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 التقديم :  

 000أتنائي الطالب   
إن هذه المرحلة من حٌاتكم الشك هً من أهم المراحل وأكثرها دقة ، فعلى ضوءها تتحدد معالمكم 

 0المستقبلٌة والدور الذي هو مطلوب تجاه خدمة وطنكم

أمٌن ناشر العالً للعلوم الصحٌة نقول لكم أهالً وسهالً فً رحاب معهدنا العرٌق  0ونحن هنا بمعهد د
والمعروف بمستواه والذي ٌعمل على بذل مزٌداً من الجهود فً توصٌل المعلومة الصحٌحة والحدٌثة 

  0إلى منتسبٌه فً مختلف التخصصات بالمعهد

وٌرحب بكم فً فصوله وحرمه وجمٌع معامله وعٌاداته ، إذ تضع  إن معهدنا العالً ٌفتخر بالتحاقكم به
بٌن أٌدٌكم دائرة القبول والتسجٌل هذا الدلٌل كً تعرفوا الشًء الكثٌر عن معهدكم العرٌق لٌكون لكم 

 ً  0نبراساً وعوناً ووسٌلة اتصال بٌنكم وبٌن معهدكم لٌنٌر لكم طرٌق مسٌرتكم العلمٌة والعملٌة معا

ل بكم إلى بر األمان )) أمان النجاح (( فً تعلٌمكم األكادٌمً فقد حرصت عمادة المعهد وضماناً للوصو
ً معرفٌاً الحتوائه على الكثٌر من المعلومات ، كما ٌحتوي الدلٌل على  على أن ٌكون هذا الدلٌل مرجعا

 ومتنوعة شروحاً واضحاً ومفصلة لضوابط وتعلٌمات القبول والمقرر المتحان القبول ومعلومات كثٌرة
 ستساعدكم لمعرفة مالكم وما علٌكم خالل فترة دراستكم فً المعهد

لقد هٌأ معهدنا جمٌع مستلزمات التعلٌم من مدرسٌن ومدرسات متخصصون فً التعلٌم األكادٌمً كماً 
 0بالمعهد والمستشفٌات التعلٌمٌة ونوعاً ، والمنهج المطور والقاعات الدراسٌة والمواقع التطبٌقٌة

 

]اكتب اقتباساً من المستند أو من ملخص نقطة هامة. 

يمكنك وضع مربع النص في أي مكان في المستند. 

استخدم عالمة التبويب "أدوات الرسم" لتغيير تنسيق 

 مربع نص االقتباس.[
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 عنيد كلنة
 املعهد
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ================ 
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تطور ملحوظ فً التعلٌم الطبً و المبانً الحدٌثة واألجهزة المتطورة فً كافة التخصصات وبدعم سخً وتشجٌع من ٌوجد بمعهدنا 
والسكان والذي تشرف  العامة الصحة ة عبدربه منصور هادي ، ودعم وزٌرقائد وراعً التعلٌم فً بالدنا فخامة األخ رئٌس الجمهورٌ

ً  العرٌقعلى هذا الصرح   والمتطور دائما

 أعمال مؤتمر الحوار الوطنً الذي حدد مالمح المرحلة القادمة ورسم بوضوح آفاق المستقبل من وٌأتً ذلك بعد االنتهاء

 

 

 

 

 

 تهماوهذه الفروع تلعب دوراً مهماً ومتمٌزاً فً رفد المرافق الصحٌة العامة والخاصة بالكادر الصحً المؤهل فً محافظ

م فً كل كم كما ٌنٌر الطرٌق أمامكم وواجباتكالنظام الدراسً للمعهد ٌوضح وٌنظم حقوق االطالع علىأبنائنا الطالب إن 

 0االختصاصات

ً بروح الفرٌق الواحد مع بكم ونحن نعمل بكل جهد لكً نوفر األجواء الدراسٌة التً تلٌق  وندعو الجمٌع إلى التعاون والعمل معا

 0ما قدموه من جهد وعطاء لخدمة الطالب والمجتمع والوطن على حد سواء الشكر والثناء والتقدٌر لكل منتسبً معهدنا على كل

