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 ساعة معتمدة  9 متطلبات القسم:

 

 

 

 

 

 وصف متطلبات القسم: 

 اإلحصاء:  -2229

ق اإلحص  ائيةو وقي  اس ال زع  ة المركزي  ةو ومن  اييس ال زع  ة المركزي  ةو ومن  اييس التط  تيو والم ح     الطبيع  يو ائ  الطر

 إلحصاءايو و اإلحصاءاي الحيوية. واالرتباطو واال حدارو واألرقام النياسيةو والسالسل الزم يةو االحتمااليو و ا

 : 6 المحاسبة – 2232
م  دخل ىل    عل  م المحاس  بةو وال ا  ام المحاس  بي و اري  ة الني  د الم  زدواو ومص  ادر الني  ود وال  دفاتر المحاس  بيةو والمعال   ة 

و البض اعةلعملي اي المحاسبية للعملياي الماليةو ومعال ة المحاسبة للعملياي ال ندية الخاصة للص دوقو و معال ة المحاسبة 

 و المعال ة المحاسبية لعملياي الخصمو والمعال ة المحاسبية لألوراق الت اريةو والحساباي الختامية والنوائم المالية.

 اإلدارة:  -2226

مفه  وم اإلدارة وم  دح الحا   ة ىليه  او وم االته  ا وعالقاته  ا ب  العلوم األخ  رحو ودراس  ة ع اص  راا و أا  م الم  دارس اإلداري  ة 

 ة الكالسيكية و والسلوكية و  والمدرسة الحديثة و وع اصر العملية اإلدارية من تخطيط وت ايم وتو يه ورقابة . خاص

 

 

 

 رقم المساق رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية

Statistics 3 اإلحصاء ACA 141 2222 

Accounting 1 3 (1) المحاسبة ACA 142 2232 

Management 3 اإلدارة ACA 136 2231 
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 ساعة معتمدة 74 متطلبات التخصص:

 المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
رمز 

 المساق

رقم 

 المساق

Office and Secretarial Work 3 2344  االسكرتاريأعمال المكاتب و 

Correspondence in Arabic 2 2407  المراسالي باللغة العربية 

Correspondence in English 2  2408  اإل  ليزيةالمراسالي باللغة 

Typing I 2 2409  (1)طباعة 

Typing II 2 2410  (2) طباعة 

Practical Training I 2 2411  (1)تدريب ميدا ي 

Field Training II 2  2412  (2) يتدريب ميدا 

Software Applications 2 2453  ةتطبيناي برم ي 

Medical Terminology 3 2621  المصطلحاي الطبية 

Medical Records1 2 2622  ( 1) الس الي الطبية 

Medical Records 2 2 2623  (2) الس الي الطبية 

Pathology 2 2624  علم األمراض 

Public Health 2 2625  الصحة العامة 

Ethics in Medical Professions 2 2626  أخالقياي المهن الطبية 

Anatomy and Physiology 3 2627  علم التطريح وواائف األعضاء 

Medical Microbiology 2  2628  علم األحياء الدقينة 

Social Psychology 2 2629  علم ال فس اال تماعي 

Health Information Systems 3 2630   ام معلوماي صحية 

Editing & Audio Typing 3 2631  التحرير واالست ساخ السمعي 

Health Institutions 
Administration 

 2632  اإلدارة الصحية 2

Medical Reports 2 2633  التنارير الطبية 

 الم موع 77 

 

 

 متطلبات التخصص :وصف 

 السكرتارية:أعمال المكاتب و -2244

اتهم ي يهدف اذا المساق ىل  تزويد الطلبة بالمعارف والمهاراي واالت اا اي الالزم ة لفه م وايف ة الس كرتاريا وتط وير كفا

للني ام بمهام ه ف ي المواق ع  ؛  ومهاراتهم في اذا الم ال و وت مية المهاراي السلوكية ل دح الس كرتير وىع دادف  فس ياه ومه ي اه 

ممكن أن يكلف بالنيام بهاو ويتضمن م موعة من المواض يع الت ي ته دف ىل   اكتس اب مه اراي الكتاب ة المختلفة التي من ال

ت ا يم ومعال  ة البري د والل  ان واال تماع اي  وو ايق حف ا وت داول الملف ائ تعلم أس اليب طرواإلدارية بأ واعها المختلفةو 

