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 وصف المواد الدراسية باللغة العربية:

 
 ، عدد ساعات المادة.اسم المادة رقم المادة .1
 وصف المادة. .2
 متطلب المادة السابق:  .3

 

 متطلب المادة المتزامن:  .4

 
 

 :عالمات الترقيم 

 للفصل ما بين الفصل واآلخر في المادة.( ؛)

 للفصل ما بين المواضيع الفرعية في نفس الفصل.)،( 

 د عنوان يُلحق به مواضيع فرعية تابعة له.توضع بع):( 

 .توضع عند االنتهاء من وصف المادة).( 

0161101A { 3}العربية االتصال باللغة  مهارات 

مستويات اللغة: المستوى الصوتي، المستوى الصرفي، المستوى النحوي، المستوى البياني، المستوى الكتابي؛ نصوص الفهم واالستيعاب؛ 

ية: الجملة االسمية، الجملة الفعلية، كان وأخواتها، إن وأخواتها، المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، الممنوع من التدريبات النحو

 الصرف، النداء، التوابع، العدد؛ التدريبات الصرفية: اسم الفاعل، اسم المفعول؛ اإلمالء والترقيم؛ المعاجم؛ نصوص االستماع؛ التحدث.

 اللغة العربية االستدراكية 0161100A ابق:المتطلب الس

 

6120101A  { 3}مهارات االتصال باللغة االنجليزية 

عبير عن القواعد: السؤال المذيل، األفعال المساعدة للتعبير عن احتمالية حدوث الحدث في الزمنين الحاضر والمستقبل، صيغ األفعال المتعددة للت

المعرفة، الصفات، األحوال، الجمل الشرطية، التعبير عن الحاالت اإللزامية، التعبير عن القدرة، األدوات زمن المستقبل، األدوات المعرفة وغير 

امات المستخدمة للتعبير عن التناقض؛ المفردات: العالقات العائلية واالجتماعية، ترتيب الفرد في العائلة وأثره على اختيار المهنة واالهتم

ماء، العمل، أنواع متعددة من النشاطات تمارس خارج أوقات العمل، القديم والحديث، األفالم، نقد األفالم، الشخصية، تحويل الصفات الى أس

الحرب، المواد، المجازفة، الحركات الجسدية، رياضة الركض الحر، المسافات، األبعاد؛ مهارات أخرى: كتابة مقال، كتابة مالحظات، كتابة 

آلية استخدام عالمات الترقيم واألحرف الكبيرة وأدوات الربط، تحديد األفكار الرئيسة والتفاصيل،  رسائل قصيرة، كتابة طلب عمل رسمي،

والمعاني  تخمين معاني الكلمات من خالل السياق، القراءة السريعة، القراءة المتمعنة الستخراج المعلومات الدقيقة والتفاصيل، استنباط التعميمات

ء ومواقف الكتاب، العروض الشفهية، المجادلة، اإلقناع، أساليب التعبير عن الموافقة وعدم الموافقة، التحدث عن الضمنية، االستدالل، تحديد آرا

اء، الخطط المستقبلية، أساليب التعبير عن التنبؤ، كيفية السؤال عن الرأي العام، كيفية السؤال عن اآلراء الخاصة، عرض وجهات النظر واآلر

 استخدام الترنيم المناسب. واد والملكية واالختراعات، اللفظ الصحيح للمفردات،التحدث عن مجموعة من الم

 اللغة اإلنجليزية االستدراكية 0161200Aالمتطلب السابق: 

 

4010161A { 3العلوم العسكرية } 

 والتحرير.نشأة المملكة األردنية الهاشمية وتطورها; تاريخ الجيش األردني; قوات حفظ السالم; إعداد األمة للدفاع 

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

1301016A { 3التربية الوطنية] 

دنية جغرافية األردن; تاريخ األردن السياسي المعاصر; المجتمع األردني; الحياة الدستورية والديمقراطية األردنية ; المؤسسات الوطنية األر

ربية الوطنية: الغلو، التطرف، اإلرهاب، العنف; الفساد: مفهومه، أشكاله، النشأة واإلنجازات; التحديات التي تواجه األردن; مفاهيم تهدد الت

 أسبابه، آثاره، الوقاية منه.           

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

1501016A  { 3}الثقافية االسالمية 

رى؛ مصادر الثقافة اإلسالمية: القرآن الكريم، السنة مدخل إلى الثقافة: مفهوم الثقافة، خصائص الثقافة اإلسالمية، الثقافة اإلسالمية والثقافات األخ

سالمية: النبوية، اللغة العربية، التاريخ اإلسالمي؛ مجاالت الثقافة اإلسالمية: اإليماني، العبادي، الخلقي؛ التحديات التي تواجه الثقافة اإل

الفكري، المرأة في الثقافة اإلسالمية، اإلرهاب وموقف اإلسالم  االستشراق، العولمة، العلمانية؛ قضايا ثقافية وبناء الشخصية: الشباب والغزو

 منه.

 المتطلب السابق: ال يوجد
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A0161701 { 3تاريخ األردن وفلسطين } 

 جغرافية األردن وفلسطين; األردن وفلسطين في العصور القديمة: نظرة تاريخية عامة; األردن وفلسطين في العهد المملوكي; األردن وفلسطين

م( ; إمارة شرقي األردن; الحياة الدستورية والتشريعية في األردن; فلسطين تحت االنتداب 1918-1914سنوات الحرب العالمية األولى ) خالل

 الفلسطينية.-البريطاني; العالقات األردنية

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

6011104A  { 3}حقوق االنسان ثقافة القانونية 

حقوق اإلنسان بطريقة تحليلية ؛ ومن ثم توضيح واقعي للوسائل الدولية واإلقليمية القائمة التي تعالج حقوق اإلنسان مثل تحديد المفاهيم األساسية ل

المعاهدات والتوصيات والمنظمات الدولية التي هي في طور التكوين مثل القواعد اآلمرة واألعراف ؛ كما تعالج هذه المادة مضمون حقوق 

األول مثل حق الحياة ، وحقوق الجيل الثاني مثل حق العمل ،وحقوق الجيل الثالث مثل حق البيئة ؛ وتتضمن هذه المادة اإلنسان : حقوق الجيل 

 النسان .السبل الدولية لحماية حقوق اإلنسان بشكل عام ؛ باإلضافة الى بيان مدى انسجام الدستور االردني مع المعايير الدولية المختصة بحقوق ا

 : ال يوجدالمتطلب السابق

 

