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 جبيؼخ ثىنيتكُك فهسطيٍ

 كهيخ انًهٍ انتطجيقيخ

 
 دائرح انؼهىو اإلداريخ وانًظرفيخ

 انتخظض: انسكرتبريخ وانسجم انطجي

 

 انًهبراد انًطهىثخ ناليتحبٌ انشبيم

  

 %( يٍ انؼاليخ انُهبئيخ07انًهبراد انؼًهيخ ثُسجخ ) أواًل:

 انؼاليخ تفظيم انًهبرح انًهبرح انًىضىع و

1.  
MS_Word 

طجبػخ انُظىص 

 وتحريرهب 

انتؼبيم يغ َظٕص ػشثٙ 

 ٔاَدهٛض٘ ٔاتدبِ انـجبػخ 

إخشاء ػًهٛبد انمض ٔانُغخ 

 ٔكٛفٛخ انتسشٚش

 

انتشلٛى ٔتُغٛك انٕٓايش 

 ٔتجبػذ األعـش

تُغٛك انخـٕؽ ٔانفمشاد 

ٔانـجبػخ ػهٗ شكم أػًذح 

 انتظسٛر انهغٕ٘ ٔاإليالئٙٔ

 ٔتظًٛى انمٕانت ٔتخظٛظٓب
20 

إدراج انكبئُبد 

 وانرسىيبد 

 إدساج خذأل  إدساج سعٕو ٔطٕس إدساج سعٕيبد يؼشفخ اإلدساج 

إدساج اندذأل ٔكٛفٛخ ديح  انتؼبيم يغ انجذاول

 انخالٚب َٔغخٓب

انتؼبيم يغ أكثش يٍ خذٔل ٔ 

 ديدٓب 

ادساج ٔززف انظفٕف 

 ٔاالػًذح فٙ اندذأل

تُغٛك اندذأل ٔانتؼبيم يغ 

 ٔانتظهٛم.انسذٔد 

2.  

MS_Excel 

انتؼبيم يغ انجذاول 

 االنكتروَيخ

تؼجئخ اندذأل االنكتشَٔٛخ  

 ٔانتسكى ثبنظفٕف ٔاألػًذح

 :يثم اندبْضح اعتخذاو انذٔال 

sum, average, max, 

min, count,counta, if, 

countif, sumif, len 

َغخ أٔساق انؼًم ٔإػبفخ 

أٔساق خذٚذح َٔغخ ٔنظك 

 انٕسلخانخالٚب فٙ 

انؼًم يغ انتُغٛك انششؿٙ ٔ 

لٕاػذ انتسمك يٍ طسخ 

 انجٛبَبد انًذخهخ

10 

انتؼبيم يغ 

 انتخطيطبد انجيبَيخ

إظٓبس انجٛبَبد ثشكم سعٕو 

 ثٛبَٛخ

اعتخذاو األشكبل انجٛبَٛخ 

انًختهفخ نهتخـٛؾ )أػًذح 

 .ْشو. خـٕؽ (

تُغٛك انشعٕو انجٛبَٛخ  

ٔإظٓبس انؼُٕاٌ ٔانُغت 

 ٔانًسبٔسٔانمٛى 

سثؾ انجٛبَبد يغ انتخـٛـبد 

ٔػكظ انتغٛشاد ػهٗ اندذٔل 

 ٔانًخـؾ

http://images.google.ps/imgres?imgurl=http://www.ppu.edu/admission/images/PPU_Symbol.gif&imgrefurl=http://www.ppu.edu/admission/form.htm&usg=__kFA5jceESs-pIpGPwIWVpTbvO4k=&h=94&w=101&sz=3&hl=ar&start=48&um=1&itbs=1&tbnid=wCZIME2-XeuZQM:&tbnh=77&tbnw=83&prev=/images?q=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%8A%D9%83+%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86&ndsp=18&hl=ar&lr=&sa=N&start=36&um=1
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 انؼاليخ تفظيم انًهبرح انًهبرح انًىضىع و

3.  Power 

Point 

تسذٚذ لبنت انششٚسخ انًشاد  انتؼبيم يغ انشرائح

انؼشع ػهٛٓب يٍ انمٕانت 

 انًختهفخ

تُغٛك انششائر ٔاعتخذاو  تسذٚذ ػذد ششائر انؼشع إدخبل انجٛبَبد انًشاد ػشػٓب

 انتظبيٛى اندبْضح

10 

تؼجئخ انًُبرج 

 وتُسيقهب

إخشاء تغٛشاد ػهٗ تخـٛؾ 

 انششائر

إدساج طٕس ٔششائر يٍ 

 يهفبد أخشٖ

إدساج أفالو ٔأطٕاد ػهٗ 

 انششائر

إدساج انكبئُبد ٔانتخـٛـبد 

 ػهٗ انششائر

انتحكى في ػرع 

 انشرائح

انتُمم ثٍٛ انششائر ٔاعتخذاو  سثؾ انششائر ثمذسح صيُٛخ

 أصساس اإلخشاءاد

ثبنًشازم االَتمبنٛخ اإلنًبو 

 نهششائر

تخظٛض زشكبد ٔتأثٛشاد 

 يؼُٛخ نهششائر

4.  