 اعيد.والمنابالي الرسمية وتعلم مهاراي استنبال الزوار وتحديد المو

 المراسالت باللغة العربية:- 2447

و  والرس ائل والطبي ة ماي الرسالة ال ا حةو وأ زاء الرسالةو والمص طلحاي الت اري ةوو ومنالطبيةأامية المراسالي بيان 

 كتابة السيرة الذاتيةو  ورسائل االستخدام واالقتراحاي.وو و المراسالي الحكوميةو والطبية الت ارية
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 سالت باللغة اإلنجليزية:المرا-2448

و  و و رس ائل االحت  اا و و رس ائل البي عو  وطلب اي الط راء و و الطلباي والعروض التعريف بإطاراي الترقيم يهدف ىل 

 .والسيرة الذاتية و و رسائل الته ئة و وطلباي التوايف والرسائل اال تماعية

 :6طباعة  -2449

لغ ة العربي ة بس رعة ودق ة ع اليتين وبطرين ة اللم س م ن خ الل تعلم ه كيفي ة وض ع يحاول الطالب ىتنان مه ارة الطباع ة بال

أصابعه العطرة عل  لوحة المفاتيح بالطكل الصحيح مراعياه بذلك ضرورة ىتنان عملي ة الطباع ة بدق ة وس رعة ال تن ل ع ن 

الص حيحة أم ام  ه از  ( كلمة صحيحة ف ي الدقين ة الواح دة  و كم ا ويط مل ا ذا المس اق التع رف عل   أص ول ال لس ة22)

بعداا يتم تعريف الطالب بكافة أ زاء لوحة المفاتيح مثل: صف االرتكاز والذي ُيعد بالفعل أام صفوف لوح ة  و الحاسوب

 المفاتيح ومركزاا. 

يتعلم طباعة  ميع الحروف العربية واألرقام وعالماي الترقيم بالضغط عل  األصبع الم اسب لك ل ح رف أو رق م كما أ ه 

وم ن ث م ين وم الطال ب ب التمرن عل   الطباع ة الح رة ( و Shift )من خالل استخدام مفتاح الع الي ال   -ت  ىطارة ترقيم أو ح

والعمل عل  رفع مستوح ى ادته لها و وفي  هاي ة المس اق ي تعلم الطال ب كيفي ة كتاب ة الرس ائل وال  داول و لترسيخ مهارته 

 والمناالي بالت سيق الم اسب والمطلوب.

 :2طباعة  -2464

وىتن ان و وكيفي ة وض عية األص ابع عل   لوح ة المف اتيح  و ينوم عل  ىتنان مه ارة الت دريب عل   الطباع ة باللغ ة اال  ليزي ة

كلم ة ف ي الدقين ة ويط مل المس اق :لوح ة المف اتيح و ص ف االرتك از و وض عية  22عملية الطباعة بسرعة ودقة كحد أد    

ص  بع أوطباع  ة ح  روف  ص  ابع الس  بابة و وطباع  ة ح  روف األص  ابع الوس  ط وال ل  وس عل    المنع  دو وطباع  ة ح  روف أ

ص  بع الخ ص  ر و والمفت  اح الع  الي ووطباع  ة حرةووالرس  ائل وال   داول والمن  االي بالت س  يق أالب ص  رو وطباع  ة ح  روف 

 الم اسب

 :6,2تدريب ميداني  - 2466و 2462

من أ ل استخدام وتطبيق معلوماتهم وم ا ت م دراس ته ف ي يتم تدريب الطالب في الكلية وبعض المؤسساي العامة والخاصة 

مساقاي التخص ص. كم ا يل زم الطال ب بتن ديم الط الب تن ارير أس بوعية طيل ة فت رة الت دريب تب ين المه اراي الت ي اكتس بها 

 الطالب .

 تطبيقات برمجية: -2432

 لمعال ة ال صوص وى طاء المست داي؛  (MS_Word)يطمل اذا المساق التدرب عل  البرامج المكتبية المهمة فيما يخص 

)التع رف عل   البر  امج و ىدخ ال البيا  اي  (MS-Excel و وبر  امج ))من حيث تط غيل البر  امج والتع رف عل   أدوات ه (

والتحنق من صحتها و ت فيذ العملياي الحسابية والدوال عل  م موعة من الخاليا و التخطيط وىدارته و حماية أوراق العمل 

 اي و الماكرو( .والمص ف

 : المصطلحات الطبية-2126

ال   ذور األساس  ية للكلم  اي الط  ائعة وةي  ر ط  ائعة االس  تخدام واللواص  ق وم  دلوالتهاو المص  طلحاي األساس  ية ف  ي م   االي 

التط  ريح والح  االي المرض  يةو والن   واي البولي  ة والت اس  ليةو والن   اة الهض  ميةو والنل  بو والخاص  ة ب  األعراض المرض  ية 

يص والعالا واإلحصاءو و مو وتطور وتكيف ال سم و أمراض الوالدة والحملو وطب األطفالو والعيون وال هاز والتطخ

 الت فسيو واالختصاراي الطبية.