0161901A  { 3}اإلعالم والعالقات العامة 

اح المجال العالقة المتبادلة بين اإلعالم والمجتمع من حيث: قوة اإلعالم االجتماعية، والسياسية، واالقتصادية، والثقافية، ودور اإلعالم في إفس

ومستوياته، وإشكاله، خصائصه،  وأنواعه، ت العامة؛ االتصالأمام الناس للتعبير عن آرائهم، وتعزيز العالقات الدولية. االتصال والعالقا

 العملية االتصالية.  العالقات العامة من حيث: النشأة والتطور، والمبادئ واألسس، ومجاالته، وأنشطته، وبيئته المادية والرمزية، ومعوقات

 لعامة. واألهمية؛ الوظائف، والتخطيط، والنشاطات، ومواصفات القائمين على العالقات ا

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

  0181100A {3} الرياضة والصحة 

؛ أهداف التربية الرياضية: المعرفية، واالنفعالية، والمهارية، واالجتماعية؛المفاهيم الرياضية والصحية: التربية الرياضية، التربية الصحية 

، الرياضة األردنية; العالقة بين التغذية والنشاط األولمبيةوالحديثة، والحركة األسس التاريخية للتربية الرياضية: العصور القديمة، والمتوسطة، 

ض الرياضي; اإلصابات الرياضية: إصابات العظام، المفاصل، العضالت، الجلدية; القوام المعتدل: تمارين رياضية لعالج تشوهات القوام; أمرا

 السرطان; شغب المالعب: أسبابه، مظاهره، حلول مقترحة.نقص الحركة: السكري، السمنة، النحافة، آالم أسفل الظهر، 

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

 0161801A {3والسالمة العامة } البيئة 

، ودورات العناصر في البيئة الطبيعية، مشكالت البيئة: والثانويةمفهوم البيئة، وقوانينها، وعالقتها بالعلوم األخرى، مكونات البيئة: األولية، 

، تاألمراض: الفيروساالصحة العامة واألمراض: مفهوم الصحة العامة، ومسببات  ئالبيئية. مبادلبيئي، ومشكلة استنزاف الموارد التلوث ا

والصحة العامة:  ةوالنفسية. التغذيوعلم األمراض: العضوية، والوراثية، والتناسلية،  والطفيليات، والفطريات، والحشرات. البيئةوالبكتيريا، 

والصحة العامة من منظور إسالمي: آيات قرآنية، وأحاديث  ةمستحبة. البيئواد الغذائية، وأمراض سوء التغذية، وعادات غذائية غير أنواع الم

 نبوية.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

1011110A 3{ (1) الرياضيات{ 

اجحات؛ االقترانات: النهايات، االقترانات الجبرية، مقدمة في الرياضيات؛ تمهيد التفاضل والتكامل: المجموعات، االعداد الحقيقية، المتر

 االقترانات المثلثية وخواصها؛ اشتقاق وقوانين: تطبيقات على المشتقات؛ التكامل والنظرية االساسية في التكامل: تطبيقات على التكامل؛

 االقترانات المتعاكسة ومشتقاتها.

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

0111201A  3{  (1)فيزياء عامة{  

ة في مقدمة في الفيزياء؛ المتجهات: العمليات الرياضية التي تجري على المتجهات، الحركة في بعد واحد، السقوط الحر، القفز الى أعلى؛ الحرك

قل؛ المفاصل في بعدين: الجسم المقذوف وتطبيقاته على الكائن الحي؛ قوانين نيوتن واالحتكاك: االتزان واالحتكاك، االتزان االستاتيكي ومركز الث

 جسم الكائن الحي: العضالت والفك في الحيوانات؛ التصادمات.

 دال يوجالمتطلب السابق: 

 

4170130A 3{( الصحية (الحاسوب مهارات{ 

؛ نظم مواضيع حديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات: رسائل البريد اإللكتروني وتصفح اإلنترنت؛ الشبكات االجتماعية؛ الصورة وتحرير الفيديو

 إدارة السياق؛ تطبيقات مفيدة في الحوسبة السحابية.

 استدراكي حاسوب مهارات 0331700A :السابق المتطلب
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0111301A  3} عامهكيمياء{  

ليل والتوازن؛ التفاعالت في المحا المولالكيمياء والشكل الذرى / الجزيئي للمادة؛ القياسات العلمية؛ العناصر، المركبات، والجدول الدوري؛ 

الشكل االلكتروني خواص العناصر؛ أساسيات الروابط الكيمائية:  المائية: تفاعالت االستبدال؛ تفاعالت األكسدة واالختزال؛ ميكانيكية ذرية الكم:

األحماض قوى التداخل؛ الحركة الكيمائية: سرعة التفاعالت؛ األحماض والقواعد: األحماض القوية؛ ‘الروابط األيونية؛ الروابط التساهمية 

 الضعيفة؛ المحاليل المنظمة.

 كيمياء عامة عملي A 0111302المتطلب المتزامن:

 

1113020A  1{كيمياء عامة عملي{  
موازين وغاز المعلومات األولية  لتقنيات المختبرات: قواعد السالمة العامة ؛ كيفية التعامل مع المواد الكيمائية  واألدوات الزجاجية ؛  تشغيل ال 

؛ االختزال؛ رالفصل: التقطيارق ؛ كتابة التقرير العلمي؛ التعرف على المواد الكيمائية من خالل درجة الغليان و درجة االنصهار؛  طرق بنز الح

ل ذات لمحاليإعادة التبلور؛  ابسط صيغة كيمائية ؛  التفاعالت الكيمائية: تفاعالت التبادل المزدوج؛ ذائبية  األمالح ؛  تحضير المحاليل: تحضير ا

ريقة التركيز المحدد؛ تقيس القواعد )  إعادة التأكد من التركيز ( ؛ المعايرة؛   تعيين الوزن الجزيئي ؛ الكواشف و قياس درجة الحموضة؛  ط

 الكاشف ؛ طريقة جهاز قياس الحموضة؛ المحاليل المنظمة .

