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 :وصف المساقات 1.5

 :متطلب الكليةوصف مساقات  1.5.5

 :اللغة العربية .5

يدرس الطالب في هذا المساق تجربة أدبية ولغوية مكثفة، تحاول أن تتدارك ما فات الطالب من معلومات، 
الطالب إن وأخواتها، واألسماء  يراجع: ول باإلضافة لمواكبة العصر في الدرس اللغوي واألدبي، فمثال األ

أما مواكبة . الخ ...الخمسة، واألفعال الخمسة، باإلضافة لهمزتي الوصل والقطع والهمزة المتوسطة والمتطرفة
كما يدرس شيئا من النثر الفني كالقصة ، العصر، فيدرس الطالب المستوى الصوتي والصرفي، والداللي والبالغي

 .ة بأنواعها، وبعض المشاكل المتعلقة باللغة العربية، وردود عليهابأنواعها، والسير 
 :أهداف المساق

 :بعد انتهاء هذا المساق من المتوقع أن يتمكن الطالب من
 .والكالم الكريم يلفظ الحروف بشكل سليم من حيث المخارج والصفات في القرآن -1
 .يكتشف األخطاء النحوية واإلمالئية ويتجنبها -2
تقانيست -3  .عمل المعاجم اللغوية بمهارة وا 
 .يستعمل عالمات الترقيم بشكل صحيح ؛ يؤدي لفهم المعنى بدقة -4
 .يقف على بعض وجوه اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم -5
 .ويرد عليها، يطلع على بعض الشبهات المثارة حول اللغة العربية -6

 :اللغة االنجليزية .2

هذا المقرر الحفاظ على التوازن بين المنهج  يمكن، غة اإلنجليزية كلغة أجنبيةضمن اإلطار العام لتعلم الل
االتصالي التفاعلي والمناهج األكثر تقليدية من خالل إدماج متقن وعالي الحرفية بين المهارات األربعة األساسية 

 .للغة، وكذلك استخدام مادة ومحتوى حيوي يحاكي واقع الحياة
فالوحدات مختصرة بسيطة وواضحة . أربعة عشر وحدة تتبع منهجا منطقيا متدرجايحتوي كتاب الطالب على 

للطلبة كما أن التمارين والتعليمات تركز على الممارسة واالستخدام الجيد الذي يراوح بين النشاط المقيد واألكثر 
 .حرية

 :أهداف المساق
 :بعد انتهاء هذا المساق من المتوقع أن يتمكن الطالب من

صرية وفهم صحيح للصيغ اللغوية، للوظائف وللمفردات اإلنجليزية األساسية واستخدامها بشكل معرفة ع .1
 .مناسب وصحيح في سياقات حياتية عديدة ومتنوعة



 

 التعامل مع اإلنجليزية المكتوبة والمنطوقة بشكل مناسب ذا معنى عبر النصوص المكتوبة ومقاطع االستماع .2
 .والوظائف اللغوية بطريقة صحيحة قاموس المفردات استخدام الصيغ اللغوية األساسية،و 

دارة حوارات قصيرة وتمارين تبادل أدوار .3  .أداء وا 
 .في مجموعة عملو المساهمة بفعالية كعض .4
 .التثبت الذاتي والحصول على تغذية شخصية راجعة لتثبيت ودعم المادة اللغوية المدروسة .5
 .نالتعبير عن الذات بدقة وبحضور جمهور من المستمعي .6
 .التعامل الناجع باستخدام اللغة المدروسة شفويًا وكتابياً  .7
 .وظائف اللغة المدروسة واستغاللها لالتصال والتواصل مع اآلخرينفهم  .8
 .تحليل صيغ لغوية، وظائف ومفردات ومقارنتها .9

 .تصنيف مفردات وفق عدد كبير من الحقول الداللية .11

 :الثقافة اإلسالمية .3

لبات الجامعية التي تعطي تصورًا عامًا عن الثقافة اإلسالمية، بحيث يتعرف الطالب يعتبر هذا المساق من المتط
المجتمع و األسرة أو من خالله على المنهجية التي يعالج بها اإلسالم الجوانب المختلفة، سواء ما يتعلق منها بالفرد أ

 .الشخصية اإلنسانية جمعاء، وذلك في جانب االعتقاد والعبادات والمعامالت، واألحوالو أ
 :أهداف المساق

 :بعد انتهاء هذا المساق من المتوقع أن يتمكن الطالب من
 .بثقافته اإلسالمية، ويعمل على التمسك بها، وتجديد حركتها االعتزاز .1
 .العقيدة الصحيحة التي ال يخالطها شكفهم  .2
 .كما نص عليها اإلسالم ات والمعامالت والعالقات األسريةتزام في العبادلاال .3

 :وعربية اسات فلسطينيةدر .4

، ثم يعرج على إلقاء الضوء على نشأة 1948منذ أقدم العصور حتى حرب  فلسطين يتناول المساق دراسة تاريخ
الحروب  الي يتطرقو  الحركة الصهيونية فكرًا وممارسة ومشروعها بصدد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين،

التسوية ومشاريع  النظام السياسي الفلسطيني كما يتناول المساق. ةاإلسرائيليالفلسطينية و  العربية اإلسرائيلية
لمشروع الصهيوني في مقاومة االشعب الفلسطيني و ثم يتناول دور الدول العربية و السياسية للقضية الفلسطينية، 

والمياه  انوالقدس واالستيط حق العودةو الالجئين المساق قضايا  ناوليت كما. حتي يومنا بعد االنتداب البريطاني
 .والحركة األسيرة في سجون االحتالل والموارد الطبيعية

 
 :أهداف المساق



 

 :بعد انتهاء هذا المساق من المتوقع أن يتمكن الطالب من
 .1948منذ أقدم العصور حتى حرب  فلسطين تاريخسرد  .1
 .دور الحركة الصهيونية في بناء الدولة العبرية تحديد .2
 .اإلسرائيليةوالفلسطينية  ئيليةالحروب العربية اإلسرامعرفة  .3
 .التسوية السياسية للقضية الفلسطينيةذكر مشاريع  .4
 .النظام السياسي الفلسطينيمناقشة  .5
 .لمشروع الصهيونيفي مقاومة االشعب الفلسطيني و دور الدول العربية  تلخيص .6
لحركة األسيرة في سجون وا والمياه والموارد الطبيعيةوالقدس واالستيطان  حق العودةو الالجئين وصف قضايا  .7

 .االحتالل

 :مهارات االتصال والتعلم .1

كساب األساسية المفاهيم والنظرياتيتناول هذا المساق   الالزمةالمهارات  الطالب في مجال االتصال اإلنساني وا 
 بما فيهم العاملين في المهن الصحية والزبائن وجمهور المنتغعين بشكل في مجال التواصل مع الذات واآلخرين

وتعزيز ممارستها في حياته اليومية والعملية باستخدام أساليب جدية تعتمد علي التدريب والتقويم المتنوع عام، 
، كما يتناول المساق كيفية التعلم على عمل سير ذاتية ومراسالت شخصية تعريفية للبحث عن فرص والفعال

 .عمل وتسويق الذات
 :أهداف المساق

 :لمتوقع أن يتمكن الطالب منبعد انتهاء هذا المساق من ا
جادة استخدامهو  فهم العمليات األساسية في االتصال اإلنساني .1  .خصائصه وعوائقه وا 
 .للعاملين والمراجعين في المجال الصحيبذاته وتحفيز قدراته والتعبير عن ذاته  بشكل فعال االتصال .2
 .إجادة مهارات االستماع الفعال .3
جادة استخدامهاستعاب االتصال غير اللفظي دوره و  .4  .أشكاله وا 
 .التميز في ممارسة أنماط القيادة المختلفة .5

