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 دليل كلية الطب

2023-2022 
 :لجنة إعداد الدليل

 / رئيساً  سميح الصرايرةالدكتور  االستاذ  

 عضواً  /جهاد الشنيق ات  الدكتوراالستاذ  

 عضواً /الدكتور محمد سعيد

 عضواً /عبدهللا صادقالدكتور  

 عضواً  /اروي الرواشدةالدكتور  

 عضواً  ور محمد نوف ل/الدكت

 السيد محمد ذباح الجمل/ مدير دائرة تسجيل الكليات العلمية والدراسات العليا/ عضواً 

   /عضواشعبة تسجيل كلية الطب/وحدة القبول والتسجيلاألنسة غادة الكساسبة/رئيس  

   / عضواً   احمد المعايطة  البطال
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مالمعظحضرة صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين    
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الثاني ولي    حضرة صاحب السمو الملكي األمير الحسين بن عبد هللا
 العهد المعظم
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لمرحلة األساسية/ امبنى كلية الطب  

 

لمرحلة السريرية/ امبنى كلية الطب  
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 كلمة العميد

ً من طلبة كلية الطب تخطو الكلية بخطى ث ً على التأسيس وتخريج خمسة عشر فوجا ابتة نحو بعد عشرون عاما

حلة القادمة عنوان المر. التميز في مستوى الخريجين ورفد الوطن بمزيد من األطباء األكفاء على مستوى عالمي

شمل هو برنامج االبتعاث  والذي ي هاأولمحاور عديدة ة وعلى تميز والكفاءرفد الكلية بالمزيد من مقومات ال

األوروبي  ابتعاث المرشحين الى أرقى الجامعات العالمية في امريكا وبريطانيا وكندا واستراليا ودول االتحاد

ات تشكل أهم يزوثاني هذه المحاور هو استكمال البنية التحتية من أبنية وتجهلنظيروالذي يسير بشكل منقطع ا

درجات ثالثة م )الشهيد معاذ الكساسبة( والذي يحتوي على إنجاز مجمع القاعات الطبيةم إنجازات هذا العام, وت

, وكذلك تجهيز ةللمهارات السريري تجهيز وافتتاح مختبراً و ,للتطورات العلمية والطبية امواكب وثالثة عشرة قاعة

متزايدة من عاب األعداد الة  طالب  لتساهم في استيوالتي تتسع لحوالي سبعمائلالمتحانات القاعة المحوسبة 

اختاروا مؤتة   , وكذلك تركيب الطاوالت التشريحية المحوسبة , كل ذلك ليكون خدمة ألبنائنا الطلبة الذينالطلبة

                                              .القلم والسيف موضعاً لتلقيهم علوم الطب بكل ما تحمل من قوة وقدرة وتميز

 

ن المتفرغين ي( من أعضاء هيئة التدريس المتميز96في كلية الطب بجميع أقسامها ما يتجاوز )يقوم بالتدريس 

 الخدماتو للعمل في أقسام الكلية باإلضافة لعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس المشاركين من وزارة الصحة

سيع إمكانياتها وتسعى الكلية الستقطاب كفاءات جديدة وتو, القطاع الخاص بنظام العمل الجزئيالطبية و الملكية

                                                                                                         .  وتنويع مصادرها التعليمية

 

ً وبكل فخ النشاطات  الثقافي ومشاركتهم فياعتزاز أبنائنا الطلبة على تميزهم األكاديمي وروإننا تقدر عاليا

 المنهجية و الالمنهجية , من خالل المؤتمرات واللقاءات التي يعقدونها داخل وخارج لكلية الطب , وحصول

                                                                            .طالب الكلية على المركز الثاني في امتحان الكفاءة

                                                                       

دات في التعليم إننا نتطلع الى المزيد من االنجازات على المستوى المحلي والعالمي ونتطلع الى مواكبة كل المستج

منهم تجدهم ر الطبي لتطوير وتحديث خططنا الدراسية فخريجي كلية الطب تجدهم في كل انحاء الوطن وعدد كبي

   المميزة لهم  قد جابوا انحاء العالم وفي أرقى الجامعات الستكمال دراساتهم العليا وكلنا فخر واعتزاز بالتقارير

                                                                                                                 .وتفوقهم في دراستهم

 

.ك من أجل ذلكرفع سوية كلية الطب داخلياً وخارجياً وتقدم كل ما تمللتدخر جهداً الفخر بجامعتنا مؤته التي  كلنا  

  

نتمنى دوماً حفظ هللا االردن في ظل قيادة جاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين راعي مسيرة العلم والعلماء و

                                                                        .  بناءهالهذه الكلية المزيد من التميز بجهود أساتذتها وأ

  

سائد محمد ابراهيم الضالعين أ.د   

 

 عميد كلية الطب

2202-2023  
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 معلومات عامة
 

 جامعة مؤتة اسم الجامعة
 كلية الطب اسم الكلية 

  عرفات عوجان الدكتوراالستاذ  رئيس الجامعة
 الضالعينابراهيم سائد محمد االستاذ الدكتور  عميد الكلية

 مؤتة –الكرك  موقع الجامعة
 0096232386175  رقم الهاتف

  023-2375540 رقم الفاكس

 http://www.mutah.edu.jo/index.html الموقع االلكتروني 

 كتور في الطبد اسم التخصص 
بناء على تنسيب مجلس جامعة مؤتة في جلسته  نشاة الكلية 

, وقرار مجلس أمناء 18/4/2001المنعقدة بتأريخ 
  26/4/2001في جامعة مؤتة في جلسته المنعقدة 

من  23/2/2011( بتأريخ 102/5/2011قرار رقم ) رقم قرار اعتماد الكلية ألول مرة وتاريخه

في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم مجلس هيئة االعتماد 

 العالي في األردن 
قرار هيئة اعتماد مؤسسات التعيم العالي  رقم قرار الطاقة االستيعابية للتخصص وتاريخه

 طالبا 1758: 595/28/2021
في الفصل )األول( كلية عدد الطلبة الفعلي في ال

 (2022-2023للعام الدراسي )
 طالبا   2848 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mutah.edu.jo/index.html
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3220-2220  ت عامة عن الكليةمعلوما  

 االسم: كلية الطب /جامعة مؤتة

 األردن( 7)الكرك ص ب  /العنوان: مؤتة

 الضالعينابراهيم سائد محمد الدكتور  األستاذ عميد الكلية:

     دكتور أيمن المعضاديالمساعد ال نائب العميد للمرحلة األساسية: األستاذ 

  تاذ المساعد الدكتور أحالم الخرابشةالسانائب العميد للمرحلة السريرية: 

 فادي سواقدالدكتور  شارك: األستاذ الممساعد العميد لشؤون المستشفيات

  لدكتور أمل البطوشالمساعد ا: األستاذ واالمتحانات لشؤون الطلبةمساعد العميد 

  سمير محجوب: األستاذ الدكتور والتعليم االلكتروني الجودةلشؤون مساعد العميد 

  10األقسام العلمية: عدد 

  الباط 2848 : 2023-2022عدد الطلبة الكلي في الكلية 

 90عدد أعضاء الهيئة التدريسية في المرحلتين األساسية والسريرية بدوام كامل: 

 10ين للدراسة خارج وداخل المملكة: المبتعث عدد

 105: جزئيبدوام المدربين السريرين عدد 

 فا موظ 20عدد الكادر اإلداري:  

 6 عدد الكادر الفني:

 (MDدكتور في الطب )الشهادة الممنوحة:  
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 قسم الطبيب

 أقسم باهلل العظيم 

م م    ن المرل    ى عل    ى إ     تال  أجناس    هم  ك    ون م لص    ا لم    ن أع    الجهن أأ
وأأل أعمد  وأن أعمل جاهدا بكل ما أوتيت من معرفة لشف ائهم  ومذاهبهم  

وأن تقوم عالق اتي بهم  ارهم  وأن أحافظ على أسر  إلحاق أي أذى بهم    الى
    والرحمة والطهر والعفة  على أسس النق اء  

   
م لصا لكل من علمني هذه المهن ة  وأن ال أق وم ب عي عم ل ف ي  ون  كوأن أ

 نطاق مهنتي ال تبيحه شريعة هللا وقوانين البالد

 
  واستطاعتي    أن ألبي نداء الواجب في نطاق قدرتيو 

 

 وهللا على ما أقول شهيد

 

 

 

 

 



                                                 3202-2220الطب  دليل كلية             

 

   

10 

 جامعة مؤتة  /طبالرؤيا كلية  

 بيئة تعليمية صحية للتفوق المهنيكلية الطب  أن تكون  

 جامعة مؤتة  /طبالرسالة كلية  

المحلي ومكتسب األسس  ق ادر على التعامل مع المشاكل الصحية في المجتمع  آمن  و   كفؤ عامت ريج طبيب  
 بحث العلمي في مجال الطب مستقبالالمناسبة التي تؤهله للت صص وال

 أهدا  كلية الطب جامعة مؤتة

ق ادرين على التعامل مع المشاكل الصحية لألفراد والمجتمع  ذو كف اءة عالية  ت ريج أطباء عامين   .1
 المحلي ومؤهلين للت صص الدقيق وإجراء البحوث العلمية في فروع الطب الم تلفة.

م تلفة  لمستمر بعنشطته الالمساهمة في إثراء المعلومات الطبية العلمية عن طريق التعليم الطبي ا .2
 الدراسات العليا.واألبحاث الطبية و 

المساهمة في رف ع مس توى ال  دمات الطبي ة المقدم ة م ن   الل المستش فيات والمراك   الص حية   .3
  الق ائمة في المنطقة بالتعاون مع وزارة الص حة ومديري ة ال  دمات الطبي ة الملكي ة ف ي األردن

 .والقطاع ال اص
لتطوير الصحي من  الل النهوض بمس توى الرعاي ة الص حية األولي ة والط ب  المشاركة في عملية ا .4

 الوق ائي ومبادئ صحة البيئة في األردن و اصة في جنوب المملكة.

 القيم الجوهرية: 

 المسؤولية المجتمعية -
 الن اهة والشف افية -
 الريادة والتمي  -
 التحسين المستمرال -
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 النشأة والتأسيس

لطب في جامعة مؤتة بناء على تنسيب مجلس جامعة مؤتة في جلسته المنعقدة بتأريخ تم استحداث وإنشاء كلية ا

, 1998( لسنة 5/أ( من قانون الجامعات األردنية بموجب القانون رقم )6, وعمال بأحكام المادة )18/4/2001

لي أديب برئاسة معا 26/4/2001وقرار مجلس أمناء جامعة مؤتة في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 

 هلسا/نائب سمو رئيس مجلس األمناء بالموافقة على إنشاء كلية للطب في جامعة مؤتة. 

 /جامعة مؤتة البنية التحتية لكلية الطب

األساسةي  لكليةة الطةب الواقةع فةي حةرم جامعةة مؤتةة   تتكون كلية الطب في جامعة مؤتةة مةن مبنيةين وهمةا المبنةى

بينمةا يسةتعمل المبنةى األخةر والواقةع فةي حةرم مستشةفى الكةر  األساسةية ام والذي يستخدم من قبل العمادة واألقس

 . باالضافة الي مبني القاعات الدراسية )مجمع الشهيد معاذ الكساسبة( من قبل األقسام السريرية للكلية التعليمي

 

 ومصادر المعلوماتالجامعة مكتبة 

العامةة للجامعةة التةي تقةع فةي الحةرم الجةامعي. تضةم  أنشأت الجامعة مكتبة طبيةة متقدمةة تعتبةر جةزءا مةن المكتبةة

مجلة طبيةة متخصصةة. وتةرتبل المكتبةة  22إضافة لالشترا  في ا طبي اومرجع اكتاب 2500مكتبة الكلية أكثر من 

بخدمات االنترنت عن طريق حواسيب حديثة ومكمالتها وان المكتبة في تطور مستمر لتكةون مكتبةة طبيةة متميةزة 

    ة.في جنوب المملك

الخةةدمات الطبيةة الملكيةةة فةي تفةت  المكتبةة أبوابهةةا يوميةا للطلبةةة واألسةاتذة واألطبةةاء العةاملين فةي وزارة الصةةحة و

وللباحثين في مجال بحوث الدراسات العليةا فةي الجامعةة. إن مكتبةة الكليةة تضةم فةرعين األول فةي مكتبةة الجامعةة 

علةةوم الطبيةةة األساسةةية والفةةرع الثةةاني وهةةي مكتبةةة العلةةوم العامةةة فةةي الحةةرم الجةةامعي وتضةةم كتبةةا ومراجةةع فةةي ال

 كلية التمريض وتضم الكتب والمراجع الخاصة بالمواد السريرية.مكتبة السريرية وتقع في 

إضةةافة للكتةةب والمصةةادر المطبوعةةة فةةان بءمكةةان أعضةةاء الهيئةةة التدريسةةية والطلبةةة االطةةالع ومراجعةةة أال  

العلمية إلكترونيا من خالل قاعدة البيانات االلكترونية في مكتبة الجامعة والتةي  المصادر والكتب الطبية والمجالت

ن مكتبة الجامعة لهةا اشةترا  فةي العديةد مةن المواقةع االلكترونيةة إيمكن الوصول إليها من داخل وخارج الجامعة. 

ي وتنزيل الكثيةر مةن المقةاالت والتي يمكن من خاللها البحث والتقصوقواعد البيانات العالمية الطبية وغير الطبية 

 :  وأدناه عناوين لبعض هذه المواقع االلكترونية من المجالت والكتب االلكترونية.

 

Dissertations and thesis full text      http://proquest.umi.com/login 

E - books                                             http://site.ebrary.com/lib/mutahu 

Oxford Handbooks Online              http://www.oxfordhandbooks.com Lippincott 

Williams   & Wilkins       http://www.ovid.com 

Books @Ovid                                    http://www.ovid.com  

LWW Total Access Collection       http://www.ovid.com    

Evidence Base Medicine Reviews  http://www.ovid.com 

Jordan Electronic library of Medicine          www.elm.jo 

مساءا طيلة أيام الدوام  7.30صباحا إلى  8.30تفت  المكتبة الرئيسة في الجامعة أبوابها للطلبة يوميا من الساعة 

. الت تصويرتكييف وأ  مزودة بأجهزة حواسيب وأجهزة الرسمي وهي  

 

 قاعة المطالعة في مبنى العلوم األساسيةالمكتبة و

مجهةزة ومكيفةة ومهيةأة للطلبةة ويمكةن مةن  2م 100يوجد في مبنى العلوم األساسية قاعة مطالعةة بمسةاحة حةوالي 

الكتةب والمجةالت بتبة بالعديد من الرفو  ورفةدها خاللها االرتباط الكترونيا السلكيا باالنترنت. تم تجهيز هذه المك

http://proquest.umi.com/login
http://site.ebrary.com/lib/mutahu
http://www.oxfordhandbooks.com/
http://www.ovid.com/
http://www.ovid.com/
http://www.ovid.com/
http://www.ovid.com/
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مةع مركةز الحاسةوب فةي الجامعةة مبةدأيا االتفةا    العلمية التي تبةرع بهةا أعضةاء الهيئةة التدريسةية فةي الكليةة وتةم

فةي مبنةى العلةوم يوجةد ولتجهيز هذه القاعة بأجهزة حواسيب الستعمالها من قبل الطلبة وتمت الموافقةة علةى ذلةك. 

 للحاسوب الستعمال الطلبة.العين الساهرة  مختبر األساسية

-Videoإضةةةافة لةةةذلك يوجةةةد فةةةي مبنةةةى العلةةةوم األساسةةةية قاعةةةة كبيةةةرة مجهةةةزة للمةةةؤتمرات المنقولةةةة بالفيةةةديو )

conference roomوالتةةي تتةةي  االرتبةةاط بفعاليةةات ومنةةاظرات علميةةة حواريةةة مةةع كليةةات الطةةب األردنيةةة ) 

  المراكز البحثية داخل وخارج المملكة.  الجامعية وكذلك  ومستشفياتها

 

 مختبرات كلية الطب 

ومختبةر للحاسةوب األساسةية يوجد فةي مبنةى العلةوم  األساسةية فةي  كليةة الطةب ثمانيةة مختبةرات للقسةام العلميةة 

يشةر  وثالثة  مختبرات بحوث  إلجراء البحوث العلمية من قبل أعضةاء هيئةة التةدريس  Plastinationومختبر 

إن هةةذه  .المتطةةورة لجنةةة مةةن التدريسةةيين ذوي االهتمامةةات البحثيةةة وتضةةم الكثيةةر مةةن األجهةةزة البحثيةةة هةةاعلي

. وهةةي بحثيةةة حديثةةة المختبةةرات تتميةةز بالحداثةةة ومجهةةزة بمةةا تحتاجةةه المختبةةرات العلميةةة مةةن تجهيةةزات مختبريةةة

 المؤهل وتحت إشرا  األقسام المعنية. واسعة ومريحة ومكيفة صيفا وشتاءا ويتم متابعتها من قبل الكادر الفني 

كما يوجد في مبنةى العلةوم  السةريرية فةي كليةة الطةب مختبةر المهةارات السةريرية الةذي يحةوي العديةد مةن نمةاذج 

تحضةير نمةةاذج  كةةان يةتم فيةهفالتةابع لقسةم التشةري   Plastinationأمةةا مختبةر المانيكةان لتةدريب الطلبةة سةريريا. 

الم طاولتي استحديثاً تم قد و الستعمالها كنماذج تدريس للطلبة. Plastinationية بطريقة ألجهزة حيوانية أو إنسان

اضةةافة نوعيةةة فةةي التعلةةيم الطبةةي فةةي تخصةة   تكلشةةالتةةي ومةةن قبةةل قسةةم التشةةري   واألنسةةجة تشةةري  محوسةةبة 

 التشري  في الكلية. 

 تطوير البنية التحتية للكلية

  (لشهيد معاذ الكساسبة للقاعات الطبيةا معجم) لقاعات الدراسيةاإنشاء مجمع 

فقةد وجهةت رئاسةة ألخيةرة فةي السةنين ا ينلمقبولالراغبين في دراسة الطب االطلبة للزيادة الكبيرة في عدد بالنظر 

الجامعة الى المكتب الهندسي في الجامعة بءنشاء مجمع للقاعات الدراسية بثالث طوابةق وبمسةاحة إجماليةة بحةدود 

طالبةا للمةدرج وأربةع قاعةات دراسةية  250مةدرجات دراسةية بسةعة  3يضم الطابق األرضةي . مترا مربعا 4800

 4األخيةر يضةم ني الثةاطالبةا والطةابق  100قاعةات دراسةية بسةعة  8طالبا ويضةم الطةابق األول  120-100بسعة 

ي )األسةتاذ الةدكتور برعاية معالي وزير التعلةيم العةال 2017في شهر تموز ح المجمع افتتأتم لقد قاعات تدريسية و

 . عادل الطويسي(

 لإلمتحانات المحوسبة  اتإنشاء قاع

 

قاعةات لالمتحانةات المحوسةبة لطلبةة كليةة  تةم افتتةاحلضمان حسن األداء في اإلمتحانات وإقتصادا في النفقات فقةد 

، (حاسةوبا 650حاسةوبا لكةل قاعةة )المجمةوع  325بواقع قاعتين وبعةدد و 2018-2017 الطب في العام الدراسي

  بالنظام المحوسب. جميع االمتحانات في الكلية حيث تجرى حالياً 

 

   تطوير وتجهيز مختبر المهارات السريرية

 

وفةرت لةه  األجهةزة الضةرورية و 2001عنةد تأسةيس الكليةة فةي عةام  السةريرية  للمهةارات تةم إنشةاء نةواة مختبةر

 لتعزيةز التةدريب السةريريتوى على الكثير من التجهيةزات والمكان المناسب في مبنى العلوم السريرية للكلية وأح

للطلبة في المجاالت التي ال يمكن تغطيتهةا فةي التةدريب السةريري، وتوظيةف المختبةر فةي التةدريب المبكةر لطلبةة 

لرفةةع ورفةةده بالعديةةد مةةن المسةةتلزمات الضةةرورية  2015المختبةةر فةةي عةةام وتحةةديث تةةم تطةةوير العلةةوم األساسةةية. 

رات السريرية لدى الطلبة عبر اإلسةتفادة مةن هةذا المختبةر كتطبيةق عملةي اشةبه بمحاكةاة الواقةع ممةا مستوى المها

تحةديث  فةي سةتمراراالالتةي يقةدمونها وسةيتم مسةتقبال  اتينعكس ايجابا علةى نوعيةة خريجةي الكليةة وجةودة الخةدم

أجهةةزة قيةةاط ضةةغل زئبقيةةة  علةةىحاليةةا يحتةةوي المختبةةر  .الحديثةةة مسةةتلزماتبالمزيةةد مةةن الوتجهيةةزه لمختبةةر ا
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سةحب ووسماعات طبية وأجهزة فح  اإلذن والبلعوم وخافضات لسان وجهةاز فحة  الحنجةرة وأجهةزة إعطةاء 

لسةةماع ضةةربات القلةةب وصةةماماته وأخةةرى لسةةماع أصةةوات الرئةةة وعينةةات بالسةةتيكية إلجةةراء  وأربعةةة دمةةىالةةدم 

وعينات لمختلف مفاصةل الجسةم مةن اجةل الفحة   خياطة الجروح وعينات فح  اثدية واثدية تبين أورام مختلفة

والزر  داخل المفصل وعينات لحوض أنثى للتدريب على عملية الةوالدة وعينةات لجمةاجم أطفةال حةديثي الةوالدة 

 ودمى للتدريب على إجراء اإلسعافات األولية ومحارير لقياط درجة الحرارة وجهاز تخطيل القلب.  

 

 دليل كلية الطب 

 

ب وبصورة دورية الدليل الخاص بهةا الةذي يشةر  علةى إصةداره لجنةة خاصةة مةن أسةاتذة الكليةة تصدر كلية الط

بالتعاون مع وحدة القبول والتسجيل في الجامعة والتي تزود اللجنة بالمستجدات في األنظمة والتعليمات النافةذة. تةم 

 :اصدارات لحد االن وهي خمسةأصدار 

 2002-2001 كلية الطب النشأة والتأسيس   

  2008 كلية الطبدليل  

 2011 -2010 كلية الطب دليل   

  2014 -2013كلية الطب دليل  

  2018 -2017 -2016كلية الطب دليل  

  على موقع الكلية األلكتروني 2019-2018لكلية الطب الدليل األلكتروني المحدث 

  على موقع الكلية األلكتروني 2020-2019لكلية الطب الدليل األلكتروني المحدث  

  على موقع الكلية األلكتروني  2022-2021لكلية الطب الدليل األلكتروني المحدث 

يحتوي الدليل على المعلومات األساسةية المحدثةة التةي يحتاجهةا الطالةب والتدريسةي مةن خطةل دراسةية ومفةردات 

ل بها. كما يتضةمن الةدليل المناهج والمواد الدراسية واألنظمة والتعليمات الجامعية التي على الجميع االلتزام والعم

أهدا  وخطل األقسام العلمية في الكلية ومفردات المةواد التةي تةدرط ولوحةات الشةر  التةي تضةم أسةماء الطلبةة 

  .  الحاصلين  المتميزين

 اعتماد كلية طب مؤتة

قامت  بعد أن 2007لقد تم إدراج كلية طب مؤتة في دليل كليات الطب الخاص بمنظمة الصحة العالمية في عام 

عمادة الكلية رسميا بءرسال المعلومات المطلوبة عن الكلية إلى منظمة الصحة العالمية. وبدأت الكلية منذ عام 

بعمل دراسة التقييم الذاتي للكلية لهيكلها وبرامجها التعليمية من خالل تسع لجان رسمية شكلتها الكلية من  2008

 المعايير الوطنية لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في األردنأعضاء الهيئة التدريسية اعتمدت في عملها على 

(Higher Education Accreditation Commission ) 

 للفدرالية الدولية للتعليم الطبيثمانية ومعايير االعتماد ال

 (World Federation of Medical Education; WFME)   

دراسة التقييم الذاتي للكلية لهيكلها وبرامجها التعليمية من  بعمل 2008بدأت كلية الطب في جامعة مؤتة عام 

اعتمدت اللجان في عملها على المعايير الوطنية التسعة لهيئة اعتماد وعمادة الكلية  ة منشكلمخالل تسع لجان 

( وبدأت بدراسة Higher Education Accreditation Commissionمؤسسات التعليم العالي في األردن )

مناحي الكلية ذات العالقة لعمل دراسة التقييم الذاتي وتقديمه إلى الهيئة لغرض الحصول على االعتماد وتقييم 

الوطني. تم تقديم تقارير اللجان إلى اللجنة العليا لالعتماد في الكلية التي قامت بدورها بءخراج التقرير النهائي 

ومن ثم  2009تعليم العالي في األردن في تشرين الثاني للتقييم الذاتي للكلية ورفعه إلى هيئة اعتماد مؤسسات ال

للحصول على االعتماد الرسمي الوطني من الهيئة ومن ثم العمل للحصول على االعتماد الدولي  2010في أيار 

 (.  WFMEمن الفدرالية الدولية للتعليم الطبي )
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يدانية إلى الكلية التي قامت بها اللجنة المكلفة وبناءا على المعلومات المقدمة في التقييم الذاتي وبعد الزيارة الم

صدر أثر ذلك القرار المرقم  12/10/2010 - 10/10/2010باالعتماد الخاص للكلية لمدة ثالثة أيام في 

من مجلس هيئة االعتماد في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في  23/2/2011( بتأريخ 102/5/2011)

 مرار في اعتماد كلية الطب في جامعة مؤتة وللسنين الخمس القادمة". األردن الذي ن  على "االست

قامت اللجنة المكلفة باالعتماد الخاص بكلية الطب بجامعة مؤتة بالزيارة الميدانية الثانية إلى  4/6/2012وفي 

بتأريخ  2014لعام الكلية ومن ثم الزيارة الثالثة التي قامت بها لجنة اإلعتماد الخاص لكلية الطب في جامعة مؤتة 

وبعد تنفيذ التوصيات ونقاط التحسين الواردة في تقرير لجنة  14/10/2015في  ومن ثم الزيارة 14/9/2014

, صدر قرار مجلس الهيئة رقم 2014متابعة االعتماد الخاص للسنة الثالثة لكلية الطب في جامعة مؤتة للعام 

ستمرار في االعتماد الخاص وضمان الجودة لكلية الذي ين  على: "اال 28/10/2015تأريخ  565/24/2015

 الطب في جامعة مؤتة . 