 

1112103A 3{علم األمراض{  

؛ أمراض الجهاز المناعي؛ الدموية؛ اختالالت الديناميكية وااللتئاملخلية واألنسجة؛ االلتهابات مقدمة؛ مبادئ أساسية في علم األمراض؛ تلف ا

 واالجهزة. لألعضاءالسرطان، امراض البيئة وامراض التغذية، الباثولوجي العام لألمراض المعدية؛ نماذج مختارة لبعض االمراض المهمة 

 (1)علم وظائف األعضاء  A1112201المتطلب السابق: 

 (2)وظائف األعضاء علم  A1112202المتطلب المتزامن: 

 

0111111A { 3علم التشريح واألنسجة } 

دوري مقدمة عامة ومراجعة للخلية الحيوانية واالنقسامات الخلوية؛ أنسجة الجسم؛ تنسيق جسم االنسان ومستويات المشاهدة والمقاطع؛ الجهاز ال

سي؛ الجهاز الهضمي؛ الجهاز البولي؛ الجهاز التناسلي الذكري؛ الجهاز التناسلي األنثوي؛ الجهاز والقلب، الجهاز اللمفاوي؛ الجهاز التنف

 العصبي؛ الجهاز العضلي الهيكلي.

 علوم حياة عامه      A0111401 المتطلب السابق:

 طبيةمصطلحات  A1111105المتطلب المتزامن: 

A1111102                        جة عملي علم التشريح واألنس 

 

 2011A111{ 1علم التشريح واألنسجة عملي{  

األنسجة الطالئية بأنواعها؛ األنسجة الضامة؛ العضالت والجهاز العصبي؛ جهاز الدوران والجهاز اللمفاوي؛ البشرة؛ الجهاز الهضمي )جزء 

 ذكري واألنثوي؛ الهيكل العظمي.أول(؛ الجهاز الهضمي )جزء ثاني(؛ الجهاز التنفسي؛ الجهاز البولي؛ الجهاز التناسلي ال

 

4011A111{ 3علوم حياة عامة } 

فها، مقدمة في يقدم هذا المساق مبادئ ومفاهيم علم األحياء يشمل المواضيع التالية: المياه والحياة؛ المركبات الحيوية االساسية، بنية الخلية ووظائ

ي للوراثة، انتاج البروتين، التصنيف، الفيروسات والتنوع البيولوجي للكائنات عمليات االيض؛ التمثيل الغذائي وتحويل الطاقة، األساس الجزيئ

 الحية.

 عمليعامة علوم حياة  A1111402المتطلب المتزامن: 

 

4021A111  1عملي }عامة علوم حياة{  

الكيميائية للمركبات الحيوية؛ انقسام  مقدمة؛ المجهر الضوئي؛ تحضير الشرائح الزجاجية: نماذج أنسجة نباتية، نماذج أنسجة حيوانية؛ الخواص 

يميائية للخلية: الخاليا؛ أنواع أنسجة الحيوان والنبات؛ البكتيريا: البكتيريا موجبة الغرام، البكتيريا سالبة الغرام؛ معرفة الصفات الفيزيائية والك

 فقاريات، الفقاريات.، الالاالبتدائياتالنباتات ودورة حياتها، الطحالب، الفطريات؛ المملكة الحيوانية: 

 

 5101A111 1}طبية  مصطلحات{  

عظمي؛ مقدمة في علم المصطلحات الطبية واستعماالتها؛ بناء وتحليل المصطلح الطبي: البادئة، الجذر، النهاية؛ أقسام الجسم؛ الجلد؛ الجهاز ال

العصبي؛ جهاز الغدد الصماء؛  الجهازة الجهاز التنفسي؛ الجهاز العضلي؛ الجهاز الهضمي؛ الجهاز القلبي الوعائي؛ الجهاز اللمفاوي والمناع

 الجهاز البولي؛ الجهاز التناسلي. 

 دال يوجالمتطلب السابق: 

 

9145010A {1}األولية  اإلسعافات 

زيف الن الجروح؛ حاالت الطوارئ التنفسية نقل وتحريك المصاب تقييم المريض واإلنعاش القلبي والرئوي؛ مقدمة في اإلسعاف األولي؛

 .حاالت الطوارئ البيئية إصابات الجهاز العضلي والهيكلي حاالت الطوارئ الباطنية؛ والصدمة
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 لم االمراض.عA1112103 المتطلب السابق:

 

 6011A111 { 3كيمياء عضوية{  

لتصاوغ التهجين، أشكال مقدمة في الكيمياء العضوية: أسس الترابط في المركبات العضوية، المركبات القطبية، الصيغ البنائية، ظاهرة ا

، االيثرات، الكحولياتالمركبات العضوية؛ المركبات األليفاتية: األلكانات، األلكينات، األلكاينات؛ المركبات األروماتية؛ المجموعات الوظيفية: 

مينات؛ دراسة كاملة من حيث التسمية هاليدات األلكيل، األلدهيدات، الكيتونات، األحماض الكربوكسيلية، االسترات، األميدات، األنهيدريدات، األ

 والبنية والخواص الفيزيائية وطرق التحضير والتفاعالت المشهورة.

 كيمياء عامة  A0111301المتطلب السابق:  

 

 1012A111   2{تحضير مجهري ضوئي{ 

في تحضير األنسجة المرضية والغير  مقدمة؛ أساسيات وأهداف تقنيات األنسجة للتعرف على شكل وبنيان الخلية؛ دراسة الخطوات األساسية

مرضية الالزمة للمحافظة على شكلها وبنيانها: التثبيت، غسل وإزالة الكحول، تقطيع، طمر، صباغة األنسجة لتصويرها مجهريا للكشف عن 

م؛ األجهزة المخبرية الحديثة المكونات المختلفة للخلية؛ األخطاء التقنية وتصحيحها؛ تحضير االنسجة للفحص المجهري للعينات السارية والعظ

 المستخدمة في تحضير االنسجة؛ ضبط الجودة في التحضير المجهري الضوئي

 علم التشريح واألنسجة  A1111101 المتطلب السابق:

 تحضير مجهري ضوئي عملي A1112102المتطلب المتزامن: 

 

 2102A111  1{تحضير مجهري ضوئي عملي{  

نية األنسجة؛ التدريب على تحضير عينات أنسجة مجهرية دائمة؛ الغسل وإزالة الماء؛ إزالة الكحول؛ الطمر؛ مقدمة؛ التدريب على أساسيات تق

تقطيع وتحميل األنسجة؛ صبغ األنسجة؛ تغطية المقاطع؛ التصوير المجهري ألنسجة مختلفة؛ التعلم على أجهزة مهمة في مختبر التحضير 

 مر بالشمع، جهاز الطرد المركزي لتحضير االنسجة في العينات السائلة، جهاز التقطيع المبرد.المجهري الضوئي: جهاز التقطيع، جهاز الط

 

A0912501  2{اإلحصاء الحيوي{ 

مقدمة ومراجعة لإلحصاء الحيوي الذي يوفر مقدمة لمواضيع مهمة مختارة في مفاهيم اإلحصاء الحيوي والمنطق. تمثل 
مسًحا ألنواع البيانات والبيانات. تشمل الموضوعات المحددة إحصائية وصفية لكل هذه الدورة مقدمة في هذا المجال وتوفر 
 العينات،وأخذ  االحتماالت،وتوزيع  والتباين،ومقاييس الميل المركزي  البيانات،من الطرق العددية والرسمية لمجموعات 

فإن التركيز  للدورة،اصر الحسابية واختبار الفرضيات. في حين أن هناك بعض الصيغ والعن الثقة،وفترات  والتقدير،
 ينصب على التفسير والمفاهيم.

