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  المقدمة

  

  

در القرار ص ،النھضة العلمیة والتكنولوجیة الشاملة التي یشھدھا األردن بقیادة جاللة الملك عبداهللا الثاني بن الحسین من انطالقًا

  .٢٠٠٦/٢٠٠٥في الجامعة الھاشمیة في العام الجامعي  البشري بإنشاء كلیة الطب

ینا الطبي ضمن مجمع ابن س وأصبح حقیقة واقعة تمثلت بالبدء في إنشاء مبنى الكلیةر، ظھر المشروع إلى النووخالل فترة وجیزة 

جامعي من بدایة العام ال اعتبارًا طالبًا ونوخمس ائة وخمسة، وتم قبول الدفعة األولى من الطلبة والبالغ عددھم مفي الجامعة الھاشمیة

 .س في القبول الموحد والبرنامج الدوليفحیث تم اختیارھم على أسس التنا ،٢٠٠٧/٢٠٠٦

وتم تخریج الفوج األول وعددھم مائٌة واثنان وثالثون طالبًا وطالبًة یوم اإلثنین  ٩/١٠/٢٠٠٦األحد  یومفعلیًا بالدوام  وقد بوشر

٦/٤/٢٠١٢.  

الم رائدة لتعلیم الطب والبحث العلمي في العكلیة تكون ؛ للكلیات الجامعة استكماًالالبشري بالجامعة  إنشاء كلیة الطبلقد كان 

اء من حملة شھادة الدكتوراه من جامعات یاستقطاب وتعیین أعضاء ھیئة تدریس أكفعلى ھا عملت الكلیة منذ بدء نشأتو ،العربي

اء وذلك  للمساھمة في تعلیم وتخریج أطب ؛ختصاصات الطبیةعالیة في مختلف اإلعلمیة وتعلیمیة وذوي خبرات  ،أجنبیة مرموقة

تھم وتدریبھم طلبتصال الحدیثة التي تمكنھم من التفاعل مع إلملمین بمھارات امن،آولة مھنتھم بكفاءة وبشكل ااء قادرین على مزیأكف

 .في مجال الطب ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، المھني

لیقوم بدوره في إعداد الخطة الدراسیة لدرجة البكالوریوس في الطب  ؛في الجامعة مجلس كلیة الطب البشرياستكمال تشكیل تّم و

الخطة األكادیمیة، ومن ثم تنفیذ تعلیمات منح درجة البكالوریوس في الطب والجراحة (والتي والجراحة، ووصف المساقات في 

  .٢٠١٢/٢٠١١) اعتبارًا من العام الجامعي  (M.D)ُعّدَلت إلى درجة دكتورفي الطب

ول دراسیة للحص كما قامت الجامعة بإبرام اتفاقیات مع جامعات عالمیة عّدة، وباشرت بابتعاث مجموعة من الموفدین في بعثات

على درجة الدكتوراه في مختلف التخصصات المطلوبة؛ لتأمین العدد المطلوب من أعضاء ھیئة التدریس في الكلیة مستقبًال، وقد 

 عاد قسم منھم بالفعل وتم ضمھم إلى ھیئة التدریس في مختلف األقسام.
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 رسالة العمید

 أرحب بكم في موقع كلیة الطب في الجامعة الهاشمیة التى تحث الخطى على طریق التطور واالنفتاح على المستجدات فى مجال التعلیم العالي،

التعلیم الطبي الذى اخذ منحى جدیدا یركز فیه على تطویر شخصیة الطالب وصقل قدراته التحلیلیة ومهاراته السریریة فى العمل داخل وخصوصا 

 المستشفیات..

یاجات لتلبیة احتبتركیزها على اسالیب جدیدة ومعاصرة فى التعلیم الطبي  ٢٠٠٦  تمیزت كلیة الطب فى الجامعة الهاشمیة منذ انشائها فى عام    

لبة الراغبین طالمجتمع االردني المتطلع إلى االرتقاء بأحواله بإمكانیات شحیحة، وضغٍط كبیٍر على الخدمات الطبیة، قابلها زیادةٌ ملحوظةٌ فى عدد ال

لها ُتسهم في معالجة مشاك فى دراسة الطب فى الجامعات االردنیة. وقد سعت هذه الكلیة ألن تقدم للشعب االردني و أبناء المنطقة مخرجاتٍ 

ئص االصحیة وتكوُن إضافًة نوعیًة تحقیقًا لرؤیة القیادة الهاشمیة فى تطویر االردن. وعلیه فقد كانت أولى خطوات اإلنشاء دراسة واعیة لخص

وأسالیبها  رامجها التدریسیةاألردن واحتیاجاته و معرفة إمكانیاته، وفى اقل من عقد من الزمن اتجهت الكلیة في خطوات متسارعة نحو تحدیث ب

 والتعلیمیة في مسایرة واعیة ومواكبة للجدید في مجال التعلیم الطبي وذلك بوضع خطة دراسیة جدیدة تعكس التطورات الهائلة فى مجال الطب 

داخل االردن  راكز البحث العلميالتعلیم الطبي األمر الذي أقتضى مزیدًا من االنفتاح والتعاون مع بقیة كلیات الطب والجامعات والمستشفیات وم

  .وخارجه

 ستستمر كلیة الطب فى الهاشمیة فى رعایة الكفاءات الطالبیة و فى تطویر وتنمیة قدرات اعضاء هیئة التدریس إلكسابهم المزید من الخبرات    

نت و تسخیرها التكنولوجیة الحدیثة و شبكة االنتر الجدیدة و مواكبة الجدید في شتى فروع العلم و المعرفة الطبیة مستفیدة فى ذلك من كل الوسائل 

  لخدمة اغراض التعلیم الطبي.

تمیزت كلیة طب الهاشمیة بوجود هیكل تنظیمي فعال قام على انشائه و رعایته زمالؤنا األجالء وعمداء الكلیة السابقون ورؤساء أقسامها     

شائها الهیئة اإلداریة وقد بذلوا جهود مضنیة في تثبیت ركائز ودعائم هذه الكلیة منذ إنوأعضاء هیئة التدریس وبقیة الفنیین من أردنیین ووافدین، و 

  حتى االن.. لهم كل الشكر و التقدیر و االحترام ..

عضاء اترتبط كلیة الطب في الجامعة الهاشمیة مع العدید من كلیات الطب المرموقه في امریكا واوروبا باتفاقیات تعاون لتبادل الخبرات بین     

ختیاري الهیئة التدریس والمشاركة في األبحاث العلمیة، وتسعى الجامعة لزیادة عدد هذه االتفاقیات التاحة الفرصة لطلبتها لقضاء فترة التدریب ا

عة مفي هذه الجامعات لصقل معلوماتهم واالطالع على المستجدات في كافة التخصصات الطبیة وتوفیر فرص للتدریب المتقدم لموفدي الجا

  الهاشمیة.

ستبدأ كلیة الطب في القریب العاجل برنامج "االختصاص العالي في الطب" في تخصصات األمراض الباطنیة، والجراحة العامة، وطب     

 ناألطفال، واألمراض النسائیة والتولید وسیكون هذا البرنامج إضافة نوعیة للقطاع الصحي في األردن یرفده باختصاصیین على مستوى عال م

  الكفاءة والمعرفة الطبیة.

انني اتطلع فى بدایة هذه المرحلة للتعاون مع الطلبة واالخوة الزمالء من أعضاء هیئة التدریس و بقیة كلیات الجامعة الهاشمیة وكلیات     

   الوطن. دنیة لما فیه خیر الجامعة ومصلحةالطب االر 

                                                                                                    

 درویش بدران أ.د                                                                                                   

 عمید كلیة الطب                                                                                                                   

 الجامعة الھاشمیة                                                                                                                   
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ريكلیة الطب البش  

 الجامعة الھاشمیة

  
  عامة نبذة  
  

) طالبًا، تم قبولھم في الكلیة ١٣٣وكان عدد الطلبة المقبولین في حینھ ( ٢٠٠٦/٢٠٠٧باشرت الكلیة باستقبال فوجھا االول عام 

  على اساس التنافس في القبول الموحد , باالضافة الى القبول ضمن البرنامج الدولي.

طالبًا وطالبة وقد  )١٦٣٧(وتمنح الكلیة درجة " دكتور في الطب " ویبلغ عدد طلبة الطب البشري على مقاعد الدراسة حالیًا 

  .٢٠١١/٢٠١٢نھایة العام الدراسي  تخرجت أول دفعة من الكلیة مع
 

  

  ھداف الكلیةأ  
  

  تخریج اطباء عامین بمستوى عال في فروع الطب المختلفة قادرین على تقدیم مستوى من الرعایة الصحیة ومؤھلین  .١

 للتخصص الدقیق في فروع الطب المختلفة.    

 المساعدة في النھوض بمستوى االطباء في المجتمع المحلي من خالل آلیات محددة في التعلیم الطبي المستمر. .٢

 اء ومنطقة الوسط بالتعاون  مستوى الرعایة الصحیة والخدمات الطبیة في مستشفیات محافظة الزرقاالسھام في رفع  .٣

 وزارة الصحة ومدیریة الخدمات الطبیة الملكیة.م    

 تي تعاني منھا المجتمعات المحلیة.تشجیع البحث الطبي مع التركیز على المشاكل الصحیة ال .٤

 یة الطبیة االولیة.النھوض بالمستوى الطبي الوقائي والرعا .٥

  المساھمة في تدریب طلبة المساقات الطبیة لكلیات المجموعة الطبیة االخرى. .٦
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 أقسام الكلیة  
  

  تضم كلیة الطب البشري األقسام األكادیمیة التالیة:

 قسم العلوم الطبیة االساسیة ویشمل ( علم التشریح ، علم وظائف االعضاء ، الكیمیاء الحیویة ، علم االمراض ، علم  .١

 ) ، المھارات السریریة االحیاء الدقیقة ، علم المناعة ، علم االدویة ، طب المجتمع ، الطب الشرعي   

 قسم االمراض الباطنیة وطب االسرة  .٢

 جراحة األنف واألذن ،(جراحة المسالك البولیة وجراحة األطفال) والجراحة الخاصة (جراحة العظامقسم الجراحة العامة  .٣

 والحنجرة، جراحة العیون).   

 قسم األمراض النسائیة والتولید .٤

 قسم األطفال والخداج  .٥

اجد والعالجیة من خالل تو تشارك الكلیة واستنادا الى اتفاقیة التعاون مع وزارة الصحة بتقدیم الخدمات الطبیة التشخیصیة

أعضاء الھیئة التدریسیة في مستشفى األمیر حمزة في عمان حسب جدول اسبوعي منتظم, كما وتشارك الكلیة في العدید من 

مجالس المؤسسات الصحیة في المملكة كالمجلس الطبي االردني والمجلس الصحي األعلى ومدیریة الغذاء والدواء وكذلك في 

  المحلیة والعربیة والدولیة. طبیةالمؤتمرات ال
  

  مختبرات الكلیة  
  

 مختبرات الكیمیاء الحیویة .١

 مختبرات األحیاء الدقیقة  .٢

 مختبرات علم وظائف األعضاء .٣

 مختبرات علم األمراض .٤

 مختبر الوراثة .٥

 مختبر المناعة .٦

 مختبر األنسجة .٧

 مختبرات األبحاث .٨

 مختبرات تعلیم وفحص المھارات السریریة .٩

 المشرحة .١٠

 المحوسب التشریح مختبر .١١

  

  ر الكلیة في خدمة المجتمع المحليدو  
  

استنادًا إلى اتفاقیة التعاون الموقعة مع وزارة الصحة، تشارك الكلیة بتقدیم الخدمات الطبیة التشخیصیة والعالجیة، وذلك من 

، وحسب جدول أسبوعي خالل زیارة العدید من أساتذتھا األطباء اإلستشاریین إلى مرضى مستشفى األمیر حمزة في عمان

منتظم. كما تشارك الكلیة في العدید من مجالس المؤسسات الصحیة في المملكة كالمجلس الطبي األردني، والمجلس الصحي 

 األعلى ومدیریة الغذاء والدواء وباإلضافة لما تقدم، تشارك الكلیة في المؤتمرات الطبیة المحلیة والعربیة والدولیة.

 

    المستقبلیةالتطلعات   
  

تسعى الكلیة ألن یكون لھا مستشفى جامعي لتحقیق أفضل المعاییر في البحث والتعلیم لطلبة كلیة الطب البشري وكلیة العلوم 

الطبیة المساندة وكلیة التمریض بحیث یكون ھذا المستشفى المركز الرئیسي لممارسة أعضاء ھیئة التدریس وتطویر العملیة 

 برامج اإلقامة واإلختصاص العالي وإجراء األبحاث. التدریسیة لتشتمل على
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  الكادر األكادیمي  
  

) عضو من مختلف الرتب والتخصصات االكادیمیة  وموزعین على  ٨١یبلغ عدد اعضاء ھیئة التدریس في كلیة الطب البشري ( 
 :  االقساموفي مایلي كشف باسماء اعضاء ھیئة التدریس وتوزیعھم على  خمسة  اقسام  رئیسیة  .

  

  أوًال: قسم الجراحة العامة والجراحة الخاصة ویضم مایلي:  
 

  

    شعبة الجراحة العامة  
  

 التخصص الرتبة االسم الرقم

 جراحة جھاز ھضمي واورام  استاذ  أ.د كمال الدین بني ھاني   .١

  جراحة عامة محاضر متفرغ براتب استاذ  أ.د مزاحم قاسم الخیاط   .٢

 جراحة الكبد والبنكریاس وجراحة المنظار استاذ مساعد القادر القرقزد. ایاد عبد   .٣

٤.  
د. ناصر "محمد طاھر" 

 الحموري 
 جراحة عامة  استاذ مساعد

٥.  
  تخدیر االعصاب وعالج االالم المزمنھ   استاذ مساعد   د. صقر یاسین النوافلھ 

  جراحة اعصاب  استاذ مساعد  د. سالم یوسف الدویري   .٦

  جراحة عامة  محاضر متفرغ براتب استاذ مساعد  صالح العمرد. خالد محسن   .٧

٨.  
  جراحة االوعیة دمویة  استاذ مساعد  د. بالل ناظم رواشده 

  جراحة الغدد الصم   استاذ مساعد   د. سھیل یوسف بكار   .٩

  جراحة االوعیة الدمویة  محاضر متفرغ براتب استاذ مساعد  د. بشار زھیر غوشھ   .١٠

  جراحة الجھاز الھضمي العلوي   محاضر متفرغ براتب استاذ مساعد  د. رائد محمد عبدالفتاح تیم   .١١

١٢.  
  جراحة عامة   محاضر متفرغ براتب استاذ مساعد   د. ھیثم غازي قندیل 

١٣.  
د. یزن سلطان ابو عرابي 

  العدوان 
  جراحة عامة  محاضر متفرغ براتب مدرس مساعد

  

  

  والحنجرةشعبة جراحة االنف واالذن   
 

  

 التخصص الرتبة االسم  الرقم

 جراحة سرطانات الوجھ والعنق استاذ مساعد  د. امجد عدنان الطریفي  .١

  جراحة الراس والرقبة   محاضر متفرغ براتب استاذ مساعد   د. لیث حربي خصاونھ .٢
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  لبولیةشعبة جراحة المسالك ا  
 

  

 التخصص الرتبة االسم  الرقم

 جراحة مسالك بولیة  استاذ مساعد  د. سامر محمد الجیزاوي  .١

  جراحة المناظیر والتنظیر للمسالك البولیة   استاذ مساعد   د. مراد محمد بني ھاني  .٢

  

  شعبة العظام  
 

  

 التخصص الرتبة االسم  الرقم

 مفاصل صناعیة  –جراحة عظام  استاذ مساعد  د. فراس سلمان الدبوبي  .١

  جراحة المفاصل واالصابات الریاضیة  استاذ مساعد   د. محمد یحیى سرحان  .٣

  جراحة الید والجراحة الدقیقة  استاذ مساعد   د.أنس جواد التمیمي .٤

  

  شعبة جراحة العیون  
 

  

 التخصص الرتبة االسم  الرقم

 جراحة عیون  استاذ مساعد  د. رائد علي شطناوي  .١

 جراحة عیون  استاذ مساعد  د. معتصم محمد اللطایفھ  .٢

  جراحة عیون   استاذ مساعد  بو عین د. محمد صالح عبد العزیز أ .٣

  

  

  مجموع اعضاء ھیئة التدریس في قسم الجراحة

  عضو ٢٣

  

  ویضم مایلي:ثانیًا: قسم االمراض الباطنیة وطب االسرة   
  

  شعبة االمراض الباطنیة  
   

 التخصص الرتبة االسم  الرقم

 امراض باطنیة  استاذ مساعد  د. عبد االلھ محمد شدیفات  .١

  امراض باطنیة   استاذ مشارك   د. عجیل محمود العجیل  .٢

 امراض باطنیة  استاذ مساعد د. علي عباس الناصري  .٣
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 امراض باطنیة  استاذ مساعد  د. عاصم محمد الجلبي  .٤

  امراض باطنیة   محاضر متفرغ براتب استاذ مساعد   د. محمد حجاب الكبیسي  .٥

٦.  Dr.Joel Fuller Vaughan امراض باطنیة  استاذ مساعد زائر  

  امراض باطنیة / قلب  محاضر متفرغ براتب استاذ مساعد    د. قیس علي حكمت البلبیسي   .٧

  باطنیةامراض   محاضر متفرغ براتب استاذ مساعد د. مازن سعدي عبدالحمید بدر   .٨

  امراض باطنیة  محاضر متفرغ براتب استاذ مساعد  د. محمد سالمة عطاهللا الطراونھ   .٩

  امراض باطنیة  محاضر متفرغ براتب مدرس مساعد  د. محمد حسان الذنیبات   .١٠

 

  

  شعبة األمراض الجلدیة  
 

  

 التخصص الرتبة االسم  الرقم

 االمراض الجلدیة التناسلیة استاذ مساعد  د. ھنادي عبداهللا القرعان  .١

  امراض جلدیة   محاضر متفرغ براتب مدرس مساعد   د. عمرو محمد الحمصي  .٢

 

  

  شعبة االشعة التشخیصیة  
  

 التخصص الرتبة االسم  الرقم

 اشعة تشخیصیة  استاذ مساعد  د. جھاد زكریا فطافطھ .١

      

  طب االسرةشعبة 

 

 التخصص الرتبة االسم  الرقم

  طب اسرة / غدد صماء  استاذ مساعد  د. امجد علي خلف شدیفات  .١

٢.  Dr. David Anderw Harniess طب اسرة  محاضر متفرغ براتب استاذ مساعد 

٣. Dr Benjamin Rowlan Colton   طب اسرة   محاضر متفرغ براتب استاذ مساعد  

 

  مجموع اعضاء ھیئة التدریس في قسم الباطنیة

  عضو١٦ 
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  ویضم مایلي:قسم النسائیة والتولید ثالثًا:   
 

  

 التخصص الرتبة االسم  الرقم

 نسائیة وتولید  استاذ مساعد   د. رامي محمود الكیالني  .١

 نسائیة وتولید  استاذ مساعد  د. فداء فؤاد العسلي  .٢

  النسائیةامراض الجهاز البولي   محاضر متفرغ براتب استاذ مساعد  د. حمزة حسن سلیمان العموش  .٣

  العقم واطفال االنابیب  استاذ مساعد   د. فراس مصبح الرشود  .٤

  

 

  مجموع اعضاء ھیئة التدریس في قسم النسائیة والتولید

  أعضاء ٤

  

  ویضم مایلي:رابعًا: قسم االطفال   
 

 

 التخصص الرتبة االسم  الرقم

 عند االطفالامراض جهاز هضمي  -اطفال استاذ مساعد د. مها ابراهیم علیوات .١

  كلى اطفال   استاذ مشارك   د. راضي حامد السیوف  .٢

  اطفال عام   استاذ مساعد   د. حسن محمود حوامده  .٣

 كلى اطفال –اطفال  استاذ مساعد د.صایل حیاة صالح  .٤

  د. سلمى موسى بریزات  .٥
  استاذ مساعد

  
  الجهاز الهضمي والكبد عند االطفال

  امراض معدیة عند االطفال   محاضر متفرغ براتب استاذ مساعد  د. مروان شریف الشلبي  .٦

  امراض الرئة عند االطفال  محاضر متفرغ براتب استاذ مساعد  د. منى محمود الكیالني  .٧

  امراض االعصاب / اطفال   استاذ مساعد  د. رضاب محمد الغوانمه .٨

  كلى االطفال  –طب اطفال   متفرغ براتب مدرس مساعدمحاضر   د. دعاء ابراهیم القاعود  .٩

 

  

  مجموع اعضاء ھیئة التدریس في قسم االطفال

 أعضاء ٩
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  ویضم مایلي:خامسًا: قسم العلوم الطبیة االساسیة   
  

 التخصص الرتبة االسم  الرقم

 انسجة مرضیة استاذ مشارك د. محمد كامل الوسواسي  .١

  تشریح  استاذ  أ.د درویش حسن درویش بدران  .٢

  كیمیاء حیویة  محاضر متفرغ براتب استاذ  أ.د ثناء حامد بالل  .٣

  علم االدویة  محاضر متفرغ براتب استاذ  أ.د احمد شعبان ابو سیف .٤

  علم وظائف االعضاء  محاضر متفرغ براتب استاذ  أ.د عالء الدین حسن محمود  .٥

  علم وظائف االعضاء  محاضر متفرغ براتب استاذ  أ.د سمیر صبحي اسكاروس  .٦

  تشریح وانسجة  محاضر متفرغ براتب استاذ  أ.د اشرف رمزي یوسف  .٧

  علم االمراض   محاضر متفرغ براتب استاذ  أ.د عمر عیسى خلیل جبر  .٨

  االدویةعلم   محاضر متفرغ براتب استاذ  أ.د محمد عبدالحفیظ عبدالرحیم  .٩

  علم االدویة   محاضر متفرغ براتب استاذ  أ.د طارق عبدالعظیم عبداهللا  .١٠

 طب شرعي وعلم السموم استاذ مشارك د. محمد عبد المجید العزب .١١

 تشریح الجملة العصبیة استاذ مشارك زائر د. سعد عبد القادر السبتي  .١٢

 تشریح استاذ مشارك د. ریث احمد الصفار  .١٣

  طب مجتمع  محاضر متفرغ براتب استاذ مشارك   د. ایمان عدنان كامل  .١٤

 طب مجتمع استاذ مساعد د. حسن محمود الحوامده  .١٥

 علم وظائف االعضاء استاذ مساعد د. محمد علي شعبان  .١٦

 احیاء دقیقة مجهریة استاذ مساعد د. سمیر احمد ناجي  .١٧

 علم االحیاء الدقیقة مساعد استاذ د. اشرف ابراهیم الخصاونه  .١٨

 علم المناعة استاذ مساعد د. محمد عبد الوهاب التمیمي  .١٩

٢٠. Dr. Heather Lea Harvey  طب مجتمع   استاذ مساعد  

  تشریح  محاضر متفرغ براتب استاذ مساعد  د. محمد عویس احمد  .٢١

  االدویةعلم   محاضر متفرغ براتب استاذ مساعد  د. شریف احمد شلتوت  .٢٢

  كیمیاء حیویة  محاضر متفرغ براتب استاذ مساعد د. والء بیومي الجزار  .٢٣

  علم االمراض   محاضر متفرغ براتب استاذ مساعد  د. غادة نزار الجصاني  .٢٤
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  علم وظائف االعضاء  محاضر متفرغ براتب استاذ مساعد  د. هشام احمد خیري عبدربه .٢٥

  علم االمراض   متفرغ براتب استاذ مساعد محاضر  فاروق ابراهیم المال .٢٦

  تشریح مدرس مساعد  د. ایمن صالح عبد الغني الشرع  .٢٧

  تشریح  مدرس مساعد  د. مصطفى سعید یوسف  .٢٨

  تشریح   محاضر متفرغ براتب مدرس مساعد   د. والء قبالن خالد الزبون  .٢٩

  

  

  االساسیةمجموع اعضاء ھیئة التدریس في قسم العلوم الطبیة 

  عضو٢٩
  

  االساتذة الزائرون/ الھیئة الدولیة االستشاریة لكلیة الطب البشري   
  

 التخصص الرتبة  الجنسیة/مكان االقامة االسم الرقم

  أ.د باولو انسنت  .١

Prof: Paolo Innocenti  
  جراحة   استاذ   ایطالیا 

  اطفال   استاذ   امریكا   أ.د ولید ابو حمور  .٢

٣.  
  أ.د كالوس دیدرش 

Prof: Klaus Herman Diedrich   نسائیة وتولید   استاذ   الماني  

  الرعایة الصحة الدولیة   استاذ   امریكا   أ.د عساف العساف   .٤

٥.  
  أ.د روب واتسون 

Prof: Rob Watson   جراحة   استاذ   بریطانیا  

  استشاري   امریكا  الدكتور احمد بني ھاني   .٦
جراحة مسالك بولیة عند 

  االطفال 

٧.  
  الدكتور سایمون دوفر 

Dr. Simon Bernard Dover   امراض الجھاز الھضمي   استشاري   بریطانیا  

٨.  
  الدكتور إحسان الشنطي 

  
  السعودیة 

استشاري / استاذ 

  مساعد زائر 
  عالج االالم 

  االردن   الدكتور صبر غالب الرواشده   .٩
استشاري / استاذ 

  سریري
  جراحة عامة 

  امراض باطنیة   استاذ مساعد زائر   امریكا   الدكتورة ھال محمد احمد الشایب   .١٠

١١.  Dr.Joel Fuller Vaughan  
امریكي الجنسیة مقیم 

  في االردن 
  استاذ مساعد زائر 

امراض باطنیة (للعمل في 

  مركز المھارات السریریة)
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  الھیئة اإلداریة والفنیة في كلیة الطب البشري   
  

