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 2020/  2019الخطة الدراسية االسترشادية للعام الجامعي 
 

 العلوم الطبية المخبريةالقسم:                                                              المساندة الكلية: العلوم الطبية                  
 

 
 الثانيالفصل الدراسي األولى/  السنه الدراسية   الفصل الدراسي األولالسنه الدراسية األولى/  

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 الساعات

المتطلب 

 السابق
 اسم المادة رقم المادة 

عدد 

 الساعات
 المتطلب السابق

A0111301 3 كيمياء عامة -  A1111105 1 طبية مصطلحات - 

A0111302 1 كيمياء عامة عملي -  A1111601 3 كيمياء عضوية A0111301 

A0111401 3 علوم حياة  عامة -  A1111101 3 علم التشريح واألنسجة A0111401 

A0111402 1 علوم حياه عامة عملي -  A1111102 
علم التشريح واألنسجة 

 عملي
1 - 

0111201A 3 (1)فيزياء عامة -  A0111103 3 (1)الرياضيات - 

A0341701 )3 مهارات الحاسوب )الصحية A0331700  A0161101 
االتصال باللغة مهارات 

 العربية
3 A0161100 

A0161201 3 مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية A0161200  - 3 متطلب جامعه اختياري - 

 ( ساعة17) المجموع   ساعة (17) المجموع

 

 

 الثانيالفصل الدراسي السنه الدراسية الثانية/    الفصل الدراسي األولالسنه الدراسية الثانية/  

 اسم المادة لمادةرقم ا
عدد 

 الساعات

المتطلب 

 السابق
 اسم المادة رقم المادة 

عدد 

 الساعات
 المتطلب السابق

A1112301 2 (1)كيمياء حيوية 
A1111601 

A0111401 
 

A1112302 (2كيمياء حيوية) 2 A1112301 

A1112303 1 عملي كيمياء حيوية - 

A1112201 ( 1علم وظائف األعضاء) 2 A1111101 

A1112202 (  2علم وظائف األعضاء) 2 A1112201 

 A1112203 1 علم وظائف األعضاء عملي - 

A1112602   2 تحليليةالكيمياء 
A1111601 

 
 A1112103 3 علم االمراض A1112201 

A1112603  1 تحليلية عمليالكيمياء -  A0161401 3 علوم عسكرية - 

A1112101 2 تحضير مجهر ضوئي A1111101  - 3 متطلب جامعه اختياري - 

A1112102 1 تحضير مجهر ضوئي عملي - 
 A1112604 

األجهزة المخبرية وطرق 

 القياس
2 A1112602 

A0912501 2 اإلحصاء الحيوي A0111103 

 - 3 التربية الوطنية A0161301  - 3 متطلب جامعه اختياري -

 ( ساعة17)  المجموع  ( ساعة18) المجموع 
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 الثانيالفصل الدراسي السنه الدراسية الثالثة/    األولالفصل الدراسي السنه الدراسية الثالثة/  

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 الساعات

المتطلب 

 السابق
 اسم المادة رقم المادة 

عدد 

 الساعات
 المتطلب السابق

A1113401 3 علم األحياء الدقيقة A1112202  A1113405 
علم االحياء الدقيقة 

 التشخيصية
3 A1113401 

A1113402  1 عملي علم األحياء الدقيقة -  A1113406 
علم االحياء الدقيقة 

 التشخيصية عملي
1 - 

A1113501 (1علم الدم التشخيصي) 2 
A1112202 

A1112103 

 A1113502 (2علم الدم التشخيصي) 2 A1113501 

 A1113503  1 عمليعلم الدم التشخيصي - 

A1113301 ( 1كيمياء سريرية) 3 
A1112301 

A1112103 

 A1113303 ( 2كيمياء سريرية) 3 A1113301 

 A1113304 ( 2كيمياء سريرية) 1 عملي - 
A1113302 ( 1كيمياء سريرية) 1 عملي - 

A1113403  2 الطبيةعلم الطفيليات A1112202  A1113504 3 علم المناعة واألمصال A1113401 

A1113404 1 علم الطفيليات الطبية عملي -  A1113505 
علم المناعة واالمصال 

 عملي
1 - 

A1113305  3 التشخيصيةعلم االحياء الجزيئية 

A0111401 

A1112301 

 

 A1113506 2 نقل الدم وبنك الدم A1113501 

A1113306 
علم االحياء الجزيئية التشخيصية 

 )عملي(
1 -  A1113507  1 الدم وبنك الدم عملينقل - 

 ( ساعة18)  جموعالم  ( ساعة17)  المجموع

 

 الثانيالفصل الدراسي السنه الدراسية الرابعة/    الفصل الدراسي األولالسنه الدراسية الرابعة/  

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 الساعات

المتطلب 

 السابق
 اسم المادة رقم المادة 

عدد 

 الساعات
 بقالمتطلب السا

A1114401 
علم الفيروسات والفطريات 

 الطبية
2 A1113401  

A1114605 
إدارة  المختبرات الطبية 

 وضمان جودتها
2 A1113303 

A1114607 1 ندوة في العلوم الطبية A1113303 

  - 3 متطلب جامعة اختياري -

A1114700 
التدريب العملي الميداني 

(1) 
6 

 

 ساعة120انهاء 

A1113454 

A1113303 

A1113502 

A1113504 

A1113305 

 

  - 3 متطلب قسم اختياري -

A1114201 3 السريري علم الغدد الصماء 
A1112201 

A1112103 
 

  - 3 متطلب قسم اختياري -

A1114606 
قواعد السالمة العامة 

 ةواخالقيات  المهن
1 A1113401  

A1114301 
تحاليل سموم وسوائل جسم 

 اناالنس
2 A1113303  

A1114701 
 التدريب العملي الميداني 

(1) 
6 A1114700 

A0914501 1 اإلسعافات االولية A1112103  

 (ساعة15)  المجموع  (ساعة18)  المجموع

 