 (1)الرياضيات    A0111101 السابق:المتطلب 

 

2012111A3{( 1وظائف األعضاء ) علم{ 

الحيوية مقدمة عن علم وظائف األعضاء، حفظ التوازن الداخلي لجسم اإلنسان وسوائل الجسم؛ بناء الخلية؛ سوائل الجسم والنقل عبر األغشية 

عمل للجسم؛ آلية عمل الجهاز العصبي؛ الجهاز العصبي الذاتي؛ آلية عمل العضالت؛ القلب والدورة الدموية؛ ناتج عمل القلب وضغط الدم؛ آلية 

 الجهاز التنفسي؛ مقدمة عن آلية عمل الجهاز المناعي.

 علم التشريح واالنسجة A1111101المتطلب السابق: 

 

0222A111 2 {(2عضاء )علم وظائف األ{  

(: الجهاز العصبي المركزي؛ الحواس الخاصة؛ الغدد الصماء؛ الجهاز الهضمي؛ الجهاز البولي؛ الجهاز التناسلي 1تكمله لعلم وظائف األعضاء )

 الذكري واالنثوي.

 (1وظائف األعضاء ) علم   A1112201 السابق:المتطلب 

 ليعلم وظائف االعضاء عم A 1112203المتطلب المتزامن: 

 

2032111A  1{علم وظائف األعضاء عملي{  

، زمرة الدم، اختبارات التخثر، عد خاليا الدم، العد التفاضلي لكريات الدم البيضاء؛ تخطيط القلب، أعضاء الحس، األسموزيمقدمة؛ الخاصية 

 والتشوهات الشكلية. المنوية وحركتهاانات ردود الفعل العصبية، الحواس الخاصة، قياس التنفس، اختبار اإلباضة، اختبار الحمل، عدد الحيو

 

0123A111  2{ (1) حيويةكيمياء{  

الحيوية؛ السكريات: كيمياء السكريات، هضم وامتصاص السكريات، عمليات األيض للسكريات، مرض  األكسدةمقدمة؛ في الكيمياء الحيوية؛ 

هنيات، عمليات األيض لألحماض الدهنية، أمراض زيادة الدهون بالدم، البول السكري؛ الدهنيات: كيمياء االحماض الدهنية، هضم وامتصاص الد

مقدمة؛ االنزيمات؛ األحماض االمينية: كيمياء االحماض االمينية، عمليات أيض األحماض األمينية؛ األمراض الناتجة عن  .الكبد الدهني
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ياء وأيض األحماض النووية، المفهوم المركزي للبيولوجيا الجزيئية، اختالالت في أيض األحماض األمينية، البروتينات؛ البيولوجيا الجزيئية: كيم

 انقسام الحمض النووي، التعبير الجيني

 كيمياء عضوية  A1111601السابق: المتطلب 

A0111401                      علوم حياة عامه 

 

0223A111 2{ (2) حيويةكيمياء{  

 

 (1حيوية)كيمياء  A1112301 السابق:المتطلب 

 حيوية عمليكيمياء  1112303Aالمتطلب المتزامن: 

 

 

  0323111A  1{كيمياء حيوية عملي{ 
كتوز، فركتوز، سكروز، النشأ؛ جال؛ المركبات الكيميائية الحيوية؛ القياس الكيفي والكمي للسكريات: جلوكوز، العامةمقدمة وقواعد السالمة 

لمشبعة وغير المشبعة؛ القياس الكيفي والكمي للبروتينات: األحماض األمينية، األنزيمات، القياس الكيفي والكمي للدهنيات: االحماض الدهنية ا

 األحماض النووية.

 

0226A111  2{كيمياء تحليلية{  

ت مقدمة في الكيمياء التحليلية؛ طرق التحليل: الحسابات الكيميائية، إحصاء؛ التحليل الوزني؛ الحمض والقاعدة؛ المحاليل المنظمة؛ تفاعال

 المعايرة: تفاعالت التعادل. 

 كيمياء عضويه A1111601 السابق:المتطلب 

 كيمياء تحليلية عملي   1112603Aالمتطلب المتزامن: 

 

0326111A  1}كيمياء تحليلية عملي{  

وم في الحليب؛ تحديد نسبة مقدمة؛ معايرة الزجاجيات؛ إحصاء؛ التحليل الوزني أليونات الكلور؛ التحليل الوزني للنيكل؛ تحديد نسبة الكالسي

 .فيتامين سي بتفاعل االكسدة واالختزال؛ تفاعالت الترسيب

 

0426111A 2{األجهزة المخبرية وطرق القياس{  

الطرق الحديثة للتحليل اآللي الكمي والتحليل الكيفي؛  ؛مقدمة؛ المفاهيم العامة ألجهزة التحليل وخاصة تلك التي تستخدم في المختبرات الطبية

رافي، جنبعاث الطيفي الجزيئي والتحليل الطيفي؛ القياس باألشعة تحت الحمرا، طرق االنبعاث الطيفي اللهيب؛ تقنيات الفصل الكروماتواال

األتوماتيكية رافي الغازي، التشريد الكهربائي، التحليل المناعي وقياس فرق الجهد، األجهزة جتوارافي السائل، الفصل الكرومجتواالفصل الكروم

 الطبية.في المختبرات  حديثةال

 كيمياء تحليلية  1112602Aالمتطلب السابق: 

 

4013111A {3} علم األحياء الدقيقة 

الدقيقة؛ تركيب االحياء الدقيقة: البكتيريا، الفيروسات،  األحياءمقدمة؛ اكتشاف االحياء الدقيقة؛ تعريفات عامة في علم االحياء الدقيقة، أشكال 

لبيئية التي تساعد على نمو البكتيريا؛ االحياء الجزيئية للبكتيريا، والتنوع الجيني؛ طرق تكدس واتصال الخاليا البكتيرية؛ الفطريات؛ الظروف ا