 المسمى الوظیفي االسم الرقم

  رئیس الدیوان   سوزي كمال جانبیك   .١

  اداري   رغد عبداهللا القاسم  .٢

  سكرتیرة العمید/ مكتب التدریب السریري  میساء حسن العویدات   .٣

  سكرتیرة نائب العمید وقسمي النسائیة والتولید واالطفال   رشا خالد حراحشھ   .٤

  سكرتیرة قسمي الجراحة العامة والخاصة وقسم االمراض الباطنیة وطب االسرة   حنان على رواشده   .٥

  سكرتیرة الدیوان   مي عبدالكریم الخزاعلھ   .٦

  سكرتیرة قسم العلوم الطبیة االساسیة   لبنى عافت المساعید   .٧

  مشرف مختبر (االنسجة)  منى عبدالرحمن سالمة   .٨

 مشرف مختبر (الكیمیاء الحیویة)  نسرین علي الھیمصاوي   .٩

 مشرف مختبر (علم وظائف االعضاء/ علم االمراض)  مي محمد ایوب   .١٠

 مشرف مختبر (المناعة / االحیاء الدقیقة/ االبحاث)  جمانھ احمد ابو ریده   .١١

 (مركز تعلیم وفحص المھارات السریریة) ممرضة  ریما عطاري   .١٢

 مشرف مختبر (مركز تعلیم وفحص المھارات السریریة)  ھبھ ضیف اهللا القالب   .١٣

  لوجیا جزیئیة)ومشرف مختبر (بی  نور عدنان الدیري  .١٤

 مشرف مختبر (التشریح)  محمد ماجد الوحیدي   .١٥

 مشرف مختبر (التشریح)  شرف سمیر سمور أ  .١٦

  مساعد بحث وتدریس (مركز تعلیم وفحص المھارات السریریة)  د. عمر نافد ابو جراد   .١٧

  مساعد بحث وتدریس (مركز تعلیم وفحص المھارات السریریة)  د. سارة رمزي العزام   .١٨

  عامل مشرحة   اسالم علي رحاحلھ   .١٩

  عامل مشرحة  احمد محمد عویدات   .٢٠

  محمد یوسف ابو علیان   .٢١
خدمات مكتبیة (مشرف على قاعات كلیة الطب البشري ومدرجي العلوم الطبیة المسانده عامل 

  ومدرج الطب)

  عامل خدمات مكتبیة   یونس عبدالرحمن الشوابكھ   .٢٢
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  في الكلیة الطالبعدد   
  

  السنة  الدرجة
  عدد الطلبة المقبولین

  " بصرف النظر عن حالة الطالب الحقًا "

 دكتور في الطب

١٣٥  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  

١٣٣  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  

١٢٩  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  

١٦٦  ٢٠٠٩/٢٠١٠  

١٦٤  ٢٠١٠/٢٠١١  

٣٣٤  ٢٠١١/٢٠١٢  

٢٨٥  ٢٠١٢/٢٠١٣  

٢٨٨  ٢٠١٣/٢٠١٤  

٣٠٧  ٢٠١٤/٢٠١٥  

٢٠١٥/٢٠١٦    

٢٠١٦/٢٠١٧    
 

  شروط القبول  
 

 .%٨٥أن ال یقل معدل الثانویة عن  -

 أن یخضع ألسس القبول الموحد. -

 

 

  المطلوبةالرسوم   
  

دینار للطلبة األردنیین المقبولین على أساس  ٢٥٠ومبلغ “ البرنامج الموحد”دینار أردني من الطلبة المقبولین على أساس القبول الموحد  ٨٥یستوفى مبلغ 

  “.رنامج الدوليالب”دینار للطلبة غیر األردنیین المقبولین على أساس القبول الدولي  ٣٢٠ومبلغ “ البرنامج الدولي”القبول الدولي 

رسم الساعة المعتمدة 

بالدینار األردني للطلبة 

األردنیین الحاصلین على 

شھادة الثانویة العامة 

  األردنیة

رسم الساعة المعتمدة 

بالدینار األردني للطلبة 

األردنیین الحاصلین على 

شھادة الثانویة العامة 

  األردنیة

رسم الساعة المعتمدة 

بالدینار األردني للطلبة 

األردنیین الحاصلین على 

شھادة الثانویة غیر 

  األردنیة

رسم الساعة المعتمدة 

یر غبالدینار األردني للطلبة 

  األردنیین (الوافدین)

  (البرنامج الدولي)  (البرنامج الموازي)  (البرنامج الموازي)  (البرنامج العادي)

٣٢٠  ٢٥٠  ١٧٥  ٨٥  
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 الجامعة الھاشمیة

 كلیة الطب البشري

 ٢٠١١/٢٠١٣الخطة الدراسیة لعام 
  دكتور في الطب البرنامج:

  ) ساعة معتمدة بنجاح وفق تعلیمات ھذه الخطة.٢٥٧( * الحد األدنى للحصول على درجة دكتور في الطب دراسة مئتان وسبع وخمسون

  دكتور في الطب كما یلي: * توزع الساعات المعتمدة للحصول على درجة

  

  عدد الساعات المعتمدة                                      وال: متطلبات الجامعة:            أ   

 ١٢                                       اجباریة                                     . ١   

  ١٢                 اختیاریة                                                          . ٢   

  ٢٤                                           المجموع                                      

  

  معتمدة           اتساع ٩                                               ثانیا: متطلبات الكلیة:          

  

   معتمدة ةساع ٢٢٤ثالثا: متطلبات التخصص:                                                 

 

                                         ٢١٠                                                           المجموع                 

                  ١٠١                                                أ. العلوم الطبیة االساسیة  

  ب. العلوم الطبیة السریریة

  ١١٤اجباریة                                                                      - ١

  ٩اختیاریة                                                                        -٢

  

  ٢٥٧المجموع النھائي                                                                   

  رموز االقسام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مثال : 

  الرقم  القسم

 ٠٠ مشترك

 ٠١  العلوم الطبیة االساسیة

 ٠٢  الجراحة العامة والخاصة

 ٠٣ االمراض الباطنیة وطب االسرة 

 ٠٤ طب االطفال

 ٠٥ النسائیة والتولید



                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                      ١٤ 

  الرقم التسلسلي المستوى  رقم القسم رقم الكلیة  سنة الخطة

١ ٠ ٤ ٤ ٠ ٥ ١  ١١ 

  

  وعشرون ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي:اربعة ) ٢٤أوًال: متطلبات الجامعة: (  
  

  :تشمل المواد التالیة ساعة معتمدة  اثني عشرة )١٢: (إجباریة  -١    

  

 المادة رقم المادة اسم لمعتمدةا ساعاتال  نظري  عملي  متطلب سابق

 ١١١٤٠٤١١٧ العسكریة العلوم ٣ ٣ - -

 ١١١٤٠٤١١٨  تربیة وطنیة  ٣  ٣ - -

 ١١١٤٠٥١٠١ )عربيمھارات اتصال ( ٣ ٣ - 

 ١١١٤٠٥١١٠ )نجلیزیةالغة مھارات اتصال (  ٣ ٣ -  

 المجموع   ١٢

  

  

  :یةاالتیختارھا الطالب من المواد الواردة في القائمة  ساعة معتمدةاثني عشرة  )١٢(اختیاریة:  -٢    

  

  متطلب سابق  عملي  نظري  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة

  -  -  ٣  ٣  االسالم وقضایا العصر  ١١١٤٠٤١١٠

  -  -  ٣  ٣  فكر اسالمي  ١١١٤٠٤١١١

  -  -  ٣  ٣  تاریخ وحضارةالقدس   ١١١٤٠٤١١٢

  -  -  ٣  ٣  مبادئ الفن والجمال في االدب  ١١١٤٠٤١١٣

  -  -  ٣  ٣  تاریخ االردن وحضارتھ  ١١١٤٠٤١١٤

  -  -  ٣  ٣  الطالب والجامعة  ١١١٤٠٤١٠١

  -  -  ٣  ٣  مدخل الى علم النفس  ١١١٤٠٤١٠٢

  -  -  ٣  ٣  مھارات الحیاة  ١١١٤٠٤١٠٣

  -  -  ٣  ٣  االسرة وتربیة الطفل  ١١١٤٠٤١٠٤

  -  -  ٣  ٣  علم اجتماع  ١١١٤٠٤١١٥

  -  -  ٣  ٣  اثار وسیاحةعلم   ١١١٤٠٤١١٦
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  -  -  ٣  ٣  علم االقتصاد واالدارة  ١١١٤٠٤١٢٠

  -  -  ٣  ٣  القانون في حیاتنا  ١١١٤٠٤١٢١

  -  -  ٣  ٣  لغة عربیة تطبیقیة  ١١١٤٠٥١٠٢

  -  -  ٣  ٣  لغة انجلیزیة تطبیقیة  ١١١٤٠٥١١١

  -  -  ٣  ٣  ترجمة فنیة  ١١١٤٠٥١١٢

  -  -  ٣  ٣  الطاقة و مصادرھا  ١١٠١٠٨١٠٤

  -  -  ٣  ٣  اساسیات مكانیك السیارات  ١١٠١٠٨١١٤

  -  -  ٣  ٣  اخالقیات الحاسوب  ١١٠١٠٨١١٥

  -  -  ٣  ٣  تعزیز الصحة والتغذیة  ١١٠١٠٨١٣٠

  -  -  ٣  ٣  ریاضة وصحة  ١١٠١٠٨١٣٢

  -  -  ٣  ٣  توعیة بیئیة  ١١٠١٠٨١٣٣

  -  -  ٣ ٣ لتكنولوجیا الحیویة والمجتمعاا ١١٠١٠٨١١٣

  

  

       :تشمل المواد التالیة من العلوم األساسیةمعتمدة  ساعات تسع )٩( :متطلبات الكلیة: ثانیًا  
              

  اسم المادة  رقم المادة
  الساعات االسبوعیة

  الساعات المعتمدة
  عملي  نظري

  ٣    ٣  اساسیات الكیمیاء العضویة الطبیة  ٠١١٠١٠٣٢٣٧

  ٣    ٣  )١( عامة ةحیاعلوم   ٠١١٠١٠٤١٠١

  ٢    ٢  حاسوب مھارات ٠١١٠١٠٨١١٠

  ١  ٣    مختبر مھارات حاسوب  ٠١١٠١٠٨١١١

  ٩    المجموع
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                                                   : متطلبات التخصص:ثالثًا  
  

 :تشمل المواد التالیة معتمدة مایة وواحد ساعة  )١٠١( العلوم الطبیة االساسیة -١    

  

  اسم المادة  رقم المادة
  الساعات االسبوعیة

  الساعات المعتمدة
  عملي  نظري

  ٢    ٢  اقتصادیات الصحة ١١١٥٠١١٠١

  ٢    ٢  السیاسات الصحیة ١١١٥٠١١٠٢

  ١    ١  أخالقیات العلوم و التقانة الطبیة ١١١٥٠١١٠٣

  ٣  ٣  ٢  التشریح العام ٠١١١٥٠١١٠٤

  ٣  ٣  ٢  بیولوجیا خلویة وانسجة ٠١١١٥٠١١٠٥

  ٣    ٣  علم وظائف االعضاء العام ٠١١١٥٠١١٠٦

  ٣    ٣  الكیمیاء الحیویة العامة ١١١٥٠١١٠٧

  ٣    ٣  االسعافات االولیة ١١١٥٠١١٠٨

  ٣    ٣  وراثھ جزیئیة ٠١١١٥٠١٢٠١

  ٣  ٣  ٢  )١علم االمراض العام ( ٠١١١٥٠١٢٠٢

  ٣    ٣  علم االدویة العام ٠١١١٥٠١٢٠٣

  ٣ ١٫٥  ٢٫٥  العامةعلم االحیاء الدقیقة  ٠١١١٥٠١٢٠٤

  ٥  ٣  ٤  الجھاز التنفسي ٠١١١٥٠١٢٠٥

  ٦  ٣  ٥  الجھاز الدوري  ٠١١١٥٠١٢٠٦

  ٥  ٣  ٤  الجھاز الدموي واللمفاوي ٠١١١٥٠١٢٠٧

  ٣    ٣  علم المناعة  ٠١١١٥٠١٢٠٨

  ٣    ٣  مقدمة في الصحة العامة ٠١١١٥٠١٢٠٩

  ٥  ٣  ٤  جھاز الغدد الصماء ٠١١١٥٠١٣٠١

  ٦  ٦  ٤  الجھاز الھضمي  ٠١١١٥٠١٣٠٢

  ٦  ٣  ٥  الجھاز الحركي والجلد ٠١١١٥٠١٣٠٣

  ١  ٣  -  )١( سریریةال المھاراتمختبر  ٠١١١٥٠٠١٠١
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  ١  ٣  -  )٢(سریریة ال المھاراتمختبر  ٠١١١٥٠٠٢٠١

  ١  ٣  -  )٣( سریریةال المھاراتمختبر  ٠١١١٥٠٠٣٠٣

  ١  ٣  -  )٤( سریریةال المھاراتمختبر  ٠١١١٥٠٠٣٠١

  ١  ٣  -  )٥( سریریةال المھاراتمختبر  ٠١١١٥٠٠٣٠٢

  ٨  ٦  ٦  الجھاز البولي و التناسلي  ٠١١١٥٠١٣٠٤

  ٤  ٣  ٣  )١الجھاز العصبي ( ٠١١١٥٠١٣٠٥

  ٤  ٣  ٣  )٢الجھاز العصبي ( ٠١١١٥٠١٣٠٦

  ٣    ٣  اتخاذ القرار الطبي ٠١١١٥٠١٣٠٧

  ٣    ٣  علم النفس السریري ٠١١١٥٠١٣٠٨

  ٣  ٦  ١  مقدمة التدریب السریري  ١٦١٥٠٠٣٠١

  ١٠١    المجموع

  ساعة معتمدة  ثالثة وعشرونمائة و )١٢٣(العلوم الطبیة السریریة   -٢    

  

   ) مائة وأربعة عشر ساعة معتمدة تشمل المواد التالیة  ١١٤االجباریة: ( -أ      

  

  اسم المادة  رقم المادة
 التدریب السریري

  باالسابیع
  الساعات المعتمدة

  ٨  ٨  )١(عامة الجراحة ال ٠١١١٥٠٢٤٠١

  ٢٫٢٥  ٢  جراحة االعصاب ٠١١١٥٠٢٤٠٢

  ٨  ٨  )١(الباطنیة  االمراض ٠١١١٥٠٣٤٠١

  ٢٫٢٥  ٢  )١( االشعة التشخیصیة  ٠١١١٥٠٣٤٠٢

  ٢٫٢٥  ٢  )١جراحة المسالك البولیة ( ١٦١٥٠٢٥٠٣٠

  ٤  ٤  االمراض العصبیة ١٦١٥٠٣٤٠٣٠

  ٤  ٤  طب الطوارئ والتخدیر ١٦١٥٠٠٤٠١٠

  ٦  ٥  )١طب المجتمع ( ١٦١٥٠١٤٠١٠

  ٣  -  مشروع بحث  ١٦١٥٠٠٤٠٢٠

  ٩  ٨  )١طب االطفال ( ٠١١١٥٠٤٥٠١
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  ٩  ٨  )١االمراض النسائیة والتولید ( ٠١١١٥٠٥٥٠١

  ٤٫٥  ٤  )١طب وجراحة العظام ( ٠١١١٥٠٢٥٠١

  ٢٫٢٥  ٢  )١امراض االنف واالذن والحنجرة ( ٠١١١٥٠٢٥٠٢

  ٢٫٢٥  ٢  )١امراض العیون ( ٠١١١٥٠٢٥٠٣

  ٢٫٢٥  ٢  )١والسموم (الطب الشرعي  ١٦١٥٠١٤٠٢٠

  ٢٫٢٥  ٢  )١االمراض النفسیة ( ١٦١٥٠٣٥٠١٠

  ٢٫٢٥  ٢  طب االسرة ١١٥٠١٤٠٢٠١

  ٢٫٢٥  ٢  )١االمراص الجلدیة ( ٠١١١٥٠٣٥٠٣

  ٩  ٨  )٢جراحة عامة ( ٠١١١٥٠٢٦٠١

  ٩  ٨  )٢االمراض الباطنیة ( ٠١١١٥٠٣٦٠١

  ٩  ٨  )٢طب االطفال (  ٠١١١٥٠٤٦٠١

  ٩  ٨  )٢والتولید (االمراض النسائیة  ٠١١١٥٠٥٦٠١

  ١١٤  المجموع

  من القائمة اآلتیة یتم اختیارھا تمدةساعات مع) تسع ٩(: ةاریختیا -ب      

            

  الساعات المعتمدة  التدریب السریري باالسابیع  اسم المادة  رقم المادة

  ٩  ٨  )٣(عامة الجراحة ال ٠١١١٥٠٢٦٠٢

  ٩  ٨  )٣( الباطنیةاالمراض  ٠١١١٥٠٣٦٠٢

  ٤٫٥  ٤  )٢( جراحة المسالك البولیة ٠١١١٥٠٢٦٠٣

  ٤٫٥  ٤  تخدیر ٠١١١٥٠٢٦٠٤

  ٤٫٥  ٤  طب الطوارئ ٠١١١٥٠٠٦٠١

  ٩  ٨  )٢( طب المجتمع ٠١١١٥٠١٦٠١

  ٩  ٨  )٣( طب االطفال ٠١١١٥٠٤٦٠٢

  ٩  ٨  )٣( االمراض النسائیة والتولید ٠١١١٥٠٥٦٠٢

  ٤٫٥  ٤  )٢( طب وجراحة العظام ٠١١١٥٠٢٦٠٥
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٠١١١٥٠٢٦٠٦ 
 امراض االنف واالذن والحنجرة

)٢(  
٤٫٥  ٤  

  ٤٫٥  ٤  )٢( امراض العیون ٠١١١٥٠٢٦٠٧

  ٤٫٥  ٤  )٢( سموملالطب الشرعي وا ٠١١١٥٠١٦٠٢

  ٤٫٥  ٤  )٢(االمراض النفسیة  ٠١١١٥٠٣٦٠٣

٠١١١٥٠٣٦٠٦ 
ة الصحیة رعایالطب االسرة و

  االولیة
٤٫٥  ٤  

  ٤٫٥  ٤  )٢(االمراص الجلدیة  ٠١١١٥٠٣٦٠٤

  ٤٫٥  ٤  )٢( االشعة التشخیصیة ٠١١١٥٠٣٦٠٥

  ٤٫٥  ٤  )٢(العام  علم االمراض ٠١١١٥٠١٦٠٣

  ٤٫٥  ٤  خاصة طبیة موضوعات ٠١١١٥٠٠٦٠٣

  ٩  ٨  مشروع بحثي ٠١١١٥٠٠٦٠٢
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 الخطة االسترشادیة
 ساعة معتمدة) ٤٥السنة األولى (

 الفصل األول

  اسم المادة  رقم المادة
  الساعات االسبوعیة

  الساعات المعتمدة
  عملي  نظري

  ٣    ٣  متطلب جامعة اجباري  

  ٣    ٣  جامعة اجباريمتطلب   

  ٣    ٣  )١علوم حیاة عامة (  ٠١١٠١٠٤١٠١

  ٢    ٢  اقتصادیات الصحة ٠١١١٥٠١١٠١

  ٢    ٢  السیاسات الصحیة  ٠١١١٥٠١١٠٢

  ١    ١  أخالقیات العلوم و التقانة الطبیة  ٠١١١٥٠١١٠٣

  ٣    ٣  متطلب جامعة اجباري  

  ١  ٣    ١ سریریةال المهاراتمختبر  ١١١٥٠٠١٠١

  ١٨    المجموع

 السنة األولى/الفصل الثاني

  اسم المادة  رقم المادة
  الساعات االسبوعیة

  الساعات المعتمدة
  عملي  نظري

  ٢    ٢  حاسوب مھارات  ٠١١٠١٠٨١١٠

  ١  ٣   مختبر مھارات حاسوب  ٠١١٠١٠٨١١١

  ٣    ٣  متطلب جامعة اجباري 

  ٣  ٣  ٢  التشریح العام  ٠١١١٥٠١١٠٤

  ٣  ٣  ٢  وانسجةبیولوجیا خلویة   ٠١١١٥٠١١٠٥

  ٣  -  ٣  علم وظائف االعضاء العام  ٠١١١٥٠١١٠٦

  ٣  -  ٣ بیةطال ضویةعالكیمیاء اساسیات ال  ٠١١٠١٠٣٢٣٧

  ١٨    المجموع
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 السنة األولى/الفصل الصیفي
  

  اسم المادة  رقم المادة
  الساعات االسبوعیة

  الساعات المعتمدة
  عملي  نظري

  ٣    ٣  متطلب جامعة  اختیاري  

  ٣    ٣  الكیمیاء الحیویة العامة  ٠١١١٥٠١١٠٧

  ٣    ٣  االسعافات االولیة  ٠١١١٥٠١١٠٨

  ٩    المجموع

 ساعة معتمدة) ٤٤السنة الثانیة (

  الفصل األول

  اسم المادة  رقم المادة
  الساعات االسبوعیة

  الساعات المعتمدة
  عملي  نظري

  ٣  -  ٣  جزیئیةوراثھ   ٠١١١٥٠١٢٠١

  ٣  ٣  ٢  ١علم االمراض العام   ٠١١١٥٠١٢٠٢

  ٣  -  ٣  علم االدویة العام  ٠١١١٥٠١٢٠٣

  ٣  ١  ٢٫٥  علم االحیاء الدقیقة العامة  ٠١١١٥٠١٢٠٤

  ٣    ٣  متطلب جامعة  اختیاري  

  ٣    ٣  متطلب جامعة  اختیاري  

  ١٨    المجموع

 

 السنة الثانیة/الفصل الثاني

  اسم المادة  رقم المادة
  الساعات االسبوعیة

  الساعات المعتمدة
  عملي  نظري

  ٥  ٣  ٤  التنفسيالجھاز   ٠١١١٥٠١٢٠٥

  ٦  ٣  ٥  الجھاز الدوري  ٠١١١٥٠١٢٠٦

  ٥  ٣  ٤  الجھاز الدموي واللمفاوي  ٠١١١٥٠١٢٠٧

  ١  ٣    ٢سریریة المختبر المھارات  ٠١١١٥٠٠٢٠١

  ١٧    المجموع
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 السنة الثانیة/الفصل الصیفي

  

  اسم المادة  رقم المادة
  الساعات االسبوعیة

  الساعات المعتمدة
  عملي  نظري

  ٣    ٣  علم المناعة  ٠١١١٥٠١٢٠٨

  ٣    ٣  الصحة العامة في مقدمة  ٠١١١٥٠١٢٠٩

  ٣    ٣  متطلب جامعة  اختیاري  

  ٩    المجموع

  

 ساعة معتمدة) ٤٥السنة الثالثة (

  الفصل األول

  

  اسم المادة  رقم المادة
  الساعات االسبوعیة

  الساعات المعتمدة
  عملي  نظري

  ٥  ٣  ٤  اءجھاز الغدد الصم ٠١١١٥٠١٣٠١

  ٦  ٦  ٤  الجھاز الھضمي  ٠١١١٥٠١٣٠٢

  ٦  ٣  ٥  الجھاز الحركي والجلد  ٠١١١٥٠١٣٠٣

  ١  ٣  -  ٣سریریة المختبر المھارات   ٠١١١٥٠٠٣٠٣

  ١٨    المجموع

 السنة الثالثة/الفصل الثاني
  

  اسم المادة  رقم المادة
  الساعات االسبوعیة

  الساعات المعتمدة
  عملي  نظري

  ٨  ٦  ٦  الجھاز البولي والتناسلي ٠١١١٥٠١٣٠٤

  ٤  ٣  ٣  )١الجھاز العصبي (  ٠١١١٥٠١٣٠٥

  ٤  ٣  ٣  )٢الجھاز العصبي (  ٠١١١٥٠١٣٠٦

  ١  ٣  -  ٤مختبر المھارات السریریة   ٠١١١٥٠٠٣٠١

  ١  ٣  -  ٥مختبر المھارات السریریة  ٠١١١٥٠٠٣٠٢

  ١٨    المجموع
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 /الفصل الصیفيالسنة الثالثة

 

  اسم المادة  رقم المادة
الساعات   الساعات االسبوعیة

  عملي  نظري  المعتمدة

  ٣  -  ٣  النفس السریريعلم   ٠١١١٥٠١٣٠٨

  ٣  -  ٣  اتخاذ القرار الطبي  ٠١١١٥٠١٣٠٧

  ٣  ٦  ١  مقدمة في التدریب السریري  ١٦١٥٠٠٣٠١

  ٩    المجموع

 