 :مهارات الحاسوب .6

يدرس الطالب في هذا المساق المفاهيم األساسية المتعلقة بالحاسوب وأجزاءه المختلفة والمصطلحات المختلفة 
طالب بيئة نظام التي تمكنه من معرفة علم الحاسوب كجزء نظري من المساق وفي الجزء العملي يدرس ال

بحيث يتعرف الطالب بيئة عمل سطح المكتب وقائمة ابدأ وخصائص سطح المكتب  Windowsالتشغيل 
دراج المجلدات والملفات المختلفة كما يتعرف على برنامج الرسام  وخصائص لوحة التحكم وكيفية البحث وا 

دراج MS WORDومن ثم يدرس الطالب برنامج  والدفتر الجداول والصور والنصوص  لمعالجة النصوص وا 



 

جراء العمليات الحسابية األساسية  MS EXCELالمختلفة ومن ثم برنامج  ليتعلم الطالب كيفية معالجة الجداول وا 
دراج المخططات المختلفة ومن ثم برنامج + ( ، /، *، -)    MS POWERواستخدام الدوال المختلفة وا 

POINT ة المطلوبة للبدء في العمل وكيفية إدراج شريحة جديدة وتغيير حيث يتعرف الطالب على القوائم المختلف
وكيفية عرض الشرائح باإلضافة إلى  التخطيط والتصميم وكيفية إدراج الصور والجداول والحركة بأنواعها

 .موضوعات متنوعة في االنترنت
 :أهداف المساق

 :بعد انتهاء هذا المساق من المتوقع أن يتمكن الطالب من
 .أجيال الحاسوبو لحات والمفاهيم المتعلقة بالحاسوب المصط فهم .1
 .وكيفية التعامل معه Windowsبيئة نظام  معرفة .2
 .MS Word ،MS EXCEL ،MS POWER POINTبرنامج  استخدام .3
 .أن يستخدم الطالب هذه المهارات في العمليات اإلدارية والمحاسبية الصيدالنية .4
 .واستخداماتها لكترونيالبريد االأن يتعرف الطالب على االنترنت و  .5

 
 
 



 

 :القسممتطلب وصف مساقات  1.5.2

 :مبادئ اإلدارة .1
تتناول هذه المادة إلى إعطاء الطالب تصورا عاما عن مفهوم اإلدارة بشكل عام ومدى الحاجة إليها ومجاالتها 

اإلدارية  وعالقاتها بالعلوم األخرى ودراسة عناصرها ، كما تعطي الدارس فكرة عامة بداية عن تطور المدارس
كما . من ناحية تاريخية ثم تتناول المدارس اإلدارية الحديثة مما يكسب الطالب إدراكًا واسعًا لجميع المدارس

واتخاذ قرارات إدارية، تتناول المادة بالتفصيل كل وظيفة من الوظائف اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة 
اإلضافة الى التعريف ببعض المهارات اإلدارية األخرى مثل مهارة ، بان أهمية ودور كل من هذه الوظائفمع تبي

داراة األزمات دارة الذات وا  دارة التغيير إدارة الوقت وا   .وا 
 :أهداف المساق

 :بعد انتهاء هذا المساق من المتوقع أن يتمكن الطالب من
 .التعريف بعلم اإلدارة ومجاالته وعالقته بغيره من العلوم .1
 .إلداري من خالل استعراض المدارس اإلدارية المختلفةتتبع تطور الفكر ا .2
 .التعرف على العملية اإلدارية وعناصرها الرئيسية .3
 .تحديد مفهوم التخطيط وبيان أهميته وعناصره وأنواعه .4
عداد الهيكل التنظيمي .5  .تحديد مفهوم التنظيم، وبيان أنواعه، وعالقات السلطة والمسؤولية، وا 
 .ومكوناته من عناصر االتصال والقيادة والحفزالتعريف بمفهوم التوجيه  .6
 .تحديد مفهوم الرقابة وبيان أهميتها وأساليبها وأنواعها ومجاالت استخداماتها .7
 .ومكوناته من عناصر االتصال والقيادة والحفز على عملية إتخاذ القرارات اإلداريةالتعريف  .8
دارة التغييرالتعريف ببعض المهارات اإلدارية األخرى مثل مهارة إدارة  .9 داراة األزمات وا  دارة الذات وا   .الوقت وا 

 :مبادئ المحاسبة .2
تتناول هذه المادة بالتفصيل العمليات المالية للمشروع الفردي باستعراض مفهوم المحاسبة وأهدافها والنظام 

إلجراءات المحاسبي والدورة المستندية لعمليات المشروع، وما تتضمنه من مستندات ودفاتر محاسبية، ودور وا
المتعلقة بإثبات العمليات المالية في المستندات وتسجيلها في دفاتر اليومية وترحيلها لدفاتر األستاذ وترصيد 

عداد موازين المراجعة، وحتى إعداد الحسابات الختامية  .الحسابات وا 
 :أهداف المساق

 :بعد انتهاء هذا المساق من المتوقع أن يتمكن الطالب من
 .دئ المحاسبية العلمية والعمليةالتعريف بالمبا .1
 .التدرب على التسجيل بالدفاتر المحاسبية حسب األصول .2
 .سد حاجة السوق المحلي من الفنيين المدربين على األعمال المحاسبية .3



 

 :أعمال المكاتب والسكرتاريا .3
 للمكتب وعناصر كما وتتضمن عرضًا شامالً . تتناول هذه المادة مفهوم ومعنى اإلدارة وعناصر العملية اإلدارية

األعمال المكتبية والعوامل المساعدة في انتشار العمل المكتبي، كما وتتضمن هيكلية وأشكال المكاتب وأنواعها 
ل االتصاالت الداخلية والخارجية في طرقها وأساليبها كما وتشمل تفصياًل كاماًل ألعمال السكرتارية . وتفصِّ

ضافة إلى التعرض إلى كيفية التعامل مع كافة المتطلبات المكتبية األولية والمهام المنوطة بمن يقوم بمهامها، باإل
 . منها إضافة إلى أهمية التقنيات المكتبية في العصر الحاضر والتقنيات الحديثة المستعملة في إدارة المكاتب

 :أهداف المساق
 :بعد انتهاء هذا المساق من المتوقع أن يتمكن الطالب من

 .مفهوم اإلدارة ومراحل تطورهاالتعرف على معنى و  .1
 .تفهم أهمية عناصر العملية اإلدارية في كافة المناحي اإلدارية .2
 .تفهم معنى ومفهوم أعمال السكرتارية وأهمية هذه األعمال في نجاح األعمال والمشاريع .3
 .التعرف على أساسيات أعمال السكرتارية والمهارات المتعلقة بها .4
جراءات تسليمه واستالمهالتعرف على أساليب التعامل م .5  .ع البريد وا 
استيعاب ضرورة اإلشراف والرقابة على األعمال المختلفة بقصد التوجيه والتقويم وتدارك األخطاء  .6

صالحها  .وا 
التعرف على أشكال التنظيم من خالل الهياكل والكتيبات التنظيمية الواجب عرضها كأمثلة حية من واقع  .7

 .البيئة
 .تب ومفهومه واألعمال المنجزة من خالله في أي جهاز إداري عام أو خاصالتعرف على ماهية المك .8
التعرف على عناصر المكتب من أفراد ووسائل وأهداف ومحيط عمل كي يتسنى للمتعلم إدراك أهمية  .9

