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 ٔصف انجشَبيذ األكبدًٚٙ 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 احبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويص

 

 رح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟٚسا اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 /عبِؼخ وزثالءاٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌزطج١م١خ و١ٍخ  / اٌّزوش  ؼٍّٟاٌمسُ اٌ .2

اٚ  اسُ اٌجزٔبِظ األوبد٠ّٟ .3

  إٌّٟٙ
 اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌزطج١م١خو١ٍخ 

 ج١خ رطج١م١خ/ رح١ٍالد ِزظ١خ/صحخ ث١ئ١خػٍَٛ غثىبٌٛر٠ٛص  اسُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

 :إٌظبَ اٌذراسٟ  .5

 سٕٛٞ/ِمزراد/اخزٜ 
 فصٍٟ

 اٌذراسخ إٌظز٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ اٌّؼزّذ   ثزٔبِظ االػزّبد .6

  ٚاٌّىزجخ ٚاالٔزز١ٔذاٌّسزشفٝ اٌزؼ١ٍّٟ ِخزجزاد  اٌّؤصزاد اٌخبرع١خ األخزٜ  .7

 31/5/2016 ربر٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 :٠ّٟأ٘ذاف اٌجزٔبِظ األوبد .9

رأ١ً٘ غٍجخ اٌمسُ ١ٌىٛٔٛا ١ٍِّٓ ثبٌغٛأت إٌظز٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٌؼذد ِٓ اٌؼٍَٛ األسبس١خ وبالح١بء اٌّغٙز٠خ ٚاٌى١ّ١بء ٚػٍُ  -1

اٌفسٍغخ ٚاألٔسغخ ٚاٌذَ ٚغ١ز٘ب ِٓ اٌؼٍَٛ فعالً ػٓ اٌمذرح ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌزم١ٕبد اٌحذ٠ضخ اٌّسزخذِخ فٟ ِغبي اٌزح١ٍالد 

 ٓ لبػذح ث١بٔبد ػٍٝ ِسزٜٛ ػبٌٟ ِٓ اٌذلخ ٌٍطج١ت ٌٍزؼبًِ ِغ اٌحبٌخ اٌّزظ١خ اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب اٌّز٠ط .اٌّزظ١خ ، ثّب ٠ؤِ

اٌؼًّ ػٍٝ ثٍٛرح شخص١خ ِز١ّشح ٌٍطبٌت ِٓ خالي رط٠ٛز اٌٛػٟ اٌضمبفٟ ٚاالعزّبػٟ ثّب ٠ؤٍ٘ٗ ثؼذ اٌزخزط ِٓ اٌّسبّ٘خ  - -2

 اٌفؼبٌخ فٟ خذِخ ِغزّؼٗ .

ث١ئخ ػ١ٍّخ ِٕبسجخ ألػذاد وٛادر ػٍٝ درعخ ػب١ٌخ ِٓ اٌزخصص )ِبعسز١ز ٚدوزٛراٖ ( ِغ رط٠ٛز لبث١ٍزُٙ اٌؼًّ ػٍٝ إ٠غبد  -3

 فٟ اٌّغبي اٌجحضٟ ثّب ٠سُٙ فٟ رٛف١ز لبػذح ِؼٍِٛبد ػٓ غج١ؼخ األِزاض ِٚسججبرٙب فٟ اٌّغزّغ اٌّحٍٟ .

 ذ ِٓ اٌجحش اٌؼٍّٟ اٌّؼّك .اٌّش٠إٌٝ  رحزبطاٌجحش فٟ اٌّٛاظ١غ اٌحذ٠ضخ ٚرؼز٠ف اٌّشىالد اٌزٟ  -4
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 اٌّطٍٛثخ ٚغزائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جزٔبِظِخزعبد اٌ  .10

   خ١ٌّؼزفال٘ذاف اا-أ     

ّؼزفخ ٚاسؼخ فٟ ػٍَٛ اٌح١بح ٚاٌى١ّ١بء ٚاٌحبسٛة ثّب ٠ّىٓ اٌخز٠ظ ػٍٝ رٛظ١ف رٍه رأ١ً٘ غٍجخ لسُ اٌزح١ٍالد اٌّزظ١ٗ ٌ .1

  ٌّزظ١خ اٌّؼبرف فٟ ِغبي اٌزح١ٍالد ا

ليكونوا ملمين بالجوانب النظرية والعملية لعدد من العلوم االساسية كالعلوم البيئية واالحياء  الصحة البيئيه أهيل طلبة قسمت

المجهرية البيئية, كيمياء البيئة, صحة المجتمع, وتلوث الهواء والتربة والماء, معاملة الماء , معاملة الماء والفضالت والبيئة 

   .غيرهاالمائية و

 

  جزٔبِظاٌخبصخ ثبٌ ١خٌّٙبرارال٘ذاف اا–ة 

 -ٌمسُ اٌزح١ٍالد اٌّزظ١ٗ

 فٟ رحذ٠ذ اٌحبالد اٌّزظ١خ . اٌمذرح ػٍٝ رحذ٠ذ االٔحزافبد اٌغ١ز غج١ؼ١خ فٟ ِسز٠ٛبد ٚغج١ؼخ اٌّؼب١٠ز اٌّسزخذِخ 

 ٌمسُ اٌصحخ اٌج١ئ١ٗ:

ّب ٠ّىٓ اٌخز٠ظ فٟ رٛظ١ف رٍه اٌّؼبرف ٚاٌّٙبراد فٟ ِغبي اوزسبة ِؼزفخ ِٚٙبرح ٚاسؼخ فٟ اٌؼٍَٛ اٌج١ئ١خ اٌصح١خ ث -1

 صحخ اٌج١ئخ .