 ساعة معتمدة) ٤٢السنة الرابعة (

 
  الفصل الثاني  الفصل االول

  اسم المادة  رقم المادة

التدریب 

السریري 

  باالسابیع

الساعات 

  المعتمدة
  اسم المادة  رقم المادة

التدریب 

السریري 

  باالسابیع

الساعات 

  المعتمدة

  ١الجراحة العامة  ١٦١٥٠٢٤٠١
٨  ٨  

  ٨  ٨  ١االمراض الباطنیة  ١٦١٥٠٣٤٠٢

  جراحة االعصاب  ١١١٥٠٢٤٠٢
٢٫٢٥  ٢  

 ٢,٢٥  ٢  االشعة التشخیصیة  ١٦١٥٠٣٤٠٢

  طب االسرة ١١١٥٠٢٤٠٣
٢٫٢٥  ٢  

  ٤  ٤  االمراض العصبیة  ١٦١٥٠٣٤٠٣

١٦١٥٠٠٤٠٤ 
طب الطوارئ 

  والتخدیر

٤  ٤ 
١٦١٥٠١٤٠٢ 

الطب الشرعي 

  ١والسموم 
٢,٢٥  ٢  

  ١٦٫٥  ١٦      ١٦٫٥  ١٦   المجموع

  الفصل الصیفي

  ٣  -  مشروع بحث  ١٦١٥٠٠٤٠٢  ٦  ٥  ١طب المجتمع  ٠١١١٥٠١٤٠١

  ٩ المجموع
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 ساعة معتمدة) ٣٦السنة الخامسة (

 
  الفصل الثاني  الفصل االول

التدریب   اسم المادة  رقم المادة

السریري 

  باالسابیع

الساعات 

  المعتمدة

التدریب   اسم المادة  رقم المادة

السریري 

  باالسابیع

الساعات 

  المعتمدة

االمراض النسائیة  ٠١١١٥٠٥٥٠١  ٩  ٨  ١طب االطفال  ٠١١١٥٠٤٥٠١

  ١والتولید 

٩  ٨  

طب وجراحة  ٠١١١٥٠٢٥٠١

  ١ العظام

امراض االنف واالذن  ٠١١١٥٠٢٥٠٢  ٤٫٥  ٤

  ١ والحنجرة

٢٫٢٥  ٢  

 االمراض النفسیة ١٦١٥٠٣٥٠١

١  

٤,٥  ٤ 
  ٢٫٢٥  ٢  ١امراض العیون  ٠١١١٥٠٢٥٠٣

 
  ٢٫٢٥  ٢  ١االمراض الجلدیة  ٠١١١٥٠٣٥٠٣

  ٢٫٢٥  ٢  جراحة المسالك البولیة ١٦١٥٠٢٥٠٣

  ١٨  ١٦      ١٨  ١٦   المجموع

  

 ساعة معتمدة) ٤٥السنة السادسة (
  

التدریب   اسم المادة  رقم المادة

السریري 

  باالسابیع

الساعات 

  المعتمدة

التدریب   اسم المادة  رقم المادة

السریري 

  باالسابیع

الساعات 

  المعتمدة

  ٠١١١٥٠٥٦٠١  ٩  ٨  ٢طب االطفال  ٠١١١٥٠٤٦٠١

  

االمراض النسائیة 

  ٢والتولید 

٩  ٨  

الباطنیة  االمراض ٠١١١٥٠٣٦٠١

٢  

  ٩  ٨ ٢ الجراحة العامة  ٠١١١٥٠٢٦٠١  ٩  ٨

التدریب السریري  

  )اختیاري(

٩  ٨          

  ١٨  ١٦    ٢٧  ٢٤  المجموع

 

 

 

 

 

   



                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                      ٢٥ 

 برنامج دكتور في الطب –وصف المواد 
  ساعات معتمدة ٣                                                                  )          ١١١٥٠١١٠٤علم التشریح العام    (  

  

عبارة عن مقدمة في علم التشریح اإلجمالي لجمیع أجزاء الجسم (الطرف العلوي والسفلي والصدر والبطن والرأس  ادةالم هھذ

ا شمل ھذا المساق أیضتلتعرف على مكونات الجسم المختلفة بما في ذللك  العضالت واألوعیة الدمویة واألعصاب. ولوالرقبة) 

  .والمشیمة , والتشوھات الخلقیة ,نین بدءا من الزیجوت ، وأغشیة الجنین دراسة علم األجنة العام بما في ذلك  تطور الج

  ساعات معتمدة  ٣                                                 )                      ١١١٥٠١١٠٥بیولوجیا خلویة وانسجة (  

  

صماء ، شمل ایضا دراسة  بنیة خالیا الغدد التوظیفتھا وتصنیفھا, ویشمل دراسة الخلیة فیما یتعلق بھیكلھا التنظیمي, ھذه المادة ت

 .الدم ، واألنسجة الضامة والعظام والغضاریف والعضالت واألعصاب واألوعیة الدمویة والنسیج اللمفي والجلد وملحقاتھ

  ساعات معتمدة ٣                                              )                   ١١١٥٠١١٠٦( ١علم وظائف االعضاء العام   

  

علم وظائف األعضاء واألنظمة في الجسم. التي تتضمن موضوعات الوحدات الفسیولوجیة ، االساسیة ل  تشمل دراسةھذه المادة 

  .واألغشیة البیولوجیة وإمكاناتھا، وسوائل الجسم  وكذللك عملیات النقل ، والتوازن ، والقوانین الدینامیكة لتدفق الدم

  ساعات معتمدة     ٣                                                                    )    ١١١٥٠١١٠٧الكیمیاء الحیویة العامة (  

               

دراسة بنیة وتصنیف الكربوھیدرات ، والدھون ، واألحماض األمینیة ، وھیكل وخصائص البروتینات ،  شملت ھذه المادة

خضاب الدم ، والبروتینات اللیفیة ، واالنزیمات بما في ذلك خصائصھا العامة وتصنیفھا,  وآلیات التثبیط والتنظیم, ودورة 

ا عمیات غطي أیضو تشمل ایضا دراسة األحماض النوویة والنیوكلیوتیدات وبنیة الجینات. تحمض الكربوكسیلیك  واألكسدة و

بما في ذللك عملیات  والعناصر الغائیة االخرى واألحماض األمینیة وكذللك الفیتامینات األیض وانتاج الطاقة الحیویة في الخلیة

  ., النیتروجبناالیض للكربوھیدرات والدھون

   ساعات معتمدة ٣                                                                      ) ١١١٥٠١٢٠٩لعامة (مقدمة في الصحة ا  

  

ي ، والرعایة الصحیة األولیة ونظم الرعایة الصحیة والتخطیط الصحي ، موضوعات التركیب السكان دراسة تشمل ھذه المادة

مصادر التلوث وتصنیف الملوثات ، والمیاه ، بما في ذلك الھواء والتربة والملوثات شمل أیضا مفھوم الصحة البیئیة، ودراسة تو

المھنیة ، والعالقة بین التلوث والعمل والسلوك االجتماعي ، وتأثیر التلوث على الصحة وطرق الوقایة من التلوث والمعدات 

  . المستخدمة في ھذا الصدد

  ساعة معتمدة ٢                                                            )                  ١١١٥٠١١٠١اقتصادیات الصحة (   

  

تطبیق النظریة االقتصادیة للظواھر والمشكالت المرتبطة مع الرعایة الصحیة بفرع من فروع االقتصاد المعنیة  ھي ھذه المادة

 الحصائیةایة وفعالیة تكلفة العالجات الطبیة المختلفة. وتشمل أیضا الطرق دوائتحلیل التكالیف والمنافع الب وتعنىالثانویة والثالثیة، 

  . لصحیةلسیاسة ااأوسع بشكل دعم اتخاذ القرار الطبي، سواء بالنسبة لألفراد ومن اجل  علم األوبئةبما یخص بیانات اللتحلیل 

  

  ساعة معتمدة ٢                                                                 )              ١١١٥٠١١٠٢(  السیاسات الصحیة  

  

فئات  دراسة من خالللرعایة الصحیة داخل المجتمع. التحقیق أھداف القرارات والخطط واإلجراءات  دراسة تشمل ھذه المادة

مختلفة من السیاسات الصحیة، بما في ذلك سیاسة الرعایة الصحیة، والسیاسة الدوائیة ، والسیاسات المتعلقة بالصحة العامة مثل 
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، یھاوالحصول ع ذات النوعیة العالیة غطي موضوعات التمویل وتوفیر الرعایة الصحیةتالتبغ. والتطعیم و سیاسات مكافحة 

 الصحي.اإلنصاف في المجال تحقیق و

  

  ساعة معتمدة ١                                                     )         ١١١٥٠١١٠٣طبیة  ( اخالقیات العلوم والتقانھ ال  

  

اثناء ممارسة الطب السریري واخذ التاریخ المرضي التي تطبق القیم واألحكام ودراسات المبادئ األخالقیة  تشمل ھذه المادة

قبل الوالدة، وتنظیم النسل، والخالیا الجذعیة   واالختبارات الجینیة اإلجھاض الحیاة بانھاءقیة المتصلة القضایا األخالغطي تو

 والتبرع باألعضاء وحقوق المریض.

  

  ساعات معتمدة ٣                                                             )                     ١١١٥٠١٢٠١وراثة جزیئیة   (  

  

دراسة الكروموسومات والوراثة ، والصلة الوراثیة وكیمیاء الجینات ، واالنقسام ، واالنقسام المنصف ، وتكوین  تشمل ھذه المادة

األمشاج ، وآلیات نقل الصفات الوراثیة ، والشفرة الوراثیة وعملیت النسخ والترجمة لھذه الشیفرة ، وتخلیق البروتین ، 

، والخصائص المرتبطة بالجنس ، واالضطرابات الوراثیة البشریة وتشخیصھا   والطفرات ، والخریطة الجینیة ، وتحدید الجنس

 .ومعالجتھا ، والھندسة الوراثیة

  

  ساعات معتمدة ٣                                         )                        ١١١٥٠١٢٠٢"    ( ١علم االمراض العام "   

  

دراسة اإلصابات المرضیة للخلیة بما في ذلك أنواعھا ومسبباتھا والیات حدوثھا ، والتكیف الخلوي للنمو وتمایز  شملدة تاه المھذ

الخالیا ، واالتھابات بما في ذلك أنواعھا وآلیاتھا ، والتئام الخلیة ، والعدوى وأسبابھا وخصائصھا ، واألورام من حبث أنواعھا 

 .واضطرابات الدورة الدمویة بما في ذلك الوذمة ، واالحتقان ، تخثر الدم ، االحتشاء والصدمةوآلیات حدوثھا ، وحدوث األوبئة ، 

  

  ساعات معتمدة ٣                                             )                         ١١١٥٠١٢٠٤علم األحیاء الدقیقة العام (  

  

دراسة الكائنات الحیة الدقیقة فیما یتعلق بتصنیفھا خاصة الفیروسات والبكتیریا والطفیلیات والفطریات  تشمل ھذه المادة

غطي أیضا دراسة أنواع الكائنات الدقیقة التي تسبب ت، واستجابتھا للمضادات المیكروبیة. وھو ھاتكرارھا و وخصائصھا ، ونمو

  .رق التشخیص والوقایة منھا ومكافحتھااألمراض التي تصیب البشر ، ووالیات حدوثھا ، وط

  

  ساعة معتمدة  ١                                         )                   ١١١٥٠٠١٠١("   ١مختبر المھارات السریریة "   

 

في  السریريعنى بمناقشة احتیاجات طالب الطب من اجل تحضیرھم وبشكل كاف قبل وصولھم الى مرحلة التدریب ت ھذه المادة

طویر تتعنى بالمفروضة على المرضى، و، والحد من الضغوط ذا الدورمرضاھم من أجل تعظیم تأثیرھ وقبل مالقاة المستشفى

على أھمیة التكامل بین العلوم الطبیة األساسیة  ایضا لقي الضوءتوكل المناھج الطبیة.  مركز اھتمامالمھارات السریریة التي ھي 

لعضلي ا تنفیذ بعض المھارات السریریة لكل فئة عمریة، مثل قیاس ضغط الدم، والحقن المادةشتمل ھذا تووالممارسة السریریة. 

 .تقییم البصر، واإلنعاش القلبيو تحت الجلد والحقن في الورید، واختبار السمع، 

  

  ساعات معتمدة  ٣                                                               )               ١١١٥٠١٢٠٣علم االدویة العام   (  

 

دراسة تاثیر االدویة على البدن خالل فترة زمنیة محددة ، عملیات االمتصاص لالدویة  والتوزع والتوضع  تشمل ھذه المادة

واالفراغ. وتشمل ایضا دراسة العالقة بین التاثیرات الفسیولوجیة والكیمیائیة الحیویة وبین االدویة  ضمن االنسجة والتحول

وتركیبھا الكیمیائي.  وتشمل دراسة الجرعات، السمیات واآلثار الجانبیة لھا ، والعالقة بین التكلفة والمنافع ، وأصول اجراء 

، وتشمل ایضا دراسة المضادات  ةاستخدام االدویة، والتفاعل التداخلي لالدوی التجارب لالدویة ، ومبادئ وصفة الدواء، ومبادئ

  .األدویة المضادة للسرطان ونقص المناعةوالمیكروبیة  
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  ساعات معتمدة  ٥                                  )                                              ١١١٥٠١٢٠٥الجھاز التنفسي  (  

 

دراسة الجھاز التنفسي من الناحیتین, ھیكلھ التشریحي والنسیجي ، بما في ذلك وظائف التنفس وآلیاتھ  تشمل المادةھذه 

وخصائصھ ، ومقاومة مجرى التنفس ونشر الغاز في الرئة ، وتبادل الغاز والنقل ، واختبارات وظائف الرئة ، والخصائص 

غطي أیضا أمراض الجھاز التنفسي بما فیھا ت يھي والقاعدي التنفسي. ختالل الحمضالكیمیائیة لألوكسجین ، ونقلھ واال

. وتشمل ایضا الدوائي لھذه األمراض واألورام والعالجواألمراض المھنیة والمناعیة،  الدمویة،انسداد األوعیة  االلتھابات،

 .المتعلقة بھدراسة الجوانب السریریة لھذا الجھاز بما في ذلك العالمات واألعراض لالمراض 

 

  ساعات معتمدة  ٦                                                              )                   ١١١٥٠١٢٠٦الجھاز الدوري  (  

 

من الناحیتین التشریحیة والبنیة النسیجیة للقلب ، والشرایین واألوردة  الدمویةدراسة نظام القلب واألوعیة  تشمل ھذه المادة

شمل ایضا دراسة وظائف القلب واألوعیة الدمویة بما في ذلك فسیولوجیا القلب وخصائص الغشاء ، توالشعیرات الدمویة ، و

وتنظیم ضغط الدم والجھد في القلب ،  انقباض القلب وآلیاتھ ، والتوصیل ودورة القلب ، وتدفق الدم واضطراباتھ ، وناتجھا ،

غطي أیضا أمراض القلب تواضطرابات الدورة الدمویة ، وفشل القلب ، وانزیمات القلب وعالقتھا مع احتشاء عضلة القلب. و

واألوعیة الدمویة بما في ذلك العدوى، وارتفاع ضغط الدم وأمراض نقص ترویة القلب، وأمراض القلب الخلقیة  والعالج من 

شمل ایضا دراسة الجوانب السریریة لجھاز القلب واألوعیة الدمویة بما في ذلك العالمات تراض القلب واألوعیة الدمویة. وأم

  .واألعراض لالمراض المتعلقة بھ

  

  ساعات معتمدة  ٥                                                         )            ١١١٥٠١٢٠٧(  الجھاز الدموي اللمفاوي  

 

 ،زي والطرفي، بما في نخاع العظاملدم واألنسجة اللیمفاویة والجھازاللمفاوي المركلالعناصر الخلویة  دراسة تشمل ھذه المادة

غطي أیضا إنتاج خالیا الدم ، وفسیولوجیا سوائل األنسجة اللیمفاویة والبالزما توالغدة الصعتریة والطحال والغدد اللیمفاویة. و

خصائص البالزما ،  وكذلك كیمیاء الدم واللمف وبنیة الھیموغلوبین ووظائفھا,وتدرس ایضا  ھذه السوائل والخالیا،مھام و

الجھازبما في ذلك اضطرابات خالیا ھذا بروتینات البالزما، الجلوبیولین المناعي، واآللیات المناعیة ، واألمراض التي تصیب

الطحال والغدة الصعتریة؛ واضطرابات أمراض , والنزیف والتخثر ,  اض الدمابیضوفقر الدم، و والبیضاء الدم الحمراء

 .الجھازھذا . وبالطبع یشمل أیضا دراسة الجوانب السریریة بما في ذلك العالمات واألعراض المرضیة المتعلقة بومعالجتھا

 

  ساعة معتمدة  ١                                          )                  ٥٠٠٢٠١١١١"  ( ٢مختبر المھارات السریریة "   

 

وعیة القلب واأل جھازالجھاز التنفسي، وبما یخص  اخذ التاریخ والفحص البدني  تدریب الطلبة على كیفیةعنى بت ھذه المادة

من خالل الحلقات  االجھزةھذه  تصیبالدمویة والجھاز اللمفاوي . وھو یغطي أیضا دراسة عالمات وأعراض األمراض التي 

 .متطورة متوفرة في مختبر المھارات في كلیة الطب دمىالدراسیة والتدریب العملي على 

  

  ساعات معتمدة  ٣                                                                 )                   ١١١٥٠١٢٠٨علم المناعة   (  

 

دراسة الجھاز المناعي بما في ذلك أنواع الخالیا واألنسجة ، وتوزیعھا في الجسم ووظائفھا ، ونمو  دراسة تشمل ھذه المادة

وتطور وتمایز المستضدات وخصائصھا ، واألجسام المضادة وأنواعھا ووظائفھا ، ردود فعل مصل الدم ، ونظام المتممات 

 اضطرابات المناعة بما في ذلكتشمل ایضا دراسة مناعیة ، و وظائفھا وطرق  تفعیلھا, والتفاعل بین الخالیا لتولید استجابة

 شمل ایضا دراسة االدویة المستخدمة في امراض المناعة.ت, والمناعة الذاتیة، فرط الحساسیة, مناعة االورام ، وزراعة االعضاء
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  ساعات معتمدة  ٥                                                       )                   ١١١٥٠١٣٠١جھاز الغدد الصماء   (  

  

الغدد الصماء من الناحیتین التشریحیة والبنیة النسیجیة ، والھرمونات بما في ذلك ھیاكلھا ووظائفھا  دراسة تشمل ھذه المادة

وآلیات عمل المستقبالت ، وعملیة األیض لدیھا ، باإلضافة إلى اضطرابات فرط النشاط الھرموني وقصوره، واألمراض 

رمونات والعقاقیر المستخدمة في عالج أمراض الغدد الصماء. الخصائص الدوائیة والھوالخبیثة والمناعیة واالمراض الحمیدة 

 .في ذلك أعراض وعالمات االمراض المتعلقة بھ لجھاز بماا لھذا دراسة الجوانب السریریة ایضا شملتو

  

  ساعات معتمدة  ٦                                               )                                ١١١٥٠١٣٠٢الجھاز الھضمي   (  

 

الجھاز الھضمي من الناحیتین التشریحبة والبنیة النسیجیة بما في ذلك القناة الھضمیة والكبد والمرارة  دراسة تشمل ھذه المادة

كیمیاء اللعاب وإفرازات المعدة،   واإلفراز، والھضم ،مع دراسةعلى  تھاقدرو تھاوظیف وكذلكوالقنوات الصفراویة والبنكریاس 

غطي أیضا العدوى، والتشوھات الخلقیة والمكتسبة، واضطرابات ت ي. وھالھاضمة، واالنزیمات والصفراء، وإفرازات البنكریاس

 في ة المستخدمةواألمراض الناتجة عن اختالل المناعیة ویشمل ایضا دراسة األدوی األورام، والقرحة المعویة واألوعیة الدمویة

 .ةفي ذلك العالمات واألعراض المرضی ، فضال عن الجوانب السریریة لھذا الجھاز بماعالج ھذه األمراض

  

  ساعات معتمدة  ٦                                                )                        ١١١٥٠١٣٠٣الجھاز الحركي والجلد  (  

  

د، الجھاز الحركي والجلد بما في ذلك علم التشریح وعلم األنسجة والعضالت واألعصاب والجل دراسة تشمل ھذه المادة

، والكیمیاء الحیویة لتقلص العضالت ونقل السیال العصبي. وھو یغطي أیضا أمراض الجلد وفسیولوجیا األعصاب والعضالت

تمثیل الغذائي وكذلك  اضطرابات ال ،ة والطفیلیة والفطریةسیوالعضالت واألنسجة العصبیة بما فیھا االلتھابات البكتیریة والفیرو

أیضا العالجات واالختالالت الوراثة المتعلقة بامراض الجھاز الحركي وأورام العضالت والعظام والمفاصل. ویشمل المساق 

 .ةفي ذلك العالمات واألعراض المرضی الجوانب السریریة لھذا الجھاز بما دراسة ، فضال عنألمراض ھذا الجھاز

  

  ساعات معتمدة  ٨                                                     )                ١١١٥٠١٣٠٤الجھاز البولي والتناسلي  (  

  

الجھاز البولي والتناسلي للذكور واإلناث من الناحیتین التشریحیة والبنیة النسیجیة وظیفة الكلى بما في  دراسة تشمل ھذه المادة

ذلك وظائف األعضاء والتي تغطي الترشیح الكبیبي ، وظائف انیبیبات الكلى، التوازن الحمضي القاعدي ودور الكلیة في ذلك. 

ور واإلناث ، والھرمونات ووظائفھا ، وكذلك أمراض الجھاز البولي غطي أیضا فیزیولوجیا الجھاز التناسلي للذكت يوھ

التناسلي وسرطان الثدي بما فیھا االلتھابات واألورام الحمیدة والخبیثة ، وااللتھابات ، واضطرابات المشیمة والحمل والعقم 

بما في ذلك دراسة األعراض الجوانب السریریة للجھاز  المادة هغطي ھذتوالفشل الكلوي والعالج من ھذه األمراض. و

 .والعالمات المراض المتعلقة بھ

  

  ساعات معتمدة  ٤                                                             )          ١١١٥٠١٣٠٥"  ( ١الجھاز العصبي "   

  

الجھاز العصبي المركزي من الناحیتین التشریحیة والبنیة النسیجیة بما في ذلك المخ والحبل الشوكي  دراسة تشمل ھذه المادة

جھاز غطي أیضا أمراض التدرس كذلك كیمیاء الجھاز العصبي والسیاالت العصبیة. وتوقشرة الدماغ والمستقبالت العصبیة، و

ة ، الفطریة والطفیلیة ، ووذمة الدماغ ، واستسقاء الرأس ، العصبي المركزي بما فیھا االلتھابات البكتیریة والفیروسی

واضطرابات األوعیة الدمویة، والصدمات النفسیة، والتشوھات الخلقیة، واألورام، واالضطرابات التنكسیة والمناعیة واألدویة 

المراض لراض والعالمات الجوانب السریریة للجھاز بما في ذلك دراسة األع ھذه المادةغطي تالمستخدمة لھذه األمراض. و

  .بھ المتعلقة
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  ساعات معتمدة  ٤                                                         )              ١١١٥٠١٣٠٦"  ( ٢الجھاز العصبي "   

  

الجھاز العصبي المحیطي من الناحیتین التشریحیة والبنیة النسیجیة بما في ذلك األعصاب الحركیة  دراسة تشمل ھذه المادة

، والمستقبالت والسیاالت والحسیة وظائفھا باإلضافة إلى دراسة الرؤیة والسمع بما في ذلك الكیمیاء العضویة لھذا الجھا

الجوانب السریریة للجھاز بما  دراسةغطي تو صبي المحیطي.عغطي أیضا أمراض الجھاز الت ي، وكیمیاء الرؤیة. وھالعصبیة

  .واللتي تؤثر على الحواس خاصةبھ  في ذلك دراسة األعراض والعالمات المراض المتعلقة

 

  ساعة معتمدة ١                                                      )     ١١١٥٠٠٣٠١"   ( ٤ة " مختبر المھارات السریری  

  

 يوھ . البولي التناسليوالفحص البدني  بما یخص الجھاز  المرضي اخذ التاریخ على كیفیةتدریب الطلبة عنى بت المادةھذه 

غطي أیضا دراسة عالمات وأعراض األمراض التي تصیب ھذه االجھزة من خالل الحلقات الدراسیة والتدریب العملي على ت

  .الطبدمى متطورة متوفرة في مختبر المھارات في كلیة 

   

  ساعة معتمدة  ١                                  )                         ١١١٥٠٠٣٠٢"   ( ٥مختبر المھارات السریریة "   

  

. ٢لجھاز العصبياو ١العصبيوالفحص البدني  بما یخص الجھاز  المضي اخذ التاریخ على كیفیةتدریب الطلبة عنى بت ھذه المادة

دراسة عالمات وأعراض األمراض التي تصیب ھذه االجھزة من خالل الحلقات الدراسیة والتدریب العملي وھو یغطي أیضا 

 .على دمى متطورة متوفرة في مختبر المھارات في كلیة الطب

  

  ساعات معتمدة ٣                                                         )                   ١١١٥٠١٣٠٧اتخاذ القرار الطبي   (  

  

من خالل تحدید المالمح السریریة وجمع البیانات  تبنى تىواللذھنیة ال اتصفالمعرفیة ذات ال اتعملیال دراسة تشمل ھذه المادة

 ن جمعلمرض. حیث المن التاریخ المرضي والفحص البدني واستیعابھ والتحلیل والتقییم ووضع قائمة من األسباب المحتملة 

 عملیة الحكم.والذي یشكل العمود الفقري لجزء من عملیة التقییم.واالختیار  والبیانات واالستیعاب والتحلیل ھ

  

  ساعات معتمدة ١٠                                                           )        ١١١٥٠٢٤٠١"    ( ١الجراحة العامة "   

  

األمراض الجراحیة التي تصیب أجھزة الجسم المختلفة ، بما في ذلك التدریب على اخذ التاریخ المرضي  دراسة تشمل ھذه المادة

 ھذهو .والفحص البدني للوصول الى التشخیص والطرق الجراحیة المستخدمة لعالجھا ومتابعة المریض بعد الجراحة السریریة

ي المركزي والمحیطي ، كالمراض السرطانیة والتشوھات قوم ایضا على دراسة  امراض واصابات الجھاز العصبت ادةالم

 .ةالخلقیة ویتم ذلك من خالل التدریب السریري  والمحاضرات والحلقات الدراسی

  

  ساعات معتمدة  ١٠                                                       )           ١١١٥٠٣٤٠١"  ( ١االمراض الباطنیة "   

  

األمراض التي تصیب البشر بما في ذلك طرق أخذ التاریخ المرضي والفحص البدني للوصول إلى دراسة  تشمل ھذه المادة

العالجیة والتدخالت  التشخیص من خالل دراسة  العالمات واألعراض المرضیة. إضافة إلى أن المساق یغطي الطرق

التصویر وتطبیقاتھ السریریة لتشخیص امراض واصابات ویغطي ھذا المساق ایضا مبادئ  المستخدمة في عالج ھذه األمراض.