 .تضافر هذه العناصر من أجل إنجاح العمل
 :مراسالت تجارية .4

عداد الرسائل تتناول هذه المادة بيان أهمية المراسالت ومقدمات الر  سالة الناجحة وأجزائها وطريقة صياغة وا 
كما تتناول طرق كتابة . وطرق تدوينها وشكلها وطريقة تنظيمها حسب الهدف المراد منها وذلك بلغة عربية سليمة

 .الرسائل والمراسالت الحكومية وكتابة السيرة الذاتية ، وكتابة رسائل االستخدام وكتابة االقتراحات
 :قأهداف المسا

 :بعد انتهاء هذا المساق من المتوقع أن يتمكن الطالب من
 .التعريف بأهمية المراسالت التجارية في الحياة العملية .1
 .التعريف بأجزاء الرسالة الرئيسية والثانوية .2



 

 .التعريف بمقومات كتابة الرسالة .3
 .التعريف بمقومات الرسالة الناجحة .4
 .التعريف بأنواع الرسائل التجارية .5
 .على كتابة الرسائل بأنواعهاالتدرب  .6
 .التمييز بين الرسالة التجارية والكتاب الحكومي .7
 .التدريب على كتابة الكتاب الحكومي .8
 .التعريف بالسيرة الذاتية .9

 :أنظمة معلومات صحية .5
اهيم وأهدافه ووظائفه اإلدارية وأهدافه، والمف الصحية تتناول هذه المادة الدراسية تعريف نظام المعلومات اإلدارية

المرتبطة بنظم المعلومات، وعناصر بناء النظم اإلدارية وأساليبها وتطبيقاتها في حل المشكالت اإلدارية، ودور 
أنظمة المعلومات اإلدارية في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات، وأساليب وأدوات تصميم نظم المعلومات 

والتركيب الهرمي للمواقع اإلدارية، وأنظمة دعم القرارات اإلدارية، وأنظمة قواعد البيانات ، والهيكل التنظيمي 
 .ومجموعات العمل، والشبكات المحلية واتصاالت الحاسوب

 :أهداف المساق
 :بعد انتهاء هذا المساق من المتوقع أن يتمكن الطالب من

في رفع كفاءة  شرح المفاهيم األساسية لنظم المعلومات اإلدارية وأساليب تطويرها وتوضيح أهمية هذه النظم .1
 .الوظائف اإلدارية

استخدام األسلوب الشمولي في دراسة منظمات األعمال المختلفة وتحديد عناصرها وبنياتها وعالقاتها  .2
 .الداخلية والخارجية

 .تطبيق المهارات العلمية الالزمة إلدارة مشروعات تطوير نظم المعلومات اإلدارية .3
 .ر نظم المعلومات اإلدارية بالكفاءة والفعالية المطلوبةاختيار ومعرفة التقنيات المناسبة لتطوي .4

 :(2( + )1) للمهن الطبية طباعةالمهارات  .6
تركز هذه المادة على تدريب الطالب على فن الضرب على اآلالت الكاتبة العربية واالنجليزية وعلى لوحة مفاتيح 

تقان مهارة الطباعة باللغتين العربية واالنجليزي ة بطريقة اللمس وطباعة الرسائل والتقارير جهاز الحاسوب وا 
تقان طباعة الجداول البسيطة وتوسيط العناوين والتنسيق  والجداول والمقاالت بالتنسيق المناسب وباللغتين، وا 
الجيد، واالستعمال الفعال للوحة المفاتيح ووصف االرتكاز وطباعة حروف أصابع السبابة، وطباعة حروف 

 .حروف أصابع البنصر والخنصر والمفتاح العالي والطباعة الحرة األصابع الوسطى، وطباعة
 



 

 :أهداف المساق
 :بعد انتهاء هذا المساق من المتوقع أن يتمكن الطالب من

 .أن يتعرف الطالب على أجزاء ووظائف اآللة الكاتبة والحاسوب .1
 .لمس وباألسلوب الصحيحأن يستطيع الضرب على لوحة المفاتيح باللغتين العربية واالنجليزية بطريقة ال .2
أن يستطيع تصحيح األخطاء خالل عملية الطباعة وفق طرق تصحيح األخطاء المستخدمة سواء على االلة  .3

 .الكاتبة أو على الحاسوب
 .دقيقة في اللغتين 21أن يستطيع الطباعة بدون أخطاء بسرعة ال تقل عن  .4

 :أرشفة إلكترونية وقواعد بيانات .7
عدام  الطلبةريف تعيتطرق هذا المساق الى  وأساليب  الوثائق والمستندات الصحيةبقواعد إنشاء وحفظ وتداول وا 

بمجموعة المهارات األساسية التي تمكنهم من تنظيم وحفظ  الطلبةتزويد ، باإلضافة الى الحفاظ على سريتها
ليب وأنظمة التنظيم وتأمين الوثائق واطالعهم على مكونات نظام األرشيف االلكتروني وبرمجياته وتعريفهم بأسا

وتمكينهم من حفظ وتأمين الوثائق والمستندات الكترونيًا سريًا وتعريفهم بالتقنيات  اإللكترونية للمحفوظات اآللي
 . الحديثة في مجال حفظ واسترجاع المعلومات

 :أهداف المساق
 :بعد انتهاء هذا المساق من المتوقع أن يتمكن الطالب من

واستخدام نظم المعلومات والدور الكبير  الصحية للمستندات والتوثيق اإللكترونية شفةتعميق الفهم بأهمية األر  .1
 . الصحية الذي تلعبه في مجال حفظ الوثائق والمستندات

 .اإللكترونية والتعامل معها البياناتالتعريف بأسس ومهارات تطبيقات قواعد  .2
 .التعريف بطرق تأمين حفظ المستندات والوثائق .3
 .اإللكتروني الصحيبأنواع البرامج المستخدمة في مجال التوثيق تعميق الفهم  .4
 .عند حفظ المستندات التعرف على المشكالت الطارئة والمتكررة وكيفية مواجهتها .5

 
 



 

 :اإلجبارية وصف مساقات متطلبات التخصص

  :مصطلحات طبية .1
اطع االبتدائية والنهائية التي تضاف الجذور األساسية للكلمات الشائع استعمالها في المجال الطبي والصحي والمق

إليها لتكوين مدلوالت جديدة لتلك الجذور، المصطلحات الطبية األساسية في مجاالت تشخيص األمراض 
واألعراض المرضية المختلفة بما في ذلك تلك المستعملة في مجاالت التشريح والقلب وأجهزة الجسم المختلفة ، 

وتكيفه، وتلك المتعلقة بالحمل والوالدة واإلجهاض وطب األطفال وأمراض  وتلك المتعلقة بنمو الجسم وتطوره
 . العيون، إضافة إلى التعرف على االختصارات الطبية الشائعة االستعمال في المؤسسات الصحية

 :أهداف المساق
حاالت أن يتعرف على المطلحات األساسية في المجال الطبي المتعلقة بجسم اإلنسان وأجهزته المختلفة وال .1

 .المرضية ذات العالقة
 .أن يتعرف على المصطلحات األساسية في مجال القلب والقنوات البولية والتناسلية .2
أن يتعرف على المصطلحات األساسية في المجاالت الخاصة باألعراض المرضية والتشخيص والعالج  .3

 .واإلحصاء
كيفه، وأمراض الوالدة والحمل وفي أن يتعرف على المصطلحات األساسية في مجال نمو الجسم وتطوره وت .4

 .مجاالت طب األطفال والعيون
 .أن يتعرف على االختصارات الطبية الشائعة االستعمال في المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية .5

  :مبادئ العالقات العامة .2
عالقات العامة، بيان مفهوم وأهمية العالقات العامة، وماهية العالقات العامة وطبيعتها، وتنظيم وظيفة ال