انطجبػخ 

واالستُسبخ 

 انسًؼي

انطجبػخ انظحيحخ 

وانتحكى في نىحخ 

 انًفبتيح

اندهٕط انغهٛى ٔاعتخذاو 

 األطبثغ ػهٗ نٕزخ انًفبتٛر

 

ؿجبػخ زشٔف طف االستكبص 

ثبنؼشثٙ ٔاالَدهٛض٘ ثًٓبسح 

 انهًظ دٌٔ انُظش إنٗ نٕزخ

 انًفبتٛر

إتمبٌ زفظ ثبلٙ يٕالغ 

األزشف انًظفٕفخ ػهٗ 

 نٕزخ انًفبتٛر ثبنهغتٍٛ 

ؿجبػخ األسلبو ٔاعتخذاو أصساس 

انتسكى ثبنهغتٍٛ انؼشثٛخ 

 ٔاالَدهٛضٚخ

30 

طجبػخ انتقبرير 

انطجيخ وانفقراد 

ثبنهغخ انؼرثيخ 

 واالَجهيسيخ

ؿجبػخ انتمبسٚش انـجٛخ 

 انـٕٚهخ ٔانمظٛشح ثبنهغخ

 انؼشثٛخ ٔاالَدهٛضٚخ 

إتمبٌ انـجبػخ ٔػاليبد انتشلٛى 

ٔكبفخ انشيٕص انؼبنٛخ انًٕخٕدح 

 Shiftػهٗ 

ؿجبػخ ًَبرج انغدالد 

انـجٛخ ثبنهغخ انؼشثٛخ 

  خٔاإلَدهٛضٚ

ؿجبػخ انسمٕل ٔاندذأل 

 ٔتُغٛمٓب 

يؼبنجخ وَسد 

تقبرير طجيخ ثخط 

انيذ وانسرػخ في 

 طجبػتهب

ؿجبػخ تمبسٚش ؿجٛخ يكتٕثخ 

ثخؾ انٛذ ٔتظسٛر األخـبء 

 انٕاسدح فٛٓب 

انتأكذ يٍ انًظـهسبد انـجٛخ 

انٕاسدح فٙ انتمشٚش ٔكتبثتٓب 

 ثشكم خٛذ 

انتؼبيم يغ االختظبساد 

انـجٛخ ٔكتبثتٓب ثشكم 

 طسٛر

 كٛفٛخ ازتغبة عشػخ انـجبػخ 

انتحرير 

واالستُسبخ 

 انسًؼي

انمذسح ػهٗ االعتًبع اندٛذ 

أثُبء انـجبػخ ٔانتشكٛض ػهٗ 

 انًستٕٖ 

ؿجبػخ انُظٕص 

ٔانًظـهسبد انًغًٕػخ 

 ثشكم دلٛك 

يشاخؼخ انُض انًـجٕع 

ٔانتأكذ يٍ ػذو ٔخٕد 

 أخـبء 

 انغشػخ ٔانذلخ فٙ انكتبثخ 
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 %( يٍ انؼاليخ انُهبئيخ37انًهبراد انُظريخ ثُسجخ ) ثبَيًب:
 

 

 زغت انخـؾ ٔانٕطف انًشفك انًـهٕثخ فٙ االيتسبٌ انُظش٘انًغبلبد 

 اسى انًسبق انًسبق رقى و

 انًظـهسبد انـجٛخ 6261 1

 ػهى األيشاع 6262 6

 انظسخ انؼبيخ 6262 3

 ػهى انتششٚر ٔٔظبئف األػؼبء 6262 2
 

 

 

 يسبق ػهى األيراع  (1)
 

 اعى انًغبق: يغبق ػهى األيشاع

 1212 سلى انًغبق:

 انًؼتًذح: عبػتبٌانغبػبد 

  2010/2011انفظم انذساعٙ:انفظم انثبَٙ 

 وطف انًسبق

بثخ ٚشكززض يغززبق ػهززى األيززشاع ػهززٗ دساعززخ ػهززى األيززشاع انؼززبو ٔانًظززـهسبد انًغززتخذيخص ٔدساعززخ األيززشاع انتززٙ تظززٛت األَغززدخ كتفبػززم اندغززى يززغ اإلطزز 