اجھزة الجسم المختلفة باستخدام األشعة السینیة ، التصویر المقطعي المحوسب ، الرنین النووي ، والتصویر بالموجات فوق 

   .واتوالند وحلقات النقاش المحاضرات التدریب السریري و من خالل ویتم ذلك الصوتیة ، والمسح بالنظائر المشعة
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  ساعات معتمدة  ٩                                                           )                ١١١٥٠٤٥٠١"  ( ١طب االطفال "   

  

تطور الطفل ونموه عقلیا وجسدیا على حد سواء منذ الوالدة ، ورعایة األطفال والوقایة والسیطرة على  دراسة تشمل ھذه المادة

غطي أیضا دراسة األمراض التي تصیب األطفال والمسببات ، وطرق االصابة، واألعراض والعالمات ت يأمراض الطفولة. وھ

ن خالل التدریب السریري المبرمج ، والمحاضرات والندوات المرضیة  والتشخیص والعالج والوقایة من ھذه األمراض طبیا م

  والمناقشات الجماعیة.

 

  ساعات معتمدة  ٩                                  )                       ١١١٥٠٥٥٠١"  ( ١االمراض النسائیة والتولید "   

  

األمراض التي تصیب الجھاز التناسلي األنثوى بما في ذلك العقم واضطرابات الدورة الشھریة من خالل  دراسة تشمل ھذه المادة

طرق التشخیص والتقییم والعالج الطبي والجراحي والمتابعة والوقایة.  دراسة شمل ایضاتالعالمات ، واألعراض المرضیة ، و

غطي أیضا أسالیب رعایة الحوامل أثناء الحمل والمخاض وبعد الوالدة ، والوالدة الطبیعیة وغیر الطبیعیة. باإلضافة إلى ت يوھ

ظیم النسل وطرقھ. یتم تنفیذ ھذا المساق من خالل التدریب نتم تغطیة أمراض الحمل والخصوبة والحمل خارج الرحم، وتتذلك ، 

  رات والمناقشات الجماعیة.السریري المبرمج والندوات والمحاض

  

  ساعة معتمدة  ٤٫٥                                                             )   ١١١٥٠٢٥٠١"  ( ١طب وجراحة العظام  "   

  

دراسة االمراض اللتي تصیب الھیكل العظمي بما فیھا االلتھابات والكسور واالورام والتشوھات الخلقیة وكذلك  تشمل ھذه المادة

طرق التشخیص من خالل األعراض ، والمسببات واالجراءات المخبریة واإلشعاعیة ، باإلضافة إلى طرق العالجات الطبیة 

  .ل من خالل  التدریب السریر والندوات وحلقات النقاشوالجراحیة بما في ذلك العالج الطبیعي وإعادة التأھی

  

  ساعة معتمدة  ٢                                                 )                        ١١١٥٠٠٤٠١طب الطوارئ والتخدیر  (  

  

حاالت الطوارئ والحوادث حیث یغطي دراسة األمراض والصدمات النفسیة التي تتطلب  علىتدریب الطلبة  تشمل ھذه المادة

شمل دراسة المظاھر السریریة وتشخیصھا ومعالجتھا. وینطوي أیضا على التدریب في مجال التخدیر تتوفیر الرعایة العاجلة و

في عملیات التخدیروكذلك االدویة المستعملة تضمن ایضا دراسة الطرق المستخدمة تبما في ذلك إعداد المرضى قبل الجراحة و

من خالل  في انعاش المرضى بعد االجراء الجراحي,  كما ویتضمن ھذا المساق تدریب الطالب في وحدة العنایة المركزة

  .وحلقات النقاشالتدریب السریري 

  

  ساعة معتمدة  ٢٫٢٥                           )                        ١١١٥٠١٥٠١"   ( ١الطب الشرعي وعلم السموم "   

  

الجوانب القانونیة في الممارسة الطبیة ، والحوادث ذات الطابع القضائي، والموت القضائي ،  دراسة تشمل ھذه المادة

ء من واالحیا لموتىوالمسؤولیات القضائیة من منظور الطب الشرعي ، فضال عن التحقیقات الجنائیة وأسالیب تحدید ھویة ا

ت غطي أیضا كیفیة تشخیص حاالتخالل التدریب السریري المبرمج في العیادة ، وغرف تشریح الجثث والحلقات الدراسیة. و

  .من حیث انواعھا ومصادرھاالتسمم 

  

  ساعة معتمدة  ٢٫٢٥                                                                            )     ١١١٥٠٣٥٠٢طب االسرة   (  

  

نطوي على تدریب الطالب لتقدیم الرعایة الطبیة الشاملة لجمیع أفراد العائلة من خالل االمكانات والخدمات ت ھذه المادة

حة تتعلق بص التي مواضیعال دراسة شمل أیضاتاالستشاریة المتاحة  بھدف الوصول إلى نوعیة عالیة من الرعایة الصحیة. و

ع بما في ذلك الصحة البیئیة والصحة المدرسیة ، وبرامج التحصین ، فضال عن السجالت الطبیة والمعلوماتیة الطبیة من المجتم

  .النقاشحلقات یب السریري المبرمج وخالل تدر
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  ساعة معتمدة  ٢٫٢٥                            )                                    ١١١٥٠٣٥٠٣"   ( ١االمراض الجلدیة  "   

  

امراض الجلد وملحقاتھ واالختالالت الصبغیة من حیث األسباب والعالمات واألعراض والتداخالت  دراسة تشمل ھذه المادة

  .وحلقات النقاشاألوبئة المتعلقة بامراض الجلد من خالل والتدریب السریري  دراسة العالجیة ، فضال عن

  

  

  

  ساعة معتمدة ٢٫٢٥                      )                         ١١١٥٠٢٥٠٢"   ( ١والحنجرة " امراض االذن واالنف   

   

طرابات الكالم والسمع والتوازن ، من خالل دراسة االمراض التي تصیب ھذه االعضاء وتشمل دراسة اض تشمل ھذه المادة

جنبا إلى جنب  لتشخیص اإلشعاعي واختبارالتوازن والسریریة وادراسة العالمات واألعراض ، والمسببات والوسائل المختبریة 

  .وحلقات النقاشمع طرق العالج الطبي والجراحي والوقائي وذلك من خالل التدریب السریري المبرمج والندوات 

  

  ساعة معتمدة  ٢٫٢٥                                                             )       ١١١٥٠٢٥٠٣"   ( ١امراض العیون "   

  

أمراض العیون واالصابات واألخطاء االنكساریة وطرق التشخیص والعالج الطبي والجراحي بما  دراسة تشمل ھذه المادة

  .وحلقات النقاشتصویبات األخطاء االنكساریة ،وذلك من خالل التدریب السریري والمحاضرات والندوات 

  

  ساعة معتمدة  ٢٫٢٥                       )                                  ١١١٥٠٢٤٠٣"   ( ١جراحة المسالك البولیة  "   

  

 ،دات  واالورام والتشوھات الخلقیةذا المساق یشمل دراسة األمراض التي تصیب الجھاز البولي بما فیھا االلتھابات ، واالنسداھ

  الطبیة ، والتدریب السریري وحلقات النقاش.  والعالج من خالل المحاضراتوكذلك طرق التشخیص 

  

  ساعة معتمدة  ٢٫٢٥                                                     )           ١١١٥٠٣٥٠١"   ( ١االمراض النفسیة  "   

  

األعراض والعالمات المرضیة والتشخیص, واالضطرابات النفسیة التي تصیب اإلنسان ومسبباتھا، دراسة  تشمل ھذه المادة

 األمراض، بعضلغطي أیضا دراسة االتصال النفسي والعضوي خالت العالجیة النفسیة. وتوالتعامل مع المریض النفسي والتدا

إدمان المخدرات والكحول ، واالضطرابات النفسیة االضطرابات لدى األطفال والمسنین ، وتعاطي المخدرات ووتدرس ایضا 

الجنسیة. ویتم تغطیة ھذه المواضیع من خالل التدریب السریري في العیادات الخارجیة والمستشفیات النفسیة وكذلك ایضا من 

  وفقا لنھج حل المشاكل وحلقات النقاشخالل المحاضرات والندوات 

 

  ساعة معتمدة  ٤٫٥                       )                                                     ١١١٥٠٣٤٠٣االمراض العصبیة  (  

  

األمراض التي تصیب الجھاز العصبي المركزي والمحیطي بما في ذلك العدوى واألورام ، واألمراض  دراسة تشمل ھذه المادة

غطي أیضا كیفیة اخذ التاریخ المرضي وفحص المریض للوصول الى التشخیص تالتنكسیة واألمراض المتصلة بالشیخوخة. و

 .وحلقات النقاشالسلیم من خالل التدریب السریري المبرمج والندوات 

  

  ساعات معتمدة  ٩                                                                   )     ١١١٥٠٢٦٠١"  ( ٢الجراحة العامة "   

  

تدریب الطلبة في العیادات الخارجیة والوحدات المتخصصة وغرف العملیات التي تغطي دراسة المظاھر  تشمل ھذه المادة

السریریة لألمراض، التشخیص والعالج ، باإلضافة إلى مراقبة و متابعة المرضى بعد التداخالت الجراحیة من خالل التدریب 

 .وحلقات النقاشالسریري المبرمج والندوات 
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  ساعات معتمدة  ٩                                                )                   ١١١٥٠٣٦٠١"  ( ٢الباطنیة  " االمراض   

  

تدریب الطلبة في العیادات الخارجیة والوحدات المتخصصة التي تغطي دراسة المظاھر السریریة لألمراض،  تشمل ھذه المادة

  .وحلقات النقاش والندوات السریري المبرمج والندواتالتشخیص والعالج ، من خالل التدریب 

  

  

 

   ساعات معتمدة ٩                                                    )                       ١١١٥٠٤٦٠١"  ( ٢طب االطفال  "   

  

أمراض األطفال ، وطرق العالج والرعایة للطفل من خالل التدریب السریري المبرمج في العیادات دراسة  تشمل ھذه المادة

تم . ویوحلقات النقاشالخارجیة ،ووحدة العنایة المركزة ، ووحدة عنایة األطفال حدیثي الوالدة  من خالل اقامة الحلقات الدراسیة 

  .ھج حل المشاكلتدریب الطالب على التعامل مع أمراض األطفال وفقا لن

 

  ساعات معتمدة  ٩                                  )                       ١١١٥٠٥٦٠١"  ( ٢االمراض النسائیة والتولید "   

  

األمراض النسائیة والحمل ورعایة الحوامل وتنظیم األسرة ومنع الحمل عن طریق التدریب السریري  دراسة تشمل ھذه المادة

  . وحلقات النقاشالمبرمج في العیادات الخارجیة وغرف الوالدة والتولید وغرف العملیات باالضافة الى الندوات 

  

  ساعات معتمدة ٣                                                                           )      ١١١٥٠١١٠٨اسعافات اولیة   (  
 

This course introduces the basics of emergency first aid treatment. Topics include issues in providing care, 

primary assessment and basic life support, secondary assessment, circulatory emergencies, respiratory 

emergencies, soft tissue injuries, bone & joint injuries, environmental illness & injury, medical conditions, 

advanced topics. Upon completion, students should be able to demonstrate skills in providing emergency care 

for the sick and injured until medical help can be obtained.  

 

  ساعة معتمدة ٢                                           )                          ١١١٥٠٣٤٠٢"  ( ١االشعة التشخیصیة "   
 

- Introduction to Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine and Interventional Radiology.  

- Introduction to radiation safety.  

- Overview of various diagnostic procedures, in a system oriented fashion. 

 

  ساعة معتمدة  ٢٫٢٥                                                                    )       ١١١٥٠٢٤٠٢جراحة االعصاب   (  

 

- Introduction to common neurological diseases 

- Overview of various clinical signs and symptoms of common neurological diseases, diagnostic 

approach for clinical neurological problems, and providing management plans in a system oriented 

fashion. 

 

  ساعات معتمدة  ٣                                                                    )     ١١١٥٠١٣٠٨علم النفس السریري   (  

 

 ھذا المساق یدرس مبادئ علم النفس والعلوم السلوكیة.

  

                جمیع المواد االختیاریة                                                                 
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) M.Dتعلیمات منح درجة دكتور في الطب (

  في الجامعة الھاشمیة
  

المتضمن الموافقة على تعدیل  ٩/٧/٢٠١٢) بتاریخ ٤١/٢٠١٢) في اجتماعھ رقم (٩٧٨/٤١/٢٠١٢قرار مجلس العمداء رقم (

  لتصبح على النحو التالي: (M.D)، تعلیمات منح درجة دكتور في الطب ٢٠١٢) لسنة ٥المواد المبینة ادناه من تعلیمات رقم (

    ):١المادة (

الجامعة الھاشمیة" ویعمل بھا بدءًا من العام الجامعي  ت منح درجة دكتور في الطب فيتسمى ھذه التعلیمات "تعلیما

)٢٠١٣/٢٠١٤.(  

 الجامعة الھاشمیةالجامعة :  

 عمید كلیة الطب في الجامعةالعمید :  

 كلیة الطب في الجامعة الكلیة :  

 مجلس الكلیةالمجلس : 

 أي قسم في الكلیةالقسم :  

  : تشمل فترة االمتحانات،    دراسیان إجباریان (األول , الثاني) مدة كل منھما ستة عشر أسبوعًافصالن السنة الدراسیـة

وفصًال صیفیًا مدتھ ثمانیة أسابیع تشمل فترة االمتحانات وذلك حسب المواد في الخطة االسترشادیة لكل سنة دراسیة في 

 الفصل األول والثاني والصیفي.

 ٣٢) ست عشرة محاضرة نظریة أو ما ال یقل عن (١٦وحدة تقویم أكادیمي تعني حضور الطالب ( : الساعة المعتمدة (

ساعة تدریب عملي أو میداني أو سریري ویعادل كل أسبوع تدریب سریري بعدد من الساعات المعتمدة بناًء على اسس 

 .تحددھا عمادة الكلیة

 :الدراسي الواحد أو السنة الدراسیة. لطالب بتسجیلھا في الفصل: عدد الساعات المعتمدة التي یسمح ل العبء الدراسي  

 : طالب كلیة الطب الطالب.  

   :)٢المادة (

تطبق أحكام ھذه التعلیمات على جمیع الطلبة المنتظمین المسجلین للحصول على درجة دكتور في الطب المقبولین بدًء من العام 

  العمداء بخصوص طلبة آخرین من السنوات األخرى.، مع مراعاة قرارات مجلس ٢٠١٣/٢٠١٤الجامعي 

  الخطة الدراسیة  
  

   ):٣المادة (

یقر مجلس العمداء الخطة الدراسیة التي تؤدي للحصول على درجة دكتور في الطب بتوصیة من مجلس الكلیة بناًء على 

  اقتراحات مجالس األقسام فیھا.

   ):٤المادة (

  وھي  M.D).(في الطب ع سنوات الدراسة لنیل درجة دكتور النظام السنوي في جمیتوضع الخطة الدراسیة على أساس   -أ

  سنویة إجباریة في جمیع السنوات.    

 . یحدد لكل مادة من مواد الخطة الدراسیة ساعات معتمدة خاصة بھا تبینھا الخطة الدراسیة.١ -ب

  ن عشرة منازل تدل على الكلیة، والقسم، . تعطى كل مادة من مواد الخطة الدراسیة رقما خاصا بھا، یتألف م٢

 والمستوى، وحقل المعرفة والسنھ التي تم فیھا تعدیل الخطھ الدراسیة.    

  . یذكر إزاء كل مادة في الخطة الدراسیة عدد الساعات المعتمدة وعدد المحاضرات أو عدد ساعات المختبر األسبوعیة ٣

  سابیع التدریب السریري ویذكر أیضا إزاء كل مادة مدة  دراستھ في السنة أو عدد ساعات التدریب المیداني أو عدد أ    

 الدراسیة وتكون نتائج المادة فصلیا أو سنویا .    
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یجري تقویم الساعات المعتمدة لكل مادة نظریة في السنوات األولى والثانیة والثالثة على أساس المحاضرة األسبوعیة أو  -ج

) أسبوعا تعادل ساعة معتمدة واحدة أما ساعات المختبرات والتطبیق العملي والتدریب ١٦( الندوة أو حلقة النقاش لمدة

المیداني ومشروع البحث فیجري تقییمھا لكل مادة على حده وفي جمیع الحاالت ال یقل حساب الساعة المعتمدة عن ساعتي 

  ) أسبوعا.١٦أسبوعیا لمدة ( مختبر أو تطبیق عملي أو تدریب میداني 

یجري احتساب الساعات المعتمدة في السنة الرابعة والخامسة والسادسة بناء على أسس یحددھا مجلس الكلیة، بحیث كل  -د

  ) ساعة معتمدة .١،١٢٥یري یعادل (أسبوع واحد تدریب سر

  ):٥المادة (

  دة.) ساعة معتم٢٥٧" (M.Dیكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة لنیل درجة دكتور في الطب ".  .أ

 " على النحو اآلتي :M.D توزع الساعات المعتمدة لنیل درجة دكتور في الطب "   .ب

  

  المتطلبات  
  

   ):٦المادة (

  تشمل الخطة الدراسیة لنیل درجة دكتور في الطب المتطلبات اآلتیة:  

 ) ساعة معتمدة یحددھا مجلس العمداء موزعھ على النحو اآلتي: ٢٧متطلبات الجامعة والبالغة (  -١
  

 ) اثنتي عشرة ساعھ معتمدة موزعة على ھذا النحو:١٢متطلبات إجباریة: یدرسھا جمیع طلبة الجامعة ویخصص لھا (  -أ

 

  

  

  

  

  

 

یتوجب على كافة الطلبة التقدم المتحان المستوى في اللغة العربیة واالنجلیزیة والحاسوب والذي یخفق في أي من ھذه االمتحانات  *

ركز م) من خارج خطتھ الدراسیة، كما یتقدم الطلبة غیر الناطقین باللغة العربیة المتحان مستوى ُیعده ٠٩٩یسجل مادة استدراكیة (

ساعات ٩یدرس () ، و بخالف ذلك ١٢١٦٠١١٠١ة اجتیاز الطالب االمتحان یدرس مادة لغة عربیة (اللغات لھم، وفي حال

    ).١٢١٦٠١٠٨٩) والمحادثة (١٢١٦٠١٠٨٨) والكتابة (١٢١٦٠١٠٨٧، أما المواد فھي: قراءة النصوص (معتمدة)

  

**  تطبق شروط دراسة مادة التربیة الوطنیة ومادة العلوم العسكریة المعمول بھا في تعلیمات منح درجة البكالوریوس للطلبة 

  االردنیین وغیر االردنیین .                                        

                                                                                                   

  المجموع  عدد الساعات المعتمدة االختیاریة  عدد الساعات المعتمدة اإلجباریة  المتطلبات طبیعة

  ٢٧  ١٥  ١٢  الجامعة متطلبات

متطلبات الكلیة من العلوم 

  األساسیة
٢٠  -  ٢٠  

        التخصص : متطلبات

 العلوم الطبیة األساسیة أ.

  ب. العلوم الطبیة السریریة

٨٧  

١١٤  
٢١٠  ٩  

  ٢٥٧  ٢٤  ٢٣٣  المجموع

  الساعات المعتمده  اسم المادة  رمز ورقم المادة

  ٣  لغھ عربیھ *  ١٢١٦٠١١٠١

  ٣  لغھ انجلیزیة *  ١٢١٦٠٢١٠١

  ٣  تربیة وطنیة **  ١١١٤٠٤١١٨

 ٣  علوم عسكریة **  ١١١٤٠٤١١٧
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  ) خمس عشرة ساعھ معتمده یختارھا الطالب من المواد اآلتیة: ١٥یخصص لھا (: متطلبات اختیاریة -ب

 

  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة

  ٣  االسالم وقضایا العصر  ١١١٤٠٤١١٠

  ٣  فكر اسالمي  ١١١٤٠٤١١١

  ٣  القدس تاریخ وحضارة  ١١١٤٠٤١١٢

  ٣  مبادئ الفن والجمال في االدب  ١١١٤٠٤١١٣

  ٣  تاریخ االردن وحضارتھ  ١١١٤٠٤١١٤

  ٣  الطالب والجامعة ١١١٤٠٤١٠١

  ٣  مدخل الى علم النفس  ١١١٤٠٤١٠٢

  ٣  مھارات الحیاة  ١١١٤٠٤١٠٣

  یتبع...  ٣  االسرة وتربیة الطفل  ١١١٤٠٤١٠٤

  ٣  علم اجتماع  ١١١٤٠٤١١٥

  ٣  علم اثار وسیاحة  ١١١٤٠٤١١٦

  ٣  علم االقتصاد واالدارة  ١١١٤٠٤١٢٠

  ٣  القانون في حیاتنا ١١١٤٠٤١٢١

  ٣  لغة عربیة تطبیقیة ١٢١٦٠١١٠٥

  ٣  لغة انجلیزیة تطبیقیة  ١٢١٦٠٢١٠٢

  ٣  ترجمة فنیة  ١٢١٦٠٢١٠٣

  ٣  الطاقة و مصادرھا  ١١٠١٠٨١٠٤

  ٣  مبادئ لغة االشارة  ١١١٤٠٤١٢٢

  

  عشرون ساعة معتمدة  وھي:) ٢٠ة (متطلبات كلیة الطب من العلوم األساسی -٢
  

 الساعات المعتمدة  اسم المادة رقم المادة

  ٣  اساسیات الكیمیاء العضویة الطبیة  ١١٠١٠٣٢٣٧

  ٣  )١علوم حیاة عامة (  ١١٠١٠٨١٠٥
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  ٣  المھارات الحاسوبیة ١١٠١٠٨١١٦

  ٢  اقتصادیات الصحة ١١١٥٠١١٠١

  ٢  السیاسات الصحیة  ١١١٥٠١١٠٢

  ١  العلوم والتقانھ الطبیةاخالقیات  ١١١٥٠١١٠٣

  ٣  الكیمیاء الحیویة العامة ١١١٥٠١١٠٧

  ٣  االسعافات االولیة ١١١٥٠١١٠٨

  

 :) ساعة معتمدة٢١٠( من العلوم الطبیة األساسیة والسریریة التخصص متطلبات -٣
 

" ساعات اختیاریة) یدرسھا الطالب لنیل درجة دكتور في الطب تبین طبیعتھا الخطة ٩" ساعة إجباریة و "٢٠١تحتوي على (" 

  لھا وارقامھا في الخطة الدراسیة.الدراسیة عّما إذا كانت ساعات نظریة أو عملیة أو تدریب سریري وذلك حسب تسلس

 

  مدة الدراسة والعبء الدراسي  
  

   ):٧المادة (

ھي ست سنوات دراسیة وتبین الخطة الدراسیة للكلیة المواد التي تعطى في كل  )M.D( الدراسة لنیل درجة دكتور في الطبأ. مدة 

  سنة دراسیة.

  

) ثماني سنوات دراسیة ولمجلس الكلیة منح ٨) ھو (M.Dب. الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة دكتور في الطب (

 یة واحدة زیادة عن الحدالذي رسب فیھا للمرة األولى واستنفذ بذلك الحد األعلى لمدة الدراسة سنة إضاف طالب السنة السادسة

  األعلى.

   

) من ھذه التعلیمات ال یجوز أن یقضي الطالب أكثر من سنتین ٢٠ج. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من ھذه المادة والمادة (

) سنوات في السنة السادسة أو أن ال یرسب ثالث مرات خالل ٣س األولى أو أكثر من (دراسیتین في أي سنة من السنوات الخم

  الخمس سنوات األولى.

  

ساعة معتمدة  )١٩(د. یكون الحد األعلى لعدد الساعات المعتمدة المسموح التسجیل بھ في الفصلین الدراسیین األول أو الثاني 

ن السنوات األولى والثانیة والثالثة ویجوز أن یصل العبء الدراسي ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الصیفي م )١٠(و

ساعة معتمدة وفي الفصل الدراسي الصیفي إلى  )٢٢( المسموح بھ في السنوات المذكورة وفي الفصلین األول أو الثاني إلى

ى ھذه السنوات وبموافقة ساعة معتمدة وذلك بحاالت مبررة وبموافقة عمید الكلیة , و یجوز للطالب الراسب في إحد )١٢(

  العمید أن یسجل ( صفر ) ساعة معتمدة في حالة عدم توفر مواد مطروحة في الجدول الدراسي

  

ھـ. یجب على الطالب أن یسجل فقط المواد المقررة في الخطة الدراسیة لكل سنة دراسیة وفي حالة عدم اإللتزام بذلك فإن تسجیلة 

  تبران الغیتین. وعالمتھ في تلك المادة / المواد تع

  

وحات ي وعلى لو. تضع كلیة الطب التقویم الجامعي الخاص بھا في بدایة كل عام جامعي, وُیعلن للطلبة على الموقع االلكترون 

  اإلعالن في الكلیة.
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    المـــــواظبة  
  

  ):٨المادة (

الطالب ویقوم مدرس المادة بتثبیت الحضور أ. ُیشترط على جمیع طلبة كلیة الطب المواظبة في جمیع المواد التي یسجل فیھا 

والغیاب في كل ( المحاضرات والمناقشات والتدریب العملي والسریري والزیارات المیدانیة) وغیر ذلك من أنشطة تعلیمیة 

عات والتي تضعھا األقسام ویعتمدھا مجلس الكلیة لكل مادة أو جزًء منھا استنادًا للخطة الدراسیة المعمول بھا، حسب السا

  المقررة لكل مادة في الخطة الدراسیة وذلك على كشوف خاصة ویحتفظ بھا رئیس القسم إلى نھایة السنة التالیة.