طرق التعقيم؛ عمليات األيض في البكتيريا؛ تفاعالت العائل مع العامل الممرض؛ طرق تطور األمراض المعدية؛ بعض الكائنات الدقيقة 

 االنتشار، كيفية اإلصابة، االمراض، التشخيص، والعالج.: طرق المهمةالممرضة 

      (2علم وظائف األعضاء ) A1112202 المتطلب السابق:

 علم األحياء الدقيقة عملي A1113402المتطلب المتزامن: 

 

0234111A  1{علم األحياء الدقيقة عملي{  

؛ تحضير الفحص المجهري وصبغات البكتيريا: الصبغات البسيطة، صبغة جرام، العامةمقدمة؛ في مختبر علم االحياء الدقيقة ومعايير السالمة 

ة؛ طرق عزل البكتيريا؛ طرق عزل البكتيريا يالزراع االوساطوأنواع  اكتيريالبصبغات االبواغ والكابسول، صبغات بكتيريا السل؛ زراعة 

حص المضادات الحيوية؛ طرق عد البكتيريا؛ فحوصات فعالية المواد الكيميائية تميز أنواع البكتيريا المختلفة؛ فالهوائية؛ الفحوصات الكيميائية لال

 المختلفة على البكتيريا؛ طرق التعقيم.

 

4053111A {3تشخيصية }ال الدقيقةاالحياء  علم 

في االنسان؛ االحياء الدقيقة مقدمة؛ تفاعالت العائل الممرض مع المضيف، تقسيمات االحياء الدقيقة، االحياء الدقيقة المهمة المسببة لألمراض 

االمراض التي تسببها طرق عزلها في المختبر الفحوصات  ؛دراسة أهم االحياء الدقيقة التي يتم عزلها من العينات المرضية وهذا يتضمن:

أنظمة جسم االنسان : الدم الفحوصات الوراثية والمناعية التي تساعد على تشخيصها؛ تشخيص االمراض المعدية لدى  الكيميائية لتحديد أنواعها،

الجلد وأنسجة الجسم؛ ضبط الجودة للعينات  الجهاز البولي، العين واالذن والجيوب االنفية، الجهاز التنفسي، الجهاز العصبي، ،الجهاز الهضمي،
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حياء الدقيقة األخرى: جرثومة السل المستخدمة في مختبر االحياء الدقيقة، ضبط الجودة في عزل البكتيريا و كتابة التقارير النهائية؛ دراسة اال

الركدسيا؛ الفحوصات الحديثة للكشف عن البكتيريا الممرضة؛ األجهزة الحديثة المستخدمة في مختبرات  الكالميديا، ،جرثومة المايكروبالزما،

 علم االحياء الدقيقة التشخيصية.

 علم األحياء الدقيقة  1113401Aالمتطلب السابق:

 تشخيصية عملي  ال الدقيقةعلم االحياء A 1113406المتطلب المتزامن:

 

0634111A {1تشخيصية عملي }ال الدقيقةاالحياء  علم 

األوساط المختلفة لزراعة البكتيريا؛ طرق صبغ البكتيريا: صبغة غرام، صبغة الكابسول، صبغة االبواغ، الصبغة ؛ وقواعد السالمة العامة مقدمة

المناعية للكشف عن البكتيريا؛ عزل  توصات االنزيمات التي تستخدم للكشف عن البكتيريا؛ الفحوصاالكيميائية وفح تالحامضية؛ الفحوصا

  وتحديد نوع البكتيريا الممرضة في عينات مجهولة.

 

4033111A  2{ الطبيةعلم الطفيليات{  

ف؛ األوليات: المالريا، الالشمانيا، المقوسة، مقدمة؛ مدخل إلى علم الطفيليات: مصطلحات وتعريفات، الطفيليات، التطفل، العالقة مع المضي

وغيرها؛ الديدان: الديدان المثقوبة، الديدان الشريطية، الديدان االسطوانية؛ المفصليات؛ عالمات وأعراض المرض الطفيلي؛ االختبارات 

 المصلية.

 (2علم وظائف األعضاء )1112202A المتطلب السابق:

 عملي   الطبيةفيليات علم الطA1113404 المتزامن:المتطلب 

 

 A1113404  1عملي } الطبيةعلم الطفيليات{  
 مقدمة؛ أنواع العينات؛ أنواع االختبارات المعملية: طرق عد البيض، تشخيص اليرقات، االختبارات المصلية؛ دروس عملية لتشخيص الطفيليات

 لديدان االسطوانية، والمفصليات.ذات األهمية الطبية: األوليات، الديدان المثقوبة، الديدان الشريطية وا

 

0133111A ( 1كيمياء سريرية )}3{ 

لبول مقدمة في الكيمياء الحيوية السريرية؛ العينات الحيوية وأنواعها؛ توازن السوائل واأليونات بالجسم؛ وظائف الكلى؛ وظائف الكبد؛ مرض ا

وبروتينات مصل الدم؛ توازن الحامضي والقاعدي في الجسم؛ تقييم أداء الدم؛ الكالسيوم وأمراض العظام؛ انزيمات  فيالسكري وانخفاض السكر 

 أمثلة لحاالت سريرية. القلب؛

 كيمياء حيوية A1112301 المتطلب السابق:

                     A1112103 علم االمراض 

 (1كيمياء سريرية عملي ) A1113302 المتطلب المتزامن:

 

0233A111 1{عملي  (1سريرية ) كيمياء{  

؛ االختبارات المعملية: التعامل مع عينات المرضى، استنباط النتائج، تشخيص المرض؛ التحليل العملية السريريةالكيمياء الحيوية  في مقدمة

، انينالكريتي؛ وظائف الكلى: تحليل البول الكامل، تحليل (الصوديوم، البوتاسيوم) األيوناتالحراري؛ تحليل  الطيفيالضوئي؛ التحليل  الطيفي

 مصل الدم. في البوليالبولينا، حمض 

 

0333A111( 2كيمياء سريرية{ )3{  

؛ األنيميا األكسدةالجينية؛ الشوارد الحرة ومضادات  االعتالالتاضطرابات الدهون والبروتينات الدهنية؛ األمراض السرطانية ودالالتها؛ 

ض الغدة النخامية، أمراض الغدة الكظرية، أمراض الغدة الدرقية، أمراض تشخيص أمراض الغدد الصماء: أمرا وصورة خاليا الدم؛ الغيبوبة؛