لمتابعة  15/3/2017وتم اإلعداد والتهيئة للسنة الرابعة وعلى ضوء الزيارة التي قامت بها لجنة المتابعة في 

يات صدر قرار إجراءات التطوير والتحسين التي أجرتها وستجريها الكلية لتطبيق معايير االعتماد وتنفيذ التوص

باالستمرار في االعتماد الخاص وضمان الجودة للسنة الرابعة  6/4/2017( تأريخ 142/12/2017الهيئة الرقم )

قامت لجنة من الهيئة بزيارة الى الكلية لمتابعة إجراءات التطوير  9/9/2018لكلية الطب في جامعة مؤتة. وفي 

رقم  معايير االعتماد وتنفيذ التوصيات وصدر قراروالتحسين التي أجرتها وستجريها الكلية لتطبيق 

من الهيئة باالستمرار في االعتماد الخاص وضمان الجودة لكلية ( 24/10/2018تأريخ ) (478/40/2018)

  .  الطب في جامعة مؤتة للسنة الخامسة

 االعتمادات التي حصلت عليها الكلية

1- Higher Education Accreditation Commission (2018) 

  )هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في األردن(  

2- World Directory of Medical Schools 

3- Medical Board of California 

4- Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) 

5- WFME accreditation for four years. 

6- VSLO, still under processing 

 الشراكات المحلية واالقليمية والدولية

 جامعة كرايوفا برومانيا -1

 جامعة ميتشجان بالواليات المتحدة األمريكية -2

 جامعة كيبنجسان بماليزيا -3

 جامعة فالنسيا باسبانيا -4

 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا )اتفاقية للتدريب االختياري لطلبة السنة الخامسه( -5

تشفى الكر  ومستشفى البشير ومستشفى الفحي  المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة مثل مس -6

 وكذلك المستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية مثل المدينة الطبية ومستشفى االمير علي

 حصول كلية الطب على إعتراف المجلس الطبي في والية كاليفورنيا األمريكية

كلية الطب فقد قرر المجلس الطبي في والية في رسالة من المجلس الطبي في والية كاليفورنيا موجهة الى عميد 

كاليفورنيا الموافقة على االعترا  بالكلية اعتمادا على المعلومات التي أرسلت اليه من قبل الكلية واستنادا إلى 

(  للوالية وبالتالي فءن خريجي كلية طب مؤتة يحق 1)(a) 1314.1من األنظمة والتعليمات المرقمة  16الفقرة 
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لتحا  بالدراسات العليا في والية كاليفورنيا والتسجيل كأطباء سريريين أو كجراحين في تلك الوالية. لهم اآلن اال

 وللمزيد من المعلومات يمكن زيارة الرابل التالي للمجلس:

hoolshttp://www.mbc.ca.gov/Applicants/Medical_Sc 

 كلية طب مؤتة أفضل كلية علمية في الجامعة للعام الدراسي  2017-2016

ضةمن  2017-2016حصلت كلية طب مؤتة على المركز األول كأفضل كليةة علميةة فةي الجامعةة للعةام الدراسةي 

فةةي  2017-2016المسةابقة التةةي نظمتهةا عمةةادة شةؤون الطلبةةة فةي الجامعةةة الختيةار  أفضةةل كليةة للعةةام الدراسةي 

مجموعةةة الكليةةات العلميةةة ومجموعةةة الكليةةات اإلنسةةانية فةةي الجامعةةة. تةةم اختيةةار الكليةةة بنةةاءا علةةى مجموعةةة مةةن 

المعايير المحددة التي تشةمل خدمةة المجتمةع المحلةي والعمةل التطةوعي مةن خةالل مةا يقدمةه الطلبةة واألسةاتذة مةن 

عيةة ونشةاطاتهم الالمنهجيةة  المختلفةة فةي كليةاتهم خدمات للمجتمةع المحلةي. إضةافة إلةى المبةادرات الطالبيةة الجام

ونظافة الكلية والخدمات المقدمة فيها للطلبة وحصول الكلية على دروع أو كؤوط أو شهادات تقةدير فةي نشةاطات 

عطوفةة األسةتاذ رئةيس الجامعةة  22/5/2017داخلية أو خارجية. وقةد رعةى الحفةل الةذي أقةيم بهةذه المناسةبة  فةي 

إلةى عطوفةة  2017-2016الجائزة ودرع الفوز كأفضل كليةة علميةة فةي الجامعةة للعةام الدراسةي  الذي سلم بدوره

 عميد الكلية.    

 

 ية والطبية داخل المملكة وخارجهاالتعاون بين كلية الطب والمؤسسات التعليم

الكلية على اتصال هنا  تعاون قائم وواض  بين الكلية والمؤسسات التعليمية والطبية داخل المملكة وخارجها، ف

دائم مع كليات الطب في الجامعة األردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة الهاشمية حيث يتم التعاقد مع 

أعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية ذوي الخبرة العالية في بعض االختصاصات الطبية للمشاركة 

الصحية للمجتمع المحلي في مجال اختصاصهم. كما يساهم الكادر في تدريس طلبة الكلية وتقديم الخدمات 

مثل كلية التدريسي في الكلية بتدريس عدد من المساقات الطبية لكليات المجموعة الطبية األخرى في جامعة مؤتة 

 .التمريض وكلية الصيدلة وقسم العلوم المخبرية في كلية العلوم

الخدمات الطبية الملكية  ووزارة الصحة حيث يتم تبادل الخبرات في تم عقد اتفاقيات تعاون بين جامعة مؤتة و

مجال التدريب ألسريري لطلبة كلية الطب. ويقوم أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية بتقديم خبراتهم العالجية 

للمرضى المراجعين في العيادات االستشارية والمرضى الراقدين في مستشفيات هذه المؤسسات. كما تساهم 

الكلية في تلبية احتياجات القوات المسلحة األردنية من األطباء العامين واالختصاصات الطبية الكفؤة. وتساهم 

كلية طب مؤتة في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خالل المستشفيات و المراكز الصحية القائمة في 

http://www.mbc.ca.gov/Applicants/Medical_Schools
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لكية. وكذلك تساهم بءجراء المسوحات الطبية المنطقة بالتعاون مع وزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية الم

البحثية فيما يخ  األمراض المعدية واألمراض المزمنة غير المعدية في بعض مناطق محافظة الكر . ويشار  

هنا  تعاون قائم بين و الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في العمل الميداني المباشر لجمع البيانات الصحية المهمة.

تحاد الجامعات العربية وكذلك مع ممثلي منظمة الصحة العالمية في األردن ومنظمة اليونسكو كلية الطب وا

 Rigaمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا, وجامعة كريوفا في رومانيا وجامعة والمجلس الطبي األردني وال

Stardins University في التفيا ضمن برنامج االيراسموط بلس (Erasmus plus.)  

 ط المستقبلية لكلية الطبالخط

تسعى الكلية إلنشاء أقسام للدراسات العليا والتعليم المستمر وإلستخدام منظومة التعليم االلكتروني لتدريس الطلبة 

حيث ستربل هذه المنظومة مع المؤسسات الطبية التعليمية في المملكة. كما وتسعى الكلية لربل هذه المنظومة مع 

 ات العالمية.بعض المستشفيات والجامع

في مختلف ية عالات تسعى الكلية إلى زيادة طاقتها البشرية من خالل تعيين أعضاء هيئة تدريسية ذوي اختصاص

األقسام العلمية للكلية. وتوجد خطة مستقبلية واضحة إلرسال البعثات للدراسات العليا إلى الواليات المتحدة 

للحصول على الشهادات األكاديمية  لمراكز التدريب العالمية()مختلف ا بريطانياو األمريكية, كندا, استراليا

عودة كأعضاء هيئة والمهنية وللتدريب في اإلختصاصات السريرية في المراكز العالمية المرموقة مما يؤهلهم لل

دريسية في الكلية. وقد عاد إلى المملكة خالل األعوام السابقة العديد من المبعوثين وشاركوا في العملية الت تدريس

ً ستة مبعوثينويوجد  خارج المملكة يتوقع عودتهم للوطن خالل السنة أو السنتين على مقاعد الدراسة  حاليا

 المقبلتين. 

تتوجه كلية الطب ولتماسها المباشر مع المجتمع المحلي إلى عقةد دورات طبيةة ونةدوات ومحاضةرات ومةؤتمرات 

ضةمن واجباتهةا لخدمةة وتطةوير  خةدمات الطبيةة المحليةةوحمالت صحية تتعلق بمهنةة الطةب للنهةوض بمسةتوى ال

 .المجتمع المحلي

( Erasmus plus) االيراسموط بلس قسم الصحة العامة وبرنامج/وبالتعاون بين كلية الطب 2017وفي عام 

ام ل الطلبة اعتبارا من العاستقبفي ا وبدأفقد تم انشاء برنامج للدراسات العليا الماجستير في اإلدارة الصحية 

المجلس الطبي االردني الموافقة علي اعتماد الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير في قرر .2018-2017الدراسي 

البورد -جامعة مؤتة لتكون متطلب المتحانات شهادة المجلس الطبي االردني-ادارة الصحة العامة في كلية الطب

 االردني.

 :اعتماد برنامج االختصاص العالي

الموافقة علي برنامج االختصاص  25/9/2021في جلستة التاسعة بتاريخ  105القرار رقم بي اصدر المجلس الط

العةالي بالطةةب البشةري للبةةرامج الرئيسةية االربعةةة )الجراحةالعامةةة, الداخليةة العامةةة, امةراض االطفةةال و النسةةائية 

 .1/1/2022والتوليد( علي ان يكون التدريب في مستشفي الكر  الحكومي اعتبارا من تاريخ 

 

 أستحداث برنامج برنامج البكالوريوس المتداخل في العلوم الطبية االساسية 

( استحداث هذا البرنامج ليكون اضافة علميةة 528/2021/2922قرر مجلس العمداء في جامعة مؤتة بقرار رقم )

 .بحثية لكلية الطب لتكون علي قدم وسا  من المعاهد العلمية والبحثية علي مستوي العالم

 

 اعتماد مستشفي الكرك الحكومي في وزارة الصحة في مختلف التخصصات والمدد التدريبية 

برنةامج , واعتمةاد جامعةة مؤتةة 19/7/2022بتةاريخ  بناءا علي االتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة وجامعة مؤتةة

االختصةاص العةالي فةي كةل االختصاص العالي تم اعتماذ مستشفي الكر  الحكومي اعتمةادا اكاديميةا فةي برنةامج 

, الجراحةةة العامةةة, االطفةةال, النسةةائية والتوليةةد تمهيةةدا لتحويةةل المستشةةفي لتكةةون بمثابةةة مةةن اختصاصةةت البةةاطني

 المستشفي التعليمي لكلية الطب جامعة مؤتة.

 



                                                 3202-2220الطب  دليل كلية             

 

   

17 

 الحاكمية في كلية طب مؤتة

  منذ التأسيس  أسماء عمداء كلية طب مؤتة

 الفترة  االسم 

 10/9/2002 - 26/4/2001  )رئيس المجلس المؤقت( ونةأد خالد الطرا

 18/9/2004  -11/9/2002 أد نايف الغرايبة

 09/09/2005 -19/9/2004 أد إبراهيم بني هاني

 18/9/2007 -02/10/2005 أد أحمد التميمي

 22/11/2011 -19/09/2007 ءأد عادل أبو الهيجا

 01/09/2013 -22/11/2011 الدكتور بسام نشيوات 

 31/08/2015 - 01/09/2013 أد زهير عمارين 

 31/08/2017  - 01/09/2015 هاني مصلح الحمايدة كتوردال

 13/8/2019- 9/2017/    1 الدكتور عمر نافع 

 201931/8/2021-/ 01/09 هاني مصلح الحمايدة أد

 الي اآلن 1/9/2021 الضالعينابراهيم سائد محمد  أد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023- 2022 ل التنظيمي لكلية الطب/جامعة مؤتةالهيك
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    الضالعينابراهيم سائد محمد عميد كلية الطب: األستاذ الدكتور 

  مساعد الدكتور أيمن المعضاديمرحلة األساسية: األستاذ النائب العميد لل

  أحالم الخرابشة ةالدكتورالمساعد نائب العميد للمرحلة السريرية: األستاذ 

   أمل البطوش ةورالدكت مساعد: األستاذ اللشؤون الطلبة واالمتحاناتميد مساعد الع

     فادي سواقدالدكتور  شاركشؤون المستشفيات: األستاذ الممساعد العميد ل

  سمير محجوب الدكتور: األستاذ والتعليم االلكترونى الجودةلشؤون  العميد مساعد

 :رؤساء األقسام

    جيهان الجندي ةالدكتورالمشارك ية :األستاذ رئيس قسم األدوالقائم بأعمال 

       دكتور أشرف زغلولالرئيس قسم الصحة العامة: األستاذ القائم بأعمال 

           يوسف حسين    األستاذ الدكتوررئيس قسم التشريح واألنسجة واألجنة: 

   كتور شريف وجيهداألستاذ الالقائم بأعمال رئيس قسم الكيمياء الحيوية ووظائف األعضاء: 

 ايمان البطاينة ةاألستاذ المشارك الدكتور: واألمراضالقائم بأعمال رئيس قسم األحياء الدقيقة 

 رامي الدويري األستاذ المساعد الدكتوررئيس قسم األمراض الباطنية: القائم بأعمال 

   ضرمحمد خ األستاذ المساعد الدكتورالقائم بأعمال رئيس قسم النسائية والتوليد: 

   عماد ابو راجوح األستاذ المساعد الدكتورالقائم بأعمال رئيس قسم الجراحة العامة والتخدير: 

     مالك عبد الحكيم عياد األستاذ المساعد الدكتورالقائم بأعمال رئيس قسم الجراحة الخاصة : 

 رامي المجالي األستاذ المساعد الدكتورالقائم بأعمال رئيس قسم األطفال: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أسماء أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب
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  :واألجنة قسم التشريح واألنسجة

  رئيس القسم كولونيا / ألمانيا ( األستذ الدكتور يوسف حسين )دكتوراه في علم التشريح /جامعة -1

 جامعة المنوفية/ مصر(هالة المزار )علم االنسجة والخاليا/ ةاألستاذ الدكتور.2

 جامعة االسكندرية/ مصر(فردوس سرور )علم االنسجة وكيمياء خلوية/ ةستاذ الدكتور.األ3

 األستاذ المشارك الدكتور أيمن القطيطات )دكتوراه في علم األنسجة/جامعة ليدز/ المملكة المتحدة( .4

 /المملكة المتحدة(علم األعصاب والتشريح/جامعة نوتنغهامفي الدكتور عمر الرواشدة )دكتوراه المشارك األستاذ .5

. االستاذ المساعد الدكتور ايمن المعاضيدي )التشريح السريري التطبيقي من المجلسس العراقسي لتختصاصسات 6

 الطبية / جامعة النهرين/ العراق(

/ )دكتوراة في التشريح البشسري وطسب شسرعي األسسنان/جامعة دنسديامل البطوش  ةالمساعد الدكتور. االستاذ 7

 (ةالمملكة المتحد

محمسسسد السسسسيد )دكتسسسوراة فسسسي التشسسسريح البشسسسري واالجنة/جامعسسسة  . االسسسستاذ المسسسساعد السسسدكتور ابسسسو المعسسساطي8

 بنها/مصر(

محمسسسسود محمسسسسد )دكتسسسسوراة فسسسسي التشسسسسريح البشسسسسري واالجنة/جامعسسسسة  داليسسسسا ة. االسسسسستاذ المسسسسساعد السسسسدكتور9

 االسكندرية/مصر(

 

  :عضاءووظائف األواالحياء الجزيئية قسم الكيمياء الحيوية 

 األستاذ الدكتور جهاد الشنيقات )دكتوراه في العلوم الطبية /جامعة سيدني/استراليا( .1

)دكتوراه في علم األحياء الجزيئية/جامعة بوفالو نيويورك/الواليات المتحدة سمير محجوب األستاذ الدكتور  .2

 األمريكية(

 )رئيس القسم( زقازيق/مصر(األستاذ الدكتور شريف وجيه )دكتوراة علم وظائف األعضاء/جامعة ال .3

 الدكتور سميح الصرايرة )دكتوراه في الكيمياء الحيوية/ جامعة  لستر/المملكة المتحدة(األستاذ  .4

 ألمانيا( /هايدلبرغجامعة األحياء الجزيئية/ في الدكتورة نسرين رياض موافي )دكتوراهشارك األستاذ الم .5

 / مصر(جامعة بنهاالكيمياء الحيوية/ في كتوراههبه محمد عبدالكريم )د ةاألستاذ المساعد الدكتور .6

 الهدى عبد العزيز )دكتوراه في علم وظائف االعضاء/جامعة الزقازيق/ مصر(نور  ةاألستاذ المساعد الدكتور .7

 سيدني/أستراليا( وظائف األعضاء/جامعةأروى الرواشدة )ماجستير في علم  ةكتورالدالمدرس  .8

 

  :قسم األدوية

 مد السبوع )دكتوراه في علم األدوية/جامعة ليفربول/المملكة المتحدة(األستاذ الدكتور مح .1

 سائد محمد إبراهيم الضالعين )دكتوراه في علم األدوية/كوبا( دكتوراألستاذ ال .2

 الدكتور يوسف الصرايرة )دكتوراه في علم األدوية/جامعة برادفورد /المملكة المتحدة(األستاذ  .3

 )رئيس القسم( )دكتوراه في علم األدوية /جامعة الزقازيق/ مصر(الجندي جيهان الدكتورة األستاذ المشارك  .4

 نشوة حسن محمد أبو رية )دكتوراة علم االدوية/جامعة بنها/مصر( ةاالستاذ المساعد الدكتور .5

 

 :األحياء الدقيقة والمناعة واألمراض قسم

   ينا الوطنية/اليونان(األستاذ الدكتور أمين عقل )دكتوراه في علم األحياء الدقيقة /جامعة أث .1

 )رئيس القسم( إيمان البطاينة )دكتوراه في علم المناعة/جامعة نوتنغهام/المملكة المتحدة( ةاألستاذ المشارك الدكتور .2

 الدكتور محمد ابو لباد )دكتوراه في األحياء الدقيقة /جامعة همبولد /المانيا( المشاركاألستاذ  .3

 ردني في علم األمراض(غدير المحيسن )البورد األ ةالدكتور  .4

 بشرى الطراونه )البورد األردني في علم األمراض( ةالدكتور .5

 عمر حمدان )البورد األردني في علم األمراض( ةالدكتور .6

 ايمان كريشان )البورد األردني في علم األمراض( ةالدكتور .7
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 :قسم الصحة العامة

 جامعة النهرين/العراق(األستاذ الدكتورة وقار الكبيسي )دكتوراه في الصحة العامة/  -1

 )رئيس القسم( )دكتوراه في الصحة العامة /جامعة األسكندرية/مصر(احمد زاهر اشرف األستاذ الدكتور  -2

 األستاذ المشارك الدكتور منير أبو هاللة )دكتوراه في طب المجتمع/جامعة لندن/المملكة المتحدة( -3

 ماليزيا( /ب المجتمع/الجامعة الماليزية الوطنيةالدكتور نضال النوايسة  )دكتوراه في ط شاركاألستاذ الم -4

  األستاذ المساعد الدكتورة اسراء الرواشدة )دكتوراه في الصحة العامة/جامعة شيفيلد/ المملكة المتحدة( -5

 

 :قسم الجراحة العامة والتخدير

زمالسسسة محمسسسد نوفسسسل )البسسسورد االردنسسسي  واالختصسسساص العسسسالي فسسسي الجراحة/ال السسسدكتور شسسساركاألسسسستاذ الم : .1

  االسبانية(

األسسستاذ المشسسارك السسدكتور سسسعد صسسالح العسسزاوي )زمالسسة كليسسة الجسسراحين الملكية/الجراحسسة العامة/المملكسسة  .2

 المتحدة(

ألستاذ المساعد الدكتور عماد أبو راجوح )البورد االردنسي  واالختصساص العسالي فسي الجراحسة/ الزمالسة / ا  .3

 )رئيس القسم(ايطاليا( 

دكتور محمسسود العوايشسسة )زمالسسة كليسسة الجسسراحين الملكية/الجراحسسة العامسسة/ المملكسسة األسسستاذ المسسساعد السس .4

 المتحدة( 

 األستاذ المساعد الدكتور علي جاد )البورد األردني واالختصاص العالي في الجراحة( .5

مسسن جامعسسة  )شسسهادة الزمالسسة فسسي تخصسسر التخسسديرملكسساوي اسسسماعيل ال األسسستاذ المسسساعد السسدكتور محمسسد .6

 (طالياتورينو/اي

شسسسسهادة التسسسسدريب فسسسسي اختصسسسساص التخسسسسدير )  الضسسسسمورمحمسسسسود األسسسسستاذ المسسسسساعد السسسسدكتور اشسسسسرف  .7

 واالنعاش/مستشفي سانت اندريا/جامعة سابينزيا/ايطاليا(

)محاضر متفرغ( )شهادة االختصاص العسالي فسي الجراحسة العامة/الجامعسة  البستنجيجمال الدكتور يوسف  .8

 االردنية(

ر )محاضسر متفسرغ( )شسهادة التسدريب فسي اختصساص التخسدير واالنعاش/جامعسة الدكتور محمد وصسفي عميس .9

 انسوبريا/ايطاليا(

السسدكتور طسسارق خالسسد العسسدوان )محاضسسر متفسسرغ( )شسسهادة االختصسساص العسسالي فسسي الجراحسسة العامة/الجامعسسة  .10

 االردنية(

 

 :قسم الجراحة الخاصة

 األلمانية في األنف واألذن والحنجرة( األستاذ الدكتور هاني الحمايدة )البورد األردني والزمالة .1

السسدكتور خالسسد موسسسى الزعبسسي )البسسورد األردنسسي وزمالسسة كليسسة الجسسراحين الملكية/جراحسسة  شسساركاألسسستاذ الم .2