  

من مجموع الساعات/األسابیع المقررة )  %١٠ب. ال یسمح للطالب بالتغیب عن المواد الطبیة والتي تطرح من الكلیة أكثر من (

  نشاطات التعلیمیة السریریة في أي یوم من األیام الدراسیة بمثابة غیاب یوم كامل.لكل مـادة ، ویعتبر الغیاب عن أي من ال

  

) من مجموع الساعات /األسابیع المقررة لمادة من المواد الطبیة بدون عذر مرضي أو %١٠ج. إذا غاب الطالب عن أكثر من (

ما في ذلك امتحان اإلكمال ) ویعتبر راسبا في تلك المادة قھري یقبل بھ عمید الكلیة یحرم من التقدم لجمیع االمتحانات الالحقة ( ب

ویرصد لھ الحد األدنى لعالمة المادة (ھـ) ویعتبر محرومًا بسبب الغیاب، وفي جمیع األحوال تدخل نتیجة ذلك الرسوب في 

تلیھا  لى السنة التيحساب معدل الطالب في تلك السنة وتطبق علیھ في حینھا شروط االنتقال من سنة دراسیة في كلیة الطب ا

  ) من ھذه التعلیمات .١٦،١٥،١٤حسب المادة (

  

) من مجموع الساعات المقررة لمادة ما من المواد الطبیة وكان ھذا الغیاب بعذر قھري أو %١٠د. إذا غاب الطالب عن أكثر من (

  عات أو األسابیع المقررة. ) من مجموع السا%٢٠مرضي یقبلھ عمید الكلیة فال یجوز أن یتجاوز الغیاب بمجموعھ عن (

  

) من ھذه التعلیمات یجوز لمجلس الكلیھ النظر في الحاالت التي یتجاوز فیھا ١٨ھـ. مع مراعاة ما ورد في الفقره (أ) من الماده (

من  ) من مجموع الساعات / االسابیع المقررة لمادة من المواد الطبیة  بعذر مقبول اعتباره منسحبًا% ٢٠غیاب الطالب نسبة (

السنة الدراسیة وتعتبر دراستھ في تلك السنھ مؤجلھ وال یعتبر راسبًا في ھذه الحالھ ویبلغ العمید مدیر وحدة القبول والتسجیل 

خطیًا أو الكترونیًا بذلك، ویستثنى من ذلك المواد غیر الطبیھ حیث تطبق علیھا تعلیمات منح درجة البكالوریوس فیما یخص 

بیق شروط المواظبة فیھا ، وفي الحاالت االخرى یعتمد مجلس الكلیة بتنسیب العمید أي إجراءات االنسحاب من المواد وتط

 و إذا كان للطالب عالمات. أأخرى إذا كان االنسحاب في الفصل الثاني أو الصیفي 

 

م ھذا الخصوص، وأن ُیقّد  لھذاالمَشّكلة في الجامعة    و. یشترط في العذر المرضي أن یكون بتقریر طبي معتمد من اللجنة الطبیة

عذره لمجلس الكلیة بعد   ) ساعة. وفي الحاالت القھریة یقدِّم الطالب ما یثبت٧٢أو خالل (   قبل الغیاب  التقریر الى عمید الكلیة

 ) ساعة.٧٢مرور (

  

ذر قھري او مرضي یقبل بھ ) من مدة التدریب وكان االنقطاع بع%٢٥اذا انقطع الطالب عن التدریب العملي لفترة ال تتجاوز (ز. 

عمید الكلیة ، یجوز لعمید الكلیة السماح للطالب بتعویض فترة التدریب التي تغیب عنھا ، اذا رأى العمید ان ذلك ال یؤثر على 

التدریب من الناحیة الفنیة ، وال یشمل التدریب العملي العمل في المستشفیات والعیادات الذي یتم بإشراف اعضاء الھیئة 

  ریسیة .التد

  

  ح. تطبق على المواد غیر الطبیة احكام وشروط وتعلیمات المواظبة في تعلیمات منح درجة البكالوریوس .

  

ام نفیذ أحكوالتسجیل كل فیما یخصھ، مسؤولون عن ت   التدریس والمحاضرون ومدیر القبول   ط. عمداء الكلیات و أعضاء ھیئة

  المواظبة آنفة الذكر.
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  واالمتحانات والمعدالت والعالماتاالختبارات   
  

  ):٩المادة (

تحتسب العالمة النھائیة للطالب في المادة بالنسبة المئویة وألقرب عدد صحیح , وترصد بالرموز ویستثنى من ذلك مادة العلوم   .أ

 فقط.والتي تقوَّم على أساس النجاح والرسوب   ) والمواد االستدراكیة إن وجدت، ١١١٤٠٤١١٧العسكریة (

  ب.

. تتكون العالمة النھائیة للطالب في المادة من مجموع عالمات أعمال الفصل أو السنة التي حصل علیھا وعالمة االمتحان ١

  النھائي لتلك المادة.

ة، نھایة السنة الدراسیة، وذلك حسب طبیعة الماد  الدراسي أو في یعقد االمتحان النھائي لكل مادة مرة واحدة في نھایة الفصل  .٢

ویكون ھذا االمتحان كتابیًا وشامًال لمقرر المادة، و یجوز أن یشمل االمتحان النھائي جزًء شفویًا أو عملیًا أو تقاریرًا  

  ُتخصَّص لھا نسبة مئویة  من العالمة.

  تشتمل األعمال الفصلیة أو السنویة للمادة على ما یلي :  .٣

  االختبارات الشفویة أو التقاریر أو البحوث. أ.

  امتحانات فصلیة او سنویة حسب طبیعة المادة، تحدد للطلبة في بدایة الفصل الدراسي أو السنة الدراسیة. ب.

) ساعة او ٧٢كل من یتغیب بعذر عن اختبار فصلي أو سنوي معلن عنھ، علیھ أن یقدم ما یثبت عذره لعمید الكلیة خالل (. ٤
بموعد یحدده عمید  رس / مدرسو المادة بإجراء اختبار تعویضي للطالبعند زوال العذر، وفي حالة قبول ھذا العذر یقوم مد

 الكلیة.
ان فصلي او سنوي معلن عنھ بدون عذر مرضي او قھري یقبلھ العمید ترصد لھ عالمة (صفر) في كل من یتغیب عن امتح. ٥

 العالمة النھائیة  لتلك المادة. ذلك االمتحان وتحسب في
 

  الفقرة (ب) من ھذه المادة:مع مراعاة ما ورد في  ج.

 كل من یتغیب عن االمتحان النھائي ترصَّد لھ مالحظة غائب (غ) في خانة العالمة النھائیة للمادة. .١

) ساعة من تاریخ انتھاء االمتحان النھائي أو ٧٢كل من یتغیب عن االمتحان النھائي المعلن عنھ، ولم یتقدم بعذره خالل (   .٢

لیة تعد عالمتھ في تلك المادة صفرًا، وترصِّد لھ  وحدة القبول والتسجیل عالمة (ھـ)  بنتیجتھ تقدم بعذر لم یقبلھ عمید الك

 النھائیة للمادة.

كل طالب لم یِتم متطلبات مادة ما او تغیب عن االمتحان النھائي المعلن عنھ بعذر مرضي أو قھري یقبلھ عمید الكلیة    .٣

ان تكمیلي بعد االنتھاء من االمتحانات النھائیة بالتنسیق مع رئیس القسم لیكون ترصَّد لھ مالحظة غیر مكتمل و ُیجرى لھ امتح

(خطیًا او إلكترونیًا) ویكون مكافئًا لإلمتحان الذي غاب عنھ بنوعیة االسئلة ومستواھا في مدة أقصاھا أسبوع قبل بدایة الفصل 

دة سنویة فیجب أن ال یتجاوز موعد االمتحان التكمیلي التالي للفصل الذي تغیب فیھ عن االمتحان، أما إذا كانت نتیجة الما

اسبوعًا قبل بدء العام الدراسي التالي للعام الذي تغیب فیھ عن االمتحان . وفي حالة استمرار العذر المرضي او القھري الى ما 

السبوع الكلیة في موعد اقصاه ا بعد ابتداء الفصل التالي او العام التالي یجوز لمجلس الكلیة اجراء امتحان تكمیلي یحدده عمید

االول من بدایة الفصل الدراسي التالي أو العام الدراسي التالي واعتباره راسبًا في المادة /المواد في حال لم یتقدم لالمتحان أو 

من مواد  ) من ھذه التعلیمات ، اعتباره منسحبًا من جمیع المواد اذا كانت١٨مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (

التخصص وفي جمیع الحاالت اذا اعتبر الطالب منسحبًا من جمیع المواد تعتبر دراستھ في تلك السنة مؤجلة وال یعتبر راسبًا 

في ھذه الحالة وفي الحاالت االخرى یعتمد مجلس الكلیة بتنسیب العمید أي اجراءات اخرى اذا كان االنسحاب في الفصل 

 للطالب عالمات. الثاني أو الصیفي أو اذا كان

تزود عمادة الكلیة وحدة القبول والتسجیل بنتیجة االمتحان التكمیلي قبل الدراسة في الفصل أو العام التالي ، وبنھایة  .٤

  االسبوع الثاني من بدایة الفصل او العام الدراسي في حالة استمرار العذر بقرار من مجلس الكلیة .

  

  واالمتحانات ومواعیدھا للمواد الطبیة على النحو اآلتي:یكون اإلطار العام لالختبارات    د. 

  مواد السنوات األولى والثانیة والثالثة:  -١

من العالمھ النھائیة حیث ُیجرى اختباران  %٦٠المواد النظریة التي تحوي جزًء عملیا یخصص لألعمال الفصلیة   -أ

لى شكل امتحانات تحریریة او شفویة او عملیة، أو فصلیان على األقل وقد تكون ھذه االختبارات كلھا او بعضھا ع



                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                      ٣٩ 

بواسطة الحاسوب أو تقاریر أو بحوث ، على أن یتم تحدید طبیعة االمتحانات ومواعیدھا للطلبة في بدایة كل فصل 

دراسي وحسب ما یقرره مجلس القسم الذي یطرح الماده وتناقش أوراق االمتحانات مع الطلبة بعد تصحیحھا وتعلن 

 من العالمھ النھائیة.  %٤٠عمال الفصلیة للطلبة قبل بدایة االمتحان النھائي ویخصص لالمتحان النھائي نتائج األ

المواد العملیة : یقوم مجلس القسم الذي یطرح الماده ببیان كیفیة توزیع العالمات التي توضع للمواد العملیة قبل بدایة   -ب

 الفصل الدراسي. 

  والسنة الخامسة توزع العالمات النھائیة التي توضع لكل مادة كما یلي:مواد السنة الرابعة  -٢

 لتقییم مدرس المادة أو مدرسي المادة أثناء التدریب السریري.  %٢٠  

  لالمتحان السریري الذي ُیجرى بعد االنتھاء من فترة التدریب السریري للمادة ویحدد مجلس القسم موعد إجرائھ.  %٣٥  

 لإلمتحان الكتابي الذي یعقد بعد االنتھاء من التدریب السریري في موعد یحدده مجلس الكلیة في مطلع كل عام  %٤٥

 دراسي وتطبق ھذه الفقرة على جمیع الطلبة. 

 مواد السنة السادسة وتوزع كما یلي:  -٣

 ح أو راسب.المواد االختیاریة ( متطلبات التخصص االختیاریة ) وُتحدد نتیجتھا بعالمة ناج  -أ

  المواد االجباریة وُتوزع العالمات النھائیة كما یلي:  -ب

 لألعمال الفصلیة والتي توزع كما یلي: %٤٠*  

 لتقییم مدرس المادة (أو مدرسي) المادة أثناء التدریب السریري.  %١٠ 

 لالمتحان السریري.  %٣٠  

 :یليلالمتحان النھائي والتي توزع كما   %٦٠* 

 الكتابي.لالمتحان   % ٤٥ 

 لالمتحان الشفوي.  %١٥  

 كل عام  دراسي حسب تقویم الكلیة.ویحدد مجلس الكلیة مواعید االمتحانات النھائیة في مطلع 

  

تعلن للطلبة نتائج األعمال الفصلیة خالل فترة أقصاھا قبل اسبوع من بدایة اإلمتحانات النھائیة النظریة لتصحیح األخطاء  -١ .ھـ

  اعتمادھا من مجلس القسم تمھیدًا لدمجھا بالعالمات النھائیة وارسالھا الى وحدة القبول والتسجیل.التي قد تحصل قبل 

 ال یجوز تعدیل أي عالمة من عالمات األعمال الفصلیة بعد وصول العالمات الى وحدة القبول والتسجیل. -٢

  

ذه ھالة ال یجوز للطالب الحاصل على مالحظة غیر مكتمل تأجیل دراستھ في الجامعة للفصل / الفصول الالحقة إال بعد إز .و

  د االدنى من عالمة المادة (ھـ).المالحظة ضمن الفترة المحددة في ھذه المادة وخالف ذلك ترصِّد لھ وحدة القبول والتسجیل الح

 ):١٠المادة (

 الماده إعالم طلبتھ مع بدایة كل فصل دراسي عن أسلوب التقییم لتحصیل الطالب.على مدرس  -أ 

  

تناقش أوراق االختبارات الفصلیة مع الطلبة بعد تصحیحھا خالل أسبوع من تاریخ االختبار، وبعد مناقشتھا ترسل نتائج  -١ – ب

االختبارات الى رئیس القسم والى عمادة الكلیة في حال المواد المشتركة بین أكثر من قسم . ویجب إعالن مجموع األعمال 

  من فترة االمتحانات النھائیة.  الفصلیة او السنویة قبل أسبوع على االقل

تحفظ أوراق االمتحان النھائي الورقیة أو اإللكترونیة  في عمادة الكلیة لمدة سنة دراسیة ، ثم یجري التصرف بھا بناًء  -٢

  على قرار من مجلس الكلیة.

واد التي یدرسونھا ، مدرس / مدرسو المادة ومنسقوھا مسؤولون عن تصحیح جمیع أوراق االختبارات واالمتحانات للم -٣

  وعن رصد عالماتھا بشكل صحیح ونھائي .

ساعة من تاریخ عقد االمتحان لدراستھا  ٢٤ترسل كشوف العالمات التفصیلیة والنھائیة بالنسب المئویة إلى القسم خالل  -٤

لنھائیة آلیًا بتسلیم النتائج ا یقوم عمید الكلیة أو من ینوب عنھ وتدقیقھا ورفعھا إلى العمید وذلك للبت فیھا من مجلس الكلیة.

لجمیع المواد المطروحة في الكلیة حسب مواعید امتحاناتھا واعتمادھا من مجلس الكلیة والبت فیھا إلى وحدة القبول 

والتسجیل مباشرة لرصدھا وإعالنھا حسب األصول ویمنع إعالن عالمة أي طالب قبل تسلیمھا إلى وحدة القبول 

   .والتسجیل
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مراجعة العالمة النھائیة لماده ما من خالل التقدم بطلب إلى عمید الكلیة آلیا وعلى النموذج المعتمد في مدة  یجوز للطالب -٥

أقصاھا أسبوعین بعد إعالن نتائج تلك المادة مقابل دفع مبلغ دینارین عن كل طلب یتقدم بھ لمراجعة أیة عالمة من 

ة بتشكیل لجنة تتكون من العمید أو من ینیبھ , ومدرس المادة أو أحد عالماتھ في االمتحان النھائي، حیث یقوم عمید الكلی

  مدرسي المادة في حال تعذر وجود المدرس , ورئیس القسم لیتم النظر في الطلب حسب االجراءات التالیة :

 .كغیر ذل ویتم التحقق من عدم وجود اسئلة لم یتم تصحیحھا أو وجود خطأ في التصحیح أو في جمع العالمات أو نقلھا أ   -أ

  تعتمد اللجنة في التصحیح الحل المثالي المقدم من مدرس المادة.  -ب

  یعتبر قرار اللجنة تنسیبًا لعمید الكلیة الذي ینسب إلى مجلس الكلیة التخاذ القرار المناسب.  -ج

  . ادة او اكثر تتبع لھذا القسمُتعتمد نفس اللجنة في القسم المعني في حال تقدم أكثر من طالب بطلب لمراجعة العالمة لم  -د

  

 توزیع عالمات المواد  
 

  ):١١المادة (

 ) %١٠٠الحد االعلى لعالمة المادة ھو (  -أ

 ) وتقابل الرمز ( د ) في توزیع العالمات .%٥٠الحد األدنى لعالمة النجاح في المادة ھو (  -ب

 ) نقطتان فقط.٢ة والمعدل العام (الحد االدنى للنجاح في المعدالت السنوی  -ج

  تصنَّف عالمة المواد وفق الجدول التالي , باستثناء متطلبات الجامعة فتطبق علیھا تعلیمات منح درجة البكالوریوس :   -د

  التقدیر  مستوى العالمة  الرمز

  ممتاز  فأكثر    %  ٨٠  -أ+ , أ , أ 

  جید جدا  فأكثر     % ٧٠  -ب+, ب , ب

  جید  فأكثر     % ٦٠  -ج+ , ج , ج 

  مقبول فأكثر     % ٥٠  د+ , د

  راسب  ٥٠اقل من   ھـ

 

  تصنف المعدالت والتقدیرات اآلتیة للمعدل السنوي والمعدل العام وفق الجدول التالي :  -ھـ 

 التقدیـــــر النقــــــاط

 ممتاز ٤،٠٠  – ٣،٥٠

 جید جدًا ٣،٤٩  – ٣،٠٠

 جیــد ٢،٩٩ - ٢،٥٠

 مقبول ٢،٤٩ - ٢،٠٠

 ضعیف ٢،٠٠دون 

  السنوي والمعدل العامالمعدل   
 

  ): ١٢المادة (

یحسب المعدل السنوي بضرب العالمة النھائیة بعدد الساعات المعتمدة لكل مادة داخلة في المعدل, وقسمة مجموع حواصل  .١

  الضرب الناتجة على مجموع عدد الساعات المعتمدة .
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 یثبت المعدل السنوي والمعدل العام ألقرب منزلتین عشریتین . .٢

یحسب المعدل السنوي للسنة األولى بضرب العالمة النھائیة بعدد الساعات المعتمدة لكل مادة یدرسھا الطالب في السنة األولى  .٣

 وقسمة مجموع حاصل الضرب الناتج على مجموع عدد الساعات المعتمدة. 

والمشمولة في الخطة الدراسیة بحساب تدخل نتائج جمیع مواد متطلبات الجامعة اإلجباریة واإلختیاریة التي یدرسھا الطالب  .٤

 المعدل السنوي للسنة األولى عند التخرج أو بعد اإلنتھاء من دراستھا.

یحسب المعدل السنوي لكل من السنوات الخمس التي تلیھا (من السنة الثانیة وحتى السنة السادسة) بضرب العالمة النھائیة لكل  .٥

المعتمدة لكل مادة في الخطة الدراسیة وقسمة مجموع حاصل الضرب على  مادة ( عدا متطلبات الجامعة ) بعدد الساعات

 مجموع عدد الساعات المعتمدة لتلك السنة. 

  یحتسب المعدل العام للخریج في الكلیة على أساس:  .٦

 )لكل سنة .  % ١٥)  للمعدل السنوي لكل من السنوات الخمس األولى بالتساوي بواقع ( %٧٥  (  

 )للسنة السادسة . )  للمعدل السنوي%٢٥  

) فأكثر على الئحة شرف الكلیة ویثبت ذلك في سجلھ ٣،٥یضع العمید اسم الطالب الذي یحصل على معدل سنوي مقداره (أ .  .٧

ساعة معتمدة  )٣٠(األكادیمي ما لم یكن قد ُفصل بسبب عقوبة تأدیبیة لتلك السنة  وال یقل عبؤه الدراسي في تلك السنة عن 

  ساب معدلھ السنوي .تدخل عالماتھا في ح

  ب. ُیصدر رئیس الجامعة الئحة شرف الجامعة سنویا وتتضمن أسماء الطلبة الذین وضعوا على الئحة شرف الكلیة   

ج . یعتبر الطالب األول على الطلبة الخریجین في الكلیة اذا حصل على أعلى معدل عام على الفوج الذي تخرج معھ، شریطة   

  ) سنوات.٦الفعلیة عن(مدة دراستھ أن ال تزید 

 ): ١٣المادة (

ه مدرسي الماد ن مدرس واحد للمادة بالتعاون معیعین مجلس القسم أحد مدرسي الماده منسقا في حالة الماده التي یدرسھا أكثر م -أ 

  اآلخرین وبإشراف رئیس القسم .

وذلك بالتعاون مع مدرسي الماده اآلخرین    یعین مجلس القسم أحد مدرسي المادة منسقا في حالة المواد متعددة الشعب  -ب

  وبإشراف من رئیس القسم .

یقوم رئیس القسم أو منسق الماده أو من یختاره مجلس القسم من مدرسي المادة بتولي مسؤولیة اإلشراف على طباعة األسئلة  -ج 

وھو مسؤول عن نقل النتائج إلى بعد مناقشتھا وإقرارھا من قبل مجلس القسم واإلشراف على تصحیح أوراق االمتحانات 

 الكشوفات والقسائم الخاصة بالشكل الصحیح في حالة المواد التي یدرسھا أكثر من مدرس أو المواد متعددة الشعب .

  

  شروط االنتقال من سنة الى اخرى  
 

  ): ١٤المادة (

  الشرطین التالیین :ینتقل الطالب من سنة دراسیة إلى السنة التي تلیھا حسب الخطة الدراسیة إذا حقق 

  النجاح في كل ماده من المواد التي درسھا في تلك السنة والمقررة في الخطة الدراسیة ، ما عدا متطلبات الجامعة.  -أ

 )١١) نقطتین فأكثر حسب ما ورد في تعریف المعدل السنوي في الفقرة ( ج ) من المادة (٢،٠٠الحصول على معدل سنوي (  -ب

 ) من ھذه التعلیمات.١٢والمادة (

 ): ١٥المادة (

 شروط االنتقال من السنة االولى الى السنة الثانیة:

  ) من ھذه التعلیمات: ١٤مع مراعاة ما ورد في المادة (

  أ. یعتبر الطالب ناجحًا وینتقل من السنھ االولى الى السنة الثانیة اذا حقق احد البنود التالیة :  -أ 

  ) نقطتین فأكثر وھي :٢،٠٠جمیع المواد العلمیة من مواد السنة األولى والحصول على معدل سنوي ( . النجاح في١
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) ساعات معتمدة فأقل من المواد العلمیة من مواد السنة األولى ٦. إذا رسب الطالب في مواد مجموع ساعاتھا المعتمدة (٢

) من ھذه المادة یحق لھ التقدم المتحان اكمال في تلك المواد التي رسب فیھا وذلك قبل اسبوع من بدء ١المبینة في الفقرة (أ/

دده عمید الكلیة وفي حال نجاحھ في ھذه المواد وحصولھ على معدل سنوي ال یقل عن العام الجامعي التالي وبموعد یح

 ) نقطتین، یرفع الى السنة الثانیة وبخالف ذلك یعتبر راسبًا في تلك السنة. ٢،٠٠(

أقل من  ) من ھذه المادة وحاصل على معدل سنوي١. إذا كان الطالب ناجحا في جمیع المواد العلمیة المبینة في الفقرة (أ/٣

) نقطتین  یحق لھ التقدم إلمتحان تكمیلي في مادة أو مادتین یختارھما الطالب وذلك قبل بدء الفصل الدراسي األول ٢،٠٠(

) نقطتین فأكثر ینتقل ٢،٠٠من العام الجامعي التالي في موعد یحدده العمید وإذا تمكن الطالب من رفع معدلھ السنوي إلى (

 ذلك یعتبر راسبًا في تلك السنة إلى السنة الثانیة وبخالف 

  یعتبر الطالب راسبا في السنة األولى:  -ب 

) ١) ساعات معتمدة من المواد العلمیة المبینة في الفقرة (أ/ ٦إذا رسب في مواد مجموع عدد ساعاتھا المعتمدة اكثر من (  .١

  من ھذه المادة.

) من ٣االمتحان التكمیلي ألي مادة من المواد المحددة لھ في البند (أ/إذا رسب الطالب في المادة بعد امتحان اإلكمال او في  .٢

  ھذه المادة فال ینتقل إلى السنة التالیة ویعتبر راسبًا في تلك السنة.

