التحالیل االل�ة  0922628
یل الك�في؛ والتحل الطرق الحدیثة للتحلیل اآللي الكمي ؛مقدمة؛ المفاه�م العامة ألجهزة التحلیل وخاصة تلك التي تستخدم في المختبرات الطب�ة

افي، وماتوجر ، طرق االن�عاث الط�في اللهیب؛ تقن�ات الفصل الكر ءي والتحلیل الط�في؛ الق�اس �األشعة تحت الحمرااالن�عاث الط�في الجز�ئ
ك�ة ألتومات�ا، التحلیل المناعي وق�اس فرق الجهد، األجهزة الطرد المركزي الفصل الكروماتوجرافي السائل، الفصل الكروماتوجرافي الغازي، 

 �ة.الحدیثة في المختبرات الطب
 ك�م�اء تحلیل�ة  0922623المتطلب السابق: 

 
  }1{ الطب�ة عمليالتحالیل االل�ة  0922629 
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 وجرافي،؛ طرق االن�عاث الط�في اللهیب؛ تقن�ات الفصل الكروماتءالتحلیل الط�في المرئي وفوق البنفسجي؛ الق�اس �األشعة تحت الحمرا
؛ الطرد لكهر�ائيا، التحلیل المناعي وق�اس فرق الجهد؛ الترحیل الطرد المركزي في الغازي، الفصل الكروماتوجرافي السائل، الفصل الكروماتوجرا

 درجة الحموضة؛ مناقشة في األجهزة التي تضم عدة م�ادئ للق�اس. ق�اسالمركزي؛ 
 التحالیل االل�ة الطب�ة 0922628المتطلب المتزامن: 

 
  }3{ والسالمة جودة وادارة المختبرات ضمان 0924652

ه الب�انات ن؛ ادار مقدمة؛ معاییر ضمان الجودة في المختبرات الطب�ة؛ إدارة وتنظ�م المختبرات؛ اداره معدات المختبرات؛ اداره الشراء والتخز�
خطاء؛ األ ؛ ادارهوالمعلومات: ض�ط الق�م النوع�ة، ض�ط الق�م ش�ه الكم�ة، ض�ط الق�م الكم�ة؛ المعایرة والدقة ومعرفة المحددات لطرق الق�اس

 التقی�م الذاتي والشهادات العالم�ة. 
 )  1ك�م�اء حیو�ة سر�ر�ة ( 0923337 المتطلب السابق:

   علم الدم 0923541                     
   

 }2{ 0914304  ومعلم السم
مجال امة؛ الها، الدواء كمادة سمقدمة في علم السموم؛ التخلص من المواد السامة؛ استقالب المواد الغر��ة: أنواع التعرض وطرق التصدي ل

 لمخاطر.تقی�م االصناعي لعلم السموم؛ المضافات الغذائ�ة والملوثات؛ المبیدات، والملوثات البیئ�ة؛ المنتوجات الطب�ع�ة؛ اخت�ار السم�ة و 
          علم الدم 0923341المتطلب السابق: 

   
 }3�حث وندوة { 0924653

الحصول و س�مات وك�ف�ة كتا�ة ورقة علم�ة؛ طرق ال�حث تا�ة مقترح �حث علمي؛ أنواع ال�حث العلمي؛ تقمقدمة في ال�حث العلمي؛ طر�قة ك
ته ازه وكتابفي أحد فروع التحالیل الطب�ة �حیث �مكن إنجمقترح �حث الطالب بتوج�ه المشرف  ورقة علم�ة في المجالت العالم�ة؛ یختار على

ة علم�ة ؛ �قدم الطالب ا�ضًا ندوة في ورقخالل نصف ساعة مستعمًال وسائل اإل�ضاح المناس�ة�شكل جید في خالل الفصل الدراسي و�قدمه 
 .منشورة في مجالت عالم�ة أمام الطل�ة