 

  -تتبع معهدنا تسعة فروع وهً كما ٌلً : 
 

معهد العلوم الصحٌة عدن 
معهد العلوم الصحٌة لحج 
معهد العلوم الصحٌة أبٌن 
معهد العلوم الصحٌة شبوة 
معهد العلوم الصحٌة المكال 

 

معهد العلوم الصحٌة المهرة 

 العلوم الصحٌة الضالعمعهد 

معهد العلوم الصحٌة البٌضاء 
معهد العلوم الصحٌة سٌئون 

 

 جنية ناصر احلميقاني 0د والدكم

 عميد المعهد           
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 المعهد ىء وتطىرنش
َ ١ٌٍجٟ ؽبعخ اٌّؤظعبد اٌظؾ١خ ِٓ اٌىٛادز اٌظحؾ١خ اٌّؤٍ٘حخ فحٟ ِفزٍحت اٌزفظظحبد ثعحد 0771فجسا٠س  7ء لساز إٔشبء اٌّعٙد فٟ جا

اٌىفبءاد اٌعب١ٌخ فٟ اٌزأ١ً٘ فٟ ِفزٍت ألعبَ ٘رٖ اٌّؤظعحبد اٌظحؾ١خ د دفحل ذٌحه أْ ٚاعٙذ ٘رٖ اٌّؤظعبد ٔمظبً ؽبداً ِٓ اٌىٛادز ذاد 

ٚشازح اٌظؾخ اٌعبِحخ ٚاٌعحىبْ إٌحٝ اٌزؾحسن اٌعحس٠ل  رفحبذ ٘حرا اٌمحساز ٌّٛاعٙحخ ِشحىٍخ اٌحٕمض ِحٓ اٌىحٛادز اٌظحؾ١خ ٚارفحبذ ا عحساءاد 

ٚ٘حرا اٌّعٙحد عحبء اِزحداداً ٌّدزظحخ اٌزّحس٠غ اٌزبثعحخ ٌّعزشفح ٝ اٌع١ٍّخ  ٔشبء اٌّعٙد رؾذ اظحُ ِعٙحد ريح٠ٛس اي٠حدٞ اٌعبٍِحخ اٌظحؾ١خ د 

 1اٌٍّىخ ا١ٌصاث١ ذ ظبثمبً "فٟ اٌفّع١ٕبد "

ٌمحد ثححدأ اٌّعٙححد ِشححٛاز ِساؽححً ريححٛزٖ ثئدعحبي ثححساِظ رع١ّ١ٍححخ عد٠ححدح ِٕزىّححخ لظحح١سح إػحبفخ إٌححٝ اٌجححساِظ فححٟ ِغححب د اٌّفزجححس ٚاي ححعخ 

 حٙساً د ٚذٌحه ثٙحدل اٌزةي١حخ اٌعحس٠عخ ٌٍّؤظعحبد اٌظحؾ١خ ِحٓ  01ظٕٛاد ( ٌفزسح  7)  ٚاٌظ١دٌخ ٚاٌظؾخ اٌعبِخ ِٓ عس٠غٟ ا عداد٠خ

 1٘رٖ اٌزفظظبد آٔران

 -وّب أزظٝ اٌّعٙد ٔىبَ اٌدزاظخ ٌضالس اٌعٕٛاد  ٌجساِظ دزاظ١خ عد٠دح ٟٚ٘ :

 ٟٕرّس٠غ رم 

 فٕٟ ط١دٌخ 

 فٕٟ ِفزجس 

 ِفزش طؾخ عبِخ 
ع١ٍّخ ِساععخ ٚاظزؾداس اٌجساِظ اٌدزاظ١خ عٍٝ أظط ع١ٍّحخ اٌٙحدل ِٕٙحب ريح٠ٛس إٌّحب٘ظ اٌزع١ّ١ٍحخ فحٟ اٌّعٙحد يعحً ذٌحه إْ 