 العيون/كالسكو المملكة المتحدة( 

الدكتور محمد الصعوب )البورد األردني وشهادة األختصاص العالي والزمالسة الكنديسة فسي الجراحسة األستاذ  .3

 البولية( 

السسسدكتور خليسسسل السسسسالم )البسسسورد األردنسسسي وشسسسهادة اإلختصسسساص العسسسالي وزمالسسسة كليسسسة الجسسسراحين األسسسستاذ  .4

 الملكية/جراحة العيون/كالسكو/المملكة المتحدة( 

السدكتور عبسد السرحمن الحرازنسة )البسورد األردنسي وشسهادة األختصساص العسالي فسي األنسف  المشاركاألستاذ  .5

 (مريكية في األنف واألذن والحنجرةدريب في جامعة ستانفورد األواألذن والحنجرة والت

السسدكتور فسسادي سسسواقد )البسسورد األردنسسي والزمالسسة الكنديسسة فسسي جراحسسة المسسسالك البوليسسة  المشسساركاألسسستاذ  .6

  /جامعة دلهاوز الكندية(
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ي فسسي جراحسسة األسسستاذ المسسساعد الدكتورعبسسد القسسادر الحباشسسنة )البسسورد األردنسسي وشسسهادة األختصسساص العسسال .7

 جامعة كيل المانيا(   وتدريب االختصاص العالي حوادث وكسور العظام والمفاصل/الجامعة االردنية

السسدكتور سسسامر الرواشسسدة )الزمالسسة األوروبيسسة جراحسسة أورام المسسسالك البوليسسة /جامعسسة  شسساركاألسسستاذ الم .8

 روما/ايطاليا(

ة جراحسسسة تشسسسوهات العمسسسود الفقري/جامعسسسة األسسسستاذ المسسسساعد السسسدكتور عسسسالء عقسسسل )الزمالسسسة األوروبيسسس .9

 بولونيا/ايطاليا(

األسسسسستاذ المسسسسساعد السسسسدكتور محمسسسسد سسسسسعيد داود )الزمالسسسسة األوروبيسسسسة جراحسسسسة السسسسورك والرقبسسسسة /جامعسسسسة  .10

 بولونيا/ايطاليا(

الدكتور بالل بشار الزعبي )محاضر متفرغ( )شهادة التدريب في تخصر جراحة العظام/جراحة االصابات  .11

 الرياضية(

سسسستاذ المسسسساعد السسسدكتور عبسسسد ل صسسسادق )الزمالسسسة االيطاليسسسة طسسسب وجراحسسسة األذن /جامعسسسة سسسساينزا األ .12

 روما/ايطاليا(

 وتسسرميم التنظيريسسة الجراحسسة فسسي اإليطاليسسة )الزمالسسة محمسسد عبسسدالحكيم مالسسك السسدكتور المسسساعد األسسستاذ .13

 القسم( )رئيس البولية/إيطاليا( المسالك

 ة(البريطاني وكسور/الزمالة )عظام لهال أبو محمد الدكتور المساعد األستاذ .14

الدكتور فواز الصرايرة )محاضسر متفسرغ( )البسورد األردنسي وشسهادة األختصساص العسالي فسي طسب وجراحسة  .15

 العيون والزمالة االلمانية في جراحة العيون(

 مريكية(الدكتور صهيب الموصلي )محاضر متفرغ( )الزمالة األمريكية جراحة الكسور /جامعة لوفيل األ .16

نسسف واالذن البسسورد األردنسسي وشسسهادة األختصسساص العسسالي فسسي طسسب وجراحسسة اال)السسدكتورة اينسساس الزيادنسسة  .17

 والحنجرة(

الدكتور ضياء صالح الحجوج )محاضر متفرغ( )درجة االختصاص العالي في طب وجراحسة العيون/جامعسة  .18

 العلوم والتكنولوجيا(

 

 :قسم النسائية و التوليد

عادل طه حسن أبو الهيجاء )زمالة الكلية الملكيسة البريطانيسة فسي النسسائية والتوليد/المملكسة  األستاذ الدكتور .1

 المتحدة( 

 األستاذ المشارك الدكتور معمر الجفوت )البورد األردني ودكتوراه /سيدني أستراليا(  .2

  األلمانية/ المانيا( األستاذ المساعد الدكتور عمر ابو عزام )البورد االردني واالختصاص العالي/ الزمالة .3

األستاذ المساعد الدكتورة أحالم الخرابشة )البورد االردني واالختصساص العسالي/ الزمالسة التايوانيسة/امراض  .4

 المسالك النسائية البولية/ تايوان(

م األستاذ المساعد الدكتورة سهام ابو فريجة )البورد االردني واالختصساص العسالي/ الزمالسة التايوانيسة طسب األ .5

 والجنين/ تايوان(

األسستاذ المسسساعد السسدكتور محمسسد خضسسر محمسسود )البسورد االردنسسي واالختصسساص العسسالي/ الزمالسسة اإليطاليسسة فسسي  .6

 )رئيس القسم( أورام النساء/ايطاليا(

 ر/تايوان(وظاجراحة النالبورد األردني واالختصاص العالي/زمالة ) األستاذ المساعد الدكتور عالء عويس .7

 

 :طفالقسم طب األ

السسسدكتور عمسسسر علسسسي نسسسافع )البسسسورد األردنسسسي وزمالسسسة الكليسسسة الملكيسسسة البريطانيسسسة فسسسي أمسسسراض االسسسستاذ  .1

 األطفال/ايرلندا(

الدكتورة سلمى العجارمة )البورد األردني وشهادة األختصاص العالي والزمالة الكندية  شاركاألستاذ الم .2

 في طب األطفال(

 )البورد األردني والزمالة الكندية في طب األطفال( ةالدكتور أمجد الطراون شاركاألستاذ الم .3
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البورد االردني في امراض الدم واالورام عند االطفال و المجالي )محمد االستاذ المساعد الدكتور رامي  .4

 ( )رئيس القسم(البريطانية في طب االطفال شهادة الزمالة

إلختصساص العسالي والزمالسة األسسترالية وشسهادة ا )البورد األردنسي)محاضر متفرغ( الدكتور هيثم الضمور  .5

 (في طب األطفال

ع/شسسهادة االختصسساص العسسالي فسسي )البسسورد األردنسسي فسسي األطفال)محاضسسر متفسسرغ( السسدكتوره رنسسده القيسسسي  .6

 (امراض االطفال/الجامعة االردنية

عالي فسى /شهادة االختصاص ال)البورد األردني في األطفال)محاضر متفرغ( الضالعين ظاهر الدكتوره اآلء  .7

 (امراض االطفال/الجامعة االردنية

 

  :قسم األمراض الباطنية والطب الشرعي

ختام الرفوع  )البورد األردني وشهادة األختصاص العالي والدكتوراه في األمراض  ةدكتورال األستاذ .1

 الجلدية /المملكة المتحدة( 

 م/جامعة المنيا /مصر()دكتوراه في الطب الشرعي والسمو بولر جاد ميالد دكتورال األستاذ .2

 الزقازيق جامعة والصدرية/ الباطنية األمراض في )دكتوراه شحاتة سماح الدكتورة المشارك األستاذ .3

 /مصر(

الدكتور عوض الطراونة )الزمالة األمريكية في علم أمراض باثولوجيا الجلد/جامعة  شاركاألستاذ الم .4

 بوسطن/الواليات المتحدة األمريكية(

 أمراض وزمالة العالي االختصاص وشهادة األردني )البورد الدويري رامي الدكتور دالمساع األستاذ .5

 )رئيس القسم( والكبد/روما/إيطاليا( الهضمي الجهاز

  المفاصل( أمراض باطني/ )بورد وادي إبراهيم وليداألستاذ المساعد الدكتور  .6

 الزمالسسسة األشسسعة/األردن يفسس  االردنسسي )البسسورد الخصسساونة حسسسين محمسسود السسدكتور المسسساعد األسسستاذ .7

 كاسيل( االشعة/كلينكم في االلمانية

 التداخليسة االلماني/االشسعة البسورد األشسعة/ فسي  االردني )البورد قدسية هناء الدكتورة ساعدالم األستاذ .8

 ماينز/ألمانيا( والتشخيصية/جامعة

 المنوفية/مصر( جامعةاالسرة/ طب )دكتوراة االباريقي سعيد صالح هناء الدكتورة المساعد االستاذ .9

 (الباطني الطب في العالي )االختصاص متفرغ( )محاضر قديري أبو صدام الدكتور .10

 االشسسسعة فسسسي العسسسالي االختصسسساص )شسسسهادة متفسسسرغ( )محاضسسسر الجسسسراح ل عبسسسد ايمسسسان السسسدكتورة .11

 والتكنولوجيا( العلوم التشخيصية/جامعة

 االمسسسراض فسسسي العسسسالي ختصسسساصاال )شسسسهادة متفسسسرغ( )محاضسسسر المبيضسسسين حامسسسد ضسسسياء السسسدكتور .12

 االردنية( الباطنية/الجامعة

 االمسراض فسي العسالي االختصساص باطنية/ االردني/امراض البورد) الطراونة سالمة محمد الدكتور .13

 (الباطنية/تينيسي لالماض االمريكي البورد الباطنية/امريكا/تينيسي/

  العلوم /جامعةالباطني الطب في العالي ص)االختصا متفرغ( )محاضر البطاينة عاطف ميران دكتورةال .14

 (والتكنولوجيا        
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 كشف بالموفدين على مقاعد الدراسة 

 الجامعة  الدولة القسم نوع الدراسة األسم 

 مانشستر بريطانيا األحياء الدقيقة والمناعة ماجستير ودكتوراه حال الطراونة 1

 مانشستر بريطانيا ء الدقيقة والمناعةاألحيا كتوراهدماجستير و سليمان الشريدة 2

 ابولون ايطاليا نسائية وتوليد تدريب مالك عاطف محمد القاسم 3

 ادنبرة بريطانيا طب اسرة تدريب وئام محمد سالمه الزيادنة 4

 بولونا ايطاليا طفالاأل تدريب رندة القيسي 5

 انديانا يةالواليات المتحدة االمريك علم االمراض تدريب غدير المحيسن 6

 تورنتو كندا انف واذن وحنجرة تدريب اسالم جهاد الزيادنة 7

 تورنتو كندا علم االمراض تدريب عمر خليل حمدان 8

 بولونا ايطاليا جراحة عامة تدريب طار  خالد العدوان 9

 سيدني استراليا االطفال تدريب آالء الضالعين 10

 

 كلية الطب /جامعة مؤتة

لكليةة الطةب الواقةع فةي حةرم جامعةة مؤتةة    األساسةي في جامعة مؤتةة مةن مبنيةين وهمةا المبنةىتتكون كلية الطب 

لواقةةع فةةي حةةرم اغيةةر السةةريرية بينمةةا يسةةتعمل المبنةةى األخةةر األساسةةية الةةذي يسةةتخدم مةةن قبةةل العمةةادة واألقسةةام 

 من قبل األقسام السريرية للكلية.  مستشفى الكر  التعليمي

 

 لية الطبالقبول والتسجيل في ك

واضحة في كيفية اختيار الطلبة تعتمد علةى معةدل الطالةب فةي الثانويةة العامةة )الفةرع العلمةي( وبمةا شروط للكلية 

يتناسب مع األنظمة  الصادرة من وزارة التعليم العالي التي تحدد سياسات اختيار الطلبة في كلية الطب كمةا يوجةد 

ة سياسة القبول بكلية الطب بشكل دوري ومطابقتها مع أنظمةة وقةوانين هنا  آليات داخلية في إدارة الجامعة لمتابع

  وزارة التعليم العالي وهيئة االعتماد الخاصة بكليات الطب.

 

البرنةامج والبرنةامج التنافسةي والبرنةامج المةوازي  :ثالثةة بةرامجيتم قبول الطلبة في كلية الطب/جامعة مؤتة علةى 

 بول:وتعتمد الشروط التالية للقالدولي 

 أن يكون الطالب قد حصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ) الفرع العلمي(. -1

 .% 85الحد األدنى لمعدالت القبول في كلية الطب  -2

 يقبل الطلبة تنافسيا وفقا ألسس القبول المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي. -3

ية المبرمة بين األردن وبلدانهم من خالل وزارة يتم قبول الطلبة غير األردنيين وفقا لالتفاقيات الثقاف -4

 .أو من خالل البرنامج الدولي التعليم العالي األردنية

يتم قبول الطلبة في البرنامج التنافسي من خالل لجنة تنسيق القبول لمرحلة البكالوريوط في مؤسسات  -5

ريد بعد إعالن اللجنة عن فترة التعليم العالي األردنية ويتم تقديم طلبات االلتحا  من خالل مكاتب الب

 تقديم الطلبات.

 األورا  و الشهادات المطلوبة: -6

 كشف عالمات الثانوية العامة األصلي. -أ

 صورة مصدقة عن دفتر العائلة )صفحة الطالب وصفحة األب(. -ب

 صورة مصدقة عن جواز السفر )للطلبة الذين ال يحملون الجنسية األردنية(. -ت

 (.5صورة شخصية عدد ) -ث

 دقة عن شهادة الوالدة.صورة مص -ج
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 وثيقة تثبت فصيلة الدم. -ح

 وثيقة إثبات الشخصية )بطاقة األحوال المدنية أو جواز السفر(. -خ

 دفتر خدمة العلم أو شهادة اإلخراج. -د

 كتاب موافقة من وزارة التعليم العالي األردنية على قبول الطالب غير األردني. -ذ

 

 خطوات التسجيل في سنين الدراسة

 التسةةجيل علةةى المةةواد مةةن واقةةع الجةةدول الدراسةةي المعلةةن عنةةه فةةي موقةةع االنترنةةت الخةةاص يقةةوم الطالةةب ب

 بالجامعة وحسب الخطة االسترشادية للكلية.

  .يراجع الطالب الدائرة المالية لدفع الرسوم المستحقة عليه في يوم معين يعلن عنه من قبل وحدة التسجيل 

  مةن خةالل شةبكة االنترنةت حيةث يمكةن للطالةب أن يةدخل علةى تم اعتماد طريقة التسجيل االلكترونةي للطلبةة

هةي المتبعةة حاليةا والموقع االلكتروني لجامعة مؤتة ويسجل المواد والشعب التي يرغةب فةي التسةجيل عليهةا 

 من قبل الطلبة من داخل وخارج المملكة.

 أعداد الطلبة

ورأي  ناسةةب مةةع حاجةةات المجتمةةع المحلةةيتةةتم مراجعةةة أعةةداد الطلبةةة بشةةكل دوري بالتشةةاور مةةع المعنيةةين بمةةا يت

المسؤولين عن التخطيل وتطوير الموارد البشرية  في قطاع الصحة األردنةي مثةل وزارة الصةحة ونقابةة األطبةاء 

والمجلس الطبي األردني وغيرها من فئات المجتمع المحلي التي لهةا عالقةة بتطةوير قطةاع الصةحة األردنةي. وإن 

أعداد الطلبة المسجلين في كليةة الطةب وفي أدناه من جنسيات أخرى عربية وأجنبية . أغلب الطلبة من األردنيين و

 األخيرة:خمسة الفي األعوام 

 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 779 625 585 623 392 277 365 443 444 السنة األولى

 600 511 569 319 228 321 338 378 385 نية السنة الثا

 439 556 313 231 315 315 348 340 188 السنة الثالثة

 493 312 225 286 306 313 297 178 144 السنة الرابعة 

 315 227 289 309 305 295 178 143 98 السنة الخامسة 

 222 289 306 316 287 174 143 93 146 السنة السادسة 

 2848 2207 2287 2084 1828 1692 1669 1575 1405 لي العدد الك

 

 2023-2022 لغاية العام في الكلية المقبولين في البرنامج الدولي الطلبةواعداد جنسيات 

 العدد الجنسية

 3 عراقية ال

 5  السورية

 1 السودانية

 1 السعودية

 10 المجموع  

 

 إرشاد الطلبة

م وإرشاد الطلبة منصوُص عليه بأنظمة وقوانين جامعة مؤتةة حيةث يؤخةذ بعةين يتوفر في جامعة مؤتة برنامج لدع

االعتبار الحاجات الشخصية واالجتماعية للطالب. يقدم اإلرشةاد والةدعم بنةاء علةى مراقبةة تطةور الطالةب وتشةمل 

لتةأمين الحاجات االجتماعيةة والشخصةية والةدعم األكةاديمي واإلرشةاد والرعايةة الصةحية حسةب النظةام الخةاص با
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الصحي للطلبة والدعم المالي. وفي الجامعة مكتب يسةمى )مكتةب اإلرشةاد الطالبةي( يةرتبل إداريةا بعمةادة شةؤون 

 الطلبة يهد  إلى تقديم الخدمات اإلرشادية في المجاالت التربوية والنفسية والمهنية لطلبة جامعة مؤتة. 

في الجامعةة فقةد تةم إنشةاء مكتةب ل رشةاد التربةوي فةي وبناء على توجيهات هيئة إعتماد موؤسسات التعليم العالي 

الكلية يضم نخبة من أعضاء الهيئة تدريسية في الكلية لمتابعة شةوؤن ومشةاكل الطلبةة والعمةل علةى إيجةاد الحلةول 

 المناسبة لها. 

 تمثيل الطلبة

دارة وفي األمور للكلية بصفتها جزء من الجامعة سياسة واضحة لتمثيل الطلبة وإشراكهم في التصميم واإل

األخرى ذات العالقة. لقد تم تمثيل أحد الطلبة كعضو في مجلس الكلية لمتابعة القضايا الطالبية وطالب أخر في 

لجنة الخطة الدراسية كما ان هنا  تمثيل جيد للطلبة  في لجنة المكتبة, لجنة المؤتمرات واللجنة األجتماعية. 

سهيل النشاطات الطالبية ومنظماتهم حيث تتمتع بعض هذه النشاطات باالضافة لذلك تقوم الجامعة بتشجيع وت

ويتم  بخاصية النشر الذاتي كما يوجد هنا  تعليمات التفو  العلمي وتخص  جوائز عينية للطلبة المتفوقين علمياً.

 التي تشمل:سنويا وتمثيل واشرا  الطلبة في لجان الكلية 

الكلية /لجنة البحث العلمي/لجنة أخالقيات البحوث العلمية/ لجنة  لجنة المناهج والخطة الدراسية/ لجنة دليل

المؤتمرات والندوات/لجنة التعليم الطبي المستمر والمستجدات في التعليم الطبي/لجنة ارشاد الطلبة ومتابعة 

البداع لجنة النشاط االجتماعي والتميز وا/الخريجين/لجنة المكتبة والصوتيات والمرئيات والتعليم األلكتروني

 . الطالبي/وممثل للطلبة في مجلس الكلية

تشةجع الكليةة مبةادرات وكةذلك يقوم بها أعضاء هيئة التدريس التى  العلميةتم إشرا  الطلبة في العديد من البحوث 

 مثل لمشاركة في أنشطة علمية وفعاليات متعددة على مستوى المملكةوانشاء جمعيات علمية هم إلاقتراحاتالطلبة و

     ي الطبية العلمية. النواد

 أعداد الخريجين في كلية الطب /جامعة مؤتة

خريجا وكما مبين في   1305بلغ بعدد إجمالي للخريجين  اعشر فوج ثناأعدد األفواج المتخرجة من الكلية لقد بلغ 

 الجدول أدناه:

 العدد  العام الدراسي   

 22  2007-2006 الفوج األول

 56 2008-2007 الفوج الثاني 

 79 2009-2008 الفوج الثالث

 80  2010-2009 الفوج الرابع 

 89 2011–2010 الفوج الخامس 

 127  2012-2011 الفوج السادس 

 136  2013-2012 الفوج السابع 

 161     2014-2013 الفوج الثامن  

 147   2015-2014 الفوج التاسع 

 92 2016-2015 الفوج العاشر 

 143 2017-2016 ر الفوج الحادي عش

 173 2018-2017 ثاني عشر لالفوج ا

 286 2019-2018 الفوج الثالث عشر

 317 2020-2019 الفوج الرابع عشر

 306 2021-2020 الفوج الخامس عشر

 288 2022-2021 الفوج السادس عشر

 2502 2022-2007 العدد الكلي 
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 الكادر الفني في الكلية 

 المختبر  ة الشهاد الوظيفة  االسم  ت

 األدوية والفيزيولوجي  بكالوريوس علوم حياتية  فني علم الدم  عالية المجالي  1

 األنسجة  بكالوريوس علوم طبية مخبرية  فني مختبر  فتون الرواشدة  2

 األحياء الدقيقة والمناعة بكالوريوس علوم طبية مخبرية   فني مختبرات طبية  مظهر أبو مراد 3

 األحياء الدقيقة والمناعة بكالوريوس علوم طبية مخبرية   فني مختبرات طبية اجرة دعاء الجر 4

 الكيمياء الحيوية واألحياء الجزيئية  بكالوريوس/تقنيات حيوية وهندسة وراثية فني مختبرات طبية ميساء حجازبن  5

 مختبر البحوث بكالوريوس علوم حياتية فني مختبرات طبية االء القيسي  6

 يمياء الحيوية واألحياء الجزيئية والك

 اإلداري في الكلية الكادر

 االختصاص الشهادة المسمى الوظيفي االسم تسلسل

 لغة عربية  دبلوم  رئيس ديوان مازن المحادين  1

الرهايفهنهى  3  عربية اللغة بكالوريوس إدارية  

 حاسوب دبلوم سكرتيره كفى الرهايفة 4

مبيوترمهندسة كو امل المجالي 5  هندسة حاسوب بكالوريوس 

 ادارة بكالوريوس إداري ناصر الحباشنة 6

 حاسوب بكالوريوس سكرتيرة  روان القطاونة 7

 فيزياء بكالوريوس سكرتيرة      الحمادين عبله 8

  ثانوية عامة إداري محمد الزغيالت 9

01 ندوب اللوازمم محمد الصرايرة    ثانوية عامة 

11 ني تشريح ف عمر االغوات     ثانوية عامة 

  ثانوية عامة مراقب قاعات هيثم الشقور 12

  اول ثانوي مراقب قاعات علي الضمور  13

  دبلوم  فني حاسوب  حسان الصرايرة  14

51   عامة ثانوية سفرجي  ابراهيم القطاونة  

61   عامة ثانوية عامل نظافة  موسى العشيبات  

  اعدادي عامل بريد  باسم الزغيالت  17

  اول ثانوي عاملة نظافة تيماء الرهايفة  18

  اعدادي سفرجي فراس الضمور 19

الجعافرةسائد  20   تانوية عامة كاتب اداري 

 

 

 الخطة الدراسية لكلية الطب/جامعة مؤتة ونظام تنفيذها

اسية استمر العمل بهةا على خطة در 2001/2002اعتمدت كلية الطب ومنذ بداية التدريس فيها في العام الدراسي 

تم اعتماد خطة دراسية حديثة ومتطورة تتفق  2006/2007. في العام الدراسي 2005/2006لغاية العام الدراسي 

بصورة كبيرة مع الخطل الدراسية في كليات الطب األردنية والعالمية. تم تطبيق الخطة الجديةدة علةى طلبةة السةنة 

م تغيةر الخطةة القديمةة بالجديةدة مةع تةدرج طلبةة السةنة األولةى بالدراسةة . وتة 2006/2007األولى للعام الدراسةي 
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تةم . 2011/2012سنويا وبذا تكون الخطة الجديدة مطبقة على كافةة السةنوات الدراسةية للكليةة فةي العةام الدراسةي 

  .تحديث هذه الخطة خالل سنوات تطبيقها والسنوات التي تلتها

تنةةوع مسةةاقاتها الدراسةةية حيةةث يةةدرط الطالةةب فةةي سةةنته األولةةى والثانيةةة تتميةةز خطةةة البكةةالوريوط لكليةةة الطةةب ب

)إضةةافة للمةةةواد الجامعيةةةة اإلجباريةةةة واالختياريةةةة( مةةةواد العلةةةوم األساسةةةية )كالفيزيةةةاء الطبيةةةة والكيميةةةاء العامةةةة 

علةم وظةائف والعضوية( ومقدمات العلةوم الطبيةة األساسةية )كالتشةري  ,األنسةجة ,علةم الخليةة, علةم األجنةة العةام ,

األعضاء وعلم األدوية...الخ(. في الفصل الدراسي الثاني من السنة الثانية وخالل السنة الثالثة يدرط الطالب ومن 

خةةالل نظةةام الموديةةوالت تسةةعة أجهةةزة مةةن أجهةةزة الجسةةم البشةةري )كالجهةةاز القلبةةي والتنفسةةي والعصةةبي ...الةةخ( 

غيةةر السةةريرية األساسةةية ميةةع أقسةةام العلةةوم الطبيةةة حيةةث تشةةتر  ج (Modules)بطريقةةة التةةدريس التكةةاملي 

في تدريس كل جهاز وبشكل متكامل ليصب  الطالةب عنةد نهايةة المسةاقات ملمةا بكةل مةا يتعلةق بةأجهزة والسريرية 

الجسم البشري من حيث التشري  والتركيب النسيجي والوظيفة الطبيعية للجهاز واألمراض التةي يمكةن أن تصةيب 

الوقاية منها واألدوية المستعملة في عالجها. تدرط المساقات أو المنظومات الدراسية بأسةلوب هذا الجهاز وطر  

المحاضرات النظرية والتدريب العملي في المختبرات، إضافة إلى تقديم الطلبةة سةمينارات يشةر  عليهةا أعضةاء 

  .لطالب وتهيئته للدراسات السريريةالهيئة التدريسية وذلك إلعداد فكر ا

التةةدريس السةةريري اعتبةةارا مةةن الفصةةل الدراسةةي الصةةيفي للسةةنة الثالثةةة مةةن المنهةةاج الدراسةةي للكليةةة، حيةةث يبةةدأ 

يتةةدرب الطالةةب علةةى اكتسةةاب المهةةارات السةةريرية مةةن خةةالل المحاضةةرات النظريةةة والسةةمينارات والتةةدريب 

ة الكةر ، باإلضةافة إلةى السريري في مختلف المستشفيات والمراكز الصةحية والعيةادات االستشةارية  فةي محافظة

المستشفيات والمراكز الصحية في عمان )لبعض التخصصات الطبية(. كما ويعطى للطالب خةالل السةنة السادسةة 

أسابيع في إحدى المستشفيات التعليمية  8فرصة للتدريب االختياري في أثنين من المواد السريرية الرئيسية و لمدة 

 سواءا داخل المملكة أو خارجها. 

إكمةال الطالةب المنةتظم فةي  (MD) دكتور فةي الطةبالبكالوريوط في جة لب التخرج من كلية الطب ونيل دريتط

. وتنفةذ هةذه % 60سةاعة معتمةدة وبمعةدل عةام ال يقةل عةن  258الدراسة جميع متطلبات الخطة الدراسةية وبواقةع 

  43الخطة على مدى ستة سنوات كحد أدنى وبمعدل 

 ة وحسب القوانين والتعليمات النافذة لجامعة مؤتة الواردة الحقا ضمن هذا الدليل.ساعة معتمدة لكل سنة دراسي

 

 الخطة الدراسية لكلية الطب/جامعة مؤتة

وحسةب معةايير االعتمةاد الخةاص لكليةات  دكتةور فةي الطةبالبكةالوريوط فةي الخطة الدراسية المعدلة لنيل درجة 

 الطب

 الطب دكتور فياسم الدرجة العلمية )بالعربية( : 

 MDاسم الدرجة العلمية )باالنجليزية( : 

 

 مصفوفة المجاالت المعرفية للتخصر والمواد الدراسية   لتطوير األكاديمي وضبط الجودةمركز ا  جامعة مؤتة

       الكلية: كلية الطب

 دكتور في الطبالتخص  :

 ساعة معتمدة 258عدد ساعات الخطة الدراسية : 

 معتمدة ساعة 27متطلبات جامعية : 

 ساعة معتمدة 13متطلبات مواد أساسية: 

 ساعة معتمدة 83متطلبات مواد طبية أساسية: 

 ساعة معتمدة135متطلبات مواد طبية سريرية: 
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الحد  المجال المعرفي المجاالت المعرفية
األدنى 
للساعات 
 المعتمدة

مجموع الساعات  المواد التي تغطي المجال

 )نظري + عملي(  الساعات  رقهما اسم المادة  للمجال

العلوم الطبية 
 األساسية التمهيدية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 36 1 1501101 بيولوجبا الخلية 1 بيولوجبا الخلية

 1+  2 1503101 كيمياء حيوية 3 كيمياء حيوية

 1+  3 1501105 علم التشري  العام 4 علم التشري  العام
 1+  2 1501107 امعلم األنسجة الع 3 علم األنسجة العام
 1 1501104 علم األجنة العام 1 علم األجنة العام

 3 1502101 ائف األعضاء العامظعلم و 3 ائف األعضاء العامظعلم و
 0.5+  1.5 1503102 األحياء الجزيئية 2 األحياء الجزيئية

 0.5+  1.5 1504201 علم األمراض العام 2 علم األمراض العام
 3 1505202 علم األدوية العام 3 وية العامعلم األد

 1+  2 1504202 علم األحياء الدقيقة العام 3 علم األحياء الدقيقة العام
 0.5+  1.5 1504203 علم المناعة الطبية 2 علم المناعة الطبية

 2 1506202 الصحة العامة 2 الصحة العامة

 2 1506303 والدراسة السكانيةالوبائيات  2 الوبائيات والدراسة السكانية
 2 1506305 الصحة المهنية 2 الصحة المهنية

 3 1500101 مصطلحات طبية 3 مصطلحات طبية
العلوم االجتماعية 

وقواعد  والسلوكية
 آداب المهنة

 6 3 1600105 التربية الوطنية 3 التربية الوطنية
 1 1500205 أخالقيات المهنة 1 أخالقيات المهنة الطبية

 2 1507201 علم النفس السريري 2 علم النفس السريري

العلوم الطبية 
 األساسية المتقدمة

 47 6 1500202 منظومة الجهاز الحركي 6 منظومة الجهاز الحركي
 6 1500203 منظومة الجهاز الهضمي 6 منظومة الجهاز الهضمي

 5 1500204 الستقالبمنظومة الغدد الصم وا 5 منظومة الغدد الصم واالستقالب
 4 1500306 منظومة الجهاز التنفسي 4 منظومة الجهاز التنفسي

 5 1500307 منظومة الجهاز القلبي والوعائي 5 منظومة الجهاز القلبي والوعائي
 5 1500308 (1منظومة الجهاز العصبي ) 5 (1منظومة الجهاز العصبي )
 4 1500309 (2لجهاز العصبي )منظومة ا 4 (2منظومة الجهاز العصبي )

 6 1500312 منظومة الجهاز البولي والتناسلي 6 منظومة الجهاز البولي والتناسلي
 5 1500310 منظومة الجهاز اللمفاوي والدم 5 منظومة الجهاز اللمفاوي والدم

 1 1506304 اإلدارة الصحية 1 اإلدارة الصحية
العلوم السريرية 

 والمهارات
 126 13.5 1507402 (1األمراض الباطنية ) 13.5 (1ض الباطنية )األمرا

 13.5 1508402 (1الجراحة ) 13.5 (1الجراحة )
 2.25 1504404 الطب الشرعي 2.25 الطب الشرعي

 2.25 1507403 األشعة والطب النووي 2.25 األشعة والطب النووي
طب الطوارئ والتخدير والعناية 

 الحثيثة
لطوارئ والتخدير والعناية طب ا 4.5

 الحثيثة
1508403 4.5 

 9 1510501 (1طب األطفال ) 9 (1طب األطفال )
 9 1511501 (1األمراض النسائية والتوليد ) 9 (1األمراض النسائية والتوليد )

 2.25 1507521 جراحة األعصاب 2.25 جراحة األعصاب
 4.5 1509501 و الكسورجراحة العظام  4.5 جراحة العظام و الكسور

 2.25 1509521 جراحة األذن واألنف والحنجرة 2.25 جراحة األذن واألنف والحنجرة
 2.25 1509531 جراحة العيون 2.25 جراحة العيون

 2.25 1509541 جراحة المسالك البولية 2.25 جراحة المسالك البولية
 4.5 1507504 األمراض النفسية 4.5 األمراض النفسية

 4.5 1507505 مراض العصبيةاال 4.5 مراض العصبيةاال
 2.25 1507506 األمراض الجلدية 2.25 األمراض الجلدية

 2.25 1500515 طب األسرة 2.25 طب األسرة
 9 1507661 (2األمراض الباطنية ) 9 (2األمراض الباطنية )

 9 1510612 (2طب األطفال ) 9 (2طب األطفال )
 9 1508603 (2الجراحة ) 9 (2لجراحة )ا

 9 1511612 (2األمراض النسائية والتوليد ) 9 (2األمراض النسائية والتوليد )
 9 1500602 تدريب اختياري 9 تدريب اختياري

 6 1+  3 0303108 كيمياء عامة وعضوية 4 كيمياء عامة وعضوية المجاالت المساندة
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. العلوم العلمية 1
 األساسية

 2 0302100 الفيزياء الطبية 2 الفيزياء الطبية

 المجاالت المساندة
.مجال البحث 2

العلمي والعلوم 
 الحاسوبية

     13 
 1+  2 1506102 إلحصاء الحيويا 3 اإلحصاء الحيوي

 1 1500201 تاريخ الطب والتوثيق الطبي 1 تاريخ الطب والتوثيق الطبي
 9 1500313 المقدمة في العلوم السريرية 9 المقدمة في العلوم السريرية

 

 

MUTAH UNIVERSITY 

FACULTY OF MEDICINE 

 

CURRICULUM 

FOR THE DEGREE OF DOCTOR IN MEDICINE 

(MD) 

Title of the degree:  DOCTOR IN MEDICINE (MD) 
This curriculum is to be applied on students admitted to the Faculty of Medicine as of 

the academic year 2016/2017  

Credit Requirements: 

The curriculum includes (258) credit hours. 

 Each credit hour equal to 16 training hours 

 Each week of clinical training equal to 1.125 credit hours 

 

 الخطة االسترشادية 

CURRICULUM DISTRIBUTION OVER THE SEMESTERS 

FIRST YEAR (47 credit hours)  

First Semester:  
Credit hours Subject  Number 

Total Practical Theoretical 

2 0 2 Medical Physics 0302100 

4 1 3 General and Organic 

Chemistry 

0303108 

0 0 0 General and Organic 

Chemistry Practical 

0303003 

1 0 1 Cell Biology 1501101 

3 1 2 General Biochemistry 1503101 

0 0 0 General Biochemistry 

Practical 

1503001 

3 0 3 Military Sciences 0101171 

3 0 3 Medical Terminology 1500101 

3 0 3 Optional University 

Requirement 

 

19 2 17 Total 

 

Second Semester: 

Credit hours Subject  Number 

Total Practical Theoretical 

4 1 3 General Anatomy 1501102 

3 1 2 General Histology 1501103 

1 0 1 General Embryology  1501104 
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3 0 3 General Physiology  1502101 

2 0.5 1.5 Molecular Biology  1503102 

0 0 0 Molecular Biology Practical 1503002 

3 0 3 Arabic Language (1) 1801101 

3 0 3 English Language (1) 1802101 

19 2.5 16.5 Total 

 

Summer Semester:  

Credit hours Subject Number 

Total Practical  Theoretical 

3 1 2 Biostatistics    1506102 

0 0 0 Biostatistics Practical 1506001 

3 0 3 Optional University Requirement  

3 0 3 Optional University Requirement  

9 1 8 Total 

 

SECOND YEAR (42 credit hours) 

First Semester: 

Credit hours Subject Number 

Total Practical Theoretical 

2 0.5 1.5 General Pathology 1504201 

3 0 3 General Pharmacology 1505202 

3 1 2 General Microbiology 1504202 

0 0 0 General Microbiology Practical 1504001 

2 0.5 1.5 Medical Immunology  1504203 

   Medical Immunology Practical 1504002 

2 0 2 Public Health   1506202 

1 0 1 Medical History and Medical 

Documentation  

1500201 

3 0 3 Optional University Requirement  

16 2 14 Total 

 

Second Semester:  

Credit hours Subject  Number 

Total Theoretical 

6 6 Musculoskeletal system Module    1500202 

6 6 Digestive system Module    1500203 

5 5 Endocrinology&Metabolism Module    1500204 

1 1 Medical Ethics 1500205 

18 18 Total 

Summer Semester: 

Credit hours Subject Number 

Total Theoretical 

2 2 Clinical Psychology   1507201 

3 3 National Education 1600105 

3 3 Optional University Requirement  

8 8 Total 

THIRD YEAR (43 credit hours) 

First Semester: 
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Credit hours  Subject Number 

Total Theoretical 

4 4  Respiratory System Module 1500306 

5 5 Cardiovascular System Module 1500307 

5 5 Neuroscience (1) Module  1500308 

2 2 Epidemiology & Health Evaluation  1506303 

16 16 Total 

Second Semester:  

Credit hours Subject  Number 

Total Theoretical 

4 4 Neuroscience (2) Module  1500309 

5 5 Lymphatic System & Blood Module   1500310 

6 6 Urogential System Module  1500312 

1 1 Health Administration 1506304 

2 2 Occupational Health  1506305 

18 18 Total 

Summer Semester: 

 Credit hours Subject Number 

9 Introduction to Clinical Sciences 1500313 

9 Total 

Fourth Year (36 credit hours) 

Credit hours  
Training period in weeks Subject Number 

13.5 12 Internal Medicine (1) 1507402 

13.5 12 General Surgery (1) 1508402 

2.25 2 Forensic Medicine  1504404 

2.25 2 Radiology & Nuclear Medicine 1507403 

4.5 4 Emergency Medicine, Anesthesiology & 

Intensive Care  

1508403 

36 32 Total 

Note: The fourth year consists from first and second semesters only.  

Fifth Year (45 credit hours) 

Credit hours  Training period in weeks Subject Number 

9 8 Pediatrics (1) 1510501 

9 8 Gynecology & Obstetrics (1) 1511501 

2.25 2 Neurosurgery 1507521 

4.5 4 Orthopedic surgery 1509501 

2.25 2 Ear, Nose & Throat surgery 1509521 

2.25 2 Ophthalmology 1509531 

2.25 2 Urology 1509541 

4.5 4 Psychiatry 1507504 

4.5 4 Neurology 1507505 

2.25 2 Dermatology  1507506 

2.25 2 Family Medicine   1500515 

45 40 Total 

Note: The fifth year starts from the beginning of the summer semester 
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Sixth Year (45 credit hours)  

Credit hours  
Training period in weeks Subject Number 

9 8 Elective Clinical Training  (4 weeks in 

two branch)  

1500602* 

9 8 Internal Medicine (2) 1507661 

9 8 Surgery (2) 1508603 

9 8 Pediatrics (2) 1510612 

9 8 Gynecology & Obstetrics (2) 1511612 

45 40 Total 

Note: The sixth year starts from the beginning of the summer semester 

* THIS SUBJECT IS MARKD AS PASS/FAIL.   

 

( صسادرة عسن مجلسس 32/2011في الطب جامعسة مؤتسة قسرار رقسم )دكتور البكالوريوس في تعليمات منح درجة 

( لسسنة 36( من نظام منح الدرجات والشسهادات فسي جامعسة مؤتسة رقسم )2العمداء بموجب الفقرة )أ( من المادة )

2003 * 

اء بقسسرارات متعسسددة صسسدرت خسسالل مجلسسس العمسسد تحسسديث التعليمسسات حيسسث تشسسمل التعسسديالت المقسسرة مسسن تسسم   *

 .720/2013أهمها القرار  2003تلت  السنوات التي

في جامعةة مؤتةة( ويعمةل  في الطبدكتور البكالوريوط في ت )تعليمات من  درجة (: تسمى هذه التعليما1المادة )

 م. 2021-2020بها اعتباراً من العام الجامعي 

ابتةداء  في الطب دكتورالبكالوريوط في لنيل درجة  الطلبة المسجلين(: تسري أحكام هذه التعليمات على 2المادة )

 م. 2021-2020من العام الدراسي 

مةن مجلةس العمةداء بنةاًء دكتةور فةي الطةب البكةالوريوط فةي  لخطة الدراسية الالزمة لمن  درجة(: تقر ا3المادة )

 على توصية مجلس كلية الطب.

 (:4المادة )

ة المقةةررة لنيةةل درجةةة علةةى أسةةاط النظةةام السةةنوي لجميةةع سةةنوات الدراسةة توضةةع الخطةةة الدراسةةية للمةةواد -أ

وتعتبر مواد السنوات إجبارية كما هو مبين في الخطة الدراسةية، باسةتثناء متطلبةات الجامعةة  في الطبدكتور

 االختيارية.

 سية.. يحدد لكل مادة من مواد الخطة الدراسية ساعات معتمدة خاصة بها ومبينة في   الخطة الدرا1 -ب

 تعطى كل مادة من مواد الخطة الدراسية رقماً خاصاً بها. .2

. يذكر إزاء كل مادة فةي الخطةة الدراسةية عةدد السةاعات المعتمةدة وعةدد المحاضةرات أو عةدد سةاعات  3

المختبةر األسةةبوعية أو عةةدد سةةاعات التةةدريب الميةةداني أو عةدد أسةةابيع التةةدريب السةةريري كمةةا تحةةدد 

ة لدراسة كل مادة خالل السنة الدراسية والتي قد تكون نتائج المةواد فيهةا فصةلية الفترة الزمنية الالزم

 أو سنوية.

يتم تقويم الساعات المعتمدة لكل مةادة نظريةة فةي السةنوات األولةى والثانيةة والثالثةة علةى أسةاط المحاضةرة أو  -ج

ختبةةرات والتطبيةةق العملةةي ( أسةةبوعاً أمةةا سةةاعات الم16النةةدوة أو حلقةةة النقةةا  سةةاعة صةةفية واحةةدة لمةةدة )

ومشةروع البحةث فيجةرى تقييمهةةا لكةل مةادة علةى حةةدة وفةي جميةع الحةاالت تكةةافد السةاعة المعتمةدة سةةاعتين 

 ( أسبوعاً.16أسبوعياً على األقل ولمدة )

سةةاعة  1,125يةةتم احتسةةاب السةةاعات المعتمةةدة مةةن السةةنة الرابعةةة والسةةنوات الخامسةةة والسادسةةة علةةى أسةةاط  -د

 أسبوع تدريس وتدريب سريري. معتمدة لكل

 (:5المادة )

 للطالةب فةي دكتةور فةي الطةب البكةالوريوط فةي راسة للحصول على درجةة يكون الحد األدنى لعدد سنوات الد -أ

 ست سنوات دراسية.
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 للطالةبدكتةور فةي الطةب  البكةالوريوط فةي درجة يكون الحد األعلى لعدد سنوات الدراسة للحصول على  -ب

عدا في حاالت مبررة يجوز للطالب إعادة السنة الدراسية السادسةة عنةد اسةتنفاذ الحةد  سنوات دراسية ما تسع

 األعلى من سنوات الدراسة بتنسيب من العميد وموافقة مجلس العمداء.

 (:6المادة )

 ( * ساعة معتمدة.258هو ) في الطب دكتورالبكالوريوط في يكون عدد الساعات المقررة لنيل درجة  -أ

( التي 7كما  هو موض  في المادة ) دكتور في الطبالبكالوريوط في رجة معتمدة لنيل دتوزع الساعات ال -ب

( 258تشمل متطلبات العلوم األساسية والسريرية ومتطلبات الجامعة االختيارية واإلجبارية ومجموعها )

 ساعة معتمدة . 

يهم التعليمات والخطة الدراسية فتطبق عل 2010-2009*إما الطلبة الذين قبلوا في الكلية قبل العام الجامعي 

 379/20الواردة في قرار مجلس العمداء المرقم 

 على النحو المبين في أدناه:  دكتور في الطبالبكالوريوط في (: الخطة الدراسية لنيل درجة 7المادة )

 دكتور في الطبالبكالوريوس في رجة الخطة االسترشادية للحصول على د

 مدة الدراسة والعبء الدراسي

 (:8المادة )

هي ست سنوات دراسية كحد أدنى وتبين الخطةة  دكتور في الطبالبكالوريوط في رجة مدة الدراسة لنيل د -أ

 الدراسية االسترشادية المواد التي يجب أن يسجلها الطالب في كل سنة دراسية.

( سنوات 9)تسع هو  دكتور في الطبالبكالوريوط في رجة الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على د -ب

 ( فقرة )ب( من هذه التعليمات.5دراسية مع مراعاة ما ورد في المادة )

مع مراعاة ن  الفقرة )ب( من هذه المادة ال يجوز أن يقضي الطالب أكثر من سنتين دراسيتين في أي من   -ج

 ( سنوات في السنة السادسة.3السنوات الخمس األولى أو أكثر من ثالث )

للسةاعات المعتمةدة المسةموح للطالةب التسةجيل عليهةا للسةنوات األولةى والثانيةة والثالثةة فةي  يكون الحةد األعلةى -د

( سةةاعات معتمةةدة فةةي الفصةةل الصةةيفي. وفةةي 10( سةةاعة معتمةةدة و )19الفصةةلين الدراسةةيين األول والثةةاني )

( 12ة و )( ساعةصة معتمةد21حاالت مبةررة يجةوز أن يصةل الحةد األعلةى فةصي الفصةلين األول والثةاني إلةصى )

 ساعة معتمدة للفصل الصيفي بموافقة عميد الكلية.

يجب على الطالب تسجيل المواد المقررة  كمةا وردت فةي الخطةة الدراسةية ولجميةع  السةنوات,  وال يجةوز لةه  -هص

 ( ساعات معتمدة من متطلبات الجامعة فقل.3إضافة مواد أخرى إال بموافقة عميد الكلية، وبحد أقصى )

 ة في كلية الطب حسب التقويم الذي تضعه الكلية ويوافق عليه مجلس العمداء.تبدأ الدراس -و

 تبدأ السنة الدراسية في العلوم السريرية مع بداية الفصل الصيفي.  -ز

 المواظبة

 (:9المادة )

تشترط المواظبة في جميع المواد التي يسجل عليها الطالب ويقةوم مةدرط المةادة بتسةجيل الحضةور والغيةاب  -أ

المحاضرات والمناقشات والتدريب العملي والسريري والزيارات الميدانية( حسب الساعات المقررة  )في كل

لكل مادة في الخطة الدراسية وذلك على كشو  خاصة ويسلمها إلى رئيس القسم أو عميد الكليةة التةي تعطةى 

ية وتحفةظ هةذه الكشةوفات فيها المادة في نهاية كل فصل أو سنة دراسية حسب طبيعة المادة في الخطة الدراس

 حتى نهاية السنة التالية.

 ( من مجموع الساعات المقررة للمادة.%10ال يسم  للطالب بالتغيب أكثر من ) -ب

( من مجموع الساعات المقررة لمادة دون عذر مرضي %20( وأقل من )%10الطالب أكثر من ) تغيبإذا  -ج

حقة لتلك المادة ويوضع له الم من التقدم لجميع اإلمتحانات الأو قهري يقبل به مدرط المادة وعميد الكلية, يحر

 (, ويحق للطالب التقدم المتحان اإلكمال في تلك المادة. %35الحد األدنى لعالمة المادة وهو )

( أو أكثر من مجموع الساعات المقررة للمادة يعتبر راسبا في تلك المادة  ويوضع له %20إذا غاب الطالب ) -د

السنة وال يحق له التقدم إلمتحان  (, وتدخل في حساب معدل الطالب لتلك%35ى لعالمة المادة وهو )الحد األدن

 اإلكمال في تلك المادة.  

يشترط في العذر الطبي أن يكةون بشةهادة صةادرة عةن المركةز الصةحي فةي الجامعةة أو مستشةفى التةدريب أو  -هص

الشهادة إلى عميد الكلية التي تةدرط المةادة خةالل مةدة العيادة المخصصة للطلبة وعلى الطالب أن يقدم هذه 
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ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة وفي الحاالت االضطرارية خالل أسبوعين من 

 زوال العذر

ال تعتمةد )لتصةب   29/6/2016تةاريخ ( 270/2016حسب قرار مجلس العمةداء رقةم ) )تم تغيير هذه الفقرة حديثا

( ساعة دوام من تاريخ انتهاء االجازة الممنوحةة 24المرضية من مركز صحي الجامعة إال خالل ) اإلجازة

 .     (للطالب

أعضاء هيئة التدريس ورؤساء األقسام وعميةد الكليةة التةي تةدرط المةادة مسةؤولون عةن تنفيةذ أحكةام المواظبةة  -و

 آنفة الذكر كل حسب مسؤوليته.