 اٌمذرح ػٍٝ اوزسبة اٌطزق اٌحذ٠ضخ فٟ اٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ٚاٌزفى١ز إٌمذٞ ٌحبالد اٌزٍٛس اٌج١ئٟ ٚربص١زارٗ اٌّخزٍفخ. -2

ٌفز٠ك اٌج١ئٟ ِٚٙبرح ػزض إٌزبئظ ارشبد٠ب اٌمبث١ٍخ فٟ ادارح اٌّشبر٠غ اٌج١ئ١خ ٚاٌّخبغجبد اٌشف٠ٛخ ٚاٌزحز٠ز٠خٚاٌؼًّ ظّٓ ا-3

 اٚ فٟ إٌذٚاد ٚاٌّؤرّزاد اٌصح١خ اٌج١ئ١خ.

  رط٠ٛز ٚفُٙ اٌمعب٠ب االخالل١خ ٚاالعزّبػ١خ فٟ اٌؼًّ اٌج١ئٟ ٚاٌصحٟ. -4

 اٌمذرح ػٍٝ رحذ٠ذ ػٛاًِ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ ٚربص١زارٙب ػٍٝ صحخ االٔسبْ ِٚب ٠ح١ػ ثٗ. -5

 

 ٍُ غزائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼ     

 لحل المشاكل العممية  تزويد الطمبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعمقة بمخرجات التعميم السابقة لممهارات , -

 المختبرات التابعة لممستشفيات التعميميةتطبيق المواضيع المدروسة نظريًا عمى المستوى العممي في مختمف   -

 . ديميالعممية من قبل الكادر األكامختبرات الزيارة   -

 غزائك اٌزم١١ُ      

 

  امتحانات يومية -
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 .ونهائية فصميةامتحانات  -

 درجات مشاركة ألسئمة المنافسة لممواضيع الدراسية . -

 درجات لمواجبات البيتية . -

 اال٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ-ط

   

 اضبد انًشضٛخ ٔااليشيٍ انتٕصم انٗ انؼالقبد ثٍٛ انًسجج يٓبساد ػًهٛخ تًكٍ انطبنت -1د

 انجٛئّ ٔصحخ االَسبٌ.يٍ انتٕصم انٗ انؼالقبد ثٍٛ  يٓبساد ػًهٛخ تًكٍ انطبنت -2د

 

 

 

 .اٌشخصٟ(األخزٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛر  )اٌّٙبرادٌّٕمٌٛخ ٌزب١ٍ١٘خ اٚا اٌّٙبراد اٌؼبِخ-د 

 جسم االنسان مختمفة النسجة شرائح زجاجية تتضمن مقاطع نسيجية  عدادن الطمبة من ا: تمكي 1د/

 : تمكين الطمبة من اجتياز مقابالت العمل . 2د/

 : تمكين الطمبة من مراقبة صحة البيئة الميحطة باالنسان  3د/

 : تمكين الطمبة من اجتياز اختبارات مهنية تنظم من قبل جهات محمية/إقميمية/دولية . 3د/

 : تمكين الطمبة من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج . 4د/

 ٚاٌزؼٍُ  اٌزؼ١ٍُغزائك          

 متوافقة مع المناهج العالمية المعتمدةريسية وضع مناهج تد -

 التعميمية من اجل اكتساب خبرات تحاكي الواقع ستشفياتالطمبة لمتدريب في م إرسال -

 

 
 

 اٌزخط١ػ ٌٍزطٛر اٌشخصٟ.12

خ ٌؼًّ حٍمبد ٔمبش١خ حذ٠ضخ ٚوذٌه حش ِطبٌجخ اٌطٍجر١ّٕخ اٌمذراد ٌذٜ اٌطٍجخ فٟ اٌجحش ٚاٌزمصٟ ِٓ خالي 

 ػٍٝ اٌّصبدر ٚاٌىزت ٚاٌّغالد وّصذر ٌٍّؼٍِٛبد. غالعاٌطٍجخ ٌإل

 

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚظِؼ١بر اٌمجٛي .13
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 . ِزوشٞ/حست ِزطٍجبد ٚسارح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ

 أُ٘ ِصبدر اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجزٔبِظ.14

 

 اٌّىزجخ اٌّزوش٠خ فٟ اٌغبِؼخ ِٚىزجخ اٌى١ٍخ . -1

 شجىخ اٌّؼٍِٛبد االٔزز١ٔذ. -2

 رغبرة اٌغبِؼبد اٌؼزث١خ ٚاٌؼب١ٌّخ. -3

 إٌّب٘ظ اٌذراس١خ اٌحب١ٌخ. -4
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 يخطظ يٓبساد انًُٓذ

 ٚشرٗ ٔضغ اشبسح فٙ انًشثؼبد انًقبثهخ نًخشربد انتؼهى انفشدٚخ يٍ انجشَبيذ انخبضؼخ نهتقٛٛى