متصاص، الغدد التناسلية، أمراض غدد الجهاز الهضمي؛ التغذية السريرية: تقييم الحالة الغذائية، الدعم الغذائي، التغذية الوريدية، اعتالل اال

 أمثلة لحاالت سريرية. السمنة؛

 (  1ياء سريرية )كيم A1113301 المتطلب السابق:

 (2سريرية عملي ) كيمياء A1113304 المتزامن:المتطلب 

 

0433A111 ( عمل2كيمياء سريرية )1}  ي{ 

وانزيمات  التربويين، انزيمات الكبد المختلفة؛ وظائف القلب: األلبومينتحليل البروتين الكلي، تحليل  :مقدمة، الفحوص المخبرية لوظائف الكبد

 الضار. الكوليسترولالحميد،  الكوليستروليل الدهون بالدم، الدهون الثالثية، الكوليسترول، القلب المختلفة؛ تحل

 

A1113501 {2})1 (م التشخيصي علم الد  

 صةفي انتاج خاليا الدم؛ انتاج خاليا الدم الحمراء والخواص العامة لفقر الدم؛ أنواع فقر الدم المدرجة تحت قائمة أنواع فقر الدم الناق مقدمة

الدم؛  الصبغة؛ اعتالالت زيادة الحديد؛ أنواع فقر الدم المدرجة تحت قائمة زيادة حجم الخلية؛ أنواع فقر الدم المدرجة تحت قائمة تكسر خاليا

هزة االعتالالت الوراثية في تكون خاليا الدم الحمراء؛ فشل نخاع العظم؛ فحوصات أخرى مهمة للكشف عن اعتالالت خاليا الدم الحمراء؛ األج

 الحديثة المستخدمة في مختبرات علم الدم التشخيصية.
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 (2وظائف األعضاء ) علم 1112202A :المتطلب السابق

A1112103                      علم االمراض 

 

0235111A  (2)التشخيصي علم الدم 

يدة؛ كريات الدم البيضاء الليمفاوية واعتالالتها الحميدة؛ مقدمة في كريات الدم البيضاء وإنتاجها؛ كريات الدم البيضاء النخاعية واعتالالتها الحم

الطحال؛ دراسة مسببات االمراض السرطانية في الدم؛ اللوكيميا وأنواعها؛ االمراض السرطانية األخرى التي تصيب خاليا الدم؛ الليمفوما 

رضة التي مة تخثر الدم وكيفية اغالق النزيف؛ االعتالالت الموأنواعها؛ األورام النخاعية المتعددة؛ مقدمة في الصفائح الدموية وتكونها؛ دراس

 تصيب الصفائح الدموية وعوامل تخثر الدم؛ الجلطات بأنواعها.

 (1) التشخيصي علم الدم 1113501Aالمتطلب السابق:

 ( عملي2) التشخيصي علم الدم 1113503Aالمتطلب المتزامن:

 

0335111A 1}عملي التشخيصي علم الدم{ 

يع عينات الدم؛ طرق عد كريات الدم الحمراء؛ قياس هيموغلوبين الدم؛ قياس معدل تكدس الدم؛ القياسات الحسابية الدالة على اعتالالت طرق تجم

ص كريات الدم الحمراء؛ الفحص االسموزي لكريات الدم الحمراء؛ عد كريات الدم الحمراء الغير ناضجة؛ تحضير وصبغ عينات الدم؛ فح

كريات الدم البيضاء بأنواعها؛ عد الصفائح الدموية؛ األجهزة المستخدمة في عد خاليا الدم؛ فحص قياس  عد ;الالت فقر الدمعينات مرضى العت

 التدفق الخلوي؛ تحضير عينات الدم وطرق الصبغ؛ الفحص المجهري العتالالت كريات الدم البيضاء والصفائح الدموية. 

 

0653111A  2}نقل الدم وبنك الدم{ 

(؛العامل الريزيسي؛ فصائل الدم  A,B,Oفي بنك الدم؛ المفاهيم األولية لعلم الدم؛ المحاليل المستخدمة في بنك الدم؛ فصائل الدم ) مةمقد 

(،تحديد فصيلة العامل الريزيسي، فحص التطابق بين المتبرع والمستقبل، تحديد A,B,Oاألخرى؛ فحوصات تطابق نقل الدم: تحديد فصلية الدم )

جسام مضادة لدى المستقبل، تحديد نوع الجسم المضاد لدى المستقبل؛ عمليات نقل الدم: اختيار المتبرع، الفحوصات التي تجرى على وجود أ

الت وحدات الدم، فصل وحدات الدم الى المكونات المختلفة، تخزين وحدات الدم بأنواعها المختلفة؛ ضبط الجودة في مختبرات بنك الدم؛ االعتال

 لنقل الدم وعند الحوامل؛ نقل األعضاء وطرق رفض العضو المزروع؛ فحص تطابق االنسجة، عملية نقل نخاع العظم.المصاحبة 

 (1)التشخيصي علم الدم  1113501Aالمتطلب السابق: 

 نقل الدم وبنك الدم عملي   1113507A المتطلب المتزامن:

 

0735111A { 1نقل الدم وبنك الدم عملي} 

فحوصات  ؛تحديد فصيلة العامل الريزيسي (،A,B,Oتحديد فصلية الدم ) ؛سحب الدم ومعايير السالمة العامة في بنك الدم؛ في بنك الدم مقدمة

تحديد نوع الجسم المضاد لدى ؛ تحديد وجود أجسام مضادة لدى المستقبل ؛فحص التطابق بين المتبرع والمستقبلكومب المباشر والغير مباشر؛ 

 وحدة بنك الدم التابعة لوزارة الصحة األردنية.عمل زيارة لالمستقبل؛ 

 

0435111A  3{علم المناعة واالمصال{  

الفطرية والمكتسبة؛ االستجابة المناعية الخلوية والالخلوية؛  مقدمة في علم المناعة؛ المبادئ األساسية في علم المناعة؛ واالستجابة المناعية

األنسجة، التكيف واألمراض المناعية الذاتية؛ نقص المناعة المكتسبة؛ المناعة ضد اضطرابات مناعية: فرط الحساسية، زراعة ورفض 

 األمراض السرطانية.

 علم األحياء الدقيقة  1113401Aالمتطلب السابق: 

 عملي   واالمصال علم المناعة 1113505A المتطلب المتزامن:

 

0535111A  {1عملي }واالمصال علم المناعة 

. المنهجيات Immunoblotو ELISAالمصلية تفاعالت الجسم المضاد والمستضد؛ اختبار التراص والترسيب تقنيات مقدمة في االختبارات 

. فصل الخاليا Flow cytometryو Immunohistochemistryالمصلية للعدوى الميكروبية، وتشخيص أمراض المناعة الذاتية. مبادئ 

 الليمفاوية.

 

0533111A {3} تشخيصيةالاالحياء الجزيئية  علم 

مقدمة في علم الوراثة الجزيئية؛ تركيب المادة الوراثية، العقيدة المركزية، لألحياء، تضاعف المادة الوراثية؛ جينات االنسان وتركيب 

اعل الكروموسومات؛ تنظيم عمل الجينات وعلم التخلق؛ الفحوصات التشخيصية في علم االحياء الجزيئية: تفاعل البوليميراز المتسلسل، تف

اللحظي، تحديد شيفرات المادة الوراثية، تصوير كروموسومات الخلية، تفاعالت التهجين، االستنساخ؛ مقدمة في وراثة –البوليمراز المتسلسل 

 علم وراثة الخلية وزراعة االنسجة. مالخلية، تطبيقات علم دراسة وراثة الخلية؛ التكنولوجيا الحديثة للكشف عن االمراض باستخدا

 علوم حياة عامه 0111401Aب السابق:المتطل

                     1112301A  (1)كيمياء حيوية 

 عملي التشخيصيةعلم االحياء الجزيئية  1113306A :المتطلب المتزامن
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A1113306  {1عملي } التشخيصيةعلم االحياء الجزيئية 

تفاعل البوليمراز تفاعل البوليميراز المتسلسل؛ عامة؛ عزل المادة الوراثية؛ مقدمة في علم االحياء الدقيقة الجزيئية العملي ومعايير السالمة ال

وسومات الخلية، تصوير كروم الترحيل الكهربائي؛ فحص النمط النووي للكروموسومات؛ فحوصات عزل االنسجة؛اللحظي، –المتسلسل 

 تفاعالت التهجين.

 

0142111A  3} السريريعلم الغدد الصماء{  

أساسية في علم الغدد الصماء؛ الكيمياء الحيوية للهرمونات؛ آلية عمل الهرمونات؛ هرمونات الغدة النخامية؛ هرمونات الغدة مقدمة؛ مفاهيم 

الكظرية؛ هرمونات الغدة الدرقية؛ هرمونات تنظيم مستوى الكالسيوم؛ هرمونات الجهاز التناسلي الذكري واالنثوي؛ هرمونات البنكرياس؛ 

 مي. هرمونات الجهاز الهض

 (1علم وظائف األعضاء ) A1112201المتطلب السابق: 

                      A1112103 علم االمراض 

 

4011114A 2{الفيروسات والفطريات الطبية  علم{  

ووي الية حصول المرض عند اإلصابة بالفيروسات؛ تقسيم الفيروسات: الفيروسات ذات الحامض الن؛ والفطريات مقدمة في علم الفيروسات

 غير الفيروسات ذات الحامض النووي ،المغلفة الغيرالفيروسات ذات الحامض النووي منقوص االكسجين ومنقوص االكسجين والمغلفة، 

؛ طرق عزل الفيروسات، تشخيص الفيروسات في المختبر، طرق الحماية من العدوى باألمراض المغلفة الغيروالمغلفة منقوص االكسجين 

فطريات؛ تقسيم الفطريات: الفطريات التي تصيب الطبقة الجلدية ، الفطريات التي تصيب الطبقة تحت الجلد، الفطريات التي الفيروسية؛ أنواع ال

 تصيب أجهزة الجسم، الفطريات االنتهازية؛ طرق عزل وتشخيص الفطريات؛ طرق ضبط العدوى من االمراض الفطرية.

 علم األحياء الدقيقة  1113401Aالسابق:  المتطلب

   

0143111A  {2}تحاليل سموم وسوائل جسم االنسان  

؛ فحوصات باألدويةالتسمم  مقدمة في علم السموم؛ التعامل مع المرضى تحت آثر السم؛ التسمم في المصانع والمنازل؛ التسمم بالمعادن الثقيلة؛ 

عي؛ فحوصات سوائل أمصال الجسم: سوائل غشاء سائل النخال؛ الفحوصات المخبرية للسائل المنوي؛ الفحوصات المخبرية لسمية االدوية

 ؛ فحوصات البول؛ فحوصات سوائل الجسم األخرى.البريتونيسائل الالجنب، سائل التامور، 

 (  2كيمياء سريرية ) A1113303 المتطلب السابق:

 

0646111A  {1}الطبية واخالقيات المهن  العامةقواعد السالمة 

الطبية؛ فواعد وقوانين المهنة؛ القواعد السرية والحصول على المعلومات؛ األخطاء وكيفية التعامل معها؛ مقدمة في اخالقيات مهنة التحاليل 

مة؛ االعتبارات األخالقية في التعامل مع نقل األعضاء والعينات واالنسجة؛ االعتبارات األخالقية في البحث العلمي؛ مقدمة في السالمة العا

ية؛ السالمة العامة لألخطار البيولوجية؛ السالمة العامة لألخطار الكيميائية؛ السالمة العامة لألخطار الفيزيائية؛ السالمة العامة في األجهزة الطب

 السالمة العامة لألخطار االشعاعية.

   علم االحياء الدقيقة A1113401 المتطلب السابق:

 

 0546A111  2{ الطبية وضمان جودتها مختبراتالادارة{  

المختبرات؛ اداره معدات المختبرات؛ اداره الشراء والتخزين؛ اداره البيانات  وتنظيم؛ إدارة الطبيةفي المختبرات  الجودةضمان مقدمة؛ معايير 

األخطاء؛  المعايرة والدقة ومعرفة المحددات لطرق القياس؛ اداره ، ضبط القيم شبه الكمية، ضبط القيم الكمية؛النوعيةوالمعلومات: ضبط القيم 

 . العالميةالذاتي والشهادات  التقييم

 (   2كيمياء سريرية ) A1113303 المتطلب السابق:

 

A1114607 {1} ندوة في العلوم الطبية 

 (2)كيمياء سريرية  1113303A المتطلب السابق:

    

0470111A 6{ (1)الميداني العملي  التدريب{  

 ويهدف ساعة( 225)بان يكون مجموع الساعات التدريبية ال يقل عن ساعات معتمدة  6 تغطيتدريب ميداني في مختبرات المستشفيات التعليمية 