َ د أزظحذ ٘حرٖ إٌحدٚاد 0771-77عمدد عدح ٔدٚاد ؽٛي ِساععخ إٌّب٘ظ ِٓ لجً عجساء ِٓ ِٕىّحخ اٌظحؾخ اٌعب١ٌّحخ ٚذٌحه فحٟ عحبِٟ 

 ّعٙد ؽ١ش ثدأد اٌزؾؼ١ساد ٌزع١ٍخ اٌّعٙد إٌٝ ِعزٜٛ اٌدثٍَٛ اٌعبَ د ٚرسافمحذ ٘حرٖ اٌزؾؼح١سادأظط اٌزؾؼ١س ٌٍّسؽٍخ اٌضب١ٔخ ٌزي٠ٛس اٌ
  1ِل رة١١س اٌعٍُّ اٌزع١ٍّٟ فٟ اٌضّب١ٕٔبد 

َِعبعد ؽجٟ عب 

فٕٟ أ عخ 

ِْعبعد ؽجٟ أظٕب 
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ٚفٟ ػٛء رٍه ا عساءاد رُ رع١ٍخ  سٚؽ اٌمجٛي ٌجساِظ صالس ظٕٛاد ثعد اٌضب٠ٛٔخ اٌعبِخ اٌمعُ اٌعٍّٟ د وّب رُ زفحل  حٙبدح اٌزفحسط إٌحٝ  

رفسعحذ أٌٚحٝ   1ِعزٜٛ اٌدثٍَٛ ٚزل١ّذ رع١ّخ اٌّعٙد إٌٝ اٌّعٙحد اٌظحؾٟ اٌّسوحصٞ ٚاٌجحساِظ اٌزحٟ  حٍّٙب اٌزسف١حل إٌحٝ ِعحزٜٛ اٌحدثٍَٛ

 -َ ٟٚ٘ :0711َ دفعبرٙب فٟ عب

 ِعبعد ؽجٟ عبَ 

 اٌزّس٠غ اٌزمٕٟ 

 فٕٟ ط١دٌخ  

 فٕٟ أ عخ 

 ِعبعد ؽجٟ أظٕبْ 

 فٕٟ ِفزجس 

 ِفزش طؾخ عبِخ 

 -َ رُ اظزؾداس ثساِظ دزاظ١خ عد٠دح أعسٜ ٟ٘ :0711ٚفٟ عبَ 

  

ِحدرٙب صحالس ظحٕٛاد ثحٕفط اٌشحسٚؽ اٌعبِحخ ٌٍّعٙحد د ٚرؾظحً  ١ِٕٙحخ وّب رُ ري٠ٛس ثساِظ ِشسفخ لبثٍخ ِغزّل إٌحٝ  دٚزح لبثٍحخ

 اٌّغبي. ٌزىْٛ اِزداد ٌدٚزاد ثٙرا 0/7/6117َد ٚلد رُ افززبػ أٚي دفعخ ٌٙرٖ اٌدٚزح ف١ِٕٟٙخ اٌّزفسعخ عٍٝ دثٍَٛ لبثٍخ 

اٌزيحٛز اٌغحبزٞ فحٟ اٌعٍحَٛ ِٚل رٕبِٟ اٌدٚز اٌرٞ ٌعجٗ اٌّعٙد فٟ رةي١خ اٌفدِبد اٌيج١خ اٌظحؾ١خ ثحبٌىٛادز اٌّؤٍ٘حخ ثّحب ٠ٛاوحت 

َ ٚاٌزحٟ ثؾضحذ 0711اٌظؾ١خ ٚاؽز١حبط اٌّغزّحل ٚاٌزؾعح١ٓ اٌّعحزّس فحٟ أداء اٌفحس٠غ١ٓ د أعحسٜ اٌّعٙحد اٌعد٠حد ِحٓ اٌدزاظحبد ِٕحر عحبَ 

ثعحد ِعأٌخ رع١ٍخ اٌّعٙد إٌٝ ِعزٜٛ عبٍي ِل عجحساء ِٕىّحخ اٌظحؾخ اٌعب١ٌّحخ ٚعجحساء ِؾ١ٍح١ٓ ثب عحداد اٌغد٠حد د رحُ اٌعّحً عٍحٝ ريح٠ٛسٖ ٚ