 ( :6) السجالت الطبية-2122

ألساسية تاريخ الس الي الطبية وأ واعهاو تعريف الس ل الطبي وأاميتهو محتوياي و ماذا الس ل الطبيو ال ماذا الطبية ا

قسم الس الي الطبيةو قراءة وتعبئة عي اي مختلفة من ال ماذا وس الي المرض و قراءة التن ارير الطبي ة والتعام ل معه او 

م  راضو  ا  ام اإلحص  اءاي الطبي  ةو الوس  ائل الحديث  ة ف  ي الس   الي الطبي  ةو أ   واع التن  ارير الطبي  ةو التص   يف ال  دولي لأل

 ة.ال وا ب النا و ية في الس الي الطبي
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 :(2) ةالسجالت الطبي-2122

ق استكمال ال واقص في الس ل الطب يو الس  ل الطب ي المو ه)مكو ات هو فوائ دفو ائو طر مرا عة الس ل الطبي كماه و وعاه 

واالص  طالحاي الطبي  ةو  ب ا  ام تص   يف األم  راض الع  الميو كم  ا يص   ف البيا   ايو تعري  ف الطال  ب عوائ  ق تطبين  ه(و

الس  اليو والوض ع  ن هو والتعري ف ب النيود الطبي ة وس ريةائهو وتص  يف )الكمبي وتر( م ع طرن ائالي دويو وطر والتص يف

 .و)ملكية الس لو خصوصية الس ل الطبيو التفويضايو تداول الس ل الطبي في المح اكم( النا و ي للعاملين في الس الي

 يالتصوير المصغر واستخدامه في الس ل الطبي.استخداماي الحاسوب في الس ل الطب

 : علم األمراض-2124

دراسة علم األمراض العام والمصطلحاي المستخدمةو ودراسة األمراض التي تصيب األ س ة كتفاعل ال سم مع اإلص ابة 

وعلم األمراض الخاص التي تصيب أ ه زة و  والمناومة في ال سم و وال ام الدفاعية و  وعملية التئام ال رح و )االلتهاب(

 (.ICD-10) طرح عام للتص يف الدولي لألمراض مع و  ال سم المختلفة

 الصحة العامة-2123

مفهوم الصحة العامةو الع اصر األساسية في م ال الصحة العامةو رعاية األمومة والطفولةو صحة البيئةو الصحة المه يةو 

الموا ه ةو الوقاي ة(و الصحة المدرسيةو التغذي ةو األم راض الوبائي ةو األم راض وط ب الم  اطق الح ارة )الح  ر الص حيو 

 التثنيف الصحيو خدماي الصحة العامة. 

 أخالقيات المهن الطبية: -2121

 ط  أة أخالقي  اي المه  ن و مع  ايير الس  لوك المه   يو مب  ادن أخالقي  اي المه  ن الطبي  ة ومص  ادرااو طبيع  ة المه   ةو وعالقته  ا 

األخالقي ة للمه  ن الطبي ة )الدس  تور األخالق  ي  ب الم تمعو وس  بل المحافا ة عل    رفع ة المه   ة والرق ي به  او بع ض الدس  اتير

مو ىع الن 1277مو الم ام ة اإلس المية للتربي ة والعل وم والثناف ةو دس تور   ور بر  1471أ -م-لل معي ة الطبي ة األمريكي ة أ

 م( أخالقياي المهن الطبية في اإلسالم.1217مو ىعالن ايلس كي 1274  يف 

 علم التشريح ووظائف األعضاء:-2127

المختلف ة  ل سم اإل سان بالمصطلحاي العلميةو وايفة التوازن والتحكم في ال سمو واائف األ هزة طريح العي ي الم ردالت

العصبي وال هاز الهضمي وال هاز البولي  في ال سم مع التركيز عل  العالقة المرضية. كما يطمل المنرر واائف ال هاز

 حرارة ال سمو علم الغدد الصماءو الت اسلو والحواس الخاصةو العالقة بينالتحكم في  وال هاز الليمفاويو األيض وطرينة