) من ھذه ٣الفقرة (أ/ ) نقطتین فأكثر بعد إجراء اإلمتحان المشار الیھ في٢،٠٠إذا لم یحصل الطالب على معدل سنوي ( .٣

 .  المادة

  ا رسب الطالب في السنة األولى یسمح لھ بإعادة دراستھا لمرة واحدة فقط. إذ -ج 

  في حالة رسوب الطالب في السنة األولى یطبق علیھ ما یلي : -د

من ھذه المادة والحاصل فیھا  )١المبینة في الفقرة (أ/ إعادة دراسة جمیع مواد العلوم الطبیة األساسیة التي تطرحھا كلیة الطب .١

 أقل من (ج).على عالمة 

 في حالة اإلعادة تحتسب العالمة الجدیدة للمادة المعادة. .٢

  رقم المادة  اسم المادة

  ١١٠١٠٨١٠٥  )١علوم حیاة عامة (

 ١١١٥٠١١٠٣  اخالقیات العلوم والتقانھ الطبیة

 ١١١٥٠١١٠١  اقتصادیات الصحھ

 ١١١٥٠١١٠٢  السیاسات الصحیھ

  ١١١٥٠١١٠٤  التشریح العام

  ١١١٥٠١١٠٥  بیولوجیا خلویة وانسجھ

  ١١١٥٠١١٠٦  علم وظائف االعضاء العام

  ١١٠١٠٣٢٣٧  أساسیات الكیمیاء العضویة الطبیة

  ١١١٥٠١١٠٧  الكیمیاء الحیویة العامھ

  ١١١٥٠٠١٠١  ١ سریریةال المھاراتمختبر 

  ١١١٥٠١١٠٨  االسعافات االولیة
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   ):١٦المادة (

  شروط االنتقال لطلبة السنوات الالحقة بعد السنة األولى: -أ  .أ

 ) نقطتین فأكثر.٢،٠٠النجاح في جمیع المواد المقررة لتلك السنة حسب الخطة الدراسیة والحصول على معدل سنوي ( -١

المتضمن الموافقة على  ٢١/٧/٢٠١٤) بتاریخ ٤٦/٢٠١٤) في اجتماعھ رقم (١٣١١/٤٦/٢٠١٤قرار مجلس العمداء رقم ( -٢

) لسنة ٠٦في الجامعة وتعدیالتھ رقم  (M.D)) من تعلیمات منح درجة دكتور في الطب ٢/ ا /١٦تعدیل أحكام المادة (

 )، لتصبح على النحو التالي:٢٠١٣(

) ساعات ١٠) ساعات معتمدة فأقل من مواد السنة الخامسة أو(٩إذا رسب الطالب في مواد مجموع عدد ساعاتھا المعتمدة (

) ١٠او مادتین فقط من مواد السنة الثانیة او الثالثة إذا تجاوز ال (معتمدة فأقل من مواد السنة الثانیة أو الثالثة أو الرابعة, 
حق لھ التقدم المتحان إكمال في المواد التي رسب فیھا وذلك في موعد اقصاه اسبوع قبل بدء ، كل على حدة ی ساعات معتمده

الفصل الدراسي األول من العام الجامعي التالي في موعد یحدده عمید الكلیة وفي حال نجاحھ في ھذه المواد وحصولھ على 

الطالب بعد امتحان اإلكمال في أي منھا  فال ینتقل إلى ) نقطتین فأكثر یرفع الى السنة الالحقة، وإذا رسب ٢،٠٠معدل سنوي (

  السنة التالیة وُیعّد راسبًا في تلك السنة. 

) ساعات معتمدة فأقل من مواد السنة السادسة یحق لھ التقدم ٩إذا رسب الطالب في مواد مجموع عدد ساعاتھا المعتمدة ( -٣

التدریب السریري في المواد التي رسب فیھا فإذا نجح في ذلك المتحان إكمال في المواد التي رسب فیھا وذلك بعد إعادة 

) نقطتین فأكثر ُیعّد ناجحًا في السنة السادسة وإذا رسب یعتبر راسبًا في السنة ٢،٠٠االمتحان وحصل على معدل سنوي (

  (ج).السادسة وعلیھ إعادة دراسة جمیع المواد التي تقل عالمتھا عن 

ع المواد المقررة للسنوات الالحقة بعد السنة األولى أو ناجحًا فیھا بعد تقدمھ لالمتحان التكمیلي إذا كان الطالب ناجحًا في جمی -٤

) نقطتین یحق لھ التقدم المتحان تكمیلي في مادة / مواد یختارھا الطالب من مواد  ٢،٠٠وحصل على معدل سنوي أقل من ( 

) ساعات معتمدة , ١٠الحالتین مجتمعتین قبل وبعد االمتحان عن ( تلك السنة , بحیث ال یزید مجموع عدد ساعاتھا المعتمدة في

وذلك قبل بدء الفصل الدراسي األول من العام الجامعي التالي في موعد یحدده عمید الكلیة، وفي حال نجاحھ في ھذه المواد 

ي أخفق في رفع المعدل السنو ) نقطتین فأكثر یعتبر ناجحًا ویرفع الى السنة التالیة ، وإذا٢،٠٠وحصولھ على معدل سنوي (

  ) نقطتین فأكثر ال ینتقل إلى السنة التالیة وُیعّد راسبًا في تلك السنة. ٢،٠٠إلى (

  :ب.  مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من ھذه المادة یعتبر الطالب راسبًا في أي سنة من السنوات الالحقة بعد السنة األولى -ب

) ساعـــات معتمدة في السنة الثانیة أو الثالثة أو الرابعة، ومواد عدد ١٠المعتمدة أكثر من ( . إذا رسب في مواد عدد ساعاتھا١

   ) ساعات معتمدة في السنة الخامسة.٩ساعاتھا أكثر من (

  .من ھذه المادة )٤فأكثر بعد إجراء االمتحان المشار الیھ في الفقرة (أ/) نقطتین ٢،٠٠(. إذا لم یحصل على معدل سنوي  ٢

) و ٣إذا رسب الطالب في المادة بعد امتحان اإلكمال أو االمتحان التكمیلي ألي مادة من المواد المحددة لھ في الفقرتین (أ/ . ٣

  یة وُیعّد راسبًا في تلك السنة. ) من ھذه المادة فال ینتقل إلى السنة التال٢(أ/

أوالخامسة یسمح لھ بإعادة دراستھا لمرة واحدة فقط شریطة عدم تجاوز ج. إذا رسب الطالب في السنوات الثانیة أوالثالثة أو الرابعة 

  ) من ھذه التعلیمات. ٧المادة ( الحد األعلى المنصوص علیھ في الفقرتین (ب، ج) من

. إذا رسب الطالب في السنة السادسة یسمح لھ بإعادة دراستھا مرتین على األكثر شریطة عدم تجاوز الحد األعلى المنصوص ١ -د

  ) من ھذه التعلیمات .٧ج) من المادة ( لیھ في الفقرتین (ب،ع

) من ھذه التعلیمات ؛ في حاالت خاصة إذا رسب الطالب في السنة ٧. مع مراعاة ما ورد في الفقرتین (ب،ج) من المادة (٢

سادسة لمرة أخیرة السادسة لمرة واحدة واستنفذ الحد األعلى من سنوات الدراسة یجوز أن یسمح للطالب بإعادة السنة ال

  بقرار من مجلس الكلیة  . 

ھـ.  في حالة رسوب الطالب في أي من السنوات الثانیة أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة علیھ إعادة دراسة جمیع المواد 

  سب لھ العالمة الجدیدة.وفي حالة اإلعادة تحت( ج ) المقررة لتلك السنة من داخل الكلیة، والحاصل فیھا على عالمة أقل من 

) ساعات معتمدة فأقل من ٣إذا رسب الطالب في امتحان اكمال أو في امتحان تكمیلي في مواد مجموع عدد ساعاتھا (  .و
مواد لسنة األولى أو الثانیة ، یجوز للطالب التقدم المتحان إكمال أو امتحان تكمیلي لمرة ثانیة فقط ، فإذا نجح في ھذه 

) نقطتین ُیرَفع الطالب الى السنة  التالیة وإذا رسب الطالب بعد  ٢،٠٠دل سنوي ال یقل عن (المواد وحصل على مع
 .لسنة وال یرفع الى السنة التالیةاالمتحان للمرة الثانیة  في أي  من ھذه  المواد  ُیعد راسبًا في تلك ا
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  الفصل من الكلیة  
 

  ):١٧المادة (

) من ھذه التعلیمات ، یفصل الطالب من تخصص دكتور في الطب  في ٧، ج) من المادة ( أ. مع مراعاة ما ورد في الفقرات (أ، ب

  الكلیة في أي حالة من الحاالت اآلتیة:

 إذا لم یستطع اجتیاز أیة سنة دراسیة من السنوات الخمس األولى بنجاح في مدة سنتین جامعیتین. .١

جامعیة ، وذلك للطالب الذي لم یرسب في اي سنة من السنوات إذا لم یستطع اجتیاز السنة السادسة بنجاح في ثالث سنوات  .٢

 الخمس االولى.

 ) سنوات.٨إذا لم یستطع انھاء متطلبات خطتھ الدراسیة بنجاح خالل مدة  ( .٣

  ) سنوات دراسیة خالل مدة دراستھ. ٣إذا رسب الطالب في أي ( .٤

ى تنسیب من مدیر وحدة القبول والتسجیل، وتقوم وحدة ب. تصدر جمیع قرارات الفصل من الكلیة من قبل مجلس العمداء بناء عل

  القبول والتسجیل بإشعار الطالب خطیا أو الكترونیًا بذلك على الموقع االلكتروني للطالب . 

  تخصص على نفس البرنامج الدراسي .ج. ال یجوز ان یقبل الطالب الفاقد لمقعده او المفصول من الكلیة في نفس ال

  

  واالنقطاع واالنسحاب من الجامعةالتأجیل   
 

   ):١٨المادة (

  أ. تأجیل الدراسة:

 

یجوز للطالب أن یؤجل دراستھ في الجامعة لمدة ال تزید عن سنتین دراسیتین سواء كانت متقطعة أو متصلة بقرار من مجلس  .١

 الكلیة ویجوز أن تصل مدة التأجیل الى ثالث سنوات كحد أعلى بقرار من مجلس العمداء.

) من ھذه التعلیمات ال یجوز تأجیل ٩) من الفقرة (ج) من المادة (٣) والبند (٨مراعاة ما ورد في الفقرة (ھـ) من المادة (مع  .٢

 دراسة الطالب الجدید في الكلیة والطالب المنتقل الیھا إال بعد قضاء سنة دراسیة واحدة على االقل في الكلیة.

لنموذج المعتمد في وحدة القبول والتسجیل قبل بدء العام الجامعي الجدید ویبت للطالب ان یتقدم بطلب لتأجیل دراستھ على ا .٣

  مجلس الكلیة في ھذا الطلب ویبلغ قراره على النموذج المعتمد لمدیر وحدة القبول والتسجیل.

طة خرج وفق الخیحتفظ الطالب المؤجل دراستھ لسنة او اكثر عند عودتھ بسجلھ االكادیمي كامًال ، على ان یكمل متطلبات الت .٤

الدراسیة المعمول بھا عند عودتھ للدراسة ، وتحسب لھ مدة الدراسة السابقة ضمن الحد االعلى لمدة الدراسة المسموح بھا 

 للحصول على درجة دكتور في الطب 

 ال تحسب مدة التأجیل من الحد االعلى للمدة المسموح بھا للحصول على درجة دكتور في الطب. .٥

 في حال الموافقة على التأجیل یكون تأجیل الدراسة للسنة الدراسیة باكملھا.  .٦

 .سجیل عالمة (ھـ) في ھذه الموادال تؤجل دراسة الطالب الذي لدیھ عالمات غیر مكتمل اال بعد اكمالھا وإّال ترصِّد لھ القبول والت .٧

یع مواد التخصص او مادة من المواد الطبیة تعتبر دراستھ في إذا أوِقَعْت على الطالب عقوبة تأدیبیة تتضمن الغاء تسجیلھ في جم .٨

 ھذه السنة مؤجلھ وتحسب في الحد االعلى المسموح بھ للتأجیل ویجوز تجاوز ُمدَّة التأجیل لغایة تنفیذ العقوبة التأدیبیة فقط.

 

 االنقطاع عن الدراسة: ب.

 

بدأ التدریس في أي فصل من الفصول الدراسیة ولم یسجل الطالب في . مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من ھذه المادة ، إذا ١

فصل دراسي أو أكثر ولم یحصل على موافقة خطیة من مجلس الكلیة بتأجیل دراستھ لھذا الفصل / الفصول یفقد مقعده في 

ل المسموح بھا في الجامعة، وفي حال وجود عذر قھري فلھ أن یطلب من مجلس الكلیة  اعتبار ھذه المدة ضمن مدة التأجی

  /أ) من ھذه المادة وفي حال الموافقة تعتبر دراستھ لھذه المدة مؤجلة .١الفقرة ( 
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) من الفقرة (ب) من ھذه المادة، یحتفظ الطالب المنقطع عن الدراسة ١) من الفقرة (أ) والبند (٤. مع مراعاة ما ورد في البند (٢

كامًال حتى بدایة االنقطاع   على أن یكمل متطلبات التخرج وفق الخطة  بعذر قھري یقبلھ مجلس الكلیة بسجلھ األكادیمي

الدراسیة المعمول بھا عند عودتھ للدراسة، وتحسب فترة االنقطاع من المدة المسموح لھ فیھا بالتأجیل، وتحسب لھ مدة الدراسة 

  الطب.السابقة ضمن الحد االعلى لمدة الدراسة المسموح بھا للحصول على درجة دكتور في 

. إذا لم یسجل الطالب المنتظم في الجامعة لفصل دراسي أو أكثر ولم یحصل على موافقة خطیة    من مجلس الكلیة بتأجیل ٣

دراستھ لھذا الفصل/ الفصول ولم یتقدم بعذر قھري یقبل بھ مجلس الكلیة، أو إذا تجاوز الطالب مدة التأجیل المقررة التي تمت 

  ه في الجامعة. الموافقة علیھا یفقد مقعد

. یجوز للطالب الفاقد لمقعده أن یتقدم بطلب جدید لاللتحاق بالجامعة، فإذا عاد وقبل في التخصص نفسھ ینبغي حصولھ على رقم ٤

جامعي جدید ویحتفظ بسجلھ األكادیمي كامًال من حیث عالماتھ ومعدلھ ووضعھ األكادیمي، على أن یكمل متطلبات التخرج 

المعمول بھا عند عودتھ للجامعة وفي ھذه الحالة تحسب لھ مدة الدراسة السابقة ضمن الحد األعلى لمدة  وفق الخطة الدراسیة

  الدراسة. 

  . ال یجوز معادلة المواد في السجل األكادیمي للطالب ألغراض مواصلة الدراسة إذا مضى على دراستھا سبع سنوات فأكثر.٥

  یجوز لھ أن یعود للدراسة فیھا.ي الجامعة لمرة ثانیة ال. في جمیع األحوال اذا فقد الطالب مقعده ف٦

  

  ج. االنسحاب من الجامعة: 

 

. إذا رغب طالب في االنسحاب من الجامعة فعلیھ مراجعة وحدة  القبول والتسجیل  لتقدیم طلب خاص بذلك واتمام اجراءات ١

الجامعة بعد موافقة عمید الكلیة  على       طلبھ, وإذا براءة الذمة وفي ھذه الحالة تثبت لھ في سجلھ مالحظة منسحب من 

رغب الطالب في العودة ثانیة الى الجامعة فعلیھ أن یتقدم بطلب قبول جدید إلى وحدة القبول والتسجیل على برنامج آخر وفي 

اتھ حیث عالمحالة قبولھ في التخصص نفسھ ینبغي حصولھ على رقم جامعي جدید ویحتفظ بسجلھ األكادیمي كامًال من 

ومعدلھ ووضعھ األكادیمي، على أن یكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسیة المعمول بھا عند عودتھ إلى الجامعة 

  وتحسب لھ مدة الدراسة السابقة ضمن الحد األعلى لمدة الدراسة.

أكمل عالماتھ وإال ترصد لھ وحدة  . ال یجوز للطالب الذي لدیھ مواد عالماتھا غیر مكتملة االنسحاب من الجامعة، إال إذا٢

  القبول والتسجیل عالمة (ھـ) في ھذه المادة/المواد.

  

  مع مراعاة ما ورد في الفقرتین ( ا و ب ) من ھذه المادة :  -١ -د

 

إذا انقطع الطالب الذي في مستوى السنة االولى او الثانیة أو الثالثة عن الدراسة في الفصل الثاني او الصیفي وكان قد   .أ

درس مواد في الفصل االول أو الثاني من ھذا العام وكانت دراستھ في ھذه المواد ال تؤدي الى رسوبھ في السنة یجوز 

لمجلس الكلیة اعتباره منقطعًا عن الدراسة بعذر في الفصل الذي لم یسجل فیھ وإعادتھ الى الدراسة في بدایة ذلك الفصل 

 جل فیھ على أن یحتفظ في سجلھ األكادیمي كامًال حتى الفصل الذي انقطع فیھ.من العام الجامعي التالي للفصل الذي لم یس

ب.  إذا انقطع الطالب الذي في مستوى السنة االولى أو الثانیة أو الثالثة عن الدراسة في الفصل الثاني أو الصیفي وكان قد 

واد تؤدي الى رسوبھ؛ یعتبر الطالب راسبًا درس مواد في الفصل االول أو الثاني من ھذا العام وكانت دراستھ في ھذه الم

في السنة ولمجلس الكلیة اعتباره منقطعًا عن الدراسة بعذر في الفصل الذي لم یسجل فیھ وإعادتھ الى الدراسة في بدایة 

 یھ.ف امًال حتى الفصل الذي انقطعالعام الجامعي الذي یلي الفصل الذي لم یسجل فیھ على أن یحتفظ في سجلھ األكادیمي ك

مع مراعاة ما ورد في بنود ھذه المادة ؛ یجوز للطالب الذي في مستوى السنة الثانیة وحتى السادسة المسجل في الفصل  -٢

الدراسي االول من العام الجامعي أن یتقدم بطلب الى مجلس الكلیة لالنسحاب من جمیع المواد التي سجلھا في ھذا الفصل , 

الثالث عشر من بدایة الفصل وذلك على النموذج المعتمد في وحدة القبول والتسجیل , وإذا في مدة اقصاھا نھایة االسبوع 

وافق مجلس الكلیة على طلبھ تعتبر دراستھ في ذلك العام الدراسي مؤجلة , وتحسب ھذه المدة من ضمن المدة المسموح بھا 

  ) من الفقرة ( ا ) من ھذه المادة .١للتأجیل وفق احكام البند (

  

  



                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                      ٤٦ 

  النتقال الى كلیة الطبا  
 

   ):١٩المادة (

تشكل لجنة تسمى (لجنة انتقال الطلبة) من رئیس الجامعة أو من ینیبھ ( رئیسًا) وعضویة عمید كلیة الطب ومدیر القبول والتسجیل 

  للنظر في طلبات االنتقال إلى كلیة الطب.

  أوًال: االنتقال من كلیة داخل الجامعة إلى كلیة الطب:

 

  انطبق علیھ الشرطان التالیان:  انتقال الطالب من كلیة أخرى إلى كلیة الطب إذا یجوز   أ.

. أن یكون معدل عالماتھ في الثانویة العامة أو ما یعادلھا مقبوًال تنافسیًا في كلیة الطب سنة حصولھ على الثانویة العامة ١

  أو سنة تقدیمھ الطلب.

  أن یتوفر لھ مقعدًا شاغرًا في الكلیة.   .٢

عند انتقال الطالب الى كلیة الطب یجوز أن تحسب لھ المواد التي تشتملھا الخطة الدراسیة لكلیة الطب وفقًا لما ورد في    ب.

 لیمات .) من ھذه التع٢٠الفقرة (أ) من المادة (

  

  الھاشمیة: الجامعةي ثانیًا: االنتقال من كلیة الطب في جامعة أخرى إلى كلیة الطب ف

 

  م طلبات االنتقال الى وحدة القبول والتسجیل في الجامعة وتبت لجنة انتقال الطلبة في الطلبات وفق الشروط اآلتیة:یتم تقدی    أ.

  أن یتوفر الشاغر في الكلیة.  .١

  أن یستوفي الطالب شروط القبول في الجامعة وأي شروط أخرى تطلبھا الكلیة ویقرھا مجلس العمداء.  .٢

الثانویة العامة أو ما یعادلھا مقبوًال تنافسیًا في كلیة الطب في الجامعة الھاشمیة سنة حصولھ على أن یكون معدلھ في   .٣

  الثانویة العامة أو سنة تقدیم الطلب .

أن یكون الطالب منتقًال من كلیة طب في جامعة أو معھد جامعي أو كلیة جامعیة تعترف بھا الجامعة الھاشمیة وغیر   .٤

  ا .مفصول تأدیبیًا منھ

  السابقة في جامعة تأخذ بأسلوب االنتظام، وأن یقدم وثیقة تثبت أنھ داوم  تھأن تكون دراس  .٥

  ) من الدوام الكامل إذا كان إنتقالھ من جامعات غیر أردنیة .%٨٥ما ال یقل عن (

  ة فوق الرابعة.أن یكون االنتقال لمستوى السنة الثانیة أو الثالثة أو الرابعة وال یجوز االنتقال الى اي سن  .٦

) ثالث سنوات دراسیة متتالیة في كلیة الطب ٣قل (لى كلیة الطب في الجامعة أن یدرس على األإ. على الطالب المنتقل ٧

  بالجامعة قبل تخرجھ .

تحول لجنة انتقال الطلبة الطلبات التي حققت شروط االنتقال إلى عمید الكلیة لحساب المواد التي درسھا الطالب في   ب.

كادیمي للطالب المنتقل إلى الكلیة بناًء على المواد التي درسھا في جامعتھ وذلك جامعتھ، ویحدد عمید الكلیة المستوى األ

في ضوء الخطة الدراسیة المعمول بھا في الكلیة ، وتزوَّد وحدة القبول والتسجیل خطیا بذلك، وللكلیة أن تطلب إلى 

  التي یشكلھا العمید لھذا الغرض. بولھ وذلك بتوصیة من لجنة المعادلةالطالب دراسة أیة مواد تراھا ضروریة لق

فى نما یعإال تدخل عالمات المواد التي درسھا الطالب قبل انتقالھ إلى الكلیة في حساب المعدل السنوي أو المعدل العام و  ج.

 فقط من دراستھا.

  

  في الجامعة. تھمن مرة واحدة خالل دراس ألكثرنتقال من تخصص آلخر  في أي حال من األحوال ثالثًا: ال یجوز اال
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  حساب الساعات المعتمدة  
 ): ٢٠المادة (

  

إذا قبل طالب في الجامعة قبوًال جدیدًا في الكلیة وكان قد درس مواد في كلیة اخرى او كان حاصًال على درجة بكالوریوس في   .أ

علیھ أن یتقدم بطلب إلى وحدة القبول والتسجیل خالل مدة أسبوعین من تاریخ قبولھ وذلك لحساب المواد التي نفس الجامعة 

 درسھا الطالب في الكلیة التي كان مسجًال فیھا وذلك في ضوء الخطة الدراسیة للكلیة, وللطالب اختیار إحدى الحاالت التالیة:

التي درسھا في الكلیة المنتقل منھا والتي حصل فیھا على عالمة (ج)   ان تحتسب لھ المواد التي یختارھا من المواد .١

فأكثر (عدا متطلبات الجامعة) فتحسب بعالمة ال تقل عن ( د )  وتدخل عالمات ھذه المواد في حساب معدلھ 

) ١٥( السنوي في السنة االولى، وفي ھذه الحالة یحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لمدة الدراسة مقابل كل

ساعة معتمدة تحسب للطالب الذي ُیحدد مستواه في السنة األولى , ویحسم سنة دراسیة أو سنتین دراسیتین لمن ُیحدد 

  مستواه في السنة الثانیة أو الثالثة على التوالي .  

  . ان یعامل معاملة الطالب المستجد ودون احتساب أي من المواد التي درسھا الطالب.  ٢

الب في الجامعة قبوال جدیدا وكان ھذا الطالب قد درس بنجاح مواد في جامعة أخرى تعترف فیھا الجامعة الھاشمیة ب. اذا قبل الط

  یجب مراعاة مایلي :

.  یحق لھ ان یطلب من عمید الكلیة التي تطرح تلك المادة او المواد احتساب المواد التي حصل فیھا على عالمة ال تقل عن ١

) أو تقدیر جید , وذلك على النموذج المعتمد في وحدة القبول والتسجیل , عدا متطلبات الجامعة والمواد %٦٥(ج+) أو(

 علیمات منح درجة البكالوریوس . العلمیة من خارج الكلیة فتطبق علیھا ت

. في حالة الموافقة على احتساب المواد یشترط ان تكون ھذه المواد ضمن الخطة الدراسیة المعتمدة سنة قبول الطالب او أخر ٢

 خطة دراسیة معمول بھا في الكلیة وال تدخل عالمات ھذه المواد في حساب المعدل السنوي وانما یعفى من دراستھا.

 لیة تحدید مستوى السنة التي یمكن التحاق الطالب بھ  یجوز للك .٣

یجوز ان ُیطَلب من الطالب دراسة بعض المواد التي تراھا الكلیة متممة للسنة التي تم معادلة المواد فیھا وتحسب ھذه  .٤

  لمواد .   نجاحھ في ھذه ا العالمات في السنة التي تم تحدید مستواه فیھا ، وال یجوز للطالب االنتقال الى السنة التالیة اال بعد

) من الفقرة ( ا ) من ھذه المادة  ؛ اذا قبل الطالب في الكلیة قبوًال جدیدًا وكان قد      درس مواد ١ج. مع مراعاة ما ورد في البند (

حسب  بقة وذلكفي كلیة الطب في الجامعة الھاشمیة , ُتحسب لھ جمیع المواد الناجح فیھا والتي یختارھا الطالب من دراستھ السا

المستوى الذي ُیحدَّد لھ , وتدخل عالمات ھذه المواد في حساب معدلھ السنوي لتلك   السنة / السنوات حیث ُیعفى من دراستھا 

  لُیكمل دراستھ حسب الخطة الدراسیة المعتمدة للكلیة عند قبولھ .   