، وجماهير المنشأة، وبرامج العالقات العامة، والجمهور والرأي العام، مع الزبائن واالتصاالت ووسائل االتصال
العامة في  مداخل ممارسة العالقات العامة في منشآت األعمال، والعالقات العامة في المستشفيات، والعالقات

يفية إدارة أنشطة العالقات العامة المختلفة في القطاع الصحي من ، كما يتناول المساق كالمؤسسات االجتماعية
 .مؤتمرات وورش عمل صحية

 :أهداف المساق
 .تزويد الطالب بأساسيات العالقات العامة من حيث مفهومها وتطورها وأهميتها .1
مي للمؤسسة  تزويد الطالب بأساسيات العالقات العامة وذلك فيما يتعلق بأهدافها وموقعها في الهيكل التنظي .2

 .والشروط الواجب توفرها في رجل العالقات العامة
تزويد الطالب بمعلومات عن االتصال وذلك فيما يتعلق بطبيعته والشروط الواجب توافرها في االتصال الجيد  .3

 .ووسائل االتصال



 

 .تزويد الطالب بمعلومات عن جماهير المنشأة وبرامجها والرأي العام .4
 .عن مداخل ممارسات العالقات العامة في المنشأة العامة والخاصةتزويد الطالب بمعلومات  .5
كيفية إدارة أنشطة العالقات العامة المختلفة في القطاع الصحي من مؤتمرات تزويد الطالب بمعلومات عن  .6

 .وورش عمل صحية
  :طبية لغة إنجليزية .3

شرة نصوص مختارة تتعلق بالصحة قراءة ع: القراءة المكثفة واالستماعيقوم الطالب من خالل هذا المساق ب
كلمة مع التركيز على المعلومات الواردة في كل  811-411والمواضيع الطبية يتراوح طول كل منها ما بين 

 251-151قراءة كتاب تتراوح صفحاته  ما بين : القراءة الشمولية ، منها والتراكيب والتفصيالت  اللغوية األخرى
معرفة جذور الكلمات الطبية والمقاطع : المهارات الدراسية، أو مجال تخصصه ادته بمهنة الطالبصفحة تتعلق م

الالتينية واليونانية التي تلصق بتلك الجذور لتكوين المفردات والمصطلحات الطبية المختلفة، تدوين المالحظات 
وكذلك استعمال  من أجل كتابة الملخصات ومعرفة الموضوع الرئيسي والتفاصيل الداعمة له في قطع االستيعاب،

 .مرافق المكتبة بنجاعة
 :أهداف المساق

أن يقرأ ويستوعب موادًا علمية صحية وطبية تتراوح ما بين الجداول البيانية الطبية والوصفات الطبية وصوال  .1
 .إلى المقاالت والنصوص الطبية التخصصية

خرين العاملين في المجال الصحي أن يقوم بالتخاطب بذكاء وباللغة االنجليزية مع األطباء ومع زمالئه اآل .2
 .حول مواضيع ذات اهتمام مشترك

 .أن يكتب فقرات ومواضيع إنشاء وتقارير قصيرة باللغة االنجليزية تتسم بالتنظيم الجيد .3
أن يتعرف على المقاطع االبتدائية الالتينية واليونانية وكيفية ارتباطها بجذور الكلمات لتكون معًا عددا  .4

 .ت الطبيةضخمًا من المصطلحا
دقيقة ويدون مالحظات حول محتواها ويعيد  15-11أن يستمع إلى محاضرة قصيرة باللغة االنجليزية مدتها  .5

 .صياغة المعلومات على شكل جدول ثم يقوم بعرضها شفويا بشكل متكامل
 .أن يتمكن من إكمال الجداول والرسوم البيانية المتعلقة بالمهن الصحية .6

  :(2+ ) (1)سجالت طبية  .4
تاريخ السجالت الطبية وأنواعها، تعريف السجل الطبي وأهميته، محتويات ونماذج السجل الطبي، النماذج الطبية 
األساسية، قسم السجالت الطبية، قراءة وتعبئة عينات مختلفة من النماذج وسجالت المرضى، قراءة التقارير 

لي لألمراض، نظام اإلحصاءات الطبية، الوسائل الطبية والتعامل معها، أنواع التقارير الطبية، التصنيف الدو 
 .الحديثة في السجالت الطبية، الجوانب القانونية في السجالت الطبية



 

 :أهداف المساق
أن يتعرف بشكل موجز على تاريخ السجالت الطبية في العصور المختلفة مع التركيز على التقدم في القرن  .1

 .العشرين
 .اعها وأغراضها وصفاتها العامة والمعلومات األساسية فيها أن يتعرف على السجالت الطبية وأنو  .2
 .أن يتعرف على محتويات السجل الطبي وفوائده بالنسبة للمريض والطبيب والمؤسسة الصحية .3
أن يكتسب القدرة على إعداد وتعبئة النماذج الخاصة بالسجالت الطبية من أجل إعداد السجل الطبي الكامل  .4

 .وبة فيهووضع كافة الوثائق المطل
 .أن يصمم نماذج طبية مختلفة األغراض مستخدمًا المعلومات النظرية التي تعلمها .5
 .أن يجمع ويصنف ويحلل البيانات والمعلومات الطبية األساسية حسب األصول العلمية .6
 .أن يعرف مهام العاملين في أقسام السجالت الطبية ويطبق األخالقيات المهنية للعاملين في تلك األقسام .7
ن يعرف فئات العاملين في قسم السجالت الطبية ومهام كل فئة ويصف التنظيم اإلداري لقسم السجالت أ .8

الطبية في مستشفى عام وفي مركز صحي ويحدد العالقة بين الطبيب واإلداري والفئات العاملة في قسم 
 .السجالت الطبية

لمواد المستعملة في المحافظة على أن يعرف ترتيب الفهرس المركزي للمريض ويعرف الطرق واألدوات وا .9
السجل الطبي المركزي ويطبق النظام األبجدي والصوتي لحفظ السجالت الطبية وأن يعرف ويذكر الهدف 

 .من الرقم الفهرسي
أن يتعرف على طرق حفظ الملفات وصيانتها ويشرح األساليب المختلفة لفهرستها وحفظها ومزايا ومساوئ  .11

 .كل طريقة منها
ويكون قادرًا على مناقشة اإلجراءات المختلفة لحفظ الملفات الطبية ورقابتها واستخراجها ومتابعتها أن يتعرف  .11

 .وصيانتها
أن يتعرف على اآلالت المستخدمة في إعداد وحفظ السجالت الطبية وحسنات وسيئات كل منها، وأن  .12

عداد السجالت يكتسب أيضًا مهارة استخدام الطرق اآللية واأللكترونية  الحديثة في معا لجة المعلومات وا 
 .الطبية في المراحل المختلفة

 .أن يدرك الفرق بين نظامي التسمية والتصنيف والصفات األساسية لكل منهما .13
عدادها وكذلك إعداد بعض اإلحصاءات الطبية .14  .أن يكتسب القدرة على قراءة التقارير الطبية وا 
قوق كل من المريض والمستشفى في محتويات السجل أن يتعرف على الوضع القانوني للسجالت الطبية وح .15

 .الطبي
 



 

  :مبادئ الصحة العامة .5
مفهوم الصحة العامة، العناصر األساسية في مجال الصحة العامة، مستويات الرعاية الصحية، رعاية األمومة 

ض وطب المناطق والطفولة، صحة البيئة، الصحة المهنية، الصحة المدرسية، التغذية، األمراض الوبائية، األمرا
 .الحارة، الحجر الصحي ، المواجهة والوقاية، التثقيف الصحي، خدمات الصحة العامة