 .واائف األ هزة المختلفة ب سم اإل سان والتص يف الدولي لألمراض

 علم األحياء الدقيقة:-2128

 نل األم راض الطفيلي ة والبكتيري ة والفيروس ية و  بأ واعها ودوراا في دراسة الطفيلياي الدودية األولية و الحطراي الطبية

تس ببها الميكروب اي و  نه المختلفة و بمعرفة مسبباي األمراض و معرف ة األم راض الت يائالدقينة و التنسيم بطر علم األحياء

الدقين ة  المرض ية للكائ  اي المختب رة ت ائج التحل يالي  كيفي ة تفس ير ), ICD - 12 )باس تخدام التص  يف ال دولي لألم راض

 .وتطبينها

 علم النفس االجتماعي:-2129

 ووال ماع   ةو والمع   ايير الت   ي تحك   م ذل   ك الس   لوك بالس   لوك اال تم   اعي: للف   ردو تزوي   د الطال   ب بالمعلوم   اي المتعلن   ة

ط ئة ت لبا أامي ة التفاع ل اال تم اعيو وعالقت هو اال تم اعي ب العلوم األخ رح عالقة عل م ال  فس التعامل مع األفرادو و كيفية

 .اال تماعية

 نظم المعلومات الصحية:-2124

التن ي اي  الطلبة بالمهاراي العملي ةو وال اري ة الت ي ت ؤدي ىل   تحس ين أدائه م ال وايفيو وف ق يهدف اذا المساق ىل  تزويد

 .صلحةوتحليلها وفناه لما تنتضيه الم الحديثةو مع معرفة أساليب  ام المعلوماي الصحيةو وتبويب المعلوماي الصحيةو
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من خالله عل : أاداف  ام المعلوماي الصحيةو تعريف ال اام  سيتعرفون  الطالب ألن؛ للغاية  اه ويعتبر اذا المساق مهم

البيا   اي  ال ا  ام وتحوي  ل البيا   اي لمعلوم  ايو التع  رف عل     ا  ام المعلوم  اي الص  حي للمستط  ف و ومكو ات  هو تص  ميم

الصحية والهيكل الت ايم ي له ا وىداراته ا  بيا اي الصحية ومراكز المعلومايالمستخدمة في ب اء ال اام الصحيو وقواعد ال

 .واستخدام الرموز والتخزين ووحداتهاو كما يتعرف عل  التوثيق والتص يف

 التحرير واالستنساخ السمعي:-2126

ق ائ الطر واللم س وف قاالعتم اد عل   حاس تي: الس مع بب اللغتين: العربي ةو واإل  ليزي ة  مه اراي الطباع ةيتض من المس اق 

ة ي األساس ية ف ي الطباع المه ارا و التس  يل المس تخدمة ف ي االست س اخ الس معي آالي الطباع ةو وأ ه زة والعلمي ة الحديث ة

فرق ب ين الطباع ة ال ومنروءةو ل الصوي ىل  كلماي: مطبوعةيحوكيفية تو باللغتين: العربية واإل  ليزية عن طريق السمع

 .م هما كل نمساوميزاي وو السمعية مع م العادية

 اإلدارة الصحية:-2122

ومهامه  او ىدارة المؤسس  اي الص  حية المختلف  ةو تعري  ف ال ا  ام الص  حي وتكوي   ه  تعري  ف اإلدارة وع اص  راا وواائفه  ا

 .المستطفياي و ىدارةفلسطينداري في ال اام الصحي اإل وواائفهو

 التقارير الطبية:-2122

ألول: التعريف بالتنارير وأاميتها وأ واعه او باإلض افة ىل   الط روط الط كلية والموض وعية ال زء ا و ينءتطمل المادة  ز

للتنريرو وأ زاء ومكو اي التنري رو وخط واي ىع داد التنري ر. ويه دف ا ذا ال  زء ىل   ت مي ة ق دراي الطال ب عل   ىع داد 

 غرض من كتابة التنرير .التنارير المختلفة الخالية من األخطاء الطكلية والموضوعيةو والتي تحنق ال

ق كتابة كل  وعو وتركز عل  الموضوعاي المرتبطة بكتابة التنارير ائال زء الثا ي متعلق بالتنارير الطبية وأ واعهاو وطر

م ن كتاب ة  الطبية باللغة اإل  ليزية بصفه خاصةو ويهدف اذا ال زء ىل  تزويد الطالب بالمه اراي األساس ية الت ي تمك  هم 

 طبية بكل سهولة ويسر.التنارير ال

 