 فٕٟ رفد٠س 

 فٕٟ ع١ٍّبد
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َ د ثّٛعجححٗ رححُ رعحح١ّخ اٌّعٙححد اٌعححبٌٟ ٌٍعٍححَٛ 0717( ٌعححبَ  01ِظححبدلخ اٌؾىِٛححخ عٍححٝ ذٌححه ثّٛعحح ت لحح ساز ِغٍحح ط اٌححٛزاء آٔححران زلححُ ) 

اٌظؾ١خ ثعد إدعبي ِعبق اٌجىبٌٛز٠ٛض فٟ طؾخ اٌّغزّل ٚعٍَٛ اٌزّس٠غ د ٚوبْ ثرٌه لد دعً اٌّعٙحد عمحدٖ اٌضبٌحش ثعحد أْ ؽمحك اٌعد٠حد 

 1ِٓ ا ٔغبشاد 

َ ٠َٛ ٚفبح اٌدوزٛز / أ١ِٓ أؽّد عجدٖ ٔب س ظّٟ اٌّعٙد ثبظّٗ عسفبٔبً ٚرمد٠ساً ٌغٙٛدٖ اٌع١ٍّخ ٚاٌع١ٍّحخ 0771ِبزض  67فٟ ٚ

اٌزٟ ثرٌٙب ٌٙرا اٌّعٙد اٌعس٠ك   ِٚٓ ػّٓ اٌيّٛؽبد اٌزٟ رؾممذ ٟ٘ ظعٟ اٌّعٙد إٌٝ رٛؽ١د اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ اٌظؾ١خ فٟ عّحَٛ اٌح١ّٓ 

 1بلبد د ٚورٌه رٛؽ١د إٌّب٘ظ ٚظ١بظخ اٌمجٛي ٚرٛؽ١د اٌٍٛائؼ إٌّىّحخ ٌزٍحه اٌّعب٘حد اٌظحؾ١خ اٌع١ٍحب ٚ٘حٟ ِعٙحد داٌّٛؽد ٌّٚفزٍت اٌّع

                                           1ٚاٌّعٙد اٌعبٌٟ ٌٍعٍَٛ اٌظؾ١خ ثظٕعبء ٚاٌفسٚع اٌزبثعخ ٌّٙب أ١ِٓ ٔب س اٌعبٌٟ ٌٍعٍَٛ اٌظؾ١خ

ٚرم١١ّبد ٌّٕب٘غٗ اٌدزاظ١خ عالي اٌعٕٛاد اٌّبػ١خ ٚثز٠ًّٛ ِحٓ ٚشازح اٌظحؾخ اٌعبِحخ ٚاٌعحىبْ ٚثعحغ وّب لبَ ثعدح ِساععبد 

إٌّىّبد ٚا١ٌٙئبد وّٕىّخ اٌظؾخ اٌعب١ٌّخ ٚاٌظٕدٚق ا عزّبعٟ ٌٍز١ّٕخ ٌزٍج١خ ا ؽز١بعبد اٌّغزّع١خ ٚثّب ٠ٛاوت اٌزيٛزاد اٌّزعبزعخ 

 1ٌؾد٠ش ٚثّب ٠ٕعىط ِٚزيٍجبد اٌع١بظ١خ اٌظؾ١خ اٌٛؽ١ٕخفٟ اٌعٍَٛ اٌظؾ١خ ٚارغب٘بد اٌزع١ٍُ اٌظؾٟ ا

ٌٍّعب٘د اٌظؾ١خ اٌع١ٍب ٚفسٚعٙب  رٛؽ١د ا١ٌٙبوً اٌزٕى١ّ١خفىسٖ َ رُ رعد٠ً إٌّب٘ظ ٚاٌعًّ ثّٛعجٙب 6111 -َ 0777ٚفٟ عبَ 