  .على دراستھا سبع سنوات فأكثرد. مع مراعاة ما ورد في بنود ھذه المادة ال یجوز حساب مواد قد مضى 

) ساعة معتمدة تم احتسابھا للطالب الذي ُیحدد مستواه ١٥ھـ. یحسم فصل دراسي واحد من الحد االعلى لسنوات التخرج مقابل كل (

  في السنة األولى ویحسم سنة دراسیة أو سنتین دراسیتین لمن ُیحدد مستواه في السنة الثانیة أو الثالثة على التوالي.

  

  المادة المكافئة  
 

  ): ٢١المادة (

تكون المادة مكافئة لمادة أخرى إذا كانت واردة في الخطة الدراسیة أو الخطة الدراسیة اإلنتقالیة أو محتوى المادة مطابقًا لمحتوى 

  مادة أخرى في كلیة أخرى.

أ. یجوز تسجیل المادة المكافئة للطلبة بدًال من المادة األصیلة وذلك بعد موافقة عمید الكلیة بالتنسیق مع عمید الكلیة التي تطرح 

  المادة في الحالتین التالیتین: 

 إذا كانت المادة األصیلة غیر مطروحة في ذلك الفصل.  .١

  إذا وجد تعارض ال یمكن حلھ مع المادة األصیلة.  .٢

  المادة المكافئة تكون لجمیع الطلبة في التخصص أو الحاالت المشابھة.ب. 

 ت أو أكثر للمادة األصیلة.ج.  تكون المادة المكافئة مساویة في عدد الساعا

  من مادة تكافئ المادة األصیلة . یجوز إعطاء أكثرد. 
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    ):٢٢المادة (

العام للطالب المنتقل إلى كلیة الطب في الجامعة الھاشمیة واحتساب الحد المعدل العام للطالب المنتقل الى كلیة الطب یحسب المعدل 

  األعلى لمدة الدراسة حسب األسس اآلتیة:

  أ) الطالب المنتقل إلى السنة الثانیة:

  لكل سنة من السنوات الثانیة حتى الخامسة. %١٥ -١

  للسنة السادسة. %٤٠ -٢

  ) سبع سنوات.٧الة (ویكون الحد األعلى لمدة الدراسة في ھذه الح -٣

  ب) الطالب المنتقل إلى السنة الثالثة.

  لكل من السنوات الثالثة والرابعة والخامسة. %٢٠. ١

  للسنة السادسة. %٤٠. ٢

  ) ست سنوات.٦. ویكون الحد األعلى لمدة الدراسة في ھذه الحالة (٣

  ج) الطالب المنتقل إلى السنة الرابعة.

  والخامسة.لكل من السنتین الرابعة  %٣٠. ١

  للسنة السادسة. %٤٠. ٢

  ) خمس سنوات.٥سة في ھذه الحالة (. ویكون الحد األعلى لمدة الدرا٣

  یعامل الطالب المنتقل معاملة الطالب الجدید وذلك لغایات التاجیل واالنقطاع واالنسحاب من الكلیة .  ):٢٣المادة (

  

  التدریب السریري  
  :)٢٤المادة (

طلبة السنوات السریریة ( الرابعة، الخامسة، السادسة ) سریریا في مستشفى أو مركز أو معھد خاص یجوز أن یتدرب   -أ

بالتشخیص والعالج في األردن وذلك طبقا لمعاییر تضعھا الكلیة ویتم تحدید المستشفیات والمراكز والمعاھد بقرار من رئیس 

  الجامعة بناًء على تنسیب عمید الكلیة.

یومًا ) من مدة التدریب السریري المقررة في الخطة الدراسیة  ٦٠ة السادسة بقضاء فترة ( شھرین كاملین / یسمح لطلبة السن -ب

لتلك السنة في مستشفى تعلیمي جامعي أو معھد سریري داخل أو خارج األردن یعتمده عمید الكلیة لھذه الغایة ویتقدم الطالب 

من بدء التدریب ویصدر قراره بالموافقة ، وفي ھذه الحالة ال تتحمل بطلب خطي إلى عمید الكلیة قبل شھرین على األقل 

  الجامعة أیة نفقات مالیة تترتب على ھذه الفترة من التدریب .

تتم مراقبة التدریب السریري لطلبة الكلیة في السنوات الرابعة و الخامسة و السادسة من خالل سجل یومي للتدریب السریري   -ج

)Log Book قسم من األقسام السریریة ویسلم إلى الطالب السجل الخاص بھ قبل بدء تدریبھ السریري وعلى ) خاص بكل

  الطالب إعادتھ وتسلیمھ إلى رئیس القسم حال انتھاء فترة التدریب السریري.

  طلوبة.لخاص بھ وأي تقاریر أخرى مُیَقیم الطالب استنادا للمعلومات المدونة والواردة في سجل تدریبھ السریري ا -د

  )M.Dمتطلبات الحصول على درجة دكتور في الطب (  
  ):٢٥المادة (

  ) بعد إتمام المتطلبات اآلتیة:M.Dتمنح درجة دكتور في الطب (

  النجاح في جمیع المواد المطلوبة للتخرج حسب الخطة الدراسیة للكلیة.   .أ

 .) نقطتین ٢،٠٠(الحصول على معدل عام ال یقل عن    .ب

 األعلى لسنوات التخرج المنصوص علیھا في التعلیمات.ج .عدم تجاوز الحد 

) سنوات دراسیة لھ في الجامعة بما فیھا سنة التخرج ، سواء كان طالبًا منتظمًا او طالبًا منتقًال ٣د .أن یسجل طالبًا منتظمًا في آخر( 

 الى الكلیة .

  حكام عامةأ  
  :  )٢٦المادة (

  في نھایة الفصل الدراسي  نھایة كل عام جامعي ویكون حفل التخرج مرة واحدة في العامتمنح شھادة التخرج عند استحقاقھا في 

  الثاني.
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  : ) ٢٧المادة (

 یكلف عمید الكلیة مرشدا أكادیمیا من أعضاء ھیئة التدریس لكل طالب في الكلیة. -أ

والتحقق من استیفائھ لشروط التخرج وعلى عمید الكلیة والمرشد األكادیمي مسؤوالن عن متابعة السیر األكادیمي للطالب  -ب

 المرشد أن یبلغ الطالب بذلك سنویا.

) ثمانیة أسابیع من بدایة السنة السادسة  ٨على الطالب المتوقع تخرجھ تعبئة نموذج خاص لدى عمادة الكلیة في مدة أقصاھا (   -ج

  مع وحدة القبول والتسجیل. حیث یقوم عمید الكلیة والمرشد بالتحقق من استیفائھ شروط التخرج بالتنسیق

  ):  ٢٨المادة (

  الجامعة الستكمال إجراءات تخرجھ.على الطالب أن یحصل على براءة ذمة من 

     :)٢٩المادة (

  ) تاریخ استحقاقھا.M.Dتحمل درجة دكتور في الطب (

   ):٣٠المادة (

  یتم تعدیل جنسیة الطالب المقبول في الجامعة حسب البنود اآلتیة : 

 ال یجوز تعدیل جنسیة الطالب الذي یحصل على الجنسیة األردنیة بعد إنھاء متطلبات الحصول على الدرجة أو بعد التخرج .  -١

یجوز تعدیل جنسیة الطالب الذي یحصل على الجنسیة األردنیة بعد قبولھ في الجامعة وأثناء دراستھ  فیھا؛ شریطة أن ال یكون  -٢

 شرط المعدل .قد ُقبل في الجامعة استثناًء من 

ال یجوز وال بأي حال من األحوال تعدیل جنسیة الطالب الحاصل على الجنسیة األردنیة باإلضافة إلى جنسیة عربیة أو أجنبیة  -٣

 ُقبل على أساسھا في الجامعة ؛ ویعامل معاملة الطالب األجنبي طیلة فترة دراستھ فیھا . 

ى أخر لب الحاصل على ازدواجیة في الجنسیة غیر األردنیة الى جنسیةال یجوز وال بأي حال من األحوال تعدیل جنسیة الطا -٤

  غیر الذي ُقبل على أساسھا.

: ال یجوز ألي طالب أن یعترض لعدم علمھ بھذه التعلیمات أو بعدم اطِّالعھ على النشرات الصادرة عن الجامعة أو  )٣١المادة (

  ذه التعلیمات.امعة أو ما یرسل الى بریده اإللكتروني فیما یتعلق بھالكلیة أو ما ینشر على لوحة إعالناتھا أو على موقع الج

  : )٣٢المادة (

  یبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم یرد فیھا نص في ھذه التعلیمات وفي اإلشكاالت التي قد تنشأ عن تطبیقھا

  : )٣٣المادة (

  فون بتنفیذ أحكام ھذه التعلیمات.والتسجیل مكلرئیس الجامعة وعمداء الكلیات المعنیة ومدیر وحدة القبول 
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 نظام صندوق الطلبة

 

  ):١المادة (

  ."نظام صندوق الطلبة في الجامعة الھاشمیة"یسمى ھذا النظام 

 ):٢المادة (

  “.الطلبة في الجامعة الھاشمیة صندوق”ینشأ في الجامعة الھاشمیة صندوق یسمى 

 ):٣المادة (

یھدف صندوق الطلبة إلى تقدیر التفوق العلمي لدى الطالب، وتنمیة احترامھم للعمل الیدوي، وسد حاجاتھم وذلك عن طریق تقدیم 

  منح لھم أو قروض أو تشغیلھم لساعات محددة داخل الجامعة.

 ):٤المادة (

 تتألف موارد الصندوق من:

 سنویة من میزانیة الجامعة.منحة  -أ

 الھبات والتبرعات والمنح والوصایا المقدمة للجامعات لغایات الصندوق. -ب

 ریع أموال الصندوق واستثماراتھا. -ج

  القروض المستردة. -د

 ):٥المادة (

 یكون لمجلس العمداء الصالحیات التالیة:

 رسم السیاسة العامة السنویة للصندوق. -أ

 تي تصرف بموجبھا أموال الصندوق.إقرار األسس ال -ب

 مناقشة میزانیة الصندوق السنویة وإقرارھا. -ج

  ):٦المادة (

تشكل لجنة تسمى "لجنة صندوق الطلبة" مؤلفة من نائب الرئیس للشؤون اإلداریة وعمید شؤون الطلبة ومدیر الخدمات الطالبیة 

 المتخصصة أو الوحدة اإلداریة المختصة.ورئیس مجلس الطلبة، ولھ أن یستأنس برأي مندوب من الكلیة 

  ):٧المادة ( 

 تتولى لجنة صندوق الطلبة المسؤولیات التالیة:

 إعداد میزانیة الصندوق وتنفیذھا بعد مصادقة مجلس العمداء علیھا . -أ

 تقدیم تقریر في نھایة العام الحالي لمجلس العمداء. -ب

 وضع قواعد اإلقراض وطریقة تسدید القروض . -ج

  اتخاذ القرارات بخصوص المنح والقروض والتشغیل للطلبة المستحقین حسب النظام والتعلیمات ودراسات اللجنة . -د

 ):٨المادة (

  یحتفظ الصندوق بصورة مستمرة باحتیاطي للنفقات الطارئة تحدده المیزانیة السنویة.

 ):٩المادة (

ي فیما ال یتعارض مع أحكام ھذا النظام وتحتفظ الدائرة المالیة في الجامعة یطبق على المعامالت المالیة للصندوق أحكام النظام المال

  بالسجالت والبطاقات والكمبیاالت وجمیع القیود المالیة األخرى الالزمة للصندوق وتقوم بتنظیمھا .

 ):١٠المادة (

  ال تستوفى أیة فوائد على األموال التي یقرضھا الصندوق.

 ):١١المادة (

  الجامعة التعلیمات التنفیذیة لتطبیق أحكام ھذا النظام .یصدر رئیس 

 ):١٢( المادة

  رئیس الجامعة مسؤول عن تنفیذ أحكام النظام .
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التعلیمات التنفیذیة لصندوق الطلبة في 

  الجامعة الھاشمیة صادر بموجب

  ) من صندوق الطلبة١١المادة (
  ): ١( المادة

  تسمى ھذه التعلیمات (التعلیمات التنفیذیة لصندوق الطلبة في الجامعة الھاشمیة ویُعمل بھا اعتبارًا من تاریخ إقرارھا.

  ): ٢( المادة

 تكون الكلمات التالیة المعاني المخصصة لھا ما لم تدل القرینة على خالف ذلك:

 الجامعة الھاشمیة الجامعـة:

 صندوق الطلبة الصندوق:

 لجنة صندوق الطلبة اللجنــة:

الطالب بمستوى البكالوریوس ومستوى الدراسات العلیا ویحمل الجنسیة األردنیة والمسجل للدراسة في الفصل الذي یطلب  الطالب:

 المادي. لھ الدعم

  ): ٣( المادة

 بأشكالھ (القروض، التشغیل، المنح، المساعدات الطارئة) إلى: یھدف الدعم المادي الذي یقدمھ الصندوق للطلبة

 أ. مساعدة الطلبة الذین یواجھون صعوبات مادیة على اإلستمرار في دراستھم.

 ب. تشجیع التفوق الدراسي.

 ج. تنمیة احترام الطلبة للعمل.

 عدة الطلبة في حاالت طارئة ملحة.د. مسا

 ):٤( المادة

 جامعي قیمة القروض والمساعدات الطارئة وأجورالتشغیل في ضوء الموازنة المخصصة للصندوق.أ. تحدد اللجنة كل عام 

لیات ك ب. تتخذ اللجنة القرارات الالزمة لصرف القروض ومنح أوائل الكلیات واألقسام المختلفة، ولتحدید أعداد الطلبة للتشغیل في

  الجامعة ووحداتھا اإلداریة.

  ): ٥( المادة

 المستفید من أي نوع من أنواع الدعم المادي الذي یقدمھ صندوق الطلبة ما یلي: یشترط بالطالب

أ. أن یكون الطالب أردني الجنسیة، ویعفى الطلبة من الجنسیات األخرى من ھذا  الشرط إذا كان الدعم المادي الذي یستفیدون منھ 

 من خالل برنامج تشغیل الطلبة.

 تعلیمات المعمول بھا في الجامعة.ب. أن یكون مسجًال لعبء دراسي حسب ال

 ج. أّال یقل معدلھ التراكمي عن (نقطتین) من أربع نقاط لمرحلة البكالوریــوس، وثالث نقاط من أربع نقاط لمرحلة الدراسات العلیا.

 د. أّال یكون موفدًا من أي جھة رسمیة أو خاصة وال یتقاضى راتبًا دوریًا من أي جھة كانت.

 صدر بحقھ عقوبة من مستوى (إنذار أول) وأكثر.ھـ. أّال یكون قد 

و. أّال یكون من الذین قبلوا حسب البرنامج الدولي، ویعفى الطلبة الذین یدرسون على البرنامج الدولي من ھذا الشرط إذا كان الدعم 

 المادي الذین یستفیدون منھ من خالل برنامج تشغیل الطلبة.

راسة فصل دراسي واحد على األقل وذلك للطلبة من مستوى البكالوریوس. ویعفى الطلبة ز. أن یكون قد مضى على انتظامھ في الد

العلیا من ھذا الشرط إذا كان الدعم المادي الذي یستفیدون منھ من خالل برنامج تشغیل الطلبة وذلك في ضوء  من مستوى الدراسات

 حاجة الجھة المعنیة لعمل ھؤالء الطلبة.

 المادیة.ح. أن تثبت حاجتھ 

 شروط أخرى تراھا اللجنة مناسبة. ط. أیة
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   ):٦( المادة

ال یستفید الطالب من أكثر من وجھ من أوجھ الدعم (قروض، منح، تشغیل، مساعدات) في نفس الفصل سواء كان الدعم من داخل 

  الجامعة أو خارجھا إال في حاالت خاصة وبقرار من لجنة الصندوق.

  ): ٧( لمادةا

 القروض:ترتیبات صرف 

أ. تحدد اللجنة في كل فصل دراسي الحد األقصى للساعات المعتمدة التي یغطیھا القرض لكل طالب والنسبة المئویة من قیمة رسوم 

 ھذه الساعات وذلك في ضوء المخصصات المتوافرة.

 الي.ب. یتم اإلعالن عن فرص الحصول على قروض قبل أربعة أسابیع على األقل من موعد تسجیل الفصل الت

 ج. تقدم الطلبات في شعبة الخدمات والرعایة الطالبیة في عمادة شؤون الطلبة وفق الشروط والنموذج المعتمد.

 د. تقوم اللجنة بالنظر في الطلبات واتخاذ القرارات الالزمة بشأنھا.

  ھـ. یتم صرف القروض بموجب كمبیالة مالیة شریطة أن یقوم الطالب بإحضار كفیل.

  ): ٨( المادة

  أ. یبدأ تسدید القروض بعد ستة أشھر من تخرج الطالب المقترض وعلى أقساط شھریة تحدد قیمتھا من قبل وحدة الشؤون المالیة.

  ب. تتولى وحدة الشؤون المالیة مسؤولیة مطالبة الطلبة المقترضین أو كفالئھم بتسدید المبالغ المقترضة.

  ): ٩( المادة

ة ألي سبب من األسباب أو إذا فصل مـن الدراسة، یطلب منھ أو من كفیلھ تسدید قیمة القروض أ. إذا ترك الطالب المقترض الجامع

 المستحقة حسب اًألصول.

ب. یجوز للجنة إعفاء الطالب أو كفیلھ من تسدید قیمة القرض أو القروض المستحقة في حاالت الوفاة أو العجز الكامل شریطة أن 

حدوث الوفاة أو العجز الكامل، أو لم یمض أكثر من عام واحد على تخرجھ أو تركھ على مقاعد الدراسة عند  یكون الطالب

  الجامعة.

   ):١٠( المادة

أ. تحتفظ الجامعة بحقھا في مالحقة المقترضین أو كفالئھم بالطرق القانونیة في حالة امتناعھم أو تقاعسھم عن سداد المبالغ 

  المقترضة.

   ):١١( المادة

  في الكلیات والوحدات اإلداریة المختلفة: ترتیبات تشغیل الطلبة

ألقل ا أ. تبلغ الكلیات والوحدات اإلداریة اللجنة بأعداد الطلبة الذین تحتاج لتشغیلھم والمھام التي سیكلفون بھا قبل أسبوع واحد على

 من بدء الفصل الدراسي.

 تحددھا بقرار من اللجنة ووفق الساعات واألجور التي) من ھذه التعلیمات، یتم تشغیل الطلبة ٥ب. مع مراعاة ما ورد في المادة(

 اللجنة.

ج. تنسب الكلیة أو الوحدة اإلداریة أو الدائرة أو المركز العلمي أسماء الطلبة الذین ترغب في تشغیلھم وفق األعداد التي تمت 

، كما تنسب الجھة الراغبة في الموافقة علیھا وذلك بموجب قائمة ترسل إلى عمادة شؤون الطلبة في بدایة الفصل الدراسي

 الطلبة الواردة أسماؤھم في القائمة األصلیة. التشغیل عددًا من أسماء الطلبة كاحتیاط في حالة استنكاف أي من

د. تقوم عمادة شؤون الطلبة بتدقیق أسماء الطلبة الذین تم تنسیبھم وفق أسس التشغیل المعمول بھا وتعتبر األسماء التي تنطبق علیھا 

  ذلك الفصل في القائمتین األصلیة واالحتیاط وتبلغ الجھة الراغبة في التشغیل بذلك. سس أسماء معتمدة فياأل

  ): ١٢( المادة

 أ. تحتفظ الكلیة أو الوحدة اإلداریة بسجل كامل للطلبة الذین یعملون فیھا یبین األمور التالیة:

 اسم الطالب ومكان عملھ. .١

 طبیعة العمل. .٢

  مع بیان الساعات األسبوعیة المقررة للطالب. البرنامج األسبوعي .٣

 مالحظة الكلیة أو الوحدة عن عمل الطالب. .٤

. تقوم عمادة شؤون الطلبة بتزوید وحدة الشؤون المالیة في مطلع كل  فصل دراسي بأسماء الطلبة المعتمدة في القائمتین ١ -ب

 األصلیة واالحتیاط
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رة أو المركز العلمي بتنظیم كشوفات في بدایة الشھر التالي للتشغیل تبین فیھا اسم . تقوم الكلیة أو الوحدة اإلداریة أو الدائ٢

 ورقمھ الجامعي وساعات العمل وتعتمد القوائم من العمید أو المدیر المعني. الطالب من ثالثة مقاطع

 التالي للتشغیل. . ترسل ھذه الكشوفات إلى وحدة الشؤون المالیة مباشرة لصرف مستحقات الطلبة في بدایة الشھر٣

 ج. كل طالب ال یقوم بالعمل المكلف بھ وفق مقتضیات العمل یعتبر قرار تشغیلھ ملغیًا.

 د. كل طالب فصل عن العمل ألسباب تأدیبیة یحرم االستفادة من فرص العمل للمدة التي تقررھا اللجنة.

  ): ١٣( المادة

 ترتیبات صرف منح األفراد والشركات:

 المنح التي تقدمھا الشركات واألفراد مع توضیح شروط المانحین.تعلن اللجنة عن  •

 تقدم الطلبات في شعبة الخدمات والرعایة الطالبیة في عمادة شؤون الطلبة وفق النموذج المعتمد. •

  تختار اللجنة المستفیدین من ھذه المنح من بین المتقدمین وفق شروط المانحین إن وجدت. •

  ):١٤( لمادةا

 مساعدات للطلبة في األحوال الطارئة:ترتیبات صرف 

 ) من ھذه التعلیمات.٥توافر الشروط الواردة في المادة( •

 إعداد دراسة حالة لوضع الطالب وبیان ما یستدعي ھذه المساعدة. •

  مید شؤون الطلبة وموافقة اللجنة.یتم صرف ھذه المساعدة بتنسیب من ع •

 ):١٥( المادة

  بقرار من لجنة صندوق الطلبة وفقًا للسیاسة العامة التي یرسمھا مجلس العمداء.تصرف المنح والقروض وأجور التشغیل 

 ):١٦( المادة

 یتولى عمید شؤون الطلبة تنفیذ قرارات صندوق الطلبة.

  التعلیمات التنفیذیة لصندوق الطلبة في الجامعة األردنیة المعمول بھ في الجامعة الھاشمیة* 
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 نظام التأمین الصحي
 تعلیمات التأمین الصحي لطلبة الجامعة الھاشمیة

 )٢٤/١٠/٢٠٠٥) بتاریخ (٦/٢٠٠٦) الصادرة عن مجلس العمداء في اجتماعھ رقم (٢٠٠٦) لسنة (٣رقم (

 

 ):١المادة (

  تاریخ إقرارھا.تسمى ھذه التعلیمات "تعلیمات التأمین الصحي" لطلبة الجامعة الھاشمیة ویعمل بھا من 

 ):٢المادة (

 یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المخصصة لھا فیما یلي إال إذا دلت القرینة على غیر ذلك:

 الجامعة الھاشمیة. الجامعة:

 رئیس الجامعة. الرئیس:

 األردنیة الرسمیة. امعاتمستشفیات وزارة الصحة والمراكز الصحیة التابعة لھا والخدمات الطبیة الملكیة والج المستشفى:

 الطالب المسجل في الجامعة لنیل أي درجة أو شھادة علمیة والمسدد للرسوم الجامعیة لذلك الفصل. المشترك:

 واألدویة. الخدمة الطبیة التي تقدم وتشمل الفحص السریري والمخبري والشعاعي والعملیات الجراحیة المعالجة:

 ن الصحي.رسم االشتراك المقرر للتأمی الرسم:

 لجنة التأمین الصحي بالجامعة. اللجنة:

 ):٣المادة (

 یكون اإلشتراك في التأمین الصحي إجباریًا لجمیع طلبة الجامعة المسجلین  فیھا (بما في ذلك الفصل الصیفي). -أ 

لیوم الطالب وینتھي في ایشمل التأمین الصحي لكل فصل، المدة الواقعة بین أول یوم لبدایة الفصل الدراسي الذي سجل فیھ  -ب

 السابق لبدایة الفصل

 الذي یلیھ، شریطة تسدیده للرسوم الجامعیة ورسوم التأمین الصحي.

  إذا تأخر المشترك في دفع الرسوم المقررة یكون تأمینھ ساریًا اعتبارًا من تاریخ دفع رسم االشتراك. -ج

 ):٤المادة (

 یحدد الرسم على الوجھ التالي:

 أردنیة لكل فصل دراسي لطلبة البرنامج العادي.) دنانیر ٧( -أ

 ) دوالر لكل فصل دراسي لطلبة البرنامج الدولي.٥٢،٥( -ب

 یدفع الرسم مقدمًا مع الرسوم الجامعیة وال یجوز استرداده. -ج

 ال یعفى أي طالب من الرسم مھما كانت األسباب. -د

  ):٥المادة (

  الجامعیة الساریة المفعول في الفصل الذي یراجع أو یتعالج فیھ المشترك.تتم المراجعات والمعالجات بموجب الھویة 

 ):٦المادة (

 تشمل المعالجة وفق أحكام ھذه التعلیمات مــا یلي:

 المعاینة والعالج في عیادة الطلبة داخل الجامعة. -أ

عة المعالج بموجب النموذج المقرر لھذه المعالجة في المستشفى الذي یتم تحویل المشترك إلیھ رسمیًا من طبیب عیادة الجام -ب

 الغایة.