 :أهداف المساق
 أن يتعرف على المفهوم الشمولي للصحة العامة ويولي االهتمام للجانبين الوقائي والعالجي للرعاية الصحية .1
 .أن يتعرف على طرق انتشار المرض وطرق الوقاية من مخاطر األمراض الشائعة .2
 .أن يتعرف على مستويات الرعاية الصحية وأنماط تقديمها وطرق االستفادة منها .3
 .أن يقدر أهمية البيانات الصحية وطرق جمعها واالستفادة منها .4
 .اية الصحية المطلوبة لكل فئةأن يتعرف على المشاكل الصحية للفئات العمرية المختلفة والرع .5
 .أن يدرك أهمية وأساليب التثقيف الصحي .6
 .أن يكتسب معلومات مهمة عن صحة البيئة والصحة المهنية والمدرسية وخدمات الصحة العامة .7

  :أنظمة المعلومات الصحية .6
الصحية، ترقيم تصميم نماذج القيود الصحية المناسبة حسب الحاجة، إعداد قوائم البيانات ووحدات السجالت 

رقم )ونظام الوحدة ( تسلسل األرقام  في العيادات أو المراكز) وفهرسة السجالت وتشمل معرفة النظام المتتالي 
ونظم الفهرسة الصحية بشكل عام، مراقبة القيود الصحية وتشمل معرفة الطرق المتبعة في استخراج ( الملف

خراجها ومتابعة المل عدادها وا  عادته إلى مكان حفظه بعد االنتهاء من استخدامه وطرق الملفات الطبية وا  ف وا 
حفظه، العالقة مع الدوائر الصحية األخرى وتشمل الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي ولوائح تسلسل العمل 
وأعداد العاملين ومؤهالتهم وفئاتهم، ونظم المعلومات الصحية ومصادرها وكيفية الحصول عليها ومعرفة فوائدها 

االتها وأهدافها وتقييم نتائج  عملياتها عن طريق معرفة البيانات اإلحصائية الخاصة بالوالدات والوفيات واستعم
والعجز في الفئات العمرية المختلفة باإلضافة إلى السجالت الطبية وصفاته الجيدة ووضوحها وقانونيتها واعتماد 

 .أنهاالدقة والتكامل فيها واستعمال االصطالحات المتفق عليها بش
 :أهداف المساق

أن يلم بالحقائق والمعلومات األساسية المتعلقة بنظم المعلومات الصحية ومعرفة مصادر تلك المعلومات  .1
 .وكيفية الحصول عليها في مجاالت المستشفيات والمراكز واإلدارة والبحوث الصحية

 .أن يتعرف على أساليب نظم المعلومات الصحية ويتفاعل معها .2
 . هارة العملية والنظرية التي تؤدي إلى تحسين أدائه الوظيفي وفق التقنيات الحديثةأن يكتسب الم .3
 .أن يعرف طرق تبويب المعلومات الصحية وطرق تحليلها وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة .4



 

 أن يلم بالحقائق والمعلومات األساسية المتعلقة بنظم المعلومات الصحية وتطبيقها عملياً  .5
 طرق ترقيم وفهرسة السجالت وكذلك طرق مراقبة القيود الصحيةأن يتعرف على  .6
 .أن يكتسب المهارات األساسية في تصنيف القيود الصحية واعتماد الدقة والتكامل في إعداد السجالت الطبية .7
أن يتعرف على المؤسسة وهيكلها التنظيمي ودوائرها الصحية األخرى ولوائح تسلسل العمل والوصف  .8

 .ن وفئاتهم ومؤهالتهمالوظيفي للعاملي
  :مبادئ علم التشريح ووظائف األعضاء .7

، الجهاز الحركي ويشمل العظام والعضالت والمفاصل، الخلية وأنسجة الجسم األساسيةيتناول هذا المساق مفهوم 
 الجهاز الدوري ويشمل رسم ووصف أجزاء القلب، وشرايين وأوردة الجسم الرئيسية، ووصف الدورة الدموية البابية
وأهميتها في عملية التمثيل الغذائي، وصف الشعيرات الدموية ومعدل ضغط الدم في أجزائها المختلفة، ووصف 

الجهاز التنفسي ويشمل وصف أجزائه وموقعها في الجسم ، لرئيسية للعقد اللمفاويةاألوعية اللمفاوية والمجموعات ا
ائية، وشرح العالقة التشريحية والوظيفية بين والدور الذي يلعبه كل جزء منها ووصف تركيب الحويصلة الهو 

الجهاز الهضمي ويشمل وصف تجويف الفم والغدد اللعابية، ، ي وكال من الجهاز الهضمي والدوريالجهاز التنفس
رسم ووصف أجزاء القناة الهضمية، رسم ووصف لتركيب الكبد والقنوات الصفراوية، ورسم ووصف لتركيب غدة 

قة التشريحية هاز التناسلي ويشمل رسم ووصف أجزاء الجهازين البولي والتناسلي والعالالج، البنكرياس وقناته
حدة التشريحية الو )رسم ووصف قطاع طولي في الجامعة، ورسم ووصف أجزاء النفرون  والوظيفية بينهما،
 .الجهاز العصبي، الغدد الصماء والتكاثر، (والوظيفية للكلية

 :أهداف المساق
إلى تعريف الطالب بالتركيب المجهري لألنسجة الرئيسية  البرنامجلطلبة  ووظائف األعضاء يحتهدف مادة التشر 

للجسم واكتسابه معرفة بتركيب أجهزة الجسم المختلفة وأماكن تواجدها في جسم اإلنسان  مما يمكنه من استيعاب 
 .علوم أخرى مثل علم وظائف األعضاء وعلم األمراض، الخ

  :إدارة صحية .8
التخطيط الصحي ووضع البرامج الصحية وتشمل ، ودورها في نجاح المشاريع الصحية إلدارة الصحيةتعريف ا

السياسة الصحية الوطنية ومفهوم هدف تحقيق الصحة للجميع واألهداف العامة واألهداف المرحلية 
علومات نظام جمع المعلومات الصحية وتشمل البيانات الصحية والم، واالستراتيجيات لتحقيق األهداف

اإلحصائية الحيوية، كيفية الحصول على المعلومات والتأكد من صحتها واالستفادة منها، تعبئة النماذج 
اإلحصائية المختلفة وتحليلها، إعداد الكتب الرسمية وكتابة التقارير الصحية الدورية، التبليغ عن األمراض 

نشطة المختلفة، إعداد تقارير الزيارات الميدانية السارية والمعدية، إعداد وتنظيم وحفظ السجالت الخاصة باأل
مسؤوليات الكوادر الصحية وتشمل الوصف الوظيفي للكواد الصحية ، (تحويل المرضى إلى الطبيب)واإلحالة 



 

اإلمداد والتزويد ويشمل طلب األجهزة واللوازم، تخزين وحفظ األدوية واالوازم الطبية وصيانة األجهزة ، المختلفة
الرقابة المستمرة وتفقد المعدات والجرد السنوي، تأمين االحتياجات الكافية من األدوية والعقاقير والمعدات، 

األساسية وترشيد االستهالك، تزويد المراكز الصحية بما تحتاجه من األجهزة واللوازم الطبية وطريقة تقدير 
مركزي والالمركزي، والهدف من اإلشراف والرقابة ويشمل تعريف اإلشراف ال، وحساب االحتياجات الشهرية

التدريب واألبحاث ، وغاياتها والفوائد المرجوة منها أهدافها: اإلشراف والرقابة، والزيارات اإلشرافية في الميدان
ويشمل تدريب وتأهيل الكوادر الصحية قبل العمل، والدورات التنشيطية أثناء العمل، والتدريب الميداني واكتساب 