 1رٛؽ١د اٌٍٛائؼ ٚوبفخ ائىّخ اٌدزاظ١خ ٚ

 َ ٚذٌه ؽعت اٌزفظظبد اٌزب١ٌخ :6111َ ٚؽزٝ عبَ 0771وّب ظ١ّسد فٟ اٌّعٙد ِعبق اٌجىبٌٛز٠ٛض فٟ اٌفزسح ِٓ 

  : ثىبٌٛز٠ٛض طؾخ ِغزّل 
 (066(   ا عّبٌٟ اٌعبَ : )  7(   إعّبٌٟ ا ٔبس : )  001(    إعّبٌٟ اٌروٛز : )  7عدد اٌدفل : )

  : ثىبٌٛز٠ٛض عٍَٛ اٌزّس٠غ 
 ( 71(   ا عّبٌٟ اٌعبَ : )  61إعّبٌٟ ا ٔبس : )     ( 16(    إعّبٌٟ اٌروٛز : )  7عدد اٌدفل : )
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  : ثىبٌٛز٠ٛض عٍَٛ اٌزفد٠س 
 ( 61(   ا عّبٌٟ اٌعبَ : )   6إعّبٌٟ ا ٔبس : )     ( 01(    إعّبٌٟ اٌروٛز : )  0عدد اٌدفل : )

  : ثىبٌٛز٠ٛض ِفزجساد ؽج١خ 
 ( 11(   ا عّبٌٟ اٌعبَ : )   01ٔبس : ) إعّبٌٟ ا     ( 61(    إعّبٌٟ اٌروٛز : )  0عدد اٌدفل : )

َ ثزٕى١ُ اٌّعب٘د اٌع١ٍب ٌٍعٍَٛ اٌظؾ١خ د ٠ؾزٛٞ ٘را اٌمساز عٍحٝ عحدح 6111ٌعٕخ  161وّب طدز لساز عّٙٛزٞ زلُ 

 -فمساد وّب ٠ٍٟ :

 الفقرة األولى : التسمٌة والتعارٌف
 األهداف الفقرة الثانٌة :

 بالمعاهدالفقرة الثالثة :  نظام الدراسة 
 الفقرة الرابعة :  إدارة المعاهد

 الفقرة الخامسة : مهام واختصاصات إدارة المعاهد
 الفقرة السادسة : الموارد المالٌة للمعهد
 الفقرة السابعة : أعضاء هٌئة التدرٌس

ختامٌة الفقرة الثامنة : أحكام
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 رؤية المعهد

تقديم تعليم صحي تقني عالي الجوده يلبي احتياجات المجتمع 
والسوق المحلي واالقليمي من خالل العاملين الصحيين االكفاء 

 والمساهمه في توفير الخدمات البحثية في المجال الصحي  
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 رسالة املعهد

  اثناء الخدمة لتوفٌر عاملٌن صحٌٌن بكفاءة عالٌةقبل و  التدرٌب والتأهٌل

ً لمتطلبات الجودة واالعتماد والمساهمة  فً تلبً احتٌاجات المجتمع وفقا

 البحوث الصحٌة والخدمات االستشارٌة
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 أهداف املعهد  

 1ؽعت اٌٛطت اٌٛظ١فٟ ذاد ٔٛع١خ ِٚعزٜٛ زف١لع١ٍّبً اٌىٛادز اٌظؾ١خ ٚاٌف١ٕخ رأ١٘الً رأ١ً٘ ٚردز٠ت -0

رٍج١خ ؽبعخ اٌفدِبد اٌظؾ١خ ِٓ اٌىٛادز اٌف١ٕخ ذاد اٌّعزٜٛ اٌعبٌٟ اٌمبدز عٍٝ ِٛاوجخ اٌزيٛز اٌعٍّٟ -6

 1ٚاٌفٕٟ عٍٝ اٌّعزٜٛ اٌّؾٍٟ ٚاٌفبزعٟ

ٌّعبلٟ اٌدثٍَٛ اٌعبَ اٌزفظظٟ ٚاٌجىبٌٛز٠ٛض ٌجعغ اٌزم١ٍض ِٓ رىب١ٌت رأ١ً٘ ٚردز٠ت اٌىٛادز اٌظؾ١خ -1