 هى انًطهٕثخ يٍ انجشَبيذيخشربد انتؼ 

انسُخ / 

 انًستٕٖ
 اسى انًقشس سيز انًقشس

 أسبسٙ

 أو اختٛبس٘

 خ ٛانًؼشفاالْذاف 
 ٛخانًٓبساتاالْذاف 

 جشَبيذانخبصخ ثبن
االْذاف انٕرذاَٛخ 

 ٔانقًٛٛخ

تبْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔان

انًٓبساد األخشٖ ) ٔانًُقٕنخ

انًتؼهقخ ثقبثهٛخ انتٕظٛف 

 (ٔانتطٕس انشخصٙ

 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ
انصحخ  قسى 

انفصم      انجٛئٛخ

 االٔل(

 الٔنٗانًشحهخ ا

GCHE10201  اسبسٙ كًٛٛبء ػبيخ                 

ENGL10201 اختٛبس٘ نغخ اَكهٛزٚخ                 

GEBI10202 ٌاسبسٙ ثبٕٚنٕرٙ اَسب                 

PBIO10204 اسبسٙ يجبدئ كًٛٛبء حٛبتٛخ                 

INTH10205 ٌاسبسٙ حقٕق اَسب                 

HUMR10206 اسبسٙ يقذيخ نؼهى انصحخ                 

انفصم انخبَٙ 

 انًشحهخ االٔنٗ

                  اسى انًقشس سيز انًقشس



  
 6انصفحخ 

 
  

 ORGC10207 اسبسٙ كًٛٛبء ػضٕٚخ                 

 MEDT10208 اساسي يصطهحبد طجٛخ                 

 MEDB10209 ٙاساسي ثبٕٚنٕرٙ طج                 

 COIT10210 اختٛبس٘ كٕيجٕٛتش                 

 MEPE10211 اساسي اخالقٛبد طجٛخ                 

 MPHY10212 اساسي فٛزٚبء طجٛخ                 

انفصم االٔل  

انخبَٛخانًشحهخ   

                  اسى انًقشس سيز انًقشس

 ENVS20201  اسبسٙ ػهٕو ثٛئٛخ                 

 BIOD20202 ٕ٘ٛاسبسٙ االحصبء انح                 

 NUTR20203 اسبسٙ انتغزٚخ                 

 ENGLI0202 اختٛبس٘ نغخ اَكهٛزٚخ                 

 COITI0210 تٛبس٘اخ كٕيجٕٛتش                 

 GMIC0205 اسبسٙ احٛبء يزٓشٚخ ػبيخ                 

 ECOL20206 اسبسٙ ػهى انجٛئخ                 
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 SOIS20207 اسبسٙ ػهٕو انتشثخ                 

                  اسى انًقشس سيز انًقشس 

انفصم انخبَٙ 

 انًشحهخ انخبَٛخ

ENVM20208 ٚاسبسٙ خ ثٛئٛخاحٛبء يزٓش                 

 ENVI20209  اسبسٙ تششٚؼبد ثٛئٛخ                 

 WAWT20210  يؼبنزخ يٛبِ ٔيخهفبد

 انًٛبِ
                 اسبسٙ

 PUBH20211 اسبسٙ صحخ يزتًغ                 

 AIRP20204 اسبسٙ تهٕث ْٕاء                 

 ENVC20212  بسٙاس كًٛٛبء ثٛئٛخ                 

 AQUE20213 اسبسٙ ثٛئخ يبئٛخ                 

 ENTOM2021
4 

                 اسبسٙ حششاد طجٛخ

انفصم االٔل 

 انًشحهخ انخبنخخ
                  اسى انًقشس سيز انًقشس

 ENVIM30201 اسبسٙ اداسح يشبسٚغ ثٛئٛخ                 

 OHSM30203  اسبسٙ يُٓٛخصحخ ٔساليخ                 
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 HUAP30204 اسبسٙ تششٚغ ٔفسهزخ                 

 BIOD30205 ٙاسبسٙ تُٕع احٛبئ                 

 RADP30206 ٙاسبسٙ حهٕث اشؼبػ                 

انفصم انخبَٙ 

 انًشحهخ انخبنخخ
                  اسى انًقشس سيز انًقشس

 IHWM30207 خهفبد يؼبنزخ ي

 صُبػٛخ
                 اسبسٙ

 CLCD30208  انتغٛشاد انًُبخٛخ

 ٔانتصحش
                 اسبسٙ

 FOOS30209 اسبسٙ ساليخ تغزٚخ                 

 ENBI30202  ارٓزح ثٛئٛخ

 ٔثبٚهٕرٛخ
                 اسبسٙ

 PLAP30210 اسبسٙ ايشاض َجبد                 

 ENGLI0202 سبَذ قخ َقبشٛخحه                 

 SEMI30211 سبَذ حهقخ َقبشٛخ                 

 HEEL30212  ٙانتؼهٛى انصح

 ٔانقٛبدح انصحٛخ 
                 اسبسٙ
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 EPID30213 اسبسٙ ػهى انٕثبئٛبد                 

انفصم االٔل 

 انًشحهخ انشاثؼخ
                  اسى انًقشس سيز انًقشس

 SOWM40203 ٘اسبسٙ اسكبٌ ثشش                 

 GIRS40202  يُظٕيخGIS ٙاسبس                 

 SOWM40203 اسبسٙ يؼبنزخ يخهفبد صهجخ                 

 PROJ40204 سبَذ يششٔع ثحج                 

 FOST40205 اسبسٙ ػهٕو االغزٚخ ٔتقبَبتٓب                 

 BIOR40206 Bioremediation 
& reclamation 

                 اسبسٙ

انفصم انخبَٙ 

 انًشحهخ انشاثؼخ
                  اسى انًقشس سيز انًقشس

 HOUS40207 اسبسٙ ادايخ                 

 Inhs40208 Industrial 
Hygiene & Safety 

                 اسبسٙ
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 ENIA40209 ٙسٙاسب تقٛٛى االحش انجٛئ                 

 ENVI40210 اسبسٙ سًٕو ثٛئٛخ                 

 QUAL40211 اسبسٙ سٛطشح َٕػٛخ                 

 PROJ40212 Project ٙاسبس                 

قسى انتحهٛالد 

انًشضٛخ انفصم 

 انًشحهخاالٔل 

ٗاالٔن  

                  اسى انًقشس سيز انًقشس

 GCHE10201 ًٛاسبسٙ ٛبء ػبيخ ك                 

 ENGL10201 اختٛبس٘ نغخ اَكهٛزٚخ                 

 GEBI10202 ٌاسبسٙ ثبٕٚنٕرٙ اَسب                 

 PBIO10204 اسبسٙ يجبدئ كًٛٛبء حٛبتٛخ                 

 INTH10205 ٌاسبسٙ حقٕق اَسب                 

 HUMR10206 اسبسٙ خيقذيخ نؼهى انصح                 
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                  اسى انًقشس سيز انًقشس 

 ORGC10207 اسبسٙ كًٛٛبء ػضٕٚخ                 

 MEDT10208 اساسي يصطهحبد طجٛخ                 

 MEDB10209 ٙاساسي ثبٕٚنٕرٙ طج                 

 COIT10210 اختٛبس٘ كٕيجٕٛتش                 

 MEPE10211 اساسي اخالقٛبد طجٛخ                 

 MPHY10212 اساسي فٛزٚبء طجٛخ                 

انفصم االٔل 

 انًشحهخ انخبَٛخ
                  اسى انًقشس سيز انًقشس

 IMMW20101 يُبػخ                  

 ANAH20102 تششٚح اَسزخ                  

 LABP20103 ٚخيٓبسح يختجش                  

 PHYS20104 فسهزخ                  
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 PBIO0105 اساسي يجبدئ احٛبء يزٓشٚخ                 

 ANAC20106 اساسي كًٛٛبء تحهٛهٛخ                 

انفصم انخبَٙ 

 انًشحهخ انخبَٛخ
                  اسى انًقشس سيز انًقشس

 CBIO20107 اساسي كًٛٛبء سشٚشٚخ                 

 NUTR20108 اساسي تغزٚخ                 

 MMIC20109 اساسي احٛبء يزٓشٚخ طجٛخ                 

 PATH20110  ػهى االيشاض

 انفسهزٛخ
                 اساسي

 BIOS20111 اساسي احصبء                 

 CLIM20112 اساسي يُبػخ سشٚشٚخ                 

 ENLA20113 اساسي نغخ                 

انفصم االٔل 

 انًشحهخ انخبنخخ
                  اسى انًقشس سيز انًقشس
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MITO30101 اساسي سًٕو                 

 DIBI30102 اساسي كًٛٛبء تشخٛصٛخ                 

 HEMA30103 اساسي ػهى انذو 
                

 MOBI30104 اساسي ٚئٙثبٕٚنٕرٙ رز 
                

 MEEN30105 اساسي حششاد طجٛخ 
                

انفصم انخبَٙ 

 انًشحهخ انخبنخخ
                  اسى انًقشس سيز انًقشس

 HISP30106 اساسي اَسزخ يشضٛخ 
                

 MVIO30107 اساسي فبٚشٔسبد طجٛخ 
                

 MEPA30108 اساسي طفٛهٛبد طجٛخ 
                

 EPID30109  اساسي ٔثبئٛبد 
                

 SERE30110 اساسي ػهى االيصبل                 
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 GEEN30111  اساسي ُْذسخ ٔثبئٛخ                 

 ENLA30112 ساند نغخ                 

انفصم االٔل 

 انًشحهخ انشاثؼخ
                  ًقشساسى ان سيز  انًقشس

 BLBA40101 اساسي ثُك انذو 
                

 LABM40102 اساسي اداسح يختجش 
                

 MEB 1 40103  اساسي 1ثكتشٚب يشضٛخ 
                

 AIAT40104  تقُٛبد يختجشٚخ

 يتطٕسح 
 اساسي

                

 REPR40105 ساند يششٔع ثحج 
                

 ENDC40106 اساسي ػهى انغذد 
                

 FOSA40107 اساسي ساليخ اغزٚخ                 

انفصم انخبَٙ 

 انًشحهخ انخبَٛخ
                  اسى انًقشس سيز انًقشس
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                  1ثكتشٚب يشضٛخ   

                  ايشاض ٔساحٛخ  

                  فطشٚبد طجٛخ  

                  َبَٕتٕكُٕنٕرٙ  

                  يضبداد حٛبتٛخ  

                  يششٔع ثحج  
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 ًٕرد ٔصف انًقشسَ

 ٔصف انًقشس

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌزطج١م١خ اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

   لسُ اٌزح١ٍالد اٌّزظ١خ ٟ / اٌّزوشؼٍّاٌمسُ اٌ .2

  اسُ / رِش اٌّمزر .3

 ػٍّٟ ٚٔظزٞ أشىبي اٌحعٛر اٌّزبحخ .4

 فصٍٟ اٌفصً / اٌسٕخ .5

 75 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذراس١خ  .6

 17/5/2116 ربر٠خ إػذاد ٘ذا اٌٛصف  .7

 أ٘ذاف اٌّمزر .8

رأ١ً٘ غٍجخ اٌمسُ ١ٌىٛٔٛا ١ٍِّٓ ثبٌغٛأت إٌظز٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٌؼذد ِٓ اٌؼٍَٛ األسبس١خ وبالح١بء اٌّغٙز٠خ ٚاٌى١ّ١بء ٚػٍُ  -1

ٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌزم١ٕبد اٌحذ٠ضخ اٌّسزخذِخ فٟ ِغبي اٌزح١ٍالد اٌفسٍغخ ٚاألٔسغخ ٚاٌذَ ٚغ١ز٘ب ِٓ اٌؼٍَٛ فعالً ػٓ اٌمذرح ػ

 اٌّزظ١خ ، ثّب ٠ؤِٓ لبػذح ث١بٔبد ػٍٝ ِسزٜٛ ػبٌٟ ِٓ اٌذلخ ٌٍطج١ت ٌٍزؼبًِ ِغ اٌحبٌخ اٌّزظ١خ اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب اٌّز٠ط .

  ا يؤىلو بعد التخرج من ادلسامهة الفعالة يف خدمة رلتمعو .العمل على بلورة شخصية متميزة للطالب من خالل تطوير الوعي الثقايف واالجتماعي مب - -2

ي مبا يسهم يف توفري قاعدة معلومات العمل على إجياد بيئة علمية مناسبة ألعداد كوادر على درجة عالية من التخصص )ماجستري ودكتوراه ( مع تطوير قابليتهم يف اجملال البحث --3
  مع احمللي .عن طبيعة األمراض ومسبباهتا يف اجملت

 البحث يف ادلواضيع احلديثة وتعريف ادلشكالت اليت حتاتج اللىادلزيد من البحث العلمي ادلعمق . - 4

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرهناً عما إذا كان

 البرنامج.

 ٚغزائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمزرخزعبد اٌِ.11
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 خ١اٌّؼزفاال٘ذاف  -أ

بسٛة ثّب ٠ّىٓ اٌخز٠ظ ػٍٝ رٛظ١ف رٍه ّؼزفخ ٚاسؼخ فٟ ػٍَٛ اٌح١بح ٚاٌى١ّ١بء ٚاٌحرأ١ً٘ غٍجخ لسُ اٌزح١ٍالد اٌّزظ١ٗ ٌ -

  اٌّؼبرف فٟ ِغبي اٌزح١ٍالد اٌّزظ١خ 

١ٌىٛٔٛا ١ٍِّٓ ثبٌغٛأت إٌظز٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٌؼذد ِٓ اٌؼٍَٛ االسبس١خ وبٌؼٍَٛ اٌج١ئ١خ ٚاالح١بء  اٌصحخ اٌج١ئ١ٗ أ١ً٘ غٍجخ لسُر

ٚاٌّبء، ِؼبٍِخ اٌّبء ، ِؼبٍِخ اٌّبء ٚاٌفعالد اٌّغٙز٠خ اٌج١ئ١خ، و١ّ١بء اٌج١ئخ، صحخ اٌّغزّغ، ٚرٍٛس اٌٙٛاء ٚاٌززثخ 

 ٚاٌج١ئخ اٌّبئ١خ ٚغ١ز٘ب

  ّمزراٌخبصخ ثبٌ ١خاٌّٙبراراال٘ذاف   -ة 

 -ٌمسُ اٌزح١ٍالد اٌّزظ١ٗ

 فٟ رحذ٠ذ اٌحبالد اٌّزظ١خ . اٌمذرح ػٍٝ رحذ٠ذ االٔحزافبد اٌغ١ز غج١ؼ١خ فٟ ِسز٠ٛبد ٚغج١ؼخ اٌّؼب١٠ز اٌّسزخذِخ 

 ٗ:ٌمسُ اٌصحخ اٌج١ئ١

اوزسبة ِؼزفخ ِٚٙبرح ٚاسؼخ فٟ اٌؼٍَٛ اٌج١ئ١خ اٌصح١خ ثّب ٠ّىٓ اٌخز٠ظ فٟ رٛظ١ف رٍه اٌّؼبرف ٚاٌّٙبراد فٟ ِغبي  -1

 صحخ اٌج١ئخ .

 اٌمذرح ػٍٝ اوزسبة اٌطزق اٌحذ٠ضخ فٟ اٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ٚاٌزفى١ز إٌمذٞ ٌحبالد اٌزٍٛس اٌج١ئٟ ٚربص١زارٗ اٌّخزٍفخ. -2

اٌّشبر٠غ اٌج١ئ١خ ٚاٌّخبغجبد اٌشف٠ٛخ ٚاٌزحز٠ز٠خٚاٌؼًّ ظّٓ اٌفز٠ك اٌج١ئٟ ِٚٙبرح ػزض إٌزبئظ ارشبد٠ب اٌمبث١ٍخ فٟ ادارح -3

 اٚ فٟ إٌذٚاد ٚاٌّؤرّزاد اٌصح١خ اٌج١ئ١خ.

  رط٠ٛز ٚفُٙ اٌمعب٠ب االخالل١خ ٚاالعزّبػ١خ فٟ اٌؼًّ اٌج١ئٟ ٚاٌصحٟ. -4

 ٙب ػٍٝ صحخ االٔسبْ ِٚب ٠ح١ػ ثٗ.اٌمذرح ػٍٝ رحذ٠ذ ػٛاًِ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ ٚربص١زار -5

 غزائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

اػطبء اٌّحبظزاد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظز٠خ ِٓ خالي شبشبد اٌؼزض ٚاٌجٛرث٠ٕٛذ ٚاٌسال٠ذاد ٚاٌّغب٘ز 

 .ٚرغبرة فحص ػ١ٕبد ثىززٌٚٛع١ب ٚو١ّ١بئ١ب ٚاسزخذاَ االعٙشح ٚاٌّؼذاد اٌّخزجز٠خ اٌّخزٍفخ

 غزائك اٌزم١١ُ      

  ّفبعئخاء االِزحبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌاعز

 اعزاء االِزحبٔبد اٌفص١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ
 اال٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 

 بد انًشضٛخ ٔااليشاضيٍ انتٕصم انٗ انؼالقبد ثٍٛ انًسجج يٓبساد ػًهٛخ تًكٍ انطبنت -1د

 .انجٛئّ ٔصحخ االَسبٌيٍ انتٕصم انٗ انؼالقبد ثٍٛ  يٓبساد ػًهٛخ تًكٍ انطبنت -2د

 

 غزائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 .ٌزذر٠ت اٌطٍجخ ِخزجزاد اٌّسزشفٝاػطبء اٌّحبظزاد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظز٠خ ٚاسزخذاَ 

 غزائك اٌزم١١ُ    

 اٌفص١ٍخ ٚإٌٙبئ١خٚاٌشٙز٠خ ٚ Quizzesاالِزحبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌسز٠ؼخ 
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 (.ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛر اٌشخصٟ خإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبراد األخزٜ اٌّزؼٍماٌزب١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبراد -د 

 شرائح زجاجية تتضمن مقاطع نسيجية مختمفة النسجة جسم االنسان  عدادن الطمبة من اتمكي

 : تمكين الطمبة من اجتياز مقابالت العمل . 2د/

 : تمكين الطمبة من مراقبة صحة البيئة الميحطة باالنسان  3د/

 مهنية تنظم من قبل جهات محمية/إقميمية/دولية . : تمكين الطمبة من اجتياز اختبارات 3د/

 : تمكين الطمبة من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج . 4د/
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 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ     .12

 اٌّطٍٛثخ  اٌىزت اٌّمزرح  -1

    
 اٌىزت إٌّٙغ١خ اٌّمزرح

 اٌّصبدر اٌسبٔذح ٌىً ِمزر اٌّزاعغ اٌزئ١س١خ )اٌّصبدر( -2

 اٌىزت ٚاٌّزاعغ اٌزٟ ٠ٛصٟ ثٙب-أ

 )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ، اٌزمبر٠ز،....( 
 االخزصبصبد االسبس١خ اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ فٟ 

 اٌّزاعغ االٌىزز١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزز١ٔذ.-ة 

..... 
 ِٛلغ اٌزؼ١ٍُ االٌىززٟٚٔ ٌغبِؼخ وزثالء

 

 خطخ رط٠ٛز اٌّمزر اٌذراسٟ  .13

خدمة اجملتمع من خالل إعداد كوادر علمية على درجة عالية من  رط٠ٛز اٌّمزراد اٌذراس١خ ثّب ٠زالئُ ِغ خصٛص١خ اٌّحبفظخ ِٓ ح١ش
  .فهم النظري والعملي العميق دلفردات علم التحليالت ادلرضية لرفد ادلؤسسات الصحية بكوادر قادرة على أداء مهامها بكفاءة عاليةال

 

 

 

 ث١ٕخ اٌّمزر.    11

 اٌسبػبد األسجٛع
ِخزعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
أٚ اسُ اٌٛحذح / 

 اٌّٛظٛع
 غز٠مخ اٌزم١١ُ غز٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اسجٛع 15
2 

 ػًه2َٙظش٘+

 ى يخشربد انتؼهاضبفخ 
 االِزحبٔبد َظش٘+ػًهٙ ادارح ح١ٛاْ

 1 
 ػًه2َٙظش٘+

 يخشربد انتؼهى اضبفخ 
 ادارح دٚاعٓ

 االِزحبٔبد َظش٘+ػًهٙ

 1 
 ػًه2َٙظش٘+

 يخشربد انتؼهى اضبفخ 
 حبسٛة

 االِزحبٔبد َظش٘+ػًهٙ

 2 اسجٛػ١بً 
 ػًه2َٙظش٘+

 يخشربد انتؼهى اضبفخ 
 ف١ش٠بء غج١خ

 االِزحبٔبد َظش٘+ػًهٙ

 االِزحبٔبد َظش٘ د٠ّمزاغ١خ ٚحمٛق أسبْ يخشربد انتؼهى اضبفخ  َظش٘ 2 اسجٛػ١بً 

 االِزحبٔبد َظش٘ ٌغخ أى١ٍش٠خ يخشربد انتؼهى اضبفخ  َظش٘ 1 اسجٛػ١بً 

 االِزحبٔبد َظش٘ ٌغخ ػزث١خ يخشربد انتؼهى اضبفخ  َ٘ظش 1 اسجٛػ١بً 

 2 اسجٛػ١بً 
 ػًه2َٙظش٘+

 يخشربد انتؼهى اضبفخ 
 رغذ٠خ ح١ٛاْ

 االِزحبٔبد +ػًهَٙظش٘

 االِزحبٔبد َظش٘ ٚراصخ يخشربد انتؼهى اضبفخ  َظش٘+ 2 اسجٛػ١بً 

 2 اسجٛػ١بً 
 ػًه2َٙظش٘+

 يخشربد انتؼهى اضبفخ 
 احصبء

 االِزحبٔبد َظش٘+ػًهٙ

 2 اسجٛػ١بً 
 ػًه2َٙظش٘+

 يخشربد انتؼهى اضبفخ 
 صحخ ػبِخ ث١طز٠خ

 االِزحبٔبد َظش٘+ػًهٙ

 االِزحبٔبد َظش٘ سٍٛن ِٕٟٙ ث١طزٞ ربد انتؼهى يخشاضبفخ  َظش٘ 1 اسجٛػ١بً 
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 ًَٕرد ٔصف انًقشس

 ٔصف انًقشس

 

 اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌزطج١م١خعبِؼخ وزثالء / و١ٍخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .9

 لسُ اٌصحخ اٌج١ئ١خ ٟ / اٌّزوشؼٍّاٌمسُ اٌ .11

 ِذوٛرح ِسجمبً   اسُ / رِش اٌّمزر .11

 ٔظزٞ ، ػٍّٟ بحخأشىبي اٌحعٛر اٌّز .12

 فصٍٟ اٌفصً / اٌسٕخ .13

 .31، 61، 45، 45 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذراس١خ  .14

 17/5/2116 ٛصف اٌ ربر٠خ إػذاد ٘ذا .15

 أ٘ذاف اٌّمزر .16

رأ١ً٘ غٍجخ اٌمسُ ١ٌىٛٔٛا ١ٍِّٓ ثبٌغٛأت إٌظز٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٌؼذد ِٓ اٌؼٍَٛ األسبس١خ وبالح١بء اٌّغٙز٠خ ٚاٌى١ّ١بء ٚػٍُ  -1

ٚاألٔسغخ ٚاٌذَ ٚغ١ز٘ب ِٓ اٌؼٍَٛ فعالً ػٓ اٌمذرح ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌزم١ٕبد اٌحذ٠ضخ اٌّسزخذِخ فٟ ِغبي اٌزح١ٍالد اٌفسٍغخ 

 اٌّزظ١خ ، ثّب ٠ؤِٓ لبػذح ث١بٔبد ػٍٝ ِسزٜٛ ػبٌٟ ِٓ اٌذلخ ٌٍطج١ت ٌٍزؼبًِ ِغ اٌحبٌخ اٌّزظ١خ اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب اٌّز٠ط .

ٌٍطبٌت ِٓ خالي رط٠ٛز اٌٛػٟ اٌضمبفٟ ٚاالعزّبػٟ ثّب ٠ؤٍ٘ٗ ثؼذ اٌزخزط ِٓ اٌّسبّ٘خ  اٌؼًّ ػٍٝ ثٍٛرح شخص١خ ِز١ّشح - -2

  اٌفؼبٌخ فٟ خذِخ ِغزّؼٗ .

اٌؼًّ ػٍٝ إ٠غبد ث١ئخ ػ١ٍّخ ِٕبسجخ ألػذاد وٛادر ػٍٝ درعخ ػب١ٌخ ِٓ اٌزخصص )ِبعسز١ز ٚدوزٛراٖ ( ِغ رط٠ٛز لبث١ٍزُٙ  --3

  لبػذح ِؼٍِٛبد ػٓ غج١ؼخ األِزاض ِٚسججبرٙب فٟ اٌّغزّغ اٌّحٍٟ .فٟ اٌّغبي اٌجحضٟ ثّب ٠سُٙ فٟ رٛف١ز 

 اٌجحش فٟ اٌّٛاظ١غ اٌحذ٠ضخ ٚرؼز٠ف اٌّشىالد اٌزٟ رحبرظ اٌٍىبٌّش٠ذ ِٓ اٌجحش اٌؼٍّٟ اٌّؼّك . - 4

 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرهناً 

 البرنامج.

 ٚغزائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمزرِخزعبد اٌ.11
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 جخاٌّؼزفاال٘ذاف  -أ

ّؼزفخ ٚاسؼخ فٟ ػٍَٛ اٌح١بح ٚاٌى١ّ١بء ٚاٌحبسٛة ثّب ٠ّىٓ اٌخز٠ظ ػٍٝ رٛظ١ف رٍه زح١ٍالد اٌّزظ١ٗ ٌرأ١ً٘ غٍجخ لسُ اٌ  -1أ

  اٌّؼبرف فٟ ِغبي اٌزح١ٍالد اٌّزظ١خ 

ليكونوا ملمين بالجوانب النظرية والعملية لعدد من العلوم االساسية كالعلوم البيئية واالحياء  الصحة البيئيه أهيل طلبة قسمت

البيئية, كيمياء البيئة, صحة المجتمع, وتلوث الهواء والتربة والماء, معاملة الماء , معاملة الماء والفضالت والبيئة المجهرية 

   .المائية وغيرها

  ّمزراٌخبصخ ثبٌ ١خاٌّٙبراراال٘ذاف   -ة 

 -ٌمسُ اٌزح١ٍالد اٌّزظ١ٗ

 فٟ رحذ٠ذ اٌحبالد اٌّزظ١خ . ّؼب١٠ز اٌّسزخذِخاٌمذرح ػٍٝ رحذ٠ذ االٔحزافبد اٌغ١ز غج١ؼ١خ فٟ ِسز٠ٛبد ٚغج١ؼخ اٌ 

 ٌمسُ اٌصحخ اٌج١ئ١ٗ:

اوزسبة ِؼزفخ ِٚٙبرح ٚاسؼخ فٟ اٌؼٍَٛ اٌج١ئ١خ اٌصح١خ ثّب ٠ّىٓ اٌخز٠ظ فٟ رٛظ١ف رٍه اٌّؼبرف ٚاٌّٙبراد فٟ ِغبي  -1

 صحخ اٌج١ئخ .

 ٌحبالد اٌزٍٛس اٌج١ئٟ ٚربص١زارٗ اٌّخزٍفخ.اٌمذرح ػٍٝ اوزسبة اٌطزق اٌحذ٠ضخ فٟ اٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ٚاٌزفى١ز إٌمذٞ  -2

اٌمبث١ٍخ فٟ ادارح اٌّشبر٠غ اٌج١ئ١خ ٚاٌّخبغجبد اٌشف٠ٛخ ٚاٌزحز٠ز٠خٚاٌؼًّ ظّٓ اٌفز٠ك اٌج١ئٟ ِٚٙبرح ػزض إٌزبئظ ارشبد٠ب اٚ -3

 فٟ إٌذٚاد ٚاٌّؤرّزاد اٌصح١خ اٌج١ئ١خ.

  ١ئٟ ٚاٌصحٟ.رط٠ٛز ٚفُٙ اٌمعب٠ب االخالل١خ ٚاالعزّبػ١خ فٟ اٌؼًّ اٌج -4

 القدرة على حتديد عوامل التلوث البيئي وتاثرياهتا على صحة االنسان وما حييط بو. -5

 غزائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

لبيئية, كيمياء البيئة, صحة اجملتمع, وتلوث تأىيل طلبة القسم ليكونوا ملمني باجلوانب النظرية والعملية لعدد من العلوم االساسية كالعلوم البيئية واالحياء اجملهرية ا اٌغبٔت إٌظزٞ:   -1
  .اذلواء والرتبة وادلاء, معاملة ادلاء , معاملة ادلاء والفضالت والبيئة ادلائية وغريىا

 .حتديد عوامل التلوث البيئي وتاثرياهتا على صحة االنسان وما حييط بو تأىيل الطلبة الكتساب اخلربة يفاٌغبٔت اٌؼٍّٟ:  -2

 ١ُ غزائك اٌزم١     

 (فصٍٟ ،شٙزٞ االِزحبٔبد إٌظز٠خ )٠ِٟٛ ، -1
 (فصٍٟاالِزحبٔبد اٌؼ١ٍّخ )٠ِٟٛ ، شٙزٞ،  -2

 
  اال٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 بد انًشضٛخ ٔااليشاضيٍ انتٕصم انٗ انؼالقبد ثٍٛ انًسجج يٓبساد ػًهٛخ تًكٍ انطبنت -1د

 جٛئّ ٔصحخ االَسبٌ.انيٍ انتٕصم انٗ انؼالقبد ثٍٛ  يٓبساد ػًهٛخ تًكٍ انطبنت -2د

 
 

 غزائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٔظزٞ/ ػٓ غز٠ك اٌّحبظزاد اٌؼ١ٍّخ ٚثطزق رٛظ١ح١خ عذ٠ذح -1
 ػٍّٟ/ ػٓ غز٠ك ِحبظزاد اٌؼٍّٟ فٟ اٌّخزجز  -2

 غزائك اٌزم١١ُ    

 (فصٍٟاالِزحبٔبد إٌظز٠خ )٠ِٟٛ ، شٙزٞ، -1
 (فصٍٟاالِزحبٔبد اٌؼ١ٍّخ )٠ِٟٛ ، شٙزٞ، -2
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 ٌزحز١خ اٌج١ٕخ ا    .14

 اٌىزت إٌّٙغ١خ اٌّمزرح اٌّطٍٛثخ  اٌىزت اٌّمزرح  -3

 اٌّصبدر اٌسبٔذح ٌىً ِمزر اٌّزاعغ اٌزئ١س١خ )اٌّصبدر( -4

 اٌىزت ٚاٌّزاعغ اٌزٟ ٠ٛصٟ ثٙب-أ

 )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ، اٌزمبر٠ز،....( 
 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ فٟ االخزصبصبد االسبس١خ 

 ِٛلغ اٌزؼ١ٍُ االٌىززٟٚٔ ٌغبِؼخ وزثالء .اٌّزاعغ االٌىزز١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزز١ٔذ-ة 
 

 خطخ رط٠ٛز اٌّمزر اٌذراسٟ  .15

خدمة اجملتمع من خالل إعداد كوادر  رط٠ٛز اٌّمزراد اٌذراس١خ ثّب ٠زالئُ ِغ خصٛص١خ اٌّحبفظخ ِٓ ح١ش -1
ؤسسات الصحية بكوادر علمية على درجة عالية من الفهم النظري والعملي العميق دلفردات علم التحليالت ادلرضية لرفد ادل

  .قادرة على أداء مهامها بكفاءة عالية

 

 (.ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛر اٌشخصٟ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبراد األخزٜ اٌّزؼٍمخاٌزب١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اداٌّٙبر -د 

 شرائح زجاجية تتضمن مقاطع نسيجية مختمفة النسجة جسم االنسان  عدادن الطمبة من اتمكي  -1د

 : تمكين الطمبة من اجتياز مقابالت العمل . 2د/

 يئة الميحطة باالنسان  : تمكين الطمبة من مراقبة صحة الب3د/

 : تمكين الطمبة من اجتياز اختبارات مهنية تنظم من قبل جهات محمية/إقميمية/دولية . 3د/

 : تمكين الطمبة من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج . 4د/

 

 ث١ٕخ اٌّمزر.    11

 اٌسبػبد األسجٛع
ِخزعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

 اسُ اٌٛحذح /

 أٚ اٌّٛظٛع 
 غز٠مخ اٌزم١١ُ ٌزؼ١ٍُغز٠مخ ا

 اِزحبٔبد َظش٘+ػًهٙ   ػًه3َٙظش٘+ 3 اسجٛع 15

 اِزحبٔبد َظش٘+ػًهٙ   ػًه3َٙظش٘+ 3 اسجٛػ١بً 

 اِزحبٔبد +حقمَظش٘+ػًهٙ   ػًه2َٙظش٘+ 2 اسجٛػ١بً 

 اِزحبٔبد +حقمَظش٘+ػًهٙ   ػًه1َٙظش٘+ 2 اسجٛػ١بً 

 اِزحبٔبد َظش٘+ػًهٙ   َظش٘ 1 اسجٛػ١بً 
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