ندغزى ٔانتؼزشف يدًٕػزخ يزٍ األيزشاع انشزبئؼخ انتزٙ تظزٛت أخٓزضح اندغزى انًختهفزخ يزٍ زٛز               )االنتٓبة( ٔػًهٛخ انتئزبو اندزشذ ٔانزُظى انذفبػٛزخ ٔانًمبٔيزخ فزٙ ا      

 األعجبة ٔاألػشاع ٔؿشق انٕلبٚخ ٔانؼالج يُٓب

 أهذاف يسبق "ػهى األيراع"

 .تؼشٚف انـبنت ػهٗ يفٕٓو ػهى األيشاع 

 .تؼشٚف انـبنت ػهٗ انًظـهسبد انًغتخذيخ فٙ ػهى األيشاع 
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 انذفبػٛخ ٔانًمبٔيخ فٙ اندغى. تؼشٚف انـبنت ػهٗ انُظى 

 .تؼشٚف ػهٗ كٛفٛخ انتئبو اندشٔذ 

 .: ٛتؼشٚف انـبنت  ػهٗ يدًٕػخ يٍ  األيشاع انتٙ تظٛت أخٓضح اندغى يٍ ز 

o  األعجبة 

o األػشاع 

o  انٕلبٚخ 

o انؼالج 

 

 تىزيغ انًحتىيبد

 األسجىع ػذد انسبػبد انًحتىي انرقى

 يمذيخ  .1

 انًؼشكخ ػذ انًشع

 عبػخ 2

 

 أألٔل

 انثبَٙ عبػخ 2 إَٔاع انًشع  .2

 أيشاع اندٓبص انتُفغٙ  .3

 األَفهَٕضا

 انتٓبة انهٕصتٍٛ

 انتٓبة انشئخ 

 انغم

 عشؿبٌ انشئخ

 انثبن +انشاثغ+انخبيظ عبػبد 6

 أيشاع اندٓبص انٓؼًٙ  .4

 انتٓبة انفى

 لشزخ انًؼذح

 انتٓبة انمٕنٌٕ انتمشزٙ

 انتٓبة انكجذ انٕثبئٙ

 االيتسبٌ األٔل

 انغبدط+انغبثغ+انثبيٍ عبػبد 6
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 أيشاع اندبص انجٕنٙ  .5

 انتٓبة انًغبنك انجٕنٛخ

 انفشم انكهٕ٘

 انتبعغ+انؼبشش عبػبد 4

 عشؿبٌ ػُك انشزى  .6

 عشؿبٌ انثذ٘

 عبػخ 2

 

 انسبد٘ ػشش

 

 فمش انذو  .7

 استفبع ػغؾ انذو

 ازتشبء ػؼهخ انمهت

 االيتسبٌ انثبَٙ

 انثبَٙ ػشش عبػبد 3

 انثه  ػشش

 انثبن  ػشش عبػخ 1 انغكش٘  .8

 انشاثغ ػشش عبػخ 2 انشٔيبتضو  .9

 انخبيظ ػشش+ عبػبد 4 انكغٕس   .10

 انغبدط ػشش

 انغبدط ػشش  االيتسبٌ انُٓبئٙ  .11

  عبػخ 32 انًدًٕع  .12
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 مساق عالم التشريح ووظائف األعضاء (2)

 

 اسى انًسبق: ػبنى انتشريح ووظبئف األػضبء

 1210رقى انًسبق:

 سبػبد3انسبػبد انًؼتًذح:

 انتشريح ووظبئف األػضبء: ػهى

انًختهفخ فٙ اندغى يغ انتشكٛض ػهٗ انؼاللخ  ندغى اإلَغبٌ ثبنًظـهسبد انؼهًٛخص ٔظٛفخ انتٕاصٌ ٔانتسكى فٙ اندغىص ٔظبئف األخٓضح انتششٚر انؼُٛٙ انًدشد

انتسكى فٙ زشاسح اندغىص ػهى انغذد  بٔ٘ص األٚغ ٔؿشٚمخانؼظجٙ ٔاندٓبص انٓؼًٙ ٔاندٓبص انجٕنٙ ٔاندٓبص انهًٛف انًشػٛخ. كًب ٚشًم انًمشس ٔظبئف اندٓبص

ٔظبئف األخٓضح انًختهفخ ثدغى اإلَغبٌ ٔانتظُٛف انذٔنٙ نأليشاع انظًبءص انتُبعمص ٔانسٕاط انخبطخص انؼاللخ ثٍٛ