 1اٌزفظظبد عبزط اٌغّٙٛز٠خ

إعساء اٌجؾٛس ٚاٌدزاظبد اٌظؾ١خ ٌإلظٙبَ فٟ ري٠ٛس اٌفدِبد اٌظؾ١خ ٚري٠ٛس اٌمدزاد فٟ اٌجؾش ٚؽً -1

 1اٌّشىالد اٌظؾ١خ ٚورا زفل وفبءح ايداء

ٓ ِٓ رمد٠ُ عدِبد طؾ١خ أفؼً ؽعت رعص٠ص لدزاد اٌىٛادز اٌظؾ١خ ثٛاظيخ اٌزع١ٍُ اٌّعزّس ٌززّى-1

 1اظزسار١غ١خ اٌسعب٠خ اٌظؾ١خ اي١ٌٚخ

ا ظٙبَ فٟ ٔشس اٌضمبفخ اٌظؾ١خ ث١ٓ أٚظبؽ اٌعب١ٍِٓ اٌظؾ١١ٓ ٚأفساد اٌّغزّل د ٚرمد٠ُ اٌّشٛزح ٌٛشازح -7

 1اٌظؾخ اٌعبِخ ٚاٌعىبْ ِٚؤظعبرٙب اٌّفزٍفخ ف١ّب ٠زعٍك ثبٌزع١ٍُ اٌظؾٟ

 ٠1خ اٌظؾ١خا ظٙبَ فٟ ٚػل اٌفيؾ اٌزّٕٛ-7

٠سِٟ اٌّعٙد إٌٝ رأ١ً٘ اٌمٜٛ اٌجشس٠خ اٌظؾ١خ اٌّزىبٍِخ ٌزةي١خ ؽبعخ اٌفدِبد اٌظؾ١خ ٚفمبً ٌفيؾ ٚشازح -1

 ً  1اٌظؾخ اٌعبِخ ٚاٌعىبْ ٚثّب ٠ٍجٟ ِزيٍجبد اٌع١بظخ اٌظؾ١خ اٌٛؽ١ٕخ وّبً ٚٔٛعب

 ُ اٌفدِبد اٌظؾ١خ.رٍج١خ ؽبعبد اٌعٛق ِٓ اٌىٛادز إٌٛع١خ ِل رٕبِٟ ِعبّ٘خ اٌميبع اٌفبص فٟ رمد٠-7
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 المعهد مميزات
 طٍخ ثىً رفظض ِٓ اٌزفظظبد اٌدزاظ١خ ثبٌّعٙد.ؽد٠ضخ ذاد  ١ًٗ إ٠ؼبؽثٛظبئلبعخ دزاظ١خ عٙصد  10رزٛافس فٟ اٌّعٙد ؽب١ٌبً  -0

 ؽز١بعبد اٌيبٌت ٚاٌّدزض لبعبد ِٚعبًِ ردز٠ت ِغٙصح ثىبفخ ِزيٍجبد اٌزدز٠ت ٚفمبً ٌٍزفظظبد اٌّفزٍفخ ٚذاد ِٛاطفبد ٍِج١خ  -6

 أصٕبء اٌزيج١ك اٌعٍّٟ داعً غسل اٌزيج١ك.

 لبعخ ٌٍعسٚع اٌعّع١خ ٚاٌجظس٠خ عٍٝ لدز ِٓ اٌزغ١ٙص إٌّبظت ٚثزم١ٕبد ؽد٠ضخ رعًّ عٍٝ رٛط١ً اٌّعٍِٛخ ثعالظخ ٠ٚعس. -1

 ١بلخ ٌٍيالة .ظبؽبد ٚطب د ٌألٌعبة اٌس٠بػ١خ اٌجد١ٔخ ِٕٙب ٚاٌر١ٕ٘خ اٌزٟ رعًّ عٍٝ ر١ّٕخ اٌمدزاد ٚاٌٍ -1

لعُ إٔزبط ِٛاد اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ اٌظؾ١خ اٌرٞ ٠عًّ عٍٝ إٔزبط ٚظبئً ِٚٛاد دزاظ١خ ٚإ٠ؼبؽ١خ ِفزٍفخ ٚفك ؽبع١بد ايلعبَ  -1

 ٚرفظظبرٙب.