فةةي تعليمةةات مةةن  درجةةة اريةةة واالختياريةةة فيطبةةق عليهةةا مةةا هةةو معمةةول بةةه أمةةا متطلبةةات الجامعةةة اإلجب  -ز

 بخصوص الغياب واالنسحاب واإلضافة من المواد.دكتور في الطب البكالوريوط في 

 االمتحانات والعالمات والمعدالت

 (:10المادة )

حقة ألقةرب رقةم صةحي  وتكةون أوالً: تحسب العالمات الفصلية وعالمة االمتحان النهائي والعالمة النهائيةة المسةت

 ( مائة.100العالمة النهائية المستحقة من )

 ثانياً:

العالمة النهائية لكل مادة هي مجموع عالمات االمتحان النهائي وعالمات األعمال الفصلية، علماً بأنه يمكن  -1

 أن تكون نتيجة المواد ناجحاً أو راسباً كما هو مبين في الخطة الدراسية.

النهائي لكل مادة مرة واحدة في نهاية الفصةل أو فةي نهايةة السةنة، وذلةك حسةب طبيعةة المةادة  يعقد االمتحان -2

ويكون هذا االمتحان كتابياً وشامالً لمقرر المادة من نمل األسئلة القصيرة والمتعةددة االختيةارات ويجةوز أن 

وية معينة من عالمة تلك المةادة يشمل االمتحان النهائي جزءاً شفوياً أو عملياً أو تقارير يخص  لها نسبة مئ

 وتحدد مع بداية الفصل الدراسي. 

 تشمل األعمال الفصلية أو السنوية للمادة ما يلي: -3

 االختبارات الشفوية أو التقارير أو البحوث. -أ          

 امتحانات فصلية أو سنوية حسب طبيعة المادة تحدد في بداية كل فصل دراسي. -ب         

كل من يتغيب عن إمتحان فصلي أو نهائي أو سنوي معلن عنه بدون عذر قهري أو مرضي يقبل به عميد  -4

الكلية التي تدرط المادة يوضع له )صفر( في ذلك اإلمتحان ويحسب في العالمة النهائية أما إذا كان الغياب بعذر 

ريخ زوال م ما يثبت عذره خالل اسبوع من تادقهري أو مرضي يقبل به عميد الكلية التي تدرط المادة عليه أن يق

العذر, وفي هذه الحالة يعقد مدرط المادة إمتحانا تعويضيا للطالب في الموعد الذي يحدده مجلس الكلية على أن ال 

( أسابيع من بداية الفصل التالي 3يتجاوز ذلك بدأ العام الدراسي التالي إذا كانت نتيجة المادة سنوية أو ثالث )

 التي تكون نتائجها فصلية.   للمواد

 ثالثاً: يكون اإلطار العام لالمتحانات ومواعيدها على النحو التالي:

 مواد السنوات األولى والثانية والثالثة: -أ

 المواد النظرية والمواد النظرية التي تحوي جزءاً عملياً: -1

جرى لكل مادة اختبارا كتابيا واحةدا يعقةد المواد النظرية في العلوم الطبية األساسية التي ال تتضمن جزءا عمليا, في

( من العالمة النهائية للمادة, ويعقد امتحان نهائي شةامل فةي %40بعد تدريس نصف المادة العلمية, وتخص  له )

 ( من العالمة النهائية للمادة. %60نهاية الفصل الدراسي, ويخص  له )

  18/10/2017في  627/2017قرار مجلس العمداء رقم 

العملية: يقوم مجلس القسم الذي يدرط المادة ببيان كيفية توزيع العالمةات التةي توضةع للمةادة العمليةة  المواد -2

 قبل بداية الفصل الدراسي.

 مواد السنتين الرابعة  والخامسة: -ب

 توزع العالمات النهائية التي توضع لكل مادة كما يلي: 

 ري.لتقييم مدرط أو مدرسي المادة أثناء التدريب السري % 20 -1

لالمتحان السريري الذي يعقةد بعةد االنتهةاء مةن فتةرة التةدريب السةريري للمةادة ويحةدد مجلةس القسةم  % 40 -2

 موعد إجرائه.

لالمتحان الكتابي الذي يعقد بعد االنتهاء من فترة التدريب السريري في موعد يحدده مجلس الكلية في  % 40 -3

 مطلع كل عام دراسي.



                                                 3202-2220الطب  دليل كلية             

 

   

35 

للسةنتين الرابعةةة والخامسةة فةةي اإلختبةارين السةةريري والكتةابي فقةةل وتةةوزع يتقةدم الطالةةب المتحةان اإلكمةةال  -4

العالمات كما هو مذكور أعاله مع اعتماد عالمة التقييم التي حصل عليها خالل فترة تدريبه السريري بنسةبة 

 من معدل العالمة النهائية. 20%

 دة كما يلي:مواد السنة السادسة: توزع العالمات النهائية التي توضع لكل ما -ج

 لتقييم مدرط المادة أو مدرسي المادة أثناء التدريب السريري. % 20 -1

 لالمتحان النهائي الشامل الذي يجرى في نهاية السنة السادسة موزعة كما يلي: % 80 -2

 40 % لالمتحان الكتابي 

 30 % لالمتحان السريري 

 10 % لالمتحان الشفوي 

 النهائية في مطلع كل عام دراسي.ويحدد مجلس كلية الطب مواعيد االمتحانات 

 (:11المادة )

 على رئيس القسم إعالم طلبته في بداية كل فصل دراسي عن كيفية توزيع العالمات للمادة. .أ

في الحاالت التي تقتضي ذلك، يكون مدرط المادة مسؤوال عن تصحي  أورا  االمتحانات الخاصة بالمةادة  .ب

 القسائم الخاصة بالمةادة ومناقشةتها مةع مجلةس القسةم إلقرارهةا،ومراجعة العالمات وتسجيلها في الكشوفات و

( ساعة مةن تةاريخ عقةد 24ويقوم رئيس القسم بتسليمها إلى عميد الكلية التي تدرط المادة خالل مدة أقصاها )

( سةاعة مةةن تةاريخ تسةةليم نتةائج آخةةر 24االمتحةان النهةائي ليتسةةنى لمجلةس الكليةةة دراسةتها وإقرارهةةا خةالل )

 امتحان.

ج.  يقوم عميد الكلية التي تدرط المادة أو من ينوب عنه بتسليم النتائج النهائية لجميع المواد المطروحة فةي الكليةة 

 إلى وحدة القبول والتسجيل لرصدها ويمنع إعالن عالمة أي طالب قبل تسليمها إلى وحدة القبول والتسجيل.

التةةي تطةةرح المةةادة لمراجعةةة عالمتةةه النهائيةةة فةةي مةةدة د.  يجةةوز للطالةةب أن يتقةةدم بطلةةب خطةةي إلةةى عميةةد الكليةةة 

أقصاها أسبوعان، من تاريخ عقد آخر امتحان، وتتم المراجعة من قبل لجنة برئاسة العميد وعضةوية كةل مةن 

رئيس القسم ومدرط المادة، وتشتمل المراجعة التأكد من تصحي  األسئلة ومن جمع العالمات، ويبلةغ القةرار 

 لتسجيل في حالة تغيير العالمة خالل أسبوع على األكثر.إلى وحدة القبول وا

هص. تحفظ جميع أورا  االمتحانات والتقارير والبحةوث بعةد تصةحيحها وتسةجيل عالماتهةا لةدى عمةادة الكليةة التةي 

تدرط المادة لمدة أقصاها فصالن دراسيان للرجوع إليها عند الحاجة ثم يجري التصةر  بهةا طبقةاً لتعليمةات 

 ورا  والوثائق في الجامعة. إتال  األ

و. يدفع الطالةب رسةماً مقةداره دينةار واحةد لوحةدة الشةؤون الماليةة فةي الجامعةة عةن كةل طلةب يتقةدم لمراجعةة أي 

 عالمة ويجب أن يرفق الطالب اإليصال المالي مع االستدعاء المقدم لعميد الكلية المعني.

 (: 12المادة )

 تصنف عالمات المواد وفقاً للجدول: .أ

 

 التقدير لعالمةا

 ممتاز 90-100%

 جيد جدا 80-89%

 جيد 70-79%

 مقبول 60-69%

 ضعيف 50-59%

 راسب %50أقل من 

من تعليمات من  درجة  18تصنف المعدالت الفصلية والسنوية لكل عام دراسي " والمعدل العام " وفق المادة ب. 

   بالجدول أدناه:في جامعة مؤتة كما هو موضدكتور في الطب البكالوريوط في 

 

 التقدير العالمة

 ممتاز 84-100%

 جيد جدا 76-83.9%

 جيد 68-75.9%

 مقبول 60-67.9%

 راسب %60أقل من 
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( فأكثر على الئحة شر  الكلية %84لذي يحصل على معدل سنوي مقداره )يضع العميد اسم الطالب ا -1

يقل عبؤه الدراسي عن وال في إحدى المواد ويثبت ذلك في سجله األكاديمي ما لم يكن قد فصل أو رسب 

 عدد الساعات الفصلية أو السنوية المقررة في الفصل أو السنة التي حصل فيها على المعدل المذكور.

 تطبق تعليمات مكافأة التفو  العلمي في الجامعة على الطلبة المسجلين في كلية الطب والجراحة. -2

فأكثر من  %80ة فانه يجب على الطالب دراسة ما ال يقل عن من هذه الماد 1الغراض تطبيق البند رقم ) -3

 .(الساعات المعتمدة من مواد تلك السنة

 (:13المادة )

في حالة المواد التي يدرسها أكثر من مدرط واحد أو التي تخضع لنظام التكامل يعين مجلس القسم )أو  .أ

ً لها بالتعاون مع مدرسي الماد ة اآلخرين وبءشرا  رئيس القسم )أو األقسام( أحد مدرسي المادة منسقا

 األقسام( أو عميد الكلية.

في حالة المواد المتعددة الشعب يعين مجلس القسم أحد مدرسي المادة منسقاً لها وذلك بالتعاون مع مدرسي  .ب

 المادة اآلخرين وبءشرا  من رئيس القسم أو عميد الكلية.

مواد متعددة الشعب يقوم رئيس القسم أو منسق المادة أو من ج. في حالة المواد التي يدرسها أكثر من مدرط أو ال

يختاره مجلس القسم من مدرسي المادة بتولي مسؤولية اإلشرا  على طباعة األسئلة وتنسيق مكان وزمان 

االمتحان ومتابعة تصحي  أورا  االمتحانات وهو المسؤول عن نقل النتائج إلى الكشوفات والقسائم الخاصة 

 .بالشكل الصحي 

د. عند الضرورة ، يضع مجلس الكلية اإلجراءات التنفيذية المتعلقة باالختبارات واالمتحانات بما ال يتعارض مع 

 التعليمات. 

 (:14المادة )

 (.%50الحد األدنى لعالمة النجاح في كل مادة هو ) .أ

 (.%60الحد األدنى للنجاح في المعدالت السنوية والمعدل العام هو ) .ب

( فةأكثر وتجبةر كةل عالمةة دون ألةص %35الطالةب فةي مةادة تثبةت عالمةة الرسةوب إذا كانةت )ج. في حالة رسوب 

 ( ألغراض احتساب العالمة في المعدل.%35( إلى )35%)

 د.  يثبت المعدل السنوي أو المعدل العام ألقرب منزلة عشرية.

 هص. يتكون معدل الطالب العام في كلية الطب من:

 السادسة.للمعدل السنوي للسنة  25%. 1

 لمعدل السنوات الخمس األولى بالتساوي. 75%. 2

 ( 15المادة )

ساعاتها المعتمدة  النهائية لكل مادة يدرسها الطالب في السنة بعدد العالمة بضرب السنوي المعدل أ. يحسب

 المعتمدة للمواد التي درسها الطالب في تلك الساعات عدد مجموع على الناتج حاصل الضرب مجموع وقسمة

 .السنة

 في والمشمولة الطالب التي يدرسها واالختيارية اإلجبارية الجامعة متطلبات من المواد جميع نتائج ب. تدخل

 .االسترشادية الخطة حسب الدراسية السنوي للسنة المعدل حساب في الدراسية الخطة

ر من الخطة االسترشادية ( فأكث%50إذا تم معادلة ساعات للطالب كان قد درسها في جامعات أخرى بنسبة ) ج.

المعمول بها في الجامعة ، ففي هذه الحالة ال يتم احتساب المعدل السنوي لتلك السنة ، وتدخل المواد المتبقية من 

تلك السنة ) والتي درسها الطالب في الجامعة ( في المعدل السنوي للسنة التي تليها ، مع مراعاة ما ورد في المادة 

 *.ت، وذلك إلغراض حساب المعدل العام لتخرج الطالب( من هذه التعليما24)

 .65/2015عمداء رقم القرار مجلس *

 

 أخرى إلى سنة من االنتقال شروط

 الشةرطيين حقةق إذا الخطةة الدراسةية حسةب تليهةا التةي السةنة إلةى دراسةية سةنة مةن الطالةب (: ينتقةل16) المةادة

 :التاليين

المةادتين  فةي الةواردة الشروط الدراسية حسب الخطة في والمقررة السنة تلك في درسها التي المواد في . النجاح1

 .التعليمات هذه ( من18و  17)

 هذه من (15و 14السنوي في المادتين ) المعدل تعريف حسب ( فأكثر%60) سنوي معدل على . الحصول2

 .التعليمات
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 :*  (17المادة )

 :ثةاألولى والثانية والثال السنة طلبة انتقال أ. شروط

( % 60سةنوي ) معةدل علةى المقةررة والحصةول الجامعةة متطلبةات باسةتثناء العلميةة المةواد جميةع في النجاح . 1

 .فأكثر

 فةي إكمةال امتحةان تقةديم لةه يحةق المةواد العلميةة من األكثر علميتين على مادتين أو مادة في الطالب رسب . إذا2

 تةدرط التةي الكلية عميد موعد يحدده في التالي الجامعي لعاما من األول الفصل بدء قبل وذلك على األكثر مادتين

 فةال فةأكثر  %60أو أخفق في رفع معدله السنوي إلى  منهما أي في اإلكمال بعد امتحان الطالب رسب وإذا المادة

 .تلك السنة راسباً في ويعتبر التالية السنة إلى ينتقل

متحان إكمال في المادة التي رسب بها باإلضافة الى أي . يحق للطالب الذي رسب في مادة واحدة أن يتقدم إل3

مع مراعاة ما ورد في البند )د( أدناه من هذه  % 60مادة أخرى نج  فيها وذلك لغاية رفع المعدل السنوي الى 

 المادة.  

 إلى له التقدم ( يحق%60من ) أقل على معدل سنوي في جميع المواد العلمية وحاصل ناجحاً  الطالب . إذا كان4

 موعد في التالي العام الجامعي من الفصل األول بدء وذلك قبل الطالب مادتين يختارهما مادة أو في إكمال امتحان

التالية  السنة إلى ينتقل ال ( فأكثر%60) إلى المعدل رفع في وإذا أخفق المادة التي تعطي الكلية عميد يحدده

 راسباً في تلك السنة.  ويعتبر

ً  الطالب يعتبر ب.  :إذا األولى أوالثانية أوالثالثة السنة في راسبا

 اإلكمةال امتحةان فةي رسةب إذا أو األولةى، فةي محاولتةه العلمية المواد من علميتين مادتين من أكثر في . رسب1 

 المادة .  هذه من 2 )أ( بند الفقرة  في الوارد

 الفقرة في إليه لمشاراإلكمال ا إمتحان إجراء بعد ( فأكثر%60) سنوي معدل على يحصل . لم2

 .المادة هذه من 4وبند  3 بند )أ ( 

 الحالةة وفةي هةذه واحةدة لمةرة دراسةتها بءعةادة لةه يسةم  السنوات الةثالث األولةى في إحدى الطالب رسب إذا . ج

 :يلي ما عليه يطبق

 اإلعادة حالة وفي فأكثر)  %60)  عالمة على فيها يحصل لم والتي المقررة العلمية المواد جميع دراسة . إعادة1

 .المعادة العلمية للمادة الجديدة تحسب العالمة

 .بها نج  قد كان إذا ) واالختيارية الجامعة  )اإلجبارية من متطلبات المواد دراسة إعادة من الطالب . يعفى2

 هذه وفي فقل بها يرسب لتيا  )اإلجبارية واالختيارية(الجامعة  متطلبات من مواد دراسة إعادة للطالب . يجوز3 

 .العالمة الجديدة تحسب الحالة

للمادة العلمية لمواد السنة األولى مةع مراعةاة  المستحقة النهائية العالمة من بدالً  اإلكمال امتحان عالمة تحتسب . د

 .( الفقرة )دال( والفقرة )هاء( لمواد باقي السنوات18ما ورد في المادة )

 :التالية للسنة األولى المواد تعني فءنها المادة هذه في وردت ماأين  العلمية"  المواد"بعبارة  يقصد *

 الخلية  . بيولوجيا3        وعضوية   عامة كيمياء . 2  طبية                 . فيزياء1

 العام  األنسجة . علم6           العام   التشري  . علم5الحيوية              . الكيمياء4

 الجزيئية   . األحياء9العام       األعضاء وظائف . علم8           العام األجنة . علم7  

 الطبية  . المصطلحات11        الحيوي . اإلحصاء10 

( فةي الخطةة 7والتي وردت فةي المةادة رقةم ) إضافة إلى متطلبات الكلية العلمية المقررة للسنتين الثانية والثالثة

 بءستثناء متطلبات الجامعة اإلختيارية والتربية الوطنية.ور في الطب دكتالبكالوريوط في جة اإلسترشادية لنيل در

 :(18) المادة

 :الرابعة, الخامسة والسادسة  الالحقة السنوات لطلبة االنتقال أ. شروط

( %60سةنوي ) معةدل علةى الدراسةية والحصةول الخطةة حسةب السةنة لتلةك الكليةة متطلبةات جميةع في النجاح . 1

 .فأكثر

 علةى وحاصةل والسادسةة، والخامسة الرابعة السنوات من ألي المقررة المواد جميع في ناجحا لطالبا كان . إذا2

 ( تسةع9) المعتمةدة سةاعاتها مجموع عةدد مواد في إكمال امتحان إلى التقدم له ( يحق%60من ) سنوي أقل معدل

 فةي موعةد التةالي الجةامعي عةامال بةدء قبةل وذلةك السةنة تلةك مواد من يختارها الطالب األكثر على معتمدة ساعات

 تلةك فةي راسةبا ويعتبر التالية السنة إلى ينتقل ( فأكثر ال%60إلى ) المعدل رفع في أخفق وإذا الكلية، عميد يحدده

  .السنة

ً  الطالةب يعتبةر المةادة هةذه مةن أعةاله ورد مةا مراعةاة ب. مةع والخامسةة  الرابعةة مةن السةنوات سةنة أي فةي راسةبا

 :التالي والنح والسادسة على
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 والخامسةة الرابعةة للسةنوات ( سةاعات بالنسةبة9) مةن أكثةر سةاعاتها عةدد مةواد أو مةادة في الطالب رسب إذا . 1

 .السادسة السنة مادة في من وأكثر

 2 فةي البنةد )أ( الفقةرة إليه إمتحان اإلكمال المشار إجراء بعد فأكثر ( %60سنوي ) معدل على يحصل لم إذا . 2

  (18من المادة )

فأقل من مةواد السةنوات الرابعةة ساعات معتمدة ( 9إذا رسب الطالب في مواد مجموع عدد ساعاتها المعتمدة ) . 3

الخامسة يحق له التقدم المتحةان اإلكمةال فةي المةواد التةي رسةب بهةا وذلةك قبةل بةدء العةام الجةامعي التةالي، وفةي و

إذا أخفق في رفع معدله السنوي إلى  وأباً في تلك السنة موعد يحدده عميد الكلية، وإذا رسب بها الطالب يعتبر راس

( 2أكثر بعد امتحان اإلكمال في المواد التي كان راسباً بها رغم نجاحه بها ، ُيطبق عليه ما ورد فةي البنةد )ف 60%

 ً ونجة  بعةد  بهةا ، من الفقرة )أ( من المادة نفسها ، شريطة أن ال يتقدم بامتحان اإلكمال فةي المةواد التةي كةان راسةبا

 تأدية اإلكمال.

 .15/6/2014في  257/2014قرار مجلس العمداء *

 فقةل المةادة هةذه فةي واالمتحةان التةدريب عليةه إعةادة السادسة السنة مواد من واحدة مادة في الطالب رسب . إذا4

ج، الستكمال ً  كان وإذا متطلبات التخرُّ ً  يعتبر واحدة مادة من أكثر في راسبا  إعةادة وعليةه لسادسةةالسنة ا في راسبا

 .رقةم  ) االختيةاري التةدريب مةادة باسةتثناء فقةل، الجديةدة العالمةات وتحسةب لةه موادهةا بكافة كاملة السنة دراسة

(1500602  

 واحدة لمرة دراستها له بءعادة يسم  والخامسة والرابعة والثالثة األولى والثانية السنوات في الطالب رسب إذا -ج

 مةا عليةه يطبَّق الحالة هذه وفي ،)عليها المنصوص الطب كلية للدراسة في األعلى الحد زتجاو عدم شريطة(فقل 

 :يلي

 اإلعةادة حالةة وفةي ( فةأكثر%60علةى عالمةة ) فيهةا يحصةل لم التي للسنة المقررة المواد جميع دراسة إعادة . 1

 .الجديدة العالمة تحسب

 الحد تجاوز عدم األكثر شريطة مرتين على دراستها بءعادة له يسم  السادسة السنة في الطالب رسب . إذا2

 .عليه الطب المنصوص كلية في للدراسة األعلى

 لةه يجةوز الدراسةة سةنوات مةن الحةد األعلةى واسةتنفذ السادسةة السةنة فةي الطالب رسب إذا خاصة حاالت . في3 

  .العمداء مجلس وموافقة العميد من أخيرة بتنسيب لمرة السادسة السنة إعادة

( سةاعات فأقةل حسةب مةا 9. إذا رسب الطالب وتقدم إلمتحان اإلكمال في مةواد مجمةوع عةدد سةاعاتها المعتمةدة )د

ويرصد له من العالمات التي حصل عليها ما يلزم  %60ورد أعاله تثبت له العالمة الجديدة على أن ال تزيد على 

 .%60في حال كون معدله أقل من  %60لرفع معدله الى 

تثبةت لةه العالمةة الجديةدة علةى أن ال  % 60د الطالب االمتحان فةي أي مةواد بغةرض رفةع المعةدل إلةى هص. إذا أعا

 .% 60يزيد المعدل السنوي لتلك السنة على 

 (:19المادة )

( من هذه التعليمات إذا أعاد الطالةب دراسةة أي سةنة مةن سةنوات الدراسةة )عةدا 16مع مراعاة ما ورد في المادة )

( %60تحسب له العالمات الجديةدة فقةل ويعيةد دراسةة المةواد التةي لةم يحصةل فيهةا علةى عالمةة )السنة السادسة( 

 فأكثر من المواد المطلوبة حسب الخطة الدراسية.

 

 الفصل من الكلية
 ( يفصل الطالب من تخص  الطب والجراحة في الكلية في الحاالت التالية:20المادة )

 السنوات الخمس األولى في مدة عامين جامعيين. إذا لم يستطع اجتياز أي سنة دراسية من -أ

 إذا لم يستطع اجتياز السنة السادسة في ثالث سنوات جامعية. -ب

دكتةور فةي البكةالوريوط فةي للحصول على درجةة  إذا لم يستطع إكمال دراسته خالل المدة المحددة كحد أعلى -ج

 ( سنوات.9وهي )الطب 

 راسية مختلفة خالل مدة الدراسة.سنوات د اربعإذا تكرر رسوب الطالب في  -د

 

 تأجيل الدراسة
 (:21المادة )

يجةوز للطالةةب أن يؤجةةل دراسةته فةةي الجامعةةة مةدة ال تزيةةد عةةن سةنتين دراسةةيتين متالحقتةةين أو منفصةةلتين  -أ

بقرار من مجلس الكلية ويجوز أن تصل مدة التأجيل إلى ثالث سنوات متصلة كحد أعلى بقرار من مجلةس 

 تنسيب من مجلس الكلية.  العمداء بناًء على
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إذا لم يسجل أو يؤجل الطالب دراسته في الفصول الدراسية التالية بما في ذلك  الفصل الصيفي عدا الفصل  -ب

األول من التحاقه في الجامعة يعتبةر فاقةداً لمقعةده ويجةوز إعادتةه إلةى مقعةدة فةي حةاالت مبةررة بقةرار مةن 

 رئيس الجامعة  

أجيةةل دراسةةته إلةةى العميةةد فةةي مةةدة أقصةةاها ثمانيةةة أسةةابيع مةةن بدايةةة السةةنة علةةى الطالةةب أن يتقةةدم بطلةةب ت -ج

الدراسية لعرضه على مجلس الكلية ويبلغ العميد القةرار إلةى مةدير وحةدة القبةول والتسةجيل وعميةد شةؤون 

 الطلبة ومرشد الطالب وأية جهة أخرى معنية.