ويكون الطالب بعدها قادراً على إجراء كافة الفحوصات التي تؤدي  فروع المختبراتتلفة في كافة مجاالت الى تزويد الطالب بالخبرات التقنية المخ

 .ي لكافة األمراضإلى التشخيص المخبر

 (2) التشخيصي علم الدم 1113502Aتشخيصية / الدقيقةعلم االحياء  1113454Aساعة معتمدة/ ) 120المتطلب السابق: إنهاء 

/1113303A  1113504( / 2سريريه )كيمياءA  واالمصال المناعةعلم/ A1113305 علم االحياء الجزيئية التشخيصية). 
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4701111A 6{ (2)الميداني العملي  التدريب{  

 ويهدف ساعة( 225)بان يكون مجموع الساعات التدريبية ال يقل عن ساعات معتمدة  6 تغطيتدريب ميداني في مختبرات المستشفيات التعليمية 

ي لكافة لى تزويد الطالب بالخبرات التقنية المختلفة ويكون الطالب بعدها قادراً على إجراء كافة الفحوصات التي تؤدي إلى التشخيص المخبرا

  . وبان يكون قادرا على إيجاد العالقة بين الفحوصات المخبرية ومدى توافقها في االمراض المختلفة.األمراض

 (1)الميداني العملي  لتدريبا 1114700Aالمتطلب المتزامن: 

 

 

A1114302 3{ في المختبرات الطبية حيويةالتقنية ال{  

 ؛ تكنولوجيا أطفال االنابيب؛ الفحوصات المخبرية الحديثة في الطب الجنائي؛ مبادئثةامقدمة في التكنولوجيا الحيوية؛ مبادى في علم الجينات والور

المعالجة  ؛الحيوية؛ منتوجات التكنولوجيا الحيوية: الصيدالنية، الصناعية، الزراعية، البيئية، والطبيةالتكنولوجيا الحيوية؛ تطبيقات التكنولوجيا 

 بالجينات وعلم انتاج االجسام المضادة.

 (2)كيمياء حيوية  1112302Aالمتطلب السابق: 

 

07A06122 { 3أساسيات النمو والتطور {  
على الخصائص البيولوجية  زم األساسية المتعلقة بنمو وتطور االنسان طوال فترة الحياة. ويركتم تصميم هذا المساق لتعريف الطالب بالمفاهي

االفراد في فترة معينة من  لمساعدة الالزمةوالنفسية واالجتماعية والمعرفية واألخالقية والروحية لكل مرحلة تطور، تزويد الطالب بالكفاءات 

 التطوير لتحقيق الصحة المثلى.

 

 

A0612302  3}التغذية في الصحة والمرض{  

الطالب من تحديد العناصر  نتم تصميم هذا المساق لتزويد طالب التمريض بالمعرفة األساسية حول أهمية التغذية في الصحة والمرض. سيتمك

الغذائية الفردية واستخدام الطالب بمناقشة ناقدة للعوامل التي تؤثر على العادات  مالغذائية األساسية ومهمتها للفرد خالل الحياة. سيقو

القائمة على األدلة لتثقيف المرضى وعائالتهم. سوف يناقش الطالب أيضاً أهمية القياس االنثربومتري لتقييم الحالة التغذوية. كما  تاالستراتيجيا

الرعاية التمريضية. سيتم استخدام العديد من سيقومون بتقييم دور التمريض فيما يتعلق بدعم التغذية ومناقشة األدلة ذات الصلة المتعلقة بالتغذية و

 استراتيجيات التدريس لتعزيز تعلم الطالب بما في ذلك المحاضرات والمشاريع والشرح.

 

 A0913307  ){3}علم االدوية )للتمريض 

 علم االمراضA1112103المتطلب السابق: 

 

 

0161100A { 3اللغة العربية االستدراكية } 

ا، نصوص الفهم واالستيعاب والتحدث؛ التدريبات النحوية؛ الجملة االسمية، الجملة الفعلية، كان وأخواتها، إن وأخواتها، مفهوم اللغة ومستوياته

عول(، قضايا جمع المذكر السالم؛ جمع المؤنث السالم، المفرد، المثنى، العدد، التوابع، عالمات الترقيم، التدريبات الصرفية )اسم الفاعل واسم المف

 : )كتابة الهمزة( في مواقعها المختلفة. همزة القطع والوصل، األلف بعد واو الجماعة، األلف اللينة، التنوين.   إمالئية

 المتطلب السابق: ال يوجد

 

 

A0161200  { 3}اللغة اإلنجليزية االستدراكية 

ثة: الماضي والحاضر والمستقبل؛ المفردات: الصداقة، القواعد: األفعال المساعدة، مجموعة من صيغ األفعال المتعددة للتعبير عن األزمان الثال

ة، العالقات، استخدام الحاسوب، برامج المسابقات، البرامج التلفزيونية، الصحف، البيوت، وصف األماكن، األسماء المركبة المتعلقة باألجهز

ة: كتابة فقرة، التمييز بين الرسائل الرسمية وغير أنشطة أوقات الفراغ، وصف الكتب واألفالم، الطعام، األكل في المطاعم؛ مهارات متعدد

 لرئيسة الرسمية، كتابة رسائل البريد اإللكتروني غير الرسمية، آلية استخدام عالمات الترقيم واألحرف الكبيرة وأدوات الربط، تحديد األفكار ا

خراج المعلومات الدقيقة والتفاصيل، استنباط التعميمات والمعاني والتفاصيل، استنتاج المعنى من السياق، القراءة السريعة، القراءة المتمعنة الست

ومواقف الكتاب، العروض الشفهية، المجادلة، اإلقناع، أساليب التعبير عن الموافقة وعدم الموافقة، عقد  تحديد آراءالضمنية، االستدالل، 

فية رسمية، التوصية بمطاعم، اللفظ الصحيح للمفردات، استخدام المقارنات، رواية األحداث، عرض وجهات النظر واآلراء، إجراء مكالمات هات

 الترنيم المناسب.

 المتطلب السابق: ال يوجد
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0070331A{3استدراكي } مهارات حاسوب 

اول حقوق الطبع والنسخ؛ نظام تشغيل الويندوز؛ استخدام والتدريب على معالج الكلمات؛ جد؛ برمجيات الحاسوب؛ األجزاء المادية للحاسوب

 اإلنترنت.مقدمة الى ؛ MS Officeالحسابات اإللكترونية؛ برامج العرض؛ وقواعد البيانات من خالل نظام 

 ال يوجد :المتطلب السابق