تقييم الكوادر الصحية ويشمل تعريف التقييم ، إجراء البحوث الصحية في الميدان والمشاركة فيالمهارات الجديدة، 
دارة الندوات، وتدقيق السجالت والبيا نات اإلحصائية والتقارير وفوائده، الهدف من التقييم، وشرح طرق التقييم، وا 

 .الوطن القطاعات الصحية األخرى في، التنظيم اإلداري لوزارة الصحة، الدورية
 :أهداف المساق

 .أن يعرف اإلدارة الصحية ومضمونها العام ودورها في إنجاح المشاريع الصحية .1
 .أن يلم بالتخطيط الصحي ووضع البرامج واإلشراف عليها ومتابعة تنفيذها .2
 .أن يتعرف على التنظيم الهيكلي لوزارة الصحة ودورها في إعداد وتنفيذ البرامج الصحية .3

  :أتمتة مكاتب .9
تعريف مجتمع : ذه المادة هي مادة مشتركة مع تخصص إدارة وأتمتة المكاتب وهي تركز على ما يليه

المعلومات وخصائصه وتطوره، البيئة المكتبية، المكتب التقليدي، التخطيط ألتمتة المكتب ويشمل تطبيق أسلوب 
مة في المكتب الحديث ومكوناتها المكتب الحديث والتخطيط من ناحية أسلوب العمل والتطبيق، األجهزة المستخد

وطبيعة استخدام كل منها، نظام المعلومات المكتبي وخصائصه، التكامل المكتبي، وظائف نظام المعلومات 
دارة الوثائق اإللكترونية  المكتبي ويشمل إدارة الوثائق والتعرف على الوثائق وأنواعها والتحكم في تدفق األوراق وا 

رسالها بالفاكس والبريد الصوتي بأنواعه والبريد اإللكتروني داخل والتعامل مع المراسالت وا ستالم الرسائل وا 
المؤسسة وخارجها، والعمل المكتبي المركزي والموزع بما في ذلك المعالجة المجزأة والموزعة وشبكات الحواسيب 

لية والمتسلسلة والتوصيل مع وأدواتها والشبكة العنكبوتية ونت سكيب وأطراف الشبكات والمودم والتوصيالت المتتا
 .الفاكس واألجهزة األخرى والمتحكمات والمجسات

 :أهداف المساق
 .تعريف الطالب بأسلوب العمل الحديث ضمن مجتمع المعلومات .1
 .تعريفه بدور المكتب الفاعل في مجتمع المعلومات .2
 .ةتعريف الطالب بالمكتب التقليدي وطرق تحويله إلى مكتب حديث باستخدام األتمت .3
 .التعرف على األجهزة الموجودة في المكتب الحديث .4



 

 .تعريف الطالب بأهمية التنسيق في العمل المكتبي للوصول إلى المكتب المتكامل .5
 .تعريف الطالب بمواصفات وأشكال الوثائق .6
 .تعريفه على أساليب المراسالت بأشكالها األلكترونية وغير األلكترونية .7
 .لمكتبية من كونها مركزية أو موزعةتعريف الطالب بأنواع األعمال ا .8
 .إبراز أهمية دور الحاسوب وتوابعه في المكتب الحديث .9

 :أخالقيات المهن الطبية وتشريعاتها .11
نشأة أخالقيات المهن الطبية ومعايير السلوك المهني ومبادئ يتعرف الطالب من خالل هذا المساق على 

لمحافظة على الطبية وعالقتها بالمجتمع وسبل تطويرها واوأخالقيات المهن الطبية ومصادرها، وطبيعة المهن 
المريض، المريض المحتضر، )حقوق المجموعات ، أسس اآلداب المهنية والتمريض، رفعتها وسمو رسالتها

المجال  الصفات الشخصية والمهنية للمرضة وللعامل في، (الممرض، الشاهد على وصية مريض يحتضر
بعض القضايا التي تحصل في ، قضايا شرعية وأخالقية في المهنة حدوث كيفية التعامل في حالة، الصحي

العمل وتشمل اإلهمال والتقصير، انتهاك الخصوصيات، التشهير والطعن، الضرب واالعتداء، اإلكراه على عمل 
التطرق إلى بعض القضايا التي أثارت نقاشات في أخالقيات العلوم الحياتية مثل زرع ، شيء غير مرغوب فيه

األعضاء، الموت الرحيم، مساعدة المرضى من قبل الطبيب على الموت، المساعدة على اإلنجاب بالطرق 
تعريف دستور آداب المهنة، فوائد دساتير المهنة والتعرف على ، واألبحاث على اإلنسان والحيواناتالصناعية، 

 .التي تنظم العمل في المهن الصحية التشريعات والقوانينإضافة إلى ، بعض الدساتير األخالقية للمهن الطبية
 :أهداف المساق

 .أن يتعرف على نشأة أخالقيات المهن الطبية .1
 .أن يتعرف على مبادئ أخالقيات المهن الطبية ومصادرها .2
 .أن يعرف ما هو المقصود بدستور أخالق المهنة وأهمية دراسته .3
 .أن يصبح قادرًا على التعامل مع بعض القضايا األخالقية .4
 .رف على طبيعة المهنة وعالقتها بالمجتمع وسبل المحافظة على رفعتها والرقي بهاأن يتع .5
 .أن يطلع على حقوق الممرض، حقوق المريض وحق المريض المحتضر .6
 .أن يدرك األبعاد اإلنسانية واالجتماعية واألخالقية للمهنة في المجتمع الفلسطيني .7
 .أن يميز المواصفات المطلوبة للمستشفى المثالي .8
 . ن يعرف تاريخ وتطور التمريض في الوقت الحاضرأ .9

أن يتعرف على بعض المنظمات والجمعيات التي تهتم بمجال أخالقيات المهن الطبية وبعض التشريعات  .11
 .الصادرة عنها 



 

  :إسعاف أولي .11
األسباب المؤدية إلى اإلصابات من كوارث طبيعية وحروب وحرائق وحوادث سيارات ومشاجرات وغرق وسقوط 

ارتفاعات وتسمم وأوبئة، اإلصابات حسب أسبابها وموقع المصاب والتعاون مع المسؤولين اآلخرين وعدد  من
المصابين وتحديد أولويات العناية حسب شدة اإلصابة أو المرض، ونقل المريض أو المصاب من األماكن 

إلى أقرب مركز طبي، أولويات  الخطرة والعناية به حسب إصابته أو مرضه وتقديم اإلسعاف األولي له لحين نقله
تقديم العناية بين المرضى، أولويات تقديم العناية لإلصابات المختلفة، مواد اإلسعاف األولي، وطرق إسعاف 

الجهاز التنفسي، النزف، الصدمة، الجروح، الكسور، إصابات المفاصل، الحروق، التسمم، )الحاالت المختلفة 
 (.األمراض المفاجئة

 :أهداف المساق
 . أن يتعرف على المعلومات النظرية لمادة اإلسعاف األولي .1
 .أن يدرك أولويات العناية بالمرضى أو بإصابات المريض المتعددة لحين نقله إلى المستشفى .2
 .أن يتدرب على التطبيقات العملية الممكنة لإلسعاف األولي وذلك على نماذج مجسمة .3
المستشفيات وبزيارات أيضًا لمديرية الدفاع المدني والمطافئ أن يقوم بزيارات ميدانية ألقسام الطوارئ في  .4