 ليمات.ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى لسنوات التخرج حسب التع -د

 الذي انهي بنجاح  MD)يجوز للطالب المسجل في برنامج البكالوريوط في تخص  دكتور في الطب ) -ز  

    السنوات الثالث االولي من دراستة بما فيها متطلبات الجامعة االجبارية واالختيارية التقدم بطلب التحا           

 م الطبية االساسية الموطن في كلية الطب في جامعة العلوم في برنامج البكالوريوط المتداخل في العلو         

   والتكنولوجيا, وفي حالة قبولة فانة التحسب مدة دراستة لبرنامج البكالوريوط المتداخل في العلوم الطبية        

 عليمات /ب( من ت8االساسية ضمن الحد االعلي لمدة الدراسة في جامعة مؤتة المنصوص عليها في المادة )       

 او مدة تأجيلة للدراسة المنصوص غليها في  MD)من  درجة البكالوريوط في تخص  دكتور في الطب )       

 /أ( من ذات التعليمات المعمول بها في جامعة مؤتة.21المادة )       

 لعودة إلى إذا تجاوز الطالب مدة التأجيل يفقد مقعده في الجامعة ويحتفظ بسجله األكاديمي إذا رغب با -هص

 الجامعة وال يجوز احتساب السجل األكاديمي للطالب ألغراض مواصلة دراسته في الجامعة إذا أنقطع عن      

 الدراسة أربع سنوات أو أكثر.     

 ال تؤجل الدراسة للطالب الجديد أو الطالب المنتقل إليها إال بعد مضي سنة دراسية على دراسته في الكلية. -و

 نتقال داخل الجامعة إلى كلية الطب )انتقال داخلي(( اال22المادة )

 يجوز انتقال الطالب من كلية أخرى إلى كلية الطب إذا انطبق عليه الشرطان التاليان: .أ

 أن يكون معدل عالماته في الثانوية العامة مقبوالً تنافسياً في كلية الطب سنة حصوله على الثانوية العامة. -1

 لية.أن يتوفر له مقعد شاغر في الك -2

دكتةور فةي البكةالوريوط فةي حسب تعليمات من  درجة عند انتقال الطالب إلى كلية الطب تحسب له المواد  .ب

 في الجامعة بهذا الخصوص على أن تكون ضمن الخطة الدراسية لكلية الطب. الطب

 ه.تسري عليه أحكام االنتقال من سنة إلى أخرى الواردة في هذه التعليمات بعد حساب المواد ل  ج. 

 يكون االنتقال إلى كلية الطب بتوصية من لجنة قبول انتقال الطلبة وقرار من رئيس الجامعة.  د.  

 (:23المادة )

 االنتقال من كلية الطب في جامعة أخرى إلى كلية الطب في جامعة مؤتة )انتقال خارجي(:

ه )رئيساً( وعضوية عميد كليةة تشكل لجنة تسمى )لجنة انتقال الطلبة( تتألف من رئيس الجامعة أو أحد نواب .أ

 الطب ومدير وحدة القبول والتسجيل للنظر في طلبات انتقال الطلبة إلى كلية الطب من جامعات أخرى.

يتم تقديم طلبات االنتقال إلى وحدة القبول والتسجيل في الجامعة وتبت لجنة انتقال الطلبة فةي الطلبةات وفةق  .ب

 الشروط التالية:

 كلية.أن يتوفر الشاغر في ال -1

أن يستوفي الطالب شةروط القبةول فةي الجامعةة وأن يسةتوفي الشةروط األخةرى التةي تطلبهةا الكليةة ومجلةس  -2

 العمداء.

 أن يكون معدله في الثانوية العامة مقبوالً تنافسياً في كلية الطب سنة حصوله على الثانوية العامة. -3

 عية تعتر  بها الجامعة.أن يكون الطالب منتقالً من جامعة أو معهد جامعي أو كلية جام -4

أن تكةون دراسةةته السةةابقة فةي جامعةةة تأخةةذ بأسةلوب االنتظةةام وأن يقةةدم وثيقةة تثبةةت انتظامةةه بمةا ال يقةةل عةةن  -5

 ( من الدوام الكامل.70%)

( أو تقةدير جيةد فةي %70أن يكون االنتقال لمستوى السنة الثانيةة فمةا فةو  وان ال يقةل معدلةه السةنوي عةن ) -6

سها في تلك الجامعة أي أن يقبل الطالب في مستوى السةنة الثانيةة أو فةي مسةتوى السةنة جميع المواد التي در

 الثالثة أو في مستوى السنة الرابعة.

على الطالب المتقدم للنقل إحضار شةهادة حسةن سةلو  مةن عميةد الكليةة و عميةد شةؤون الطلبةة مةن الجامعةة  -7

 المنتقل منها.

الرابعة وعلى الطالب المنتقل إلى كلية الطب في الجامعة أن يدرط ال يجوز االنتقال إلى أي سنة فو  السنة  -8

 ( ثالث سنوات دراسية متتالية في كلية الطب بالجامعة قبل تخرجه.3على األقل )

ج. تحول لجنة انتقال الطلبة الطلبات المقبولة إلى عميد الكلية لحساب المواد التةي درسةها الطالةب فةي جامعتةه فةي 

 المعمول بها في كلية الطب بالجامعة وتعلم وحدة القبول والتسجيل خطياً بذلك. ضوء الخطة الدراسية
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د. ال تدخل عالمات المواد التي درسها الطالب قبل انتقاله إلةى كليةة الطةب فةي حسةاب المعةدل السةنوي أو المعةدل 

 العام وإنما يعفى فقل من دراستها.

جامعةة أخةرى أو كليةة جامعيةة أو معهةد خص  اخر أو مةن تكلية وكان قد درط مواد في الفي  إذا قبل طالبهص. 

قسةم المعنةي بالمةادة معادلةة تلةك المةادة وترصةد لةه عالمةة نةاج  ، فءنه يجوز لمجلس الالجامعةتعتر  بها جامعي 

 *)السنوية /العام(, وذلك وفقا للشروط التالية:وال تحسب عالمات هذه المواد في معدالته الغراض التخرج 

 , د+ أو ما يعادلها(. %60مة أي مادة تعادل عن )أال تقل عال .1

أو تزيةد عةن عةدد السةاعات للمةادة المقابلةة لهةا فةي أن تكون المادة المراد معادلتها مساوية في عدد السةاعات  .2

 من المحتوى.  %75الخطة الدراسية ومكافئة بنسبة ال تقل عن 

ي تقةع ضةةمن الخطةة الدراسةةية وتةدخل فةةي اذا كةان الطالةب قةةد درط فةي جامعةةة مؤتةة فتحسةةب لةه المةواد التةة .3

 حساب معدله )السنوي/العام( وحسب الخطة االسترشادية.

( من هةذه التعليمةات, كمةا تراعةى قةرارات مجلةس التعلةيم العةالي بخصةوص المةدة 24, 23تراعى المادتين ) .4

 *الزمنية الواجب توفرها لغايات )احتساب أو معادلة( المواد التي سبق للطالب دراستها. 

    3/12/2014تأريخ ( 644/2014قرار مجلس العمداء رقم )* 

 (:24المادة )

 يحسب المعدل العام للطالب المنتقل إلى كلية الطب في الجامعة والحد األعلى لمدة الدراسة حسب األسس التالية:

 الطالب المنتقل إلى السنة الثانية: .أ

 ( لكل سنة للسنوات الثانية حتى الخامسة.18%)

 سنة السادسة.( لل28%)

 الطالب المنتقل إلى السنة الثالثة: .ب

 ( لكل سنة من السنوات الثالثة والرابعة والخامسة.22%)

 ( للسنة السادسة.34%)

 ويكون الحد األعلى لمدة الدراسة في هذه الحالة ست سنوات.

 ج. الطالب المنتقل إلى السنة الرابعة:

 الخامسة( للسنة %30الرابعة و )سنة ل( ل30%)

 ( للسنة السادسة40%)

 ويكون الحد األعلى لمدة الدراسة في هذه الحالة خمس سنوات.

 (:25المادة )

 يتم التدريب السريري في مستشفى الجامعة أو المستشفيات التعليمية المعتمدة من قبل الجامعة. .أ

مةن خةالل سةجل تتم مراقبة التدريب السريري لطلبة كلية الطب في السنوات )الرابعة، الخامسة، السادسةة(  .ب

يومي للتدريب السريري خاص بكل قسم من األقسام السريرية ويسلم إلى الطالب السجل الخاص بةه قبةل بةدء 

 تدريبه السريري وعلى الطالب إعادته وتسليمه إلى رئيس القسم حال انتهاء فترة التدريب السريري.

يبةه السةريري الخةاص بةه وأي تقةارير أخةرى ج. يقيم الطالب اسةتناداً للمعلومةات المدونةة والةواردة فةي سةجل تدر

 مطلوبة.

 (:26المادة )

 التدريب السريري خارج المستشفيات المعتمدة من الكلية:

 8يحق للطالب أن يقضي فتةرة التةدريب االختيةاري داخةل الكليةة أو خارجهةا فةي مستشةفيات تعليميةة معتمةدة لمةدة 

الةةواردة فةةي الخطةةة الدراسةةية بالسةةنة السادسةةة وتحسةةب  أسةةابيع فةةي بدايةةة السةةنة السادسةةة فةةي فةةرعين مةةن الفةةروع

 أسابيع لكل من الفرعين. 4عالمات التقييم خالل هذه الفترة بواقع 

 (:27المادة )

 بعد إتمام المتطلبات التالية: دكتور في الطبالبكالوريوط في رجة تمن  د

رجةةة مةةات الةواردة بشةةأن مةن  دالنجةاح فةةي جميةع المةةواد المطلوبةة حسةةب الخطةة الدراسةةية المقةررة والتعلي .أ

 .دكتور في الطبالبكالوريوط في 

 (.%60الحصول على معدل عام ال يقل عن ) .ب

 ج.  عدم تجاوز الحد األعلى لسنوات التخرج المنصوص عليها في التعليمات.

 ( سنوات دراسية له في الجامعة بما فيها سنة التخرج.3د.  أن يكون الطالب مسجالً ومنتظماً في آخر )

 حكام عامةأ
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(: تمن  شهادة التخرج عند استحقاقها بعد أن يكون الطالةب قةد اسةتوفى متطلبةات النجةاح ضةمن الخطةة 28المادة )

وتكون حفلة التخرج مةرة واحةدة  دكتور في الطبالبكالوريوط في رجة الدراسية والتعليمات الخاصة بمن  د

 في العام في نهاية الفصل الثاني.

 (:29المادة )

 يد الكلية مرشداً أكاديمياً من أعضاء هيئة التدريس لكل طالب في الكلية.يكلف عم .أ

عميد الكلية والمرشد األكاديمي مسؤوالن عن متابعة السير األكاديمي للطالب والتحقةق مةن اسةتيفائه لشةروط  .ب

 التخرج وعلى المرشد أن يبلغ الطالب بذلك سنوياً.

مةا أن يقةوم بتعبئةة نمةوذج خةاص لةدى عمةادة الكليةة فةي مةدة  ج. على الطالةب الةذي يتوقةع تخرجةه فةي نهايةة سةنة

( أسابيع من بدايةة السةنة السادسةة حيةث يقةوم عميةد الكليةة والمرشةد بةالتحقق مةن اسةتيفائه شةروط 8أقصاها )

 التخرج بالتنسيق مع وحدة القبول والتسجيل.

 كمال إجراءات تخرجه.(: على الطالب أن يحصل على براءة ذمه مصدقة من الجامعة الست30المادة )

(: ال يجوز ألي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه التعليمات أو بعدم اطالعه على النشةرات الصةادرة مةن 31المادة )

 الجامعة والكلية أو على ما ينشر على لوحة إعالناتها فيما يتعلق بهذه التعليمات.

ن  بهذه التعليمات وفي اإلشكاليات التي تنشةأ عةن (: يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد فيها 32المادة )

 تطبيقها.

(: رئةةيس الجامعةةة وعمةةداء الكليةةات المعنيةةة ومةةدير وحةةدة القبةةول والتسةةجيل مكلفةةون بتنفيةةذ أحكةةام هةةذه 33المةةادة )

 التعليمات.

 تطبق هذه التعليمات على جميع طلبة كلية الطب اعتبارا من تأريخه 

 

 (MCQ) جامعة مؤتةفي نات في كلية الطب االمتحااالختبارات وتعليمات 

  19/11/2014( تأريخ 610/2014قرار مجلس العمداء رقم )

 

( تسمى هذه التعليمات تعليمات االختبةارات واالمتحانةات فةي كليةة الطةب فةي جامعةة مؤتةة وتطبةق علةى 1المادة )

 التةةةةةةةةةي تعقةةةةةةةةةد فةةةةةةةةةي المةةةةةةةةةواد التةةةةةةةةةي تطرحهةةةةةةةةةا الكليةةةةةةةةةة.   MCQs جميةةةةةةةةةع امتحانةةةةةةةةةات 

( تعد اسئلة االختبارات واالمتحانات بما فيها االمتحانات التكميلية من قبل مدرط او مدرسي المةادة علةى 2)المادة 

شكل اسئلة موضوعية متعددة االختيارات ذات اجابةة واحةدة صةحيحة وتكةون شةاملة للمةادة وتنةاقة االسةئلة علةى 

 . النهائيةةةةةةةةةةةة مسةةةةةةةةةةةتوى الشةةةةةةةةةةةعبة او القسةةةةةةةةةةةم او الوحةةةةةةةةةةةدة التعليميةةةةةةةةةةةة للمةةةةةةةةةةةادة وتقةةةةةةةةةةةر بصةةةةةةةةةةةيغتها

 ( مةةدرط او منسةةق المةةادة مسةةؤول عةةن االشةةرا  علةةى طباعةةة االسةةئلة وتجهيزهةةا بالشةةكل النهةةائي. 3المةةادة )

( يقةةوم مةةدرط او منسةةق المةةادة بتنسةةيق تصةةحي  اورا  االجابةةة باسةةتخدام القةةارئ الضةةوئي مةةع تحليةةل 4المةةادة )

 (. Item analysis)مفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةردات االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئلة 

 ( 5المادة )

اي سؤال اذا زاد عدد الذين اختةاروا اي مةن االجابةات الخاطئةة عةن عةدد الةذين اختةاروا  تراجع اجابات -أ

االجابة الصحيحة، وذلك للتأكد من صحة مفتاح االجابة وعدم وجود اكثر من اجابة صةحيحة وفةي حةال 

وجةةود اكثةةر مةةن اجابةةة صةةحيحة يحةةذ  السةةؤال ويعةةاد تصةةحي  االمتحةةان بعةةد حةةذ  األسةةئلة وتحسةةب 

 لجديدة نسبة لعدد األسئلة المتبقية بعد الحذ .العالمة ا

 تحذ  االسئلة اذا تحقق كال الشرطين التاليين معا:   -ب

 .0.2ان يكون مؤشر الصعوبة اقل من  -       

       -  ً  .ان يكون مؤشر التمييز صفراً او سالبا

زاد عن تلك النسبة, يؤخذ أسوأ من اجمالي عدد األسئلة. وان  %10وان ال يزيد العدد المحذو  عن          

 اعتمادا على كال الشرطين في النقطة ب )نعتمد على مجموعهما ونأخذ االقل( 10%

يعاد تصحي  االمتحان بعد حذ  األسئلة وتحسب العالمة الجديدة نسبة لعدد األسئلة المتبقية بعد الحذ   -ج 

 وتحسب للطالب العالمة األعلى.

لتكميلي واسئلة االختبارات العملية التي تكون فيها االجابة اختيار من متعدد من تستثنى اسئلة االمتحان ا -د

 رد في الفقرة )ب( من هذه المادة.واشرطي الحذ  ال
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مةن عةدد  %25وأال يزيةد عةن  %ط10 يراعى ان ال يقل عدد الطلبة الذين يحصةلون علةى ممتةازعن  (6المادة )

 مايلي:التعليمية للمادة بعمل الطلبة الكلى, لذا يقوم القسم او الوحدة 

ثةم يةتم يعةد قائمةة بنتةائج الطلبةة مرتبةة تنازليةا  %10في حالة ان نسبة الطلبة الحاصلين علي ممتاز ال تتجةاوز  -1

,وتعةةدل %10مةةن تسلسةةل الطلبةةة فةةي القائمةةة, وتحةةدد عالمةةة الطالةةب االخيةةر فةةي تسلسةةل ال  %10اختيةةار اول 

لي عالمة الطالب االخير التةي حصةل عليهةا, وذلةك اليجةاد العامةل لتعةديل ع 84وذلك بتقسيم عالمة   %84لتكون

, ويتم ضرب كافةة العالمةات فةي قائمةة النتةائج النهائيةة للطلبةة فةي نفةس العامةل للحصةول علةي %84العالمة الي 

 العالمات النهائية للمادة لكافة الطالب.

تبقةي عالمةات الطلبةة كمةا  %25والتتجةاوز  %10 اذا كانت نسبة الطلبة الحاضلين علي ممتةاز تزيةد علةي ال -2

 هي.

, يةتم اعةداد قائمةة بنتةائج الطلبةة مرتبةة %25في حالة ان نسبة الطلبة الحاصلين علي ممتاز تجاوزت نسةبة ال  -3

 %25من تسلسل الطلبة في القائمة, وتحدد عالمةة الطالةب االخيةر فةي تسلسةل ال  %25تنازليا ثم يتم اختيار اول 

علي عالمةة الطالةب االخيةر التةي حصةل عليهةا وذلةك اليجةاد العامةل  84وذلك بتقسيم عالمة  %84ون وتعدل لتك

للحصةول النتائج النهائية للطلبةة فةي نفةس العامةل  , ويتم ضرب كافة العالمات في قائمة %84لتعديل العالمة الي 

  علي العالمات النهائية للمادة لكافة الطالب.

من تعليمات االختبارات واالمتحانةات لطلبةة كليةة الطةب فةي جامعةة  6لي ن  المادة رقم بدأ العمل بهذا التعديل ع

ويطبق علي جميع السنوات االساسةية والسةريرية وفقةا لقةرار  2022-2021مؤتة اعتبارا من بداية العام الجامعي 

 .28/9/2021بتاريخ  657/2020/2021مجلس العمداء رقم 

 لنتائج والتوصية لمجلس الكلية باعتمادها. ( يقوم القسم بتدقيق ا7المادة )

 ( ترصد العالمات بعد اعتمادها من مجلس الكلية.8المادة )

   2014علما بأن هذه التعليمات قد بدأ العمل بها وتطبيقها إعتبارا من كانون األول 

 

 أهداف األقسام األكاديمية

 أهداف ورؤية األقسام

 قسم التشريح واألنسجة واألجنة

 العامة:  األهداف

يركز القسم جهوده علةى الجانةب المعرفةي ,  لتقةديم المعرفةة العمليةة والتطبيقيةة لعلةم التشةري  واألنسةجة وللتكةوين 

ألجنيني للجوانب العامة والتفصيلية ألجهزة جسم اإلنسةان المختلفةة, متوافقةاً بمةا يمكةن أن يةربل التركيةب بالوظيفةة 

 وبالجوانب التطبيقية والسريرية.

  -األهدا  التعليمية, بان يكون الطالب قادراً على: وتشمل

  معرفةةة تركيةةب أجةةزاء جسةةم اإلنسةةان مةةن الناحيةةة العيانيةةة, وعلةةى المسةةتوى المجهةةري أي مسةةتوى الخاليةةا

 واألنسجة.

 .اإللمام بقاعدة معلومات أساسية عن علوم الخلية وعالقة ذلك بمختلف جوانب التركيب والوظيفة المرضية 

  العالقات بين أجزاء وأعضاء وأنسجة الجسم المختلفة , وربل ذلك بمراحل التطور الجنيني لكل معرفة أهمية

 عضو وجنين.

 .معرفة وتمييز أسس التكون الجنيني ومراحل تطور الجنين 

  معرفة تأثيرات العوامل البيئية واألدويةة واألمةراض علةى تطةور الجنةين والخلةل الةذي قةد يةؤدي إلةى التشةوه

 الجنيني. 

 فة وتمييز التشوهات الخلقيةة ألجهةزة الجسةم وأعضةاءه المختلفةة والتةي تالحةظ بشةكل واسةع ولهةا أهميةة معر

 طبية.

  )معرفةةةة العالقةةةة بةةةين تركيةةةب األعضةةةاء العيةةةاني و المجهةةةري وربةةةل ذلةةةك بالجوانةةةب الوظيفيةةةة )الفسةةةلجية

 وباحتماالت التغييرات المرضية التي قد تنشأ.

  والسريري وأهمية ذلك في التطبيقات الطبية.معرفة الطالب بالتشري  السطحي 

 األهداف المهارية:
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  يهد  التدريب العلمي في المختبرات إلةى اكتسةاب الطالةب كمهةارات التعةر  علةى أعضةاء الجسةم البشةري

  (plastination)بالعين المجردة والمشاركة في تشري  أجزاء في الجسم ودراسةة أجةزاء محفوظةة بطريقةة 

 الصناعية والهيكل العظمي. أو دراسة النماذج

  التدريب على استعمال المجهر الضوئي في دراسة الخاليا واألنسجة المختلفة للجسم  واكتساب المهارات فةي

 تشخيصها.

 .دراسة الصور الشعاعية والمقطعية وصور الرنين المغناطيسي ألجزاء الجسم الهامة وكيفية تشخيصها 

 سم اإلنسان, ومعرفة مواقع أجزاء الجسم الهامة طبياً.اكتساب المهارة في التشري  السطحي لج 

 .)استخدام التقنيات الحديثة في التعليم ) كالوسائل السمعية البصرية والحاسوب 

 تطوير اإلمكانات المتاحة في القسم:

  يسةةعى القسةةم إلةةى تعزيةةز المةةواد التعليميةةة وتةةوفير فةةرص متقدمةةة للةةتعلم , مثةةل إنشةةاء  والعمةةل علةةى تةةوفير

 (plastination)زمات أخرى جديدة كمختبر مستل

 :تطوير إمكانات البحث العلمي 

يسةةعى القسةةم إلةةى تةةوفير مسةةتلزمات تمكةةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس والبةةاحثين والطلبةةة علةةى إجةةراء بحةةوث 

ودراسات في مجال تخصصاته مع التأكيد على الجوانب التطبيقية لهةذه البحةوث وتوافقهةا مةع الحاجةة القائمةة 

 يق دراسة الجوانب الصحية والطبية المختلفة للمجتمع والبيئة.إلى تعم

 ووظائف االعضاء جزيئيةقسم الكيمياء الحيوية واألحياء ال

 جزيئيةالكيمياء الحيوية واألحياء ال

 األهداف العامة :

 تقةةديم معلومةةات وافيةةة وحديثةةة للطالةةب عةةن الوظةةائف الحيويةةة علةةى مسةةتوى الخليةةة و يشةةمل ذلةةك معرفةةة تركيةةب

المركبةةات الكيميائيةةة كالبروتينةةات والةةدهنيات والسةةكريات واألحمةةاض النوويةةة بةةدءاً مةةن مكوناتهةةا األساسةةية ، 

باإلضافة إلى عمليات اإلستقالب و التفاعالت الكيميائية والميكانيكية الجزيئيةة التةي تحةدث فةي الخاليةا ، مةع ربةل 

رضية.  يقوم القسم كذلك بالتنسيق مع الفةروع الطبيةة كافة المعلومات بوظائف األعضاء في الحاالت الصحية والم

األخرى ضمن أسلوب التدريس التكاملي ألنظمة الجسم البشةري لتزويةد الطالةب بالمهةارة الكافيةة ليةتمكن مةن حةل 

 المشاكل الطبية بشكل كفء. كما يهتم القسم بتشجيع البحث العلمي في حقلي الكيمياء الحيوية واألحياء الجزيئية.