 علم الدم  0923541المتطلب السابق:
 علم االح�اء الدق�قة 0923431                 

 )1ك�م�اء حیو�ة سر�ر�ة ( 0923337                 
 
  }6) {1تدر�ب عملي میداني ( 0924855 

ت التقن�ة الى تزو�د الطالب �الخبرا أسبوع�ًا) و�هدفساعات  9ساعات معتمدة ( 6تغطي تدر�ب میداني في مختبرات المستشف�ات التعل�م�ة 
لكافة  لمخبري ى التشخ�ص االمختلفة في كافة مجاالت الك�م�اء السر�ر�ة و�كون الطالب �عدها قادرًا على إجراء كافة الفحوصات التي تؤدي إل

 األمراض.
  ساعة معتمدة 110المتطلب السابق: إنهاء 

                                                                     تشخ�ص�ة ما�كرو بیولوج�ا 0923433
                                                                                        علم الدم 0923541
                                                                      .)2ك�م�اء حیو�ة سر�ر�ه ( 0923339
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  }6 {)2تدر�ب عملي میداني (   0924856
ت التقن�ة تزو�د الطالب �الخبراالى  ساعات أسبوع�ًا) و�هدف 9(ساعات معتمدة  6تغطي تدر�ب میداني في مختبرات المستشف�ات التعل�م�ة 

لتشخ�ص االمختلفة في كافة مجاالت االح�اء الدق�قة التشخ�ص�ة و�كون الطالب �عدها قادرًا على إجراء كافة الفحوصات التي تؤدي إلى 
 المخبري لكافة األمراض.

  )1تدر�ب عملي میداني ( 0924855المتطلب المتزامن:
   

 } 3ك�ة {اللغة العر��ة االستدرا 0161100
ن وأخواتها، اتها، إمفهوم اللغة ومستو�اتها، نصوص الفهم واالست�عاب والتحدث؛ التدر��ات النحو�ة؛ الجملة االسم�ة، الجملة الفعل�ة، كان وأخو 

لمفعول)، ال واسم جمع المذكر السالم؛ جمع المؤنث السالم، المفرد، المثنى، العدد، التوا�ع، عالمات الترق�م، التدر��ات الصرف�ة (اسم الفاع
 .   قضا�ا إمالئ�ة: (كتا�ة الهمزة) في مواقعها المختلفة. همزة القطع والوصل، األلف �عد واو الجماعة، األلف اللینة، التنو�ن

 المتطلب السابق: ال یوجد
 

 } 3{اللغة اإلنجلیز�ة االستدراك�ة  0171100
 مفردات:عددة للتعبیر عن األزمان الثالثة: الماضي والحاضر والمستقبل؛ الالقواعد: األفعال المساعدة، مجموعة من ص�غ األفعال المت

تعلقة ك�ة المالصداقة، العالقات، استخدام الحاسوب، برامج المسا�قات، البرامج التلفز�ون�ة، الصحف، البیوت، وصف األماكن، األسماء المر 
ل الرسم�ة الرسائ كل في المطاعم؛ مهارات متعددة: كتا�ة فقرة، التمییز بین�األجهزة، أنشطة أوقات الفراغ، وصف الكتب واألفالم، الطعام، األ

ر اتحدید األفك وغیر الرسم�ة، كتا�ة رسائل البر�د اإللكتروني غیر الرسم�ة، آل�ة استخدام عالمات الترق�م واألحرف الكبیرة وأدوات الر�ط،
 الرئ�سة 

ني م�مات والمعااط التعسر�عة، القراءة المتمعنة الستخراج المعلومات الدق�قة والتفاصیل، استن�والتفاصیل، استنتاج المعنى من الس�اق، القراءة ال
، عقد لموافقةالضمن�ة، االستدالل، تحدید آراء ومواقف الكتاب، العروض الشفه�ة، المجادلة، اإلقناع، أسالیب التعبیر عن الموافقة وعدم ا

خدام ات، استر واآلراء، إجراء مكالمات هاتف�ة رسم�ة، التوص�ة �مطاعم، اللفظ الصح�ح للمفردالمقارنات، روا�ة األحداث، عرض وجهات النظ
 الترن�م المناسب.
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