 .للتعرف على إمكانياتها ومعرفة مدى المساعدة التي يمكن أن ترسل إلى مكان اإلصابة
أن يقوم بزيارة المستشفيات المختلفة لمشاهدة المرضى الذين أصيبوا بحوادث أدت إلى تعطيلهم تعطياًل كبيرًا  .5

مكانية تفادي اإلصابات أو تخفيفها عند ومعرفة مالبسات الحاد ث وما تم عمله للمريض في مكان الحادث وا 
 .مريض في حوادث مشابهة

 .أن يشارك في حاالت إسعاف حيوية تحت اإلشراف .6
 .أن يلم باألسباب الشائعة المؤدية إلى اإلصابات .7
 .الكبيرة أن يكون قادرًا على وضع أولوية تقديم اإلسعاف لمختلف المصابين في الحوادث .8
 .أن يكون قادرًا على تنظيم حسن سير العمل والتعاون مع الفئات األخرى المشاركة في عملية اإلسعاف .9

  :علم األمراض .12
يتطرق هذا المساق إلى أساسيات العمليات الفسيولوجية المرضية الخاصة باألمراض المختلفة وتأثيرها على 

ودراسة مسببات األمراض والعالمات واألعراض ، والدوري أجهزة جسم اإلنسان مثل الجهاز الهضمي والتنفسي
أعد هذا المساق ، المرضية الناتجة عن التغيرات الفسيولوجية، وكذلك دراسة طرق العالج المناسب لهذه األمراض

طالب الشرح المفصل عن األمراض المختلفة وتأثيرها السلبية على أعضاء جسم اإلنسان وأجهزته الإلعطاء 
 .ثل األمراض الصدرية، وأمراض القلب والشرايين، األعصاب والعظام والسرطانالمختلفة م

 



 

 :أهداف المساق
التعرف على االلتهابات والخمج وأنواعها ، تعريف علم األمراض في نهاية هذا المساق سيكون الطالب قادر على

وفي نهاية هذا ، الغرغرينا والتورم وأمراض العظام وغيرها من المضاعفات والجلطات واالنسدادات وأنواعها
. ويحدد كيفية التعامل اإلنساني مع المرضى حسب حاالتهم. المساق سيكون الطالب ملما بمفاهيم علم األمراض

مرض السكري على جسم اإلنسان وتوجيه المريض كي ينتظم في  بعض األمراض مثل وُيعرف جيدًا تأثير
 .الحمية الغذائية

  :تطبيقات حاسوب .13
وتشمل عمليات تنسيق الحروف والجمل والفقرات  Microsoft Word: ركز على البرامج التاليةهذه المادة ت

دارة الملفات، ودمج  عداد الجدولة والهوامش وتنسيق الصفحات والمستندات وتنسيق الجداول واألعمدة، وا  وا 
يانات، وكذلك على كما تركز المادة على أمن الب. المستندات، والعمل مع الرسومات وغيرها من التطبيقات

 MS PowerPoint, MS Outlook, MS Excel, MS Access, Internet: البرامج التالية وما يتعلق بها
 :أهداف المساق

 .اإللمام بالمفاهيم األساسية لمعالجة النصوص .1
 .العمل مع المستندات وتنسيقها واستخدام أدوات الرسم المختلفة .2
 .وعرضها التعرف إلى إنشاء العروض والتحكم بها .3
 .كيفية التعامل مع التأثيرات على الصوت والحركة .4
 .Outlookاإللمام بأساسيات إدارة الوقت والبريد اإللكتروني من خالل برنامج   .5
 .التعرف إلى المستويات المختلفة ألمن البيانات .6
 .معرفة بعض التطبيقات البرمجية المختلفة .7
 .Excelاإللمام بالمفاهيم األساسية لمادة  .8
 (.فرز وتصفية وتجميع وتنقية) ل البيانات تحلي .9

 .التعامل مع التخطيطات والرسومات البيانية .11
 .اإللمام بالمفاهيم األساسية لقواعد البيانات والعمل ضمن الجداول .11
 .معرفة البرامج المحاسبية وكيفية التعامل معها .12

 
 
 
 



 

  :(2( + )1)تدريب ميداني  .14
 :ليةيهدف هذا المساق الى تحقسق األهداف التا

التدرب العملي على القيام بكافة المهام اإلدارية والتنظيمية المطلوب من السكرتيرة الطبية القيام بها في  .1
 . المؤسسات الصحية

التدرب العملي على طرق استقبال المرضى وتعبئة النماذج المختلفة الخاصة بسجالتهم الطبية وفتح الملفات  .2
 .لهم

عداد  .3  .وطباعة التقارير الطبية الرسميةالتدرب العملي على كتابة وا 
 .التدرب العملي على طباعة جميع أنواع المراسالت الخاصة بالمؤسسات الصحية بالعربية واالنجليزية .4
عادتها إلى أماكنها وطرق صيانتها .5  .التدرب على طرق حفظ السجالت الطبية وفهرستها واستخراجها وا 
 .حية والعيادات وطبيعة العالقات بين أقسامها المختلفةالتعرف على آلية عمل المستشفيات والمراكز الص  .6
التدرب العملي على استعمال المصطلحات الطبية الشائع استعمالها في المؤسسات الصحية من خالل  .7

التخاطب مع األطباء والممرضين والطواقم الطبية العاملة فيها ومن خالل التقارير الطبية التي ترد إلى قسم 
 .السكرتارية

ف على مستويات الرعاية الصحية التي تقدمها المؤسسة التي يتم التدرب فيها وعلى طرق الوقاية من التعر  .8
 .مخاطر األمراض الشائعة وأساليب التثقيف الصحي التي تتبعها

 .التدرب على طرق تبويب المعلومات الصحية وأساليب تحليلها .9
لمؤسسات الصحية ومع روادها من المرضى التدرب على التعامل بكياسة ومهنية مع جميع العاملين في ا .11

 .ومع جميع السجالت الطبية فيها وفقًا ألخالقيات المهن الطبية ومعايير السلوك المهني المتعارف عليها
التدرب على تنظيم العمل والتعاون مع كافة الفئات األخرى العاملة في المؤسسة الصحية لضمان حسن  .11

 . سيره وفقًا لألصول المهنية
 .المهارات النظرية على شكل مهارات عمليةتطبيق  .12
 .الحفاظ على سرية المعلومات التي تخص المؤسسة والمريض .13
 .التعرف على األنظمة والقوانين المتبعة في المؤسسات الصحية .14
 .التدريب على االنضباط ومعرفة قيمة الوقت .15
 .التعرف على كيفية االتصال والتواصل مع المريض وذويه ومع الطواقم الصحية .16
 .تطبيق كيفية ترتيب الملف الطبي والحفاظ عليه .17

 
 



 

 : اساليب البحث العلمي .15
باستخدام عينة  العلمية في المجال الصحيبحوث الاألسس العلمية الجراء  ساقيدرس الطالب خالل  هذا الم

 اختيار - تصميم البحث - تحديد الغرض البحثى - وأنواع البحوث ويشتمل المقرر دراسة أهداف. قياسية
 - دراسة حاالت - مقابالت  - استبيانات  - جداول: طرق تجميع البيانات - العينات والعوامل المؤثرة عليها

 .تحليل االختالفات والتباين - زيارات منزلية

 :أهداف المساق
 : من المتوقع أن يتمكن الطالب من مساقهذا ال انتهاءبعد 

 .بإجرائه تحديد أهداف البحث الذى يقوماكتساب القدرة على  .1
 .على تحديد المشكلة الرئيسية للبحث القدرة .2
 .تصميم للبحوث المختلفة وأهم أشكال التصميماستنباط كيفية  .3
 بالمعلومات األساسية عن جمع البيانات من األفراد والتجمعات اإللمام .4
 .يب البيانات وعرضها بطريقة سليمةتبو  .5
 .ت إحصائياً استنباط الطريقة االحصائية الصحيحة لتحليل البيانا .6
 .كتابة وصياغة التقرير النهائى للبحث العلمى .7