 األهذاف انؼبيخ نهًسبق

 -يهذف انًسبق إنً تؼريف انطبنت ة:

1  

2  

3  

4 

1  3

2  3

3  3
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a  3

b  6

c  3

d  6

e  3

f  3

g  6

h  3

i  3

j 3

k 48 
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 مساق علم المصطلحات الطبية (3)

 

 اسى انًسبق:ػهى انًظطهحبد انطجيخ

 1211رقى انًسبق: 

 سبػبد يؼتًذح 3انسبػبد انًؼتًذح:  

  وطف انًسبق

اندززٔس األعبعزٛخ   ( نـهجخ انغكشتبسٚخ انـجٛخ فٙ كهٛخ انًٍٓ انتـجٛمٛزخ ثٕالزغ ثزالا عزبػبد يؼتًزذح . ٚشكزض انًغزبق ػهزٗ           2621طًى يغبق انًظـهسبد انـجٛخ )

جٕنٛخ ٔانتُبعهٛخص ٔانمُبح انٓؼًٛخص نهكهًبد انشبئؼخ ٔغٛش شبئؼخ االعتخذاو ٔيذنٕالتٓبص انًظـهسبد األعبعٛخ فٙ يدبالد انتششٚر ٔانسبالد انًشػٛخص ٔانمُٕاد ان

ٌٕ ٔاندٓزبص  ٔانمهتص ٔانخبطخ ثبألػشاع انًشػٛخ ٔانتشخٛض ٔانؼالج ٔاإلزظبءص ًَٕٔ ٔتـٕس ٔتكٛف اندغى ص أيشاع انٕالدح ٔانسًمص ٔؿت األؿفبلص ٔانؼٛز 

 انـجٛخ انتُفغٙص ٔاالختظبساد

 "انًظطهحبد انطجيخ"أهذاف يسبق 

 ٍ اندزٔس األعبعٛخ نهكهًبد انشبئؼخ ٔغٛش شبئؼخ االعتخذاو ٔيذنٕالتٓب.أٌ ٚتكٌٕ نذٖ انـبنت زظٛهخ ػ .1

 أٌ ٚتؼشف انـبنت ػهٗ انًظـهسبد األعبعٛخ فٙ يدبالد انتششٚر ٔانسبالد انًشػٛخ راد انؼاللخ. .2

 أٌ ٚتؼشف انـبنت ػهٗ انًظـهسبد األعبعٛخ فٙ يدبل انمُٕاد انجٕنٛخ ٔانتُبعهٛخ. .3

 بد األعبعٛخ فٙ يدبل انمهت.أٌ ٚتؼشف انـبنت ػهٗ انًظـهس .4

 أٌ ٚتؼشف انـبنت ػهٗ انًظـهسبد األعبعٛخ فٙ يدبل انخبص ثبألػشاع انًشػٛخ ٔانتشخٛض ٔانؼالج ٔاإلزظبء. .5

 أٌ ٚتؼشف انـبنت ػهٗ انًظـهسبد األعبعٛخ فٙ يدبل ًَٕ ٔتـٕس ٔتكٛف اندغى ص أيشاع انٕالدح ٔانسًمص ٔؿت األؿفبل. .6

 سبد األعبعٛخ فٙ يدبل انؼٌٕٛ.أٌ ٚتؼشف انـبنت ػهٗ انًظـه .7

 أٌ ٚتؼشف انـبنت ػهٗ االختظبساد انـجٛخ. .8

Distribution of Content outline 
No Subject  Contact Hours Week  No 

1.  Common used terms 6 Hours  1+2 

2.  Rules for using medical 

terminology 

3 Hours 3 

3.  Anatomical positions 3 Hours 4 

4.  Directional terms  
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5.  Regions of human body  

6.  Common prefixes  3 Hours 5 

7.  Common suffixes  3 Hours 6 

8.  First Exam  1 Hours 7 

9.  Human body 3 Hours 7 

10.  Neck  

11.  Chest  

12.  Abdomen  

13.  Upper extremities  2 Hours 8 

14.  Lower extremities  

15.  Skin  

16.  Respiratory system 3 Hours 9 

17.  Digestive system  3 Hours 10 

18.  Second Exam 1 Hours 11 

19.  Cardiovascular system 3 Hours 11 

20.  Blood  2 Hours 12 

21.  Urinary system  3 Hours 13 

22.  Nervous system 4 Hours 14 

23.  Skeletal system 

24.  Male reproductive system 

& Female reproductive 

system 

3 Hours 15 

25.  Final   2 Hours 16 

26.  Total  48 Hours  
 

  