) من ھذه التعلیمات تغطي الجامعة نفقات المعالجة في مستشفیات ١١،١٠مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادتین ( -ج

 ) من نفقات المعالجة في مستشفیات الجامعات األردنیة الرسمیة والخدمات الطبیة الملكیة.%٥٠وزارة الصحة و (

  مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من ھذه المادة یراجع المشترك في الحاالت الطارئة والمستعجلة وخارج أوقات الدوام -د

 الرسمي أقرب مركز صحي أو مستشفى من مراكز ومستشفیات وزارة الصحة.

عیادات ومراكز ومستشفیات وزارة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من ھذه المادة تنحصر معالجة أمراض األسنان في  -ھـ 

 الصحة.
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تركیب األطراف الصناعیة، "ویستثنى من ذلك" اإلصابات أثناء القیام بأي عمل یكلف بھ الطالب رسمیًا أثناء الدراسة أو  -ط 

 التدریب.

اللجان الطبیة المعتمدة العالج خارج األردن إال إذا كان المشترك في مھمة رسمیة للجامعة وبموجب تقریر من قبل لجنة من  -ي

 بموافقة رئیــس الجامعة على ذلك.

 معالجة األمراض المزمنة السابقة على التحاق المشترك بالجامعة. -ك

 المعالجة التي تتم لدى المستشفیات الخاصة أو لدى أطباء القطـــاع الخاص. -ل

 ـر بصورة قانونیة.الحوادث القضائیة التي یتحمل مسؤولیتھا ونفقات معالجاتھا الغیـــ -م

 اإلصابات الناتجة عن مشاجرات ومشاكل ثبت للجامعة مسؤولیـــة المشترك فیھا. -ن

 اإلصابة الناجمة عن االیذاء الذاتي سواء كان المشترك سلیمـــًا أو مختًال عقلیًا. -س

  ین الصحي الفصـلي واالشتراك فیھ.اإلصابة أو المرض الناشىء قبل دفع رسم التأم -ع

  ):٧المادة (

تكون اإلقامة في المستشـفى لجمیـع المشـتركین فـي الدرجـة الثالثــة وفـي حال عدم توافر أسرة في الدرجة الثالثة تتحمل الجامعـة 

علــى أ فـــرق التكالیـــف للدرجة الثانیة فقط إلى أن ُیشغر أسّرة في الدرجة الثالثـة فـي حـال رغبـة المشـــترك اإلقامـــة بدرجـــة

  .فیتحمــل المشــترك دفــع فــرق التكــالیف حسب لوائح المستشفى

  ):٨المادة (

تكـون المعالجـة للمشـترك فقـط وال یجـوز لـھ إعطـاء الھویـة الجامعیــة ألي شخص آخر وكل مشترك یسـيء اسـتعمال ھـذه 

  .الھویـة یعـرض نفسـھ للمساءلة القانونیة والتأدیبیة والمالیة

  ):٩مادة (ال

   :ال یشمل التأمین الصحي للطلبة الحاالت التالیة

  .معالجة اإلدمان على الكحول والخدرات -أ

     الجراحـة التجمیلیـة أو معالجتھـا ویسـتثنى مـن ذلـك اإلصـابات أثنـاء القیـام بأي عمل یكلف بـھ الطالـب رسـمیًا أثنـاء  -ب

  .تكـــون االصابة ناتجة عن االھمالالدراسـة أو التـدریب شـریطة أن ال 

الفحوصـات والمعالجـات الطبیـة االختیاریـة، كصـناعة األسـنان أو تركیبھـا أو زراعتھـا أو تلبیسـھا أو تقویمھـا، وتركیـب  -ج

ــزة ــع األجھالنظـارات الطبیـة أو العدسـات الالصقة أو االجھزة البصریة أو تصحیح البصـر أو وسـائل السـمع والنطـق وجمی

الطبیــة ومـــا یــدخل فــي عـــدادھا ویســتثنى مــن ذلـــك اإلصابات أثناء القیام بأي عمل یكلف بھ المشترك رسـمیًا أثنـاء 

  .الدراسـة أو التدریب شریطة أن ال تكون االصابة ناتجة عن االھمال

  .معالجة العقم وموانع الحمل أو الوالدة أو اإلجھاض -د 

  .الخدمات الخاصة وغیر الطبیة التـي یقـدمھا المستشـفى كـالھواتف والبوفیـھ وُمرافق المریض وما یدخل في عدادھا -ھـ 

ھا ب حـــوادث الســـیارات باســـتثناء مـــا یحصـــل منھـــا أثنـــاء ممارســـة المشـــترك للنشاطات التي تنظمھا الجامعة أو تكلفھ -و

  .رسمیًا

ـباب والشــامبو والــدھونات الخاصــة بالوقایــة مــن أشــعة الشــمس ومعجون األسنان ومبیضات البشرة ومواد حــب الشـ -ز

  .التجمیل

  .المطاعیم بأنواعھا، بإستثناء ما یعرض على اللجنة وتوافق علیھ -ح

  تركیـب األطـراف الصـناعیة، "ویسـتثنى مــن ذلــك" االصـابات أثنـاء القیـام -ط 

 .معالجة االمراض المزمنة السابقة على التحاق المشترك بالجامعة -ك

 .المعالجــة التــي تــتم لــدى المستشــفیات الخاصــة أو لــدى أطبــاء القطــــاع الخاص -ل

 .الحوادث القضائیة التي یتحمل مسـؤولیتھا ونفقـات معالجاتھـا الغیــــر بصـورة قانونیة -م

 .ة عن مشاجرات ومشاكل ثبت للجامعة مسؤولیــة المشترك فیھااالصابات الناتج -ن

 .االصابة الناجمة عن االیذاء الذاتي سـواء كـان المشـترك سلیمــًا أو مخـتًال عقلیًا -س

  االصــابة أو المــرض الناشــىء قبــل دفــع رســم التــأمین الصــحي الفصـــلي -ع
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  ةأحكام عام  
  

 ):١٠المادة (

 تعتمد الئحة األجور الطبیة الصادرة عن نقابة األطباء والمعتمدة من وزارة الصحة. -أ

) ألف دینار في السنة الجامعیة ١٠٠٠تكون مساھمة الجامعة في نفقات االستشفاء لمعالجة أي مشترك بما ال یزید على ( -ب

  الواحدة في جمیع الحاالت.

 ):١١المادة (

  علیھا نصوص ھذه التعلیمات إلى الرئیس للبت فیھا. تحال جمیع الحاالت التي ال تنطبق

 ):١٢المادة (

 تراعى األسس التالیة عند اعتماد تقاریر اإلجازات المرضیة للطلبة:

عند الحاجة ألي مراجعة أو رأي طبي لطلبة الجامعة، على الطالب مراجعة عیادة الطلبة التابعة للجامعة خالل أوقات الدوام   -أ

 الرسمي.

الخدمات الطبیة  الحاالت الطارئة، وفي غیر أوقات الدوام الرسمي، یراجع الطالب مراكز أو مستشفیات وزارة الصحة أوفي   -ب

 الملكیة أو الجامعات األردنیة.

عند حصول الطالب على أي تقریر طبي أو إجازات مرضیة ال تعتبر التقاریر أو اإلجازات قانونیة ما لم تكن معتمدة من   -ج

 دة الجامعة خالل فترة ال تزید على أسبوع.طبیب عیا

  یعتبر الیوم األول من اإلجازة الصادرة عن القطاع الخاص قانونیًا على أن یراجع الطالب بعد ذلك طبیب العیادة لتقییم حالتھ. -د

قرر ذلك بعملیة طارئة أو یجب أن ال تزید اإلجازات التي یمنحھا األطباء العاملون في المستشفیات على ثالثة أیام إال إذا ت -ھـ 

 تقریر لجنة لوائیة أو من اللجان المعتمـدة.

بخصوص اإلمتحانات النھائیة یشترط في العذر المرضي الذي یؤدي إلى تغیب الطالب عن االمتحانات النھائیة أن یكون صادرًا  -و

ة  وأن یكون مختومًا بالخاتــم الرسمي وال عن طبیب الجامعة أو من عیادات ومستشفیات وزارة الصحة أو الخدمات الطبیة الملكی

  تقبل األعذار الصادرة من مستشفیات خاصة أو أطبـاء القطاع الخاص.

 ):١٣المادة (

) من قیمة العالج الذي یصرف لھ بموجب الوصفة الطبیة الصادرة عن طبیب العیادة أو الذي یصرف لھ %١٠یتحمل المشترك (

  لجامعي.من قبل المركز الصحي داخل الحرم ا
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 نظام تأدیب الطلبة
  

  تأدیب الطلبة في الجامعة الھاشمیة

  ٢٠٠٣ ) لسنة١٠٧نظام رقم (

 

   ):١(المادة

  .), ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة٢٠٠٣الھاشمیة لسنة یسمى ھذا النظام (نظام تأدیب الطلبة في الجامعة   

   ):٢ادة(مال

  . تسري أحكام ھذا النظام على جمیع الطلبة المسجلین في الجامعة  

  ):٣المادة (

 : ي ھذا النظامفتعتبر األعمال التالیة مخالفات تأدیبیة تعرض الطالب الذي یرتكب أیًا منھا للعقوبات التأدیبیة المنصوص علیھا 

  االمتناع المدبر عن حضور المحاضرات أو المشاركة في األنشطة واألعمال الجامعیة األخرى، التي تقتضي األنظمة  -أ

 .المواظبة علیھا، أو التحریض على مثل ھذا االمتناع   

 .افره فیھالغش أو محاولة الغش في االمتحان أو اإلخالل بنظام االمتحان، أو بالھدوء الواجب تو -ب

  أي فعل ماس بالشرف أو الكرامة أو األخالق، أو مخل بحسن السیرة والسلوك، أو من شانھ اإلساءة إلى سمعة الجامعة أو  -ج

 .العاملین فیھا، في أي نشاط تقوم بھ الجامعة، أو أي مناسبة تشارك فیھا داخل الجامعة أو خارجھا    

  ركة فیھ من غیر موافقة مسبقة من الجھات المختصة في الجامعة، أو االشتراك في أي إقامة أي تنظیم داخل الجامعة أو المشا -د

 .نشاط جماعي مخل باألنظمة أو التعلیمات أو القرارات النافذة في الجامعة    

خطیة    ة استعمال مباني الجامعة ومرافقھا، على اختالف أنواعھا، لغیر األغراض التي أعدت لھا أو دون الحصول على موافق -ھـ

 .مسبقة من الجھات المختصة في الجامعة

 .إدخال أي مواد یمكن استخدامھا لغرض غیر مشروع -و

  توزیع النشرات، أو إصدار جرائد، أو إلصاق ملصقات على اختالف أنواعھا وأشكالھا وأغراضھا على مباني الجامعة أو  -ز

  على موافقة خطیة مسبقة من الجھات المختصة في الجامعة، أو إساءة مرافقھا، أو جمع التواقیع أو التبرعات، دون الحصول     

 .استعمال الموافقة الممنوحة لممارسة األنشطة المذكورة    

 .توجیھ أي إھانة أو إساءة لعضو ھیئة التدریس، أو ألي شخص من العاملین أو الطلبة في الجامعة، أو ألي زائر لھا -ح

 .المنقولة أو غیر المنقولة، أو إساءة استخدامھا أو سرقتھا أو التھدید بإتالفھا إتالف أي من ممتلكات الجامعة -ط

 . التزویر في الوثائق الجامعیة أو االحتیال في الحصول علیھا واستعمال ھذه الوثائق ألي أغراض جامعیة -ي

  المحاضرات وعقد االمتحانات أو  اإلخالل بالنظام واالنضباط وحسن سیر الدراسة في الجامعة وبالقواعد المتبعة أثناء -ك

 .الندوات أو األنشطة التي تقام داخل الجامعة    

 .انتحال شخصیة غیره في أمور لھا عالقة بالجامعة وشؤونھا -ل

 .حمل السالح المرخص وغیر المرخص وبمختلف أنواعھ داخل الحرم الجامعي -م

  معتقدات البلد، أو الدعوة إلى التنظیم والعمل الحزبي داخل حرم اإلساءة إلى الوحدة الوطنیة قوال وفعال، أو المساس ب -ن

 .الجامعة، أو إلى أفكار سیاسة أو إقلیمیة أو الترویج لھا    

 .إعطاء وثائق وھویات جامعیة للغیر بقصد استعمالھا بطریقة غیر مشروعة -س

  أو مشاجرات ضد الطلبة أو أشخاص داخل  التحریض أو االتفاق مع الطلبة أو أشخاص آخرین على ارتكاب أعمال عنف -ع

 .الجامعة    

   ):٤المادة (

  ) من ٣( تحدد العقوبات التأدیبیة التي یجوز فرضھا على الطالب الذي یرتكب أي من المخالفات المنصوص علیھا في المادة -أ

 :ھذا النظام على النحو التالي

 .اإلخراج من قاعة المحاضرات -١

 .التنبیھ الخطي -٢
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 .الحرمان من حضور بعض أو كل محاضرات المادة التي یخل الطالب بالنظام أثناء تدریسھا -٣

 .اإلنذار بدرجاتھ الثالث: األول والمزدوج والنھائي -٤

  الحرمان، لفصل دراسي أو أكثر، من االستفادة من الخدمات التي یقدمھا مرفق أو أكثر من المرافق الجامعیة التي ترتكب  -٥

 .مخالفةفیھا ال    

 .الحرمان لفصل دراسي أو أكثر، من ممارسة نشاط أو أكثر من األنشطة الطالبیة التي ترتكب المخالفة في أثناء ممارستھا -٦

 .إیقاف المنحة أو الحرمان من القروض، أو التشغیل لفصل دراسي أو أكثر -٧

 المخالفة.إلغاء التسجیل لمادة أو أكثر من مواد الفصل الدراسي الذي تقع فیھ  -٨

  الفصـل المـؤقت مـن الجامــعة لمــدة فصـل دراسي أو أكثر، وال یعتبر الفصل الصیفي فصال دراسیا لھذه الغایة، وال  -٩

  یسمح للطالب المفصول بالدراسة في ھذا الفصل، كما ال تحتسب للطالب المواد التي درسھا في أي معھد عال أو جامعة      

  .أثناء مدة العقوبة     

 .اعتباره راسبا في مادة أو أكثر -١٠

 .الفصل النھائي من الجامعة -١١

 .إلغاء قرار منح الشھادة إذا تبین أن ھنالك عملیة تزویر، أو احتیال في الوثائق أو إجراءات الحصول على الشھادة ومنحھا -١٢

  .تعلیق منح الدرجة بما ال یتجاوز فصلین دراسیین -١٣

  .المتلفة یوم وقوع التلف للشيء أو األشیاءمن ممتلكات الجامعة، فیستوفى منھ ما ال یقل عن مثلي بدل المثل  إذا اتلف الطالب أیًا -ب

  .یجوز الجمع بین عقوبتین تأدیبیتین أو أكثر من العقوبات المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة -ج

  ):٥المادة (

  أو االختبار متلبسًا فتوقع علیھ العقوبات التالیة مجتمعة:إذا ضبط الطالب في أثناء تأدیة االمتحان  -أ

  اعتباره راسبًا في ذلك االمتحان أو االختبار. -١

  إلغاء تسجیلھ في بقیة المواد المسجل لھا في ذلك الفصل. -٢

  فصلھ من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد، یلي الفصل الذي ضبط فیھ -٣

  في األحوال األخرى للغش، أو الشروع فیھ، أو المساعدة علیھ، یحال الطالب مرتكب المخالفة لى لجنة التحقیق المختصة   -ب

  للتوصیة بإیقاع العقوبة المناسبة علیھ.

  ھذا  لإذا أكتشف الغش في االمتحان أو االختبار في أي وقت بعد انتھائھ فال یعفي مرتكبھ من المسؤولیة التأدیبیة، ویحا -جـ

  الطالب إلى لجنة التحقیق المختصة للتوصیة بإیقاع العقوبة المناسبة علیھ.     

  توقع على الطالب الذي تقدم لالمتحان أو االختبار بدًال من طالب آخر العقوبات التالیة: -د

  إلغاء تسجیلھ في ذلك الفصل. -١

  ذي یلي الفصل الذي ضبط فیھ.فصلھ من الجامعة لمدة فصلین دراسیین اعتبارًا من الفصل ال -٢

  إذا كان الشخص الذي دخل قاعة االمتحان أو االختبار من غیر طلبة الجامعة فیحال إلى الجھات القضائیة المختصة. -ھـ

  ):٦المادة (

  اعتباره راسبًا في تلك المادة.  -١

امتحان أو اختبار بدًال منھ العقوبات التالیة إلغاء تسجیلھ توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر أو شخص آخر على تأدیة 

  مجتمعة:

  في بقیة المواد المسجلة في ذلك الفصل. -٢

  فصلھ من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد یلي الفصل الذي ضبط فیھ. -٣

 ):٧المادة (

  .ال یحق للطالب المحال إلى التحقیق أن ینسحب من الدراسة قبل انتھاء التحقیق معھ -أ

 .إجراءات تخریج الطالب إلى حین البت في موضوع المخالفة المرتكبةتوقف  -ب

 .ال یحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصًال تأدیبیًا مؤقتًا التسجیل في الفصل الصیفي الذي یسبق الفصل الذي فصل فیھ -ج

 .أو معھدال تحتسب للطالب المفصول فصًال مؤقتًا أي مواد یدرسھا خالل مدة فصلھ في أي جامعة  -د

    ):٨المادة (

  یؤلف مجلس الكلیة خالل الشھر األول من كل سنة دراسیة، ولمدة سنة قابلة للتجدید، لجنة التحقیق في المخالفات التي  -١
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  یرتكبھا الطلبة داخل مباني الكلیة، من ثالثة من أعضاء ھیئة التدریس فیھا، ویسمى أحدھم رئیسًا لھا، ویبلغ رئیس الجامعة     

 .وعمید شؤون الطلبة بأسماؤھم    

 

  یتولى عمید الكلیة إحالة المخالفات التي ترتكب في كلیتھ إلى ھذه اللجنة، للتحقیق فیھا وتنسیب العقوبة المناسبة، وذلك مع  -٢

 .) من ھذا النظام١١مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (    

     یؤلف عمید شؤون الطلبة بعد التشاور مع العمید المختص خالل الشھر األول من كل سنة دراسیة، لمدة سنة قابلة  -ب    

   للتجدید، لجنة من ثالثة أعضاء من ھیئة التدریس في الجامعة، ومن مدیر الخدمات الطالبیة للتحقیق في المخالفات التي          

  رئیسًا لھا، ویبلغ رئیس الجامعة  لحرم الجامعي، أو في أي نشاط تشارك فیھ الجامعة، ویسمى أحدھمیرتكبھا الطلبة في ا         

  .بأسمائھم         

 ق في ظروف تتعلق بالمصلحة العامةیجوز لرئیس الجامعة، في حاالت خاصة وعند الضرورة، تشكیل لجان خاصة للتحقی -جـ

 .للجامعة

   ):٩المادة (

خالل الشھر األول من كل سنة دراسیة، لمدة سنة قابلة للتجدید، لجنة تأدیب للطلبة برئاسة عمید شؤون الطلبة، یؤلف مجلس العمداء 

وعضویة عمید الكلیة التي یتبعھا الطالب، وثالثة من أعضاء ھیئة التدریس للنظر في تنسیبات لجان التحقیق في مخالفات الطلبة 

ن عمداء الكلیات حسب مقتضى الحال ولمجلس العمداء في حاالت خاصة أن یستبدل المحالة إلیھا من عمید شؤون الطلبة أو م

 .برئیس مجلس التأدیب رئیسًا آخر لمدة محدودة

    ):١٠المادة (

على لجان التحقیق ومجلس التأدیب البت في القضایا المحالة إلیھ خالل مدة ال تتجاوز أربعة عشر یومًا من تاریخ إحالتھا من  -أ

 صة ولرئیس الجامعة تمدیدھا إن اقتضت الظروف ذلك، وعلى الطالب المخالف المثول أمامالجھات المخت

لجنة التحقیق أو مجلس التأدیب خالل ھذه المدة وللجان التحقیق ومجلس التأدیب الحق في إصدار العقوبة غیابیًا إذا لم یمثل 

  .یةالطالب المخالف بعد تبلیغھ عن طریق اإلعالن في كلیتھ للمرة الثان

 

إذا انتھت المدة المحددة ألي لجنة من لجان التحقیق ومجلس التأدیب، تستمر ھذه اللجنة في ممارسة صالحیاتھا إلى أن تشكل    -ب

 .لجان جدیدة، أو مجلس جدید یحل محلھا

    ):١١المادة (

  -:تحدد صالحیات إیقاع العقوبات التالیة على الطلبة على النحو التالي

) من الفقرة (أ) من ٣) و(٢) و(١( أو من یدرس المادة، إیقاع أي من العقوبات المنصوص علیھا في البنود لعضو ھیئة التدریس -أ

) من ھذا النظــام دون تحقیــق، شریطة أن ال یؤدي حرمان الطالب من المحاضرات، أو إخراجھ منھا في ھذه الحالة، ٤المادة (

  .من العمیدإلى حرمانھ من دخول االمتحان النھائي إال بقرار 

), من ھذا النظام ٤) الواردة في الفقرة (أ) من المادة(٨إلى  ٢لعمید الكلیة إیقاع أي العقوبات المنصوص علیھا في البنود من (  .ب

  .على مرتكبي المخالفات التي تقع داخل كلیتھ، أو المرافق التابعة لھا

) الواردة في الفقرة (أ) من المادة ٦) و(٥) و(٤) و(٢( بنودلعمید شؤون الطلبة إیقاع أي من العقوبات المنصوص علیھا في ال -ج

) من ھذا النظام على مرتكبي المخالفات التي تقع في الحرم الجامعي خارج مباني الكلیات، أو خالل األنشطة التي تقوم بھا ٤(

 .الجامعة خارج الحرم الجامعي

    ذا النظام، یتولى عمید الكلیة، أو عمید شؤون الطلبة، حسب ) من ھ٤للغایات المنصوص علیھا في الفقرة (ب) من المادة ( -د

  .مقتضى الحال، تحدید مثلي بدل المثل للشيء المتلف، وذلك بناء على تنسیب اللجنة المختصة    

  .إلیھا) من ھذا النظام على مرتكبي المخالفات المحالة ٤( للجنة التأدیب إیقاع أي من العقوبات المنصوص علیھا في المادة -ھـ

  ):  ١٢المادة (

) من ھذا النظام في حالة ٤لرئیس الجامعة، دون الرجوع إلى لجان التحقیق، إیقاع أي من العقوبات المنصوص علیھا في المادة (

حدوث اضطرابات، أو إخالل بالنظام یتسبب عنھ عدم انتظام الدراسة، أو مشاجرات أو شغب أو اعتداء على ممتلكات الجامعة، أو 

 تھدد بذلك مما یستدعي البت السریع، ویبلغ رئیس الجامعة قراراتھ لمجلس العمداء في أول جلسة لھ.حالة 

    ):١٣المادة (
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) من ھذا النظام نھائیة، باستثناء ١١تكون القرارات التأدیبیة الصادرة بإیقاع العقوبات على الطالب، وفقًا ألحكام المادة (  -أ

 القرارات الصادرة

) من ھذا النظام، إذ یحق ٤) من الفقرة (أ) من المادة (١١) و(١٠) و(٩) و(٨المنصوص علیھا في البنود(بالحكم بالعقوبات 

 للطالب الذي

تفرض علیھ أي من تلك العقـوبات أن یتظلم من القرار الصادر بحقھ إلى رئیس الجامعة لعرضھ على مجلس العمداء خالل 

 .خمسة عشر یومًا من تاریخ تبلیغھ القرار

رئیس الجامعة التظلم إلى مجلس العمداء التخاذ القرار المناسب بشأنھ خالل خمسة عشر یومًا من تاریخ إحالتھ إلیھ من  یحیل   -ب

 .رئیس الجامعة

    ):١٤المادة (

إذا تبین ألي سلطة تملك صالحیة تأدیبیة للطلبة، بمقتضى أحكام ھذا النظام، أن المخالفة التي أسندت للطالب المحال إلیھا   .أ

أدیب تنطوي على جریمة جزائیة، فیترتب علیھا إیقاف إجراء التأدیب، وٕاحالة الطالب مع محاضر التحقیق بقرار من للت

 .الرئیس إلى المدعي العام المختص، أو المحكمة المختصة للسیر في القضیة وفقًا ألحكام القانون

الفقرة (أ) من ھذه المادة، أو الحكم بعدم مسئولیتھ  أن تبرئة الطالب من الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده، بمقتضى أحكام  .ب

عما أسند إلیھ، ال تحول دون اتخاذ اإلجراءات التأدیبیة الالزمة بحقھ، بمقتضى أحكام ھذا النظام، عن المخالفة التي ارتكبھا، 

  وفرض العقوبة التأدیبیة المناسبة علیھ إذا أدین بھا.

    ):١٥المادة (

 التعلیمات الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا النظام.یصدر مجلس العمداء 
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   الجامعة الھاشمیة

 

 كلیة الطب البشري 

 

 مجمع ابن سینا الطبي
 

  

  ٥٣٥٩/٥٣٦٠فرعي  ٣٩٠٣٣٣٣/٠٥: ھاتف

  

  ٣٩٠٣٣٦٩/٠٥ – ٣٩٠٣٣٥٢/٠٥فاكس: 

  

  ١٣١١٥الرمز البریدي  - ١٥٠٤٥٩االردن/ الزرقاء/ ص ب: 

 

  med@hu.edu.joالبرید االلكتروني:
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