 لبعبد ٔدٚاد ِٚؤرّساد ِغٙصح ثٕىبَ اٌعسع اٌّعسؽٟ ٚاٌع١ّٕبئٟ اٌّصدٚط ثزم١ٕخ ؽد٠ضخ . -7

 ٜٛ ع١د ِٓ اٌؼ١بفخ.ظىٓ داعٍٟ ٌٍيالة ٚآعس ٌٍيبٌجبد عٍٝ ِعز -7

 .وبفز١س٠ب رعًّ عٍٝ رمد٠ُ عدِبرٙب ٌيالة ٚؽبٌجبد اٌّعٙد عٍٝ ِداز اٌعبعخ -1

 طبٌخ ؽعبَ ثّٛاطفبد ؽد٠ضخ رمدَ ف١ٙب ٚعجبد اٌيعبَ اٌضالس ٌٍيالة ٚاٌيبٌجبد اٌعبو١ٕٓ فٟ اٌّعٙد. -7

ٚض ِٚٙبزاد ع١ٍّخ ٌٍيالة ٚفمبً ٌٍّمسزاد ِعًّ وّج١ٛرس ) ؽبظٛة ( ِغٙص ثأؽدس ايعٙصح فٟ ِغبي رم١ٕخ اٌؾبظٛة رٕفر ف١ٗ دز -01

 اٌدزاظ١خ.

ِغٍخ دٚز٠خ  01عٕٛاْ ثب ػبفخ إٌٝ  1111وزبة ٌ   1167ِىزجخ ع١ٍّخ رؾٛٞ عدد وج١س ِٓ اٌّساعل ٚاٌىزت رظً يوضس ِٓ  -00

أثؾبس ع١ٍّخ ِيٍٛثخ ؽبٌت ٚؽبٌجخ ١ِٛ٠بً ثةسع ا ظزروبز ف١ٙب أٚ ٌّزبثعخ إعداد  011إٌٝ  011ِزفظظخ د ٠ٚسربد اٌّىزجخ ِب ث١ٓ 

.ُِٕٙ 

٠سربد٘ب اٌيالة ٚاٌّدزظ١ٓ ٌعًّ ايثؾبس  Med-lineٚؽدح عدِبد اٌشجىخ اٌد١ٌٚخ ٌٍّعٍِٛبد ) ا ٔزسٔذ ( ٚايلساص اٌّدِغخ  -06

 ٚاٌّٛػٛعبد اٌزٟ ٠مزؼٟ اٌؾظٛي ع١ٍٙب اٌٌٛٛط إٌٝ  جىخ ا ٔزسٔذ .

لبِخ ث١ئخ رع١ّ١ٍخ ِعبعدح رّضٍذ فٟ إٔشبء اٌّص٘س٠بد ٚأؽٛاع ٌٚزٛف١س ايعٛاء إٌّبظجخ ٌٍدزاظخ ؽسطذ عّبدح اٌّعٙد عٍٝ إ -01

 ٚاٌزٟ أػفذ ع١ٍٗ زٚٔمبً ٚعّب ً  اٌزشغ١س ٚأش٘بز اٌص٠ٕخ ٚغسظذ أعداد ِٓ ٔف١ً اٌص٠ٕخ ٚاي غبز اٌؾساع١خ إٌّزشسح فٟ فٕبء اٌّعٙد

 اٌزيج١م١خ ٌٍيالة لجً اٌر٘بة إٌٝ اٌؾمً اٌعٍّٟرٛعد ِعبًِ ِزعددح ايغساع ثىبفخ ا ِىب١ٔبد ٚاٌزٟ رعبعد عٍٝ ر١ّٕخ اٌمدزاد  -01

 من نحن ...؟
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     ظام اله
 الدراسي

 
 

 ...توياتالمح
 النظام الدