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 الخطة الدراسية لبكالوريوس املختبرات الطبية

 السنة التحضيرية –املستوى األول 

 عدد الساعات اسم املقرر  رمز املقرر 

 4 علم االحياء العام حيا 106

 2 املهارات اللغوية عرب 101

 2 كتابة نجم 133

 2 قراءة نجم 132

 3 مهارات الحاسب تقن 140

 2 مهارات االتصال علم 1400

 15 مجموع عدد الساعات

 

 التحضيرية السنة –املستوى الثاني 

 عدد الساعات اسم املقرر  رمز املقرر 

 2 املدخل إلى الثقافة االسالمية سلم101

 2 استماع ومحادثة نجم 131

 2 احصاء حيوي  احص 106

 4 فيزياء عامة فيز 106

 2 كيماء عضوية )للعلوم الصحية( كيم 106

 3 علوم صحية–اللغة االنجليزية  نجم 134

 15 مجموع عدد الساعات

 

 البرنامج املوحد –املستوى الثالث 

 عدد الساعات اسم املقرر  رمز املقرر 

 2 االسالم وبناء املجتمع سلم  102

 2 التحرير العربي عرب 103

 4 علم التشريح ووظائف االعضاء لإلنسان طبية 231

 2 الرياضيات للعلوم الصحية طيبة 232

 2 الرعاية الصحية للطوارئ  طيبة 234

 2 مقدمة في علم االمراض  طبية 235

 2 مقدمة في العلوم الطبية التطبيقية طبية 236

 16 مجموع عدد الساعات

 

 املستوى الرابع

 عدد الساعات اسم املقرر  رمز املقرر 

 2 سالماالقتصادي في ال النظام  سلم 103
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 3 علم األنسجة وتقنيات األنسجة  مختب  241

 3 كيمياء حيوية أساسية مختب 242

 3 الكيمياء التحليلية مختب  243

 2 علم الخاليا املرضية ووظائف األعضاء مختب  244

 2 مقدمة عن علوم املختبرات الكلينيكية مختب  245

 15 مجموع الساعات املعتمدة

 

 املستوى الخامس

 عدد الساعات اسم املقرر  رمز املقرر 

 2 سالمفي ال  السياس يأسس النظام  سلم 104

 3 1-علم أمراض الدم الكلينيكى مختب 351

 4   علم األحياء الدقيقة العامة مختب 352

 3   1-الكلينيكيةالكيمياء الحيوية  مختب 353

 3 علم املناعة  مختب 354

 2 اللكترونيدراسة املجهر  مختب 355

 17 مجموع الساعات املعتمدة

 

 املستوى السادس

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستوى السابع

 عدد الساعات اسم املقرر  رمز املقرر 

 4 1-علم البكتريا الطبية والكلينيكية مختب 471

 2 والفسيولوجيعلم املناعة الكلينيكية  مختب 472

 3 علم املناعة الدموية وبنك الدم مختب 473

 عدد الساعات اسم املقرر  رمز املقرر 

 3  2-علم أمراض الدم الكلينيكى مختب 361

 2 علم الطفيليات الطبية مختب 362

 3 2-الكيمياء الحيوية الكلينيكية مختب 363

 2 علم األمراض الخلوي والدراسة املجهرية  مختب 364

 3 األجهزة الطبية التحليلية مختب 365

 2 الطرق العالجية باملضادات امليكروبية مختب 366

 15 مجموع الساعات املعتمدة
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 3 علم الفطريات مختب 474

 3 علم تقنية الجينات والبيولوجيا الجزيئية مختب 475

 15 مجموع الساعات املعتمدة

 

 املستوى الثامن

 عدد الساعات اسم املقرر  رمز املقرر 

 3 2-علم البكتريا الطبية مختب 481

 2 علم تجلط الدم مختب 482

 2 علم الوبائيات والحصاء الحيوي  مختب 483

اثة الطبية مختب 484  3 الور

 2 تحليل البول وسوائل الجسم املختلفة مختب 485

 2 علم الفيروسات الطبية مختب 486

 2   السموم والكشف عنها مختب 487

 16  مجموع الساعات املعتمدة

 

 املستوى التاسع

 عدد الساعات اسم املقرر  رمز املقرر 

 2 مشروع التخرج  مختب 491

 4 ممارسة إكلينيكية أحياء دقيقة ومناعة   مختب 492

 3 ممارسة إكلينيكية أمراض الدم  مختب 493

 3 ممارسة إكلينيكية كيمياء حيوية   مختب 494

 2 ممارسة إكلينيكية أنسجة وخاليا   مختب 495

 2    النوعية إدارة املختبرات والسالمة ونظم الجودة مختب 496

 16  مجموع الساعات املعتمدة

 