 :التخرج  مشروع .16
من خالل  السكرتاريا الطبية برنامجالتخرج في  مشاريعيتضمن هذا المساق تعليم الطلبة على كيفية إعداد 

 أبحاثهمز اإلشراف والتوجيه ومساعدة الطلبة على اختيار مواضيع البحث، واستخدام المنهجية العلمية في انجا
 .ابتداًء من تحديد المشكلة واألهداف والفرضيات ووصواًل الى النتائج والتوصيات

سيعتمدها،  منهجية البحث التي بيان، ويقوم بشرح سبب اختياره، مع بحثهويتعين على الطالب اختيار موضوع  
الب لمساعدته مشرفًا أكاديميا ويجد الط، حثالبكما يقوم بتحليل وتوليف وتقييم المعلومات وصياغتها في رسالة 

ويعد المساق مكونا إجباريا ضمن المقرر الدراسي، ويكمن الهدف من ورائه . طيلة مختلف مراحل مشروع البحث
العمل اإلداري في تلقين الطالب طرق إنجاز بحث علمي وردم الهوة ما بين النظرية والممارسة في مجاالت 

 .الطبي
 :أهداف المساق

 الطالب يختار حيثالطبية،  اإلدارية المشكالت تحليل على الطالب قدرة مدى قياس إلى قالمسا هذا يهدف
جراء البحث، خطة بإعداد الطالب يقوم ثم ومن المشرف، مع باالتفاق موضوعا  ثم ومن والتحليل الدراسة، وا 
 .المشرف مع فيها يتفق بطريقة الطالب مناقشة

 



 

 :اإلجبارية وصف مساقات متطلبات التخصص

  :اإلحصاء الحيوي .1
أنواع البيانات اإلحصائية واستعمال اإلحصاءات في مجال الصحة، ومصادر اإلحصاءات الصحية والحيوية، 
وجمع البيانات اإلحصائية وعرضها وتبويبها، والمبادئ األولية في االحتماالت، والنسب والمعدالت، ومقاييس 

إلى اإلحصاء االستنتاجي، واختبارات الداللة، واإلحصاءات  النزعة المركزية، ومقاييس التشتت والتباين، ومدخل
حصاءات الوالدات والوفيات وما يتعلق بهما  .الحيوية من تعداد عام للسكان وا 

 :أهداف المساق
 .أن يلم الطالب بمبادئ علم اإلحصاء ويعرف أهميته ومجاالت استعماله في األمور الصحية .1
لومات اإلحصائية ويعرف كذلك كيفية جمع المعلومات عن طريق أن يتعرف على المصادر التقليدية للمع .2

 .المسح والدراسة
أن يتعرف على طرق تصنيف هذه المعلومات وتبويبها وعرضها بأسلوب يظهر بوضوح ما يريد إظهاره من  .3

 .المعلومات متبعا لذلك األسلوب األنسب لعرض البيانات اإلحصائية
من احتساب الوسط والوسيط والمنوال وأن يعرف خواص هذه  أن يفهم معنى النزعة المركزية ويتمكن .4

 .المقاييس
 .أن يفهم معنى التشتت ويعرف طرق احتساب المقاييس المختلفة .5
 .أن يعرف المبادئ العامة من علم االحتمال .6
 .أن يعرف حدود احتساب الثقة للوسط الحسابي وأن يطبق نتائج دراسة عينة ممثلة على المجموع .7
جراء أن يفهم معنى  .8 المعدالت للوفيات والوالدات والخصوبة ومعدالت قياس المرض وتفسير تلك المعدالت وا 

 .المقارنات بين البلدان في أوقات مختلفة لمعرفة التغيرات  التي حدثت ومداها عبر السنين
أن يعرف طرق دراسة المشاكل الصحية والتوقعات المستقبلية واستخالص النتائج والمقاييس ألغراض  .9

 .تخطيط  في مجاالت الرعاية الصحيةال
 :علم األحياء الدقيقة .2

دراسة المفاهيم األساسية لألحياء الدقيقة حيث يعطي نبذة تاريخية عنه وأهميته في المجاالت يقوم المساق ب
 .اكما يعنى بدراسة بدراسة البكتيريا والفيروسات والفطريات والعدوى التي تسببها وكيفية السيطرة عليه .المتعددة

بهدف التركيز على طرق مختلفة من العدوى الميكروبية، وكذلك  كما يتطرق الى المفاهيم العامة عن علم المناعة
تم تصميم هذا المساق . طرق التشخيص والتحكم المستخدمة لمحاربة البكتيريا المختلفة والفيروسات والفطريات

العدوى وااللتهابات،  ،تصنيف الميكروباتو حياء الدقيقة أنواع الخاليا لأل: للتدليل على المواضيع التالية للطالب



 

دخول الكائنات الدقيقة ونقلها وعالقتها بالوقاية من ، وطرق (الفطرية والمكتسبة)انة وأهم نوعين من الحص
 .األمراض والسيطرة عليها

 :أهداف المساق
 :بعد انتهاء هذا المساق من المتوقع أن يتمكن الطالب من

 أفرع علم الميكروبيولوجيو ما يتضمنه و وبيولجي فهم مصطلح ميكر  .1
 معرفة األدوات المستخدمة في تشخيص الكائنات الدقيقة و معرفة تاريخ علم األحياء الدقيقة  .2
 تركيب كل منها وتصنيف األحياء الدقيقة إلي مجموعات و معرفة تقسيم الخاليا  .3
 .صفات كل مجموعة من األحياء الدقيقةو دراسة تركيب  .4
 بعض األمراض التي تسببها الميكروباتو ية حدوث المرض معرفة كيف .5
 .معرفة الفرق بين الفيروسات وباقي الميكروبات .6
 .دات الحيوية في داخل جسم اإلنسانفهم طريقة عمل المضا .7
 .تصنيفهاو معرفة عملية التعقيم  .8

 :علم النفس االجتماعي للمهن الصحية .3
 في الرعاية والممارسة المهن الصحية المختلفة في جتماعاال وعلم النفس علم ومفاهيم يتناول المساق أهمية

يركز . فيه يعيش الذي والمجتمع الفرد على والمرض الصحة أثر بحيث يمكن الطلبة من تقدير. األولية الصحية
 في العاملين في المهن الصحيةيتضمن المساق دور . للفرد المريض واالجتماعية النفسية اآلثار المساق علي
دارة دورهم في تخطيطو  الصحة الصحي علي التثقيف وأثر حة في مجتمعاتهمتعزيز الص  الرعاية خدمات وا 

 .فلسطين في الصحية
 :أهداف المساق

 :بعد انتهاء هذا المساق من المتوقع أن يتمكن الطالب من
 .في المهن الصحية المختلفة ح أهم مفاهيم ومصطلحات ونظريات علم النفس االجتماعييتوض .1
 .ى عالقة علم النفس االجتماعي بغيره من العلوم في علم النفس والعلوم األخرىالتعرف عل .2
 .فيه يعيش الذي والمجتمع الفرد على والمرض الصحة أثر تقدير .3
 .للفرد المريض واالجتماعية النفسية اآلثار معرفة .4
 .االلمام باألسس الطبية والسيكولوجية للسلوك .5
 .عراضه وخصائصهأو فهم المرض الذهنى  .6
 .وعلم النفس العصبى رفة االسس العلمية لعلم النفس الفسيولوجىمع .7

 