 اف التعليمية :األهد

 عند نهاية تدريس مواد القسم, يفترض أن يكون الطالب ملما بالمعلومات التالية:

 العالقة بين الكيمياء الحيوية و األحياء الجزيئية من جهة  والطب من جهة  أخرى 

  القوى الكيميائية في االرتباطات وتأثيرها في التفاعالت الكيمائية 

 لتفاعالت الكيميائية ) الطاقة الحيوية ( الطاقة في األنظمة الحيوية وا 

  كيميائية األحماض األمينية 

 فهم تركيب البروتينات  و الرتب األربعة لبنية البروتينات 

  إنشاء البروتينات  ووظائفها 

  بنية اإلنزيمات وعالقتها بالوظيفة اإلنزيمية 

  تنظيم وتثبيل األنشطة اإلنزيمية 

 إلنزيمات ( في أنشطة اإلنزيماتدور العوامل المساعدة ) تمائم ا 

 دور اإلنزيمات في التسبب باألمراض و الكشف عنها 

 كيميائية السكاكر و والدهنيات واألحماض النووية 

 عمليات استقالب السكاكر و والدهنيات و األحماض األمينية واألحماض النووية 

 عمليات  انتاج الطاقة من خالل تحلل السكاكر و والدهنيات 

 بادىء الكيمياء الحياتية لشرح كيفية حدوث األمراض وأعراضهااستعمال م 

  معرفة تأثير استقالب السكاكر والدهنيات واألحمةاض األمينيةة فةي الحفةاظ علةى البيئةة الداخليةة للخليةة بشةكل

 منفرد و من ضمن نظام متكامل وتأثير التغذية سلباً أو إيجاباً على البيئة الداخلية 
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 ل دور األحمةةاض النوويةةة وآليةةة عمةةل الجينةةات فةةي الحفةةاظ علةةى البيئةةة الداخليةةة معرفةةة آخةةر النظريةةات حةةو

 والوظائف الحياتية للخلية .

 .معرفة تركيب الهرمونات ودورها كنظام إرسال معلومات متكامل لجميع خاليا الجسم 

 ولوجيةة التةي معرفة التركيب الكيميائي لسوائل الجسم فةي حةالتي الصةحة والمةرض والتحاليةل الكيمائيةة والبي

 تجري على هذه السوائل والمستعملة في التشخي  الطبي. 

 األهداف المهارية : 

 القدرة على قراءة وفهم كتب الكيمياء الحيوية و األحياء الجزيئية 

  التعر  على السالمة الشخصية في المختبر ، جمع المعلومات وكتابة التقارير 

  العلمي لعملها استخدام األجهزة المختبرية ومعرفة األساط 

  معرفة كيفية اتباع التعليمات الخاصة بالفحوص والتجارب المخبرية 

 تحليل النتائج من التجارب والتوصل الستنتاجات علمية 

  استعمال نواقل السوائل 

  تحضير المحاليل وتحديد درجة الحامضية والقاعدية 

 طر  تحديد تركيز البروتينات 

 طر  استخالص و تنقية البروتينات 

 راسة العوامل المؤثرة على التفاعالت اإلنزيميةد 

 تحديد نوع السكاكر من خالل التفاعالت الكيميائية 

  عملية الرحالن الكهربائي لبروتين الهيموجلوبين 

  عمليةةة تحديةةد البصةةمة الوراثيةةة مةةن خةةالل عمليةةة تفاعةةل البلمةةرة السلسةةلي و قطةةع مةةادةDNA  باإلنزيمةةات

   DNAن الكهربائي لمادةالقاطعة المحددة وعملية الرحال

 فهم وتطبيق المعلوماتية الحيوية 

 علم وظائف األعضاء

 األهداف العامة:

  تزويد الطالب بمعلومات شاملة وحديثة حول أسلوب عمل أجهزة الجسم المختلفة وطر   تنظيمها على

 مستوى الخلية, واألعضاء وأجهزة الجسم البشري.

 ريس علم وظائف األعضاء ضمن أسلوب التدريس التكاملي ألنظمة التنسيق مع الفروع الطبية األخرى لتد

 الجسم البشري لتزويد الطالب بالمهارة الكافية ليتمكن من حل المشاكل الطبية بشكل كفء.

  تشجيع البحث العلمي في حقل علم وظائف األعضاء ضمن الفرع أو بالتعاون مع الفروع أو المؤسسات

 الطبية األخرى.

 ية:األهداف التعليم

 عند نهاية تدريس مسا  علم وظائف األعضاء يتوقع أن يكتسب الطالب كفاءة ملحوظة في مجالي:    

المهةةارة الذهنيةةة )المعرفةةة(: حيةةث يةةتمكن الطالةةب مةةن تحديةةد ووصةةف )كمةةي ونةةوعي( ومناقشةةة المواضةةيع  -أ  

 التالية.

 .المبادئ واألسس التي يحافظ بها الجسم على البيئة الداخلية 

  عمل أجهزة الجسم المختلفة بشكل منفرد وضمن نظام متكامل.مبادئ 

  القيم الطبيعية لبعض قياسات الجسم المستقرة ) مستوى ليوريا في الدم, الضةغل الجزئةي للوكسةجين, عةدد

 الكريات الحمر, الخ .( و كيفية تقييم المتغيرات.

 ة إلةى وضةع االسةتقرار فةي حالةة مبادئ وأسس عمل آليةة التعةويض مةن قبةل أجهةزة الجسةم المختلفةة للعةود

 حدوث اضطراب ما.

 المهارات العملية: عند نهاية تدريس المسا  يتوقع اكتساب الطالب المهارات العملية   التالية والتي تمكنه من. -ب

 .التعامل مع الحيوانات المختبرية واألنسجة الحية للحصول على نتائج علمية يمكن تقييمها معنويا وكميا 
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 من األجهزة الطبية لقياط ثوابت ومتغيرات طبيعيةة فةي جسةم اإلنسةان )كةأجهزة تخطةيل القلةب  تشغيل عدد

 الكهربائي, قياط ضغل الدم, قياط وظائف الرئة, الخ .(.

 .أتباع الخطوات العلمية اإلرشادية للحصول على النتائج العلمية المختبرية 

 .تسجيل وجدولة النتائج العملية المستحصلة 

  مي للنتائج العلمية بضمنها عرض المعلومات بشكل رسوم بيانية.التحليل الك 

 .استخالص النتائج العلمية من التجارب المختبرية 

 .تقديم النتائج العلمية بشكل عرض شفوي أمام الطلبة أو بشكل تقرير علمي مكتوب 

 يثة تمكنةه مةن استعمال الحاسوب )األقراص الصلبة أو شبكة االنترنيت( للحصول على معلومات علمية حد

 اإلجابة على أو حل بعض المشاكل العلمية التي يواجهها خالل دراسته. 

 قسم علم األدوية

 األهداف العامة:

إن الهد  الرئيس من تعلم علم األدوية هو مسةاعدة الطالةب الكتسةاب المعلومةات والمهةارات والمواقةف الالزمةة 

عالة . كما يهد  القسم الى تزويد الطالب بمعلومات شاملة التي  تؤهله الستعمال الدواء بصورة صحيحة أمينة وف

وحديثةةة حةةول مجةةاميع األدويةةة وطةةر  عملهةةا ومعرفةةة دواعةةي ونةةواهي اسةةتعمالها ومعرفةةة أثارهةةا الجانبيةةة 

 وتداخالتها الدوائية. 

 :األهداف التعليمية

 لتالية حول األدوية وخصائصها: عند نهاية تدريس مادة علم األدوية يفترض ان يكون الطالب ملما بالمعلومات ا

  األدويةةة الرئيسةةية التةةي يسةةتخدمها خةةالل حياتةةه العمليةةة السةةريرية والتعةةر  علةةى دواعةةي ونةةواهي اسةةتعمالها

واألضرار الجانبية المحتملة التي قد  تسببها وتداخالتها الدوائية مع األدوية األخرى وذلك من خةالل التركيةز 

ن ثم مقارنة األدوية األخةرى بةه مةع القةدرة علةى المقارنةة والتفضةيل بةين على الممثل الرئيسي للمجموعة وم

 أفراد كل مجموعة وبين المجموعات المتشابهة في عملها.

  تعريف الطالب بالمعلومات الخاصة بطر  إعطاء األدوية وانتشار األدوية في الجسم و أسةلوب حمةل الةدواء

ت, اإلنزيمةةات, االلتحةةام الكيميةةائي بمةةواد عضةةوية أو ال فةةي الةةدم وبمواقةةع تةةأثير الةةدواء المعطةةى )المسةةتقبال

 عضوية في الجسم, التأثير على تفاعالت كيماوية في الجسم وما إلى ذلك(. 

 .تعريف الطالب بالمعلومات الخاصة بطر  ايض او استقالب األدوية وطرحها من الجسم 

 االت المرضةةية التةةي تسةةتعمل فيهةةا تعريةةف الطالةةب بالمعلومةةات الخاصةةة بةةدواعي اسةةتعمال األدويةةة اي الحةة

 ونواهي استعمالها أي الحاالت التي ال يجوز استخدام تلك األدوية فيها. 

  .تعريف الطالب بالتداخالت الدوائية المهمة مع األدوية األخرى وكيف يمكن تجنب والحد من تلك التداخالت 

  واألمراض الخبيثة واألدوية المستعملة تعريف الطالب باألسس العامة لعالج أمراض أجهزة الجسم المختلفة

 بهذا الخصوص. 

  تعريةةف الطالةةب باألسةةس العامةةة للجرعةةة المناسةةبة إلعطةةاء الةةدواء اسةةتنادا إلةةى العمةةر أو الةةوزن أو المسةةاحة

 السطحية للجسم. 

  اإللمام بمبدأ إعطاء أكثر من دواء في نفس الوقةت لةبعض الحةاالت المرضةية الخاصةة مثةل التةدرن والقرحةة

 ألمراض االنتانية الشديدة . وا

  .تعريف الطالب بالوصفة النظامية وطريقة كتابتها والشروط الواجب توفرها فيها 

  اإللمام بأسس ومبادئ إعطاء األدوية إلى األطفال أو الحوامل أو األمهات المرضعات أو المصابين بةأمراض

 الكبد أو الكليتين.  

 األهداف والمهارات العملية :

 تدريس المادة يتوقع اكتساب الطالب المهارات العملية التالية :  عند نهاية

   .اإللمام واإلحاطة باختيار الدواء األمثل من بين أدوية المجموعة المستعملة لعالج مرض معين 

  اإللمةةام بالطريقةةة المثلةةى لكتابةةة الوصةةفة النظاميةةة بالشةةكل النظةةامي والشةةروط الواجةةب توفرهةةا فةةي الوصةةفة

 شكل القانوني الصحي . إلعطائها ال
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  اإللمام باألسلوب المناسب إلعطاء األدوية )عن طريق الفم أو الحقن أو موضعيا( وأفضةلية كةل طريقةة علةى

 األخرى مع اإللمام بتأثير الكبد على الدواء المعطى فمويا.  

 يفية التعامةل معهةا إبالغ المريض بطريقة استعمال الدواء والجرعة المناسبة واألعراض الجانبية المحتملة وك

. 

  القدرة على تحديد الوقت الذي يجب فيه التوقف عن إعطاء دواء معين أو تغيير طريق اإلعطاء واللجةوء إلةى

 طريقة أخرى ل عطاء. 

 .استعمال الجداول الطبية لحساب الجرعة وخاصة للطفال والشيوخ اعتمادا على الوزن والطول 

  األدوية إلى الحوامةل أو األمهةات المرضةعات  أو المصةابين بةأمراض اتخاذ االحتياطات الالزمة عند إعطاء

 الكبد أو الكليتين .

 وعلم االمراض قسم األحياء الدقيقة والمناعة الطبية

 األحياء الدقيقة

 األهداف العامة:

  معرفة البكتريا والفيروسات والفطريات التي تسبب العديد من األمراض معرفة كاملة من حيث تركيب

 وب وقدرته على حدوث المرض و طر  التشخي  والعالجالميكر

 معرفة الطفيليات الطبية وقدرتها على حدوث المرض و طر  التشخي  والعالج 

  تدريب الطالب على التعر  على الجراثيم المختلفة المسببة للمراض عن طريق الفح  الميكروسكوبي 

 لعينةات الطبيةة التةي يةتم فحصةها مجهرينةا وإجةراء تدريب الطالب على عزل أنواع البكتريا والطفيليةات فةي ا

االختبارات المعمليةة الالزمةة لمعرفةة الميكةروب المسةبب للمةرض باإلضةافة إلةى إجةراء فحةوص الحساسةية 

 للمضادات الحيوية

 علم المناعة الطبية

 األهداف العامة:

 تةي تنشةل جهةاز المناعةة و كةذلك تعريف الطالب على مكونات المناعة الطبيعية والمناعةة المكتسةبة و المةواد ال

 تكوين ووظيفة األجسام المضادة

                                                        تعريةةةةةةةةةف الطالةةةةةةةةةب علةةةةةةةةةى مواصةةةةةةةةةفات الخاليةةةةةةةةةا المناعيةةةةةةةةةة وطريقةةةةةةةةةة عملهةةةةةةةةةا ودورهةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةي

 الجهاز المناعي والعناصر المساعدة في الجهاز المناعي 

 تبارات المعملية المختلفة التي تستخدم فةي تشةخي  مختلةف األمةراض علةى تعريف وتدريب الطالب على االخ

 أساط التفاعل الناتج بين األجسام المضادة واألنتيجين

                                                             يةةةةةةةةتم تعريةةةةةةةةف الطالةةةةةةةةب علةةةةةةةةةى األمةةةةةةةةراض الناتجةةةةةةةةة عةةةةةةةةن الخلةةةةةةةةةل فةةةةةةةةي المناعةةةةةةةةة الطبيعيةةةةةةةةةة               

 المناعة المكتسبة و عالقة جهاز المناعة باألورام والحساسية وأمراض المناعة الذاتية ونقل األنسجةو

 علم األمراض

 األهداف العامة:

تقةديم المعلومةةات الكاملةةة عةةن كيفيةةة حةةدوث األمةراض وأسةةبابها وتفسةةير األعةةراض والعالمةةات المرضةةية وكةةذلك 

يب اإلنسةةان وطةةر  التشةةخي  والعةةالج للمةةراض الناشةةئة عةةن معرفةةة كاملةةة عةةن الميكروبةةات الدقيقةةة التةةي تصةة

العدوى بالميكروبات باإلضافة إلى معرفة المكونات الرئيسية لجهاز المناعة في اإلنسان ودورة في حماية اإلنسان 

من األمراض المختلفة وكذلك معرفة األمراض الناتجةة عةن وجةود خلةل فةي مكونةات جهةاز المناعةة  إضةافة إلةى 

ساسيات الطب الشرعي من حيث معالجةة الحةاالت الطبيةة ذو العالقةة الشةرعية وطةر  توثيقهةا واكتسةاب معرفة أ

 المهارة في تشخي  حاالت التسمم وأسبابها وطر  معالجتها

 األهداف التعليمية:

 على الطالب أن يكون قادر على تفهم واكتساب المعلومات في:

 أوال : في مساق علم األمراض

  المختلفة وأسبابهامعرفة األمراض 

 معرفة الخلل الذي يصيب الخاليا إثناء المرض وكيفية تأثير ذلك الخلل على الجهاز ووظيفته 
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 اكتساب المعرفة والقدرة على تحليل األعراض والعالمات الناتجة عن األمراض 

 األهداف المهارية:

 على الطالب أن يكون قادرا على تشخي  األمراض أو سبب الوفاة عن طريق:

  تةةدريب الطالةةب علةةى كيفيةةة تحضةةير العينةةات للدراسةةة بكافةةة الطةةر  مثةةال ذلةةك اخةةذ عينةةة بواسةةطة اإلبةةرة

(needle aspiration ( واخذ عينة جراحيةة )biopsy( واخةذ عينةة جراحيةة مجمةدة ) Frozen section 

biopsy) 

 تدريب الطالب على طر  حفظ العينات الطبية و كيفية إرسالها إلى المختبر 

 تدري(  ب الطالب على كيفية عمةل الشةرائslides و دراسةتها و اكتسةاب المقةدرة علةى تشةخي  األمةراض )

 المهمة والشائعة

  فح  الجثة وتمييز عالمات الوفاة الطبيعية من الحاالت المشكو  فيها 

 .تعلم كيفية التعامل مع الحاالت المرضية ذو العالقة بالقوانين الشرعية و كيفية توثيقها 

 المهارة في تشخي  حاالت التسمم و أسبابها و طر  معالجتها. اكتساب 

 قسم الصحة العامة

 األهداف العامة:

تزويد الطالب بالمعلومات والمهارة المطلوبة التي تمكنه من فهم تأثير السلو  والعادات والبيئة على الصةحة علةى 

لب ليعمل كطبيب مجتمع ورعاية أولية بالدرجة مستوى الفرد والمجتمع وكيفية التعامل معها, وبذلك يتم تهيئة الطا

األساط ويكون قادرا على إجراء البحوث الميدانية الوبائية وأن يكون عضوا فةاعال فةى مجةال النهةوض بالرعايةة 

 الصحية والوقاية من األمراض.

 األهداف التعليمية:

 أن يكون الطالب قادرا على:

 زعها على مستوى الفرد او الجةنس او الموقةع الجغرافةي إدرا  أهمية قياط نسبة حدوث األمراض ونسب تو

 واإللمام بأساليب اإلحصاء الطبي

 معرفة نوعية األمراض التي تكثر فى المستويات االجتماعية المتعددة 

 .)معرفة طر  السيطرة على والوقاية من األمراض ) التوعية , التطعيم, العالجات الوقائية والطبية 

 وأسلوب عمل نظام الرعاية الصحية في المجتمع المحلى. معرفة  الهيكل التنظيمي 

  التعر  على العوامل السلوكية, البيئية, القتصادية, الثقافية, الدينية, االجتماعية والسةكانية التةي تةؤثر سةلبا او

 .إيجابا على الصحة والمرض

 األهداف المهارية:

 كز الصحية للتعر  على طبيعة عملهةا ونوعيةة يكتسب لطالب كفاءته العلمية من خالل زيارات ميدانية للمرا

 الخدمات التي تقدمها ومن أمثلة هذه المراكز

o مركز الكشف المبكر عن اإلعاقات 

o مراكز األمومة والطفولة 

o المراكز الصحية األولية 

o  عيةةادات المصةةانع المحليةةة كمصةةنع البوتةةاط والفوسةةفات وغيرهةةا للتعةةر  علةةى طبيعةةة إصةةابات العمةةل

(Occupational Diseases) 

  اكتساب الخبرة والمهارة من خاللskill lab)) :عن طريق حلقات النقا  والسمينارات والتي تمكن من 

o  تدارط مشكلة صحية ثم وضع اإلجراءات  والفحوص الواجب القيام بها لحل هةذه المشةكلة مةع تقةديم

 عرض شفوي أو تحريري من قبل الطلبة

o تماعي لغرض النهوض بالمستوى الصحي المجتمعياقتراح خطة ووسائل لتغيير السلو  االج 

o تحديد األساليب الكفوءة لالتصال بين المراكز الصحية من جهة والمريض وعائلته من جهة أخرى 

o استخدام مبادئ اإلحصاء والحاسوب لتحليل معلومات صحية إحصائية ومناقشة نتائجها 

 والطب الشرعي قسم األمراض الباطنية
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 األمراض الباطنية

 هداف العامة : األ

مةن خةالل المحاضةرات واالجتمةةاع الصةباحي والمناقشةات والمةةرور علةى المرضةى مةةع األخصةائيين يهةد  قسةةم 

الباطنية إلى تزويد الطلبة بالمعلومات الطبية والمهارات السريرية الالزمة  لتشخي  ومعالجة األمراض الباطنيةة 

لفسةيولوجي للجسةم واألعةراض والعالمةات السةريرية لتشةخي  العامة واإللمام بالمهارات الالزمة لفهم التركيب ا

األمراض وإجراء وتحليل الفحوصات المختبرية واإلشعاعية الالزمة للتشةخي  ومةن معالجةة األمةراض الشةائعة 

 عالجا صحيحيا حسب األصول .

 األهداف التعليمية:

 ى .التزود بالمفاهيم والمعلومات الضرورية لتقديم العناية األولية للمرض 

 . اكتساب المعلومات األساسية والضرورية في تشخي  وعالج األمراض 

  الةةتمكن مةةن تشةةخي  األمةةراض وعالجهةةا بةةالطر  الفعالةةة والمأمونةةة والمعتةةر  بهةةا عالميةةا حسةةب البحةةوث

 . Evidence-based Medicineواألدلة

 األهداف المهارية :

 د في تشخي  األمراض.اخذ السيرة المرضية لكل مريض بالشكل الكامل الذي يساع 

 . اكتساب المقدرة على المناقشة العلمية الصحيحة المبينة على البراهين  والدراسات لتشخي  األمراض 

  معرفةةة أي التحليةةل المختبريةةة المفيةةدة فةةي تشةةخي  األمةةراض وعةةدم اللجةةوء لتحاليةةل الباهظةةة التكةةاليف قبةةل

 إجراء الفحوص الضرورية واألساسية.

 ج األمراض بأفضل األساليب.اكتساب خبرة في عال 

  االمانه العلمية واإلخالص في معالجة المريض واحترام المريض وحق مناقشة حالته معه واالختبارات

 الموجودة واحترام سائر أجزاء الفريق الطبي .

   الطب الشرعي

 األهداف العامة :  

 تمييز حاالت الوفاة الطبيعية وغير الطبيعية وأسبابها 

 نونية للممارسات الطبية و أساسيات الممارسات الطبية.النواحي القا 

 .األساسيات في معالجة الحاالت الطبية ذو العالقة الشرعية و طر  توثيقها 

 .أساسيات التسمم بالمواد السامة. أنواعها وطر  تشخيصها و عالجها 

  تعلم طر  كتابة التقارير الطبية في الحاالت الشرعية

 األهداف المهارية:

 لجثة وتمييز عالمات الوفاة الطبيعية من الحاالت المشكو  فيها فح  ا 

 .تعلم كيفية التعامل مع الحاالت المرضية ذو العالقة بالقوانين الشرعية و كيفية توثيقها 

  التسمم و أسبابها و طر  معالجتهااكتساب المهارة في تشخي  حاالت 

 قسم الجراحة العامة والتخدير

 األهداف العامة:

األجيةال الجديةدة مةن خريجةي الكليةة بالمعلومةات والمهةارات التةي تمكةن الطبيةب مةن التعامةل مةع الحةةاالت تزويةد 

الجراحية بالتقنية الحديثةة وكةصذلك كيفيةة التعامةل مةع الحةاالت الجراحيةة الطارئةة وعلةى رأسةها حةصاالت الحةوادث 

حةاالت الطارئةة وكةذلك تةدريب الخةريج علةى وكيفية االستفادة من طر  التخدير المختلفةة وكيفيةة اسةتعمالها فةي ال

 استعمال طر  العناية الحثيثة إلنقاذ المريض.

 األهداف  التعليمية:

   يتوقع من خريج كلية الطب أن يكون متمكناً من فهم العوامل المسببة والية حدوث الحاالت الجراحيةة وطةر

فيهةا حةاالت اإلصةابات والطةةوارئ  تشخيصةها وعةالج هةذه الحةاالت وكةذلك الحةاالت الجراحيةة الطارئةة بمةا

 الجراحية .
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  اخذ السيرة المرضية والتمكن من الفحة  السةريري واسةتعمال الوسةائل التشخيصةية األخةرى للوصةول إلةى

 التشخي  النهائي.