 11يٍ  17انظفسخ 

 

 مساق الصحة العامة (4)

 

 اسى انًسبق:انظحخ انؼبيخ

 1215رقى انًسبق: 

 سبػخ يؼتًذح 1انسبػبد انًؼتًذح: 

 يفٕٓو انظسخ انؼبيخص انؼُبطش األعبعٛخ فٙ يدبل انظسخ انؼبيخص سػبٚخ األيٕيخ ٔانـفٕنخص طزسخ انجٛئزخص انظزسخ انًُٓٛزخص انظزسخ انًذسعزٛخص      ٚشكض انًغبق ػهٗ 

 انتغزٚخص األيشاع انٕثبئٛخص األيشاع ٔؿت انًُبؿك انسبسح )انسدش انظسٙص انًٕاخٓخص انٕلبٚخ(ص انتثمٛف انظسٙص خذيبد انظسخ انؼبيخ. 

 انًسبقأهذاف 

 ثؼذ إكًبل انًسبق حست انخطخ انًىضىػخ أتًًُ أٌ  يتًكٍ انطبنت يٍ 

 انتؼشف ػهٗ انظسخ يٍ زٛ )انتؼشٚفص انًكَٕبدصاألْذافص ٔانًغتٕٚبد(. .1

 يؼشفخ انًشع ٔيشازهّ ٔانتغهغم انـجٛؼٙ نّ. .2

 تسذٚذ ػُبطش انجٛئخ انذاخهٛخ ٔانخبسخٛخ انتٙ تؤثش فٙ زٛبح اإلَغبٌ ٔتغجت األيشاع. .3

 ٛٛض انؼٕايم انًًشػخ نإلَغبٌ ٔانخظبئض انًًٓخ فٙ إزذاا انًشع.تً .4

 فٓى انًمبٔيخ ٔانًُبػخ نذٖ اإلَغبٌ ٔكٛفٛخ زًبٚتّ يٍ األيشاع. .5

 يؼشفخ ٔلٛبط انؼاليبد انسٕٛٚخ نإلَغبٌ . .6

 انتؼشف ػهٗ يمٕيبد انظسخ انشخظٛخ نهفشد ٔكٛفٛخ انتؼبيم يؼٓب. .7

 ؼٓب فٙ انًؤعغبد انظسٛخ انًختهفخ.تًٛٛض انُفبٚبد انـجٛخ ٔكٛفٛخ انتؼبيم ي .8

 انتؼشف ػهٗ خذيبد انظسخ انؼبيخ فٙ انًدتًغ. .9

a. .سػبٚخ انسٕايم 

b. .ثشايح تـؼٛى األؿفبل 

c. .ٙانًشاْمخ ٔانتثمٛف انظس 

d. .انظسخ اإلَدبثٛخ 

e. .انظسخ انًذسعٛخ 

f. .انظسخ ٔانغاليخ انًُٓٛخ 



 11يٍ  11انظفسخ 

 

 يحتىيبد انًسبق
 األٔل 3 انظسخ انؼبيخ صتؼشٚف صيفبْٛىصيغتٕٚبد ٔأْذاف  .1

 انثبن  1 ػُبطش انجٛئخ ٔطسخ اإلَغبٌ  .2

 انشاثغ 3 انؼٕايم انًًشػخ ٔانخظبئض انًًٓخ فٙ إزذاا انًشع  .3

 انخبيظ 2 انًمبٔيخ ٔانًُبػخ ػُذ اإلَغبٌ  .4

 انغبدط 3 انؼاليبد انسٕٛٚخ ػُذ اإلَغبٌ  .5

 انغبثغ 1 االيتسبٌ األٔل  .6

 انغبثغ 1 انظسخ انشخظٛخ  .7

 انثبيٍ 1 انُفبٚبد انـجٛخ  .8

 انتبعغ 3 سػبٚخ انسٕايم  .9

 انؼبشش 3 ثشَبيح تـؼٛى األؿفبل  .11

 انسبد٘ ػشش 1 انًشاْمخ  .11

 انسبد٘ ػشش 1 االيتسبٌ انثبَٙ  .12

 انثبَٙ ػشش 2 انظسخ اإلَدبثٛخ  .13

 انثبن  ػشش 3 تُظٛى األعشح  .14



 11يٍ  11انظفسخ 

 

 انشاثغ ػشش 2 انظسخ انًذسعٛخ  .15

 انخبيظ ػشش 2 انظسخ ٔانغاليخ انًُٓٛخ  .16

  عبػخ 32 يدًٕع 

 

 

 

 

 

 