 .إعطاء ما يحتاجه المريض من السوائل واألمالح بالوريد وكذلك نقل الدم إذا كانت هنا  حاجة 

  والتطهير واستعماالت المضادات الحيوية بشكل صحي .المعرفة بوسائل التعقيم 

  معرفة أنواع األدوية المستعملة في التخدير الموضعي والكلي وطر  إعطائها واحتماالت األعراض الجانبية

 وكيفية التغلب عليها.

  عرض الحاالت المرضية الجراحية خةالل الحلقةات الطبيةة شةارحاً األعةراض والعالمةات الطبيةة التةي تةدعم

 التشخي  المتوقع.

 .طلب الفحوصات المختبرية والصور اإلشعاعية الالزمة للوصول إلى التشخي  النهائي 

  اكتساب المهارات العملية:

 .العناية بحاالت الجروح والنزيف وتقييم درجة الخطورة في الحاالت الجراحية وخصوصاً الطارئة 

 أنبةوب للمعةدة مةن خةالل األنةف,  قسةطرة المثانةة,  اكتساب المهةارات األساسةية الالزمةة جراحيةاً مثةل إدخةال

سحب عينةات الةدم, تزويةد المةريض بالسةوائل عبةر الوريةد, التعامةل مةع الحةاالت البسةيطة مثةل فةت  الخةراج 

 وتنظيف الجروح وإجراء اإلسعافات األولية.

 .المعرفة التامة في كيفية تحضير المريض قبل إجراء الجراحة والمتابعة بعد العملية 

 ضور العمليات الجراحية واكتساب بعض المهارات مثل قفل الجروح.ح 

 .إجراء بعض العمليات الجراحية الصغرى 

 قسم الجراحة الخاصة

 األهداف العامة:

تقةةديم المعلومةةات الكاملةةة والمهةةارات التةةي يكتسةةبها الطالةةب مةةن التعامةةل مةةع الحةةاالت الجراحيةةة بتخصصةةاتها 

 -المختلفة:

 ل والكسورجراحة العظام والمفاص 

 جراحة الدماغ واألعصاب 

 جراحة المسالك البولية 

 جراحة العيون 

 جراحة األنف واألذن والحنجرة 

  جراحة الحرو  والتقويم والتجميل 

 األهداف التعليمية:

 .إتقان الطالب اخذ السيرة المرضية وكيفية الفح  السريري في كل فرع 

 .كيفية طلب الفحوصات للوصول إلى التشخي  األقرب 

 .التعامل مع الحاالت الطارئة في كل فرع من فروع الجراحة الخاصة 

 .العناية األولية الالزمة لكل فرع من فروع الجراحات التخصصية 

 .التعامل العملي في كيفية مساعدة المريض في كل فرع تخصصي في الجراحات المختلفة 

 شةةارة ذوي االختصةةاص اإللمةةام بعةةوارض الخطةةورة فةةي كةةل تخصةة  وسةةرعة ترتيةةب الحصةةول علةةى است

 إلجراء الالزم وتجنب المضاعفات.

 اكتساب المهارات المختلفة في كل فرع من الجراحات الخاصة:

 .كيفية التعامل األولي بعد حصول الكسر واإلسعافات األولية الالزمة 

 تجنةةب  التقةدير الصةةحي  لخطةةورة إصةةابة الةةدماغ والعمةةود الفقةةري واتخةةاذ الةةالزم لمنةةع تةةدهور الحالةةة وكيفيةةة

 المريض المضاعفات المختلفة وربما القاتلة.

 . كيفية إدخال القسطرة البولية إلى المثانة بطريقة سلسة 

 .كيفية تحديد العالمات األولية لبعض أمراض الجهاز البولي الجراحية 
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 بةة اكتساب مهارات تمييز األمراض الجراحية للنف واألذن والحنجرة والتمكن مةن اسةتخراج األجسةام الغري

 من األنف واألذن.

 .اكتساب مهارات المعالجة األولية إلصابات الحرو  الصغيرة وبأنواعها المختلفة 

 قسم النسائية والتوليد

 األهداف العامة:

يهد  القسم على تزويد الخريج بالمعلومات و المهارات الضرورية و األساسية لتقديم الرعاية التوليديةة و اإلنجابيةة 

بطر  تشةخي  وعةالج األمةراض النسةائية الشةائعة والوسةائل المختلفةة المسةتعملة حةديثاً  لمعرفةالشاملة واكتساب ا

لمنع الحمل و طر  استعمالها. هذا باإلضافة إلى تعلم طر  تشخي  وعةالج العقةم واإلخصةاب المسةاعد واكتسةاب 

 وليد. المعرفة بمختلف الوسائل التشخيصية الحديثة في تشخي  وعالج أمراض النسائية والت

 األهداف التعليمية:

 .التزود بالمفاهيم والمعلومات الضرورية واألساسية لتقديم الرعاية الوليدية واإلنجابية الشاملة 

 .اكتساب المعلومات األساسية والضرورية في تشخي  وعالج أمراض النساء 

 وليد.االطالع على مختلف الفحوص والوسائل التشخيصية الحديثة في أمراض النسائية والت 

 .اكتساب المعلومات الخاصة بالصحة اإلنجابية ووسائل تنظيم األسرة للوصول إلى األمومة اآلمنة 

 .التزود بالمعلومات الحديثة حول تشخي  وعالج العقم واإلخصاب المساعد 

 .اكتساب المعرفة حول رأي الدين والقانون للحمل واإلسقاط  وتنظيم األسرة 

 األهداف المهارية:

 الحصول على التاريخ المرضي المعمق و إجراء الفح  السريري الشامل مع اكتساب  التمكن من

 الخصوصية الالزمة في أمراض النساء والتوليد.

  اكتسةةةاب القةةةدرة علةةةى تشةةةخي  العالمةةةات المرضةةةية ووضةةةع قائمةةةة بالتشةةةخي  التفضةةةيلي للوصةةةول إلةةةى

 التشخي  النهائي للحالة المرضية.

 شخيصية الالزمة للحالة المرضية ووضع الخطة للعناية بالمريض وكتابة العالج القدرة على تميز الوسائل الت

 الالزم لذلك المرض.

 .تشخي  الحمل ذو الخطورة العالية و القابلية على مراقبة الحوامل أثناء فترة الحمل 

 تمكن مةن اكتساب المهةارة فةي إجةراء عمليةة الةوالدة الطبيعيةة و التشةخي  المبكةر للحةاالت الغيةر طبيعيةة للة

 اتخاذ اإلجراء المناسب للحالة.

 .اكتساب الخبرة في اإلسعافات األولية للحاالت المستعجلة في التوليد 

 .اكتساب المهارات الالزمة لعالج المرضى في العيادات التخصصية النسائية 

 مهارات االتصال:

  والتوليد.اكتساب المهارة على التواصل بين الطبيب والمريض في عالج أمراض النسائية 

 .اكتساب القابلية على العمل الجماعي في تصريف األعمال للمرضى وعلى مختلف المستويات الصحية 

 .األمانة و اإلخالص في عالج المرضى والتعامل مع الفريق الصحي 

 .السيطرة التامة في خبرة التواصل مع المرضى 

 قسم طب األطفال

 األهداف العامة:

بالمعلومةةات والمهةةارات الضةةرورية لتقةةديم الرعايةةة األوليةةة للطفةةال وحةةديثي  يهةةد  القسةةم علةةى تزويةةد الخةةريج

 الوالدة, والمعرفة بطر  تشخي  وعالج أمراض األطفال الشائعة.

 األهداف التعليمية:

 التزود بالمفاهيم الضرورية و األساسية لتقديم العناية الصحية األولية للطفال 

  في تشخي  وعالج أمراض األطفال الشائعة.اكتساب المعلومات األساسية الضرورية 

 .اكتساب المعلومات الخاصة بالمطاعيم الصحية 

 .التزود بمعلومات عن النمو الجسمي والتطور الوظيفي والحركي الطبيعي للطفال 
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 .التمكن من إدرا  التأخر في النمو والتطور في مراحله المتقدمة 

 اض الوراثية الشائعة.التمكن من تمييز التشوهات الخلقية وبعض األمر 

 األهداف المهارية:

 .التمكن من الحصول على تاريخ مرضي معمق و إجراء الفح  السريري الشامل 

  اكتسةةةاب القةةةدرة علةةةى تشةةةخي  العالمةةةات المرضةةةية ووضةةةع قائمةةةه بالتشةةةخي  التفضةةةيلي للوصةةةول إلةةةى

 التشخي  النهائي.

  للعناية بالمريض وعالجه.القدرة على تمييز الوسائل التشخيصية الالزمة ووضع خطه 

 .اكتساب الخبرة في اإلسعافات األولية والتعامل مع الحاالت الطارئة 

 .اكتساب المهارات الالزمة لعالج مرضى العيادات التخصصية 

 .اكتساب مهارة التواصل بين الطبيب والطفل وأهله 

 مستويات الصحية.اكتساب القابلية على العمل الجماعي في تصريف أمور المرضى وعلى مختلف ال 

 .األمانة واإلخالص في عالج المرضى والتعامل مع الفريق الصحي 

 المنظومات الدراسية 
يبدأ تدريس المنظومات الدراسية في الكلية في الفصل الثاني من السنة الثانية وفي الفصلين األول 

 والثاني للسنة الثالثة وعلى الشكل التالي: 
لدراسيةالسنة ا اسم المساق رقم المساق  عدد الساعات المعتمدة 

2الثانية/الفصل  منظومة الجهاز الحركي 1500202  6 

2الثانية/الفصل  منظومة الجهاز الهضمي 1500203  6 

2الثانية/الفصل  منظومة الغدد الصم واالستقالب 1500204  5 

1الثالثة/الفصل  منظومة الجهاز التنفسي 1500306  4 

لبي الوعائيمنظومة الجهاز الق 1500307 1الثالثة/الفصل    5 

(1منظومة الجهاز العصبي ) 1500308 1الثالثة/الفصل    5 

(2منظومة الجهاز العصبي ) 1500309 2الثالثة/الفصل    4 

2ة/الفصل الثالث منظومة الجهاز اللمفاوي والدم 1500310  5 

2الثالثة/الفصل  منظومة الجهاز البولي والتناسلي 1500312  6 

 الجهاز الحركي والجلدمنظومة  .1

توصيف المنهج:   

  يتناول هذا المسا  الدراسي والمعتمد على تداخل العلوم األساسية المتعلقة باألجهزة الوظيفية للجسم دراسة ما

 يتعلق بالجهاز العضلي الحركي والجلد في الصحة والمرض.

 م علوم التشري , وظائف األعضاء, علم تغطي المعلومات المتعلقة بالجهاز العضلي الحركي والجلد من جانب أقسا

األمراض العام, األدوية والعالج والميكروبات الدقيقة. ويتم تحقيق العملية التعليمية بهذا المسا  من خالل 

                                                      المحاضرات وحلقات النقا  الموسعة والندوات العلمية بجانب تطبيق طر  التعلم الموجه ذاتياً من الطالب. 

 توزيع المحاضرات في مساق الجهاز العضلي الحركي والجلدي

 المناقشات الدروس العملية المحاضرات النظرية االختصاص

أنسجة( 2تشريح+  3) 5 18 واالنسجه واالجنهالتشريح   2 

 1 - 4 وظائف االعضاءعلم 

 1 - 5 ويهالكيمياء الحي

 1 2 5 الباثولوجي

 1 1 5 األحياء الدقيقة

 1 - 8 علم األدوية

 0 - 2 طب المجتمع

 - - 1 الطب الباطني 

 - - 1 الجراحة
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 7 8 49 العدد الكلي

 2. منظومة الجهاز الهضمي

 توصيف المنهج:

  يتناول هذا المسا  الدراسي المعتمد على تداخل العلوم األساسية المتعلقة باألجهزة الوظيفية للجسم دراسة ما

 يتعلق بالجهاز الهضمي في الصحة والمرض.

  تغطي المعلومات المتعلقة بالجهاز الهضمي من جانب علوم التشري  , وظائف األعضاء وعلم األمراض

العام, األدوية والعالج , الميكروبات الدقيقة. ويتم تحقيق العملية التعليمية بهذا المسا  من خالل المحاضرات 

                                               ندوات العلمية بجانب تطبيق طر  التعلم الموجه ذاتياً من الطالب. وحلقات النقا  الموسعة وال

 توزيع المحاضرات في مساق الجهاز الهضمي

 المناقشات الدروس العملية المحاضرات النظرية االختصاص

أنسجة( 2تشريح+  3) 5 14 واالنسجه واالجنه التشريح التشريح  1 

 1 - 6 االعضاء وظائف علم 

 1 - 4 الكيمياء الحيوية

 1 4 9 الباثولوجي

 1 3 8 األحياء الدقيقة

 1 1 5 علم األدوية

 0 - 2 طب المجتمع

 - - 1 الطب الباطني 

 - - 1 الجراحة

 6 13 50 العدد الكلي

 3. منظومة جهاز الغدد الصم واالستقالب

 توصيف المنهج:

 الدراسي المعتمد على تداخل العلوم األساسية المتعلقة باألجهزة الوظيفية للجسم دراسة ما يتعلق يتناول هذا المسا  

 بجهاز الغدد الصم واالستقالب في الصحة والمرض.

  ,وتغطي المعلومات المتعلقة بجهاز الغدد الصم من جانب علوم التشري  , وظائف األعضاء وعلم األمراض العام

ميكروبات الدقيقة. واالستقالب من ناحية الكيمياء الحيوية. ويتم تحقيق العملية التعليمية بهذا األدوية والعالج , ال

المسا  من خالل المحاضرات وحلقات النقا  الموسعة والندوات العلمية بجانب تطبيق طر  التعلم الموجه ذاتياً 

           من الطالب.     

لصم واالستقالب توزيع المحاضرات في  منظومة جهاز الغدد ا  

 المناقشات الدروس العملية المحاضرات النظرية االختصاص  

جنهواالنسجه واال التشريح التشريح  5 2 2 

وظائف االعضاءعلم   9 - 1 

 2 - 24 الكيمياء الحيوية

 1 2 4 الباثولوجي

 1 - 7 علم األدوية

 1 - 1 طب المجتمع

 - - 1 الطب الباطني 

 - - 1 الجراحة

د الكليالعد  52 4 8 

 منظومات السنة الثالثة

 1. منظومة الجهاز التنفسي

 توصيف المنهج:

  يتناول هذا المسا  الدراسي والمعتمد على تداخل العلوم األساسية المتعلقة باألجهزة الوظيفية للجسم دراسة ما

 يتعلق بالجهاز التنفسي في الصحة والمرض.
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 فسي من جانب علوم التشري  , وظائف األعضاء وعلم األمراض وتغطي المعلومات المتعلقة بالجهاز التن

العام, األدوية والعالج , الميكروبات الدقيقة باالضافة الي دراسة العوامل التي تمثل خطورة كبيرة في مجال 

 الصحة المهنية فيما يتعلق باألمراض المهنية للجهاز التنفسي. ويتم تحقيق العملية التعليمية بهذا المسا  من

ً من  خالل المحاضرات وحلقات النقا  الموسعة والندوات العلمية بجانب تطبيق طر  التعلم الموجه ذاتيا

 الطالب.                                                         

 توزيع المحاضرات في مساق الجهاز التنفسي

 المناقشات الدروس العملية المحاضرات النظرية االختصاص

 1 2 7 واالنسجه واالجنه ريح التشريحالتش

 1 1 10 وظائف االعضاءعلم 

 0 - 5 الكيمياء الحيوية

 1 2 8 الباثولوجي

01 األحياء الدقيقة  2 1 

 1 - 6 علم األدوية

 0 - 2 طب المجتمع

 - - 1 الطب الباطني 

 - - 1 الجراحة

 5 7 50 العدد الكلي

 2. منظومة الجهاز القلبي الوعائي

يف المنهج:توص  

  يتناول هذا المسا  الدراسي والمعتمد على تداخل العلوم األساسية المتعلقة باألجهزة الوظيفية للجسم دراسة ما

 يتعلق بجهاز الغدد الصم واالستقالب في الصحة والمرض.

 العام,  وتغطي المعلومات المتعلقة بجهاز الغدد الصم من جانب علوم التشري  , وظائف األعضاء وعلم األمراض

 األدوية والعالج , الميكروبات الدقيقة. ويتم تحقيق العملية التعليمية بهذا المسا  من خالل المحاضرات وحلقات

 النقا  الموسعة والندوات العلمية بجانب تطبيق طر  التعلم الموجه ذاتياً من الطالب.                                  

هاز القلبي الوعائي توزيع المحاضرات في  منظومة الج  

 المناقشات الدروس العملية المحاضرات النظرية االختصاص

31 واالنسجه واالجنه التشريح التشريح  4 4 

51 وظائف االعضاءعلم   2 3 

 1 - 5 الكيمياء الحيوية

 2 2 8 الباثولوجي

 1 - 1 علم األحياء الدقيفة 

 2 - 7 علم األدوية

 1 - 4 طب المجتمع

 - - 1 طني الطب البا

 - - 1 الجراحة

 14 8 55 العدد الكلي

 3. منظومة الجهاز العصبي 1

 توصيف المنهج:

  يتناول هذا المسا  الدراسي والمعتمد على تداخل العلوم األساسية المتعلقة باألجهزة الوظيفية للجسم دراسة ما

 يتعلق بالجهاز العصبي المركزي في الصحة والمرض.

 تعلقة بالجهاز العصبي المركزي الصم من جانب علوم التشري  , وظائف األعضاء وعلم وتغطي المعلومات الم

األمراض العام, األدوية والعالج , الميكروبات الدقيقة. ويتم تحقيق العملية التعليمية بهذا المسا  من خالل 

 ذاتياً من الطالب.  المحاضرات وحلقات النقا  الموسعة والندوات العلمية بجانب تطبيق طر  التعلم الموجه

  1توزيع المحاضرات في  منظومة الجهاز العصبي 
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 المناقشات الدروس العملية المحاضرات النظرية االختصاص

أنسجة( 1تشريح+ 2) 3 19 واالنسجه واالجنه التشريح التشريح  1 

 1 1 9 وظائف االعضاءعلم 

 1 - 2 الكيمياء الحيوية

 1 1 4 الباثولوجي

 1 - 11 علم األدوية

 0 1 3 األحياء الدقيقة 

 - - 1 الطب الباطني 

 - - 1 الجراحة

 5 6 50 العدد الكلي

 2منظومة الجهاز العصبي . 4

 توصيف المنهج:

  يتناول هذا المسا  الدراسي والمعتمد على تداخل العلوم األساسية المتعلقة باألجهزة الوظيفية للجسم دراسة ما

 طي واألعصاب في الصحة والمرض.يتعلق بالجهاز العصبي المحي

  وتغطى المعلومات المتعلقة بالجهاز العصبي المحيطي واألعصاب من جانب علوم التشري  , وظائف األعضاء

وعلم األمراض العام, األدوية والعالج , الميكروبات الدقيقة. ويتم تحقيق العملية التعليمية بهذا المسا  من خالل 

 موسعة والندوات العلمية بجانب تطبيق طر  التعلم الموجه ذاتياً من الطالب.  المحاضرات وحلقات النقا  ال

    2توزيع المحاضرات في منظومة الجهاز العصبي 

 المناقشات الدروس العملية المحاضرات النظرية االختصاص

 2 4 16 واالنسجه واالجنه التشريح التشريح

 1 2 8 وظائف االعضاءعلم 

 1 - 2 ويةالكيمياء الحي

 1 1 3 الباثولوجي

 1 - 6 علم األدوية

 1 2 4 األحياء الدقيقة 

 - - 1 الطب الباطني 

 - - 1 الجراحة

 7 9 41 العدد الكلي

 5. منظومة الجهاز اللمفاوي والدم

 

 توصيف المنهج:

 للجسم دراسة ما  يتناول هذا المسا  الدراسي والمعتمد على تداخل العلوم األساسية المتعلقة باألجهزة الوظيفية

 يتعلق الجهاز اللمفاوي والدم في الصحة والمرض.

  وتغطي المعلومات المتعلقة بالجهاز اللمفاوي والدم من جانب علوم التشري  , وظائف األعضاء وعلم األمراض

حاضرات العام, األدوية والعالج , الميكروبات الدقيقة. ويتم تحقيق العملية التعليمية بهذا المسا  من خالل الم

 وحلقات النقا  الموسعة والندوات العلمية بجانب تطبيق طر  التعلم الموجه ذاتياً من الطالب.  

 توزيع المحاضرات في  منظومة الجهاز اللمفاوي والدم   

 المناقشات الدروس العملية المحاضرات النظرية االختصاص

 1 2 7 واالنسجه واالجنه التشريح التشريح التشريح

 1 2 9 ئف االعضاءوظاعلم 

 2 - 7 الكيمياء الحيوية

 1 2 13 الباثولوجي

 1 - 8 علم األدوية

 0 - 1 طب المجتمع
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 0 1 7 األحياء الدقيقة 

 - - 1 الطب الباطني 

 - - 1 الجراحة

 6 7 54 العدد الكلي 

 6. منظومة الجهاز البولي والتناسلي

 توصيف المنهج:

 معتمد على تداخل العلوم األساسية المتعلقة باألجهزة الوظيفية للجسم دراسة ما يتناول هذا المسا  الدراسي وال

 يتعلق بجهاز الغدد الصم واالستقالب في الصحة والمرض.

  ,وتغطي المعلومات المتعلقة بجهاز الغدد الصم من جانب علوم التشري  , وظائف األعضاء وعلم األمراض العام

قيقة. واالستقالب من ناحية الكيمياء الحيوية. ويتم تحقيق العملية التعليمية بهذا األدوية والعالج , الميكروبات الد

المسا  من خالل المحاضرات وحلقات النقا  الموسعة والندوات العلمية بجانب تطبيق طر  التعلم الموجه ذاتياً 

                                                       من الطالب.

رات في  منظومة الجهاز البولي التناسلي توزيع المحاض  

 المناقشات الدروس العملية المحاضرات النظرية االختصاص

21 واالنسجه واالجنه التشريح أنسجة(1تشريح+ 3) 4    1 

11 وظائف االعضاءعلم    1 

 1  4 ويةالكيمياء الحي

51 الباثولوجي  5 1 

 1  7 علم األدوية

  3 8 علم األحياء الدقيقة 

 1 - 3 ب المجتمعط

 - - 1 الطب الباطني 

 - - 1 الجراحة

26 العدد الكلي  21  5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمحتوى  الفهرس
 الصفحة المحتوى

 6 كلمة العميد

 7 معلومات عامة عن الكلية

 9 قسم الطبيب
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 10 ورسالة وأهداف كلية طب جامعة مؤتة رؤية

 11 النشأة والتأسيس

 12 لية / المكتبة البنية التحتية للك

 13 البنية التحتية للكلية / المختبرات 

 13 تطوير البنية التحتية للكلية

 13 اعتماد كلية الطب 

 15 التعاون بين كلية الطب والمؤسسات التعليمية والطبية داخل المملكة وخارجها

 15 الخطط المستقبلية لكلية الطب

 17 أسماء عمداء الكلية   الحاكمية/الهيكل التنظيمي لكلية الطب و

 19 أسماء أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب

 22 أسماء المبتعثين في الكلية

 23 القبول والتسجيل في كلية الطب

 24 األخيرة     سبعةلأعداد الطلبة المسجلين في كلية الطب في األعوام ا

 25 أرشاد الطلبة

 25 مؤتة                                           أعداد الخريجين في كلية الطب /جامعة 

 26 أسماء الكادر الفني 

 26 أسماء الكادر اإلداري 

 27 الخطة الدراسية لكلية الطب/جامعة مؤتة ونظام تنفيذها

 29 الخطة االسترشادية

 32 ](32/2011جامعة مؤتة قرار رقم )[ دكتور في الطبالبكالوريوس في رجة تعليمات منح د

 33 مدة الدراسة والعبء الدراسي

 33 المواظبة

 34 االمتحانات والعالمات والمعدالت

 37 شروط االنتقال من سنة إلى أخرى

 39 الفصل من الكلية

 39 تأجيل الدراسة

 42 (MCQ) تعليمات االختبارات واالمتحانات في كلية الطب في جامعة مؤتة 

 43 أهداف األقسام األكاديمية

 52 منظومات الدراسية   ال

 52 المنظومات الدراسية للسنة الثانية  

 54 المنظومات الدراسية للسنة الثالثة

 56 الفهرس والمحتوى 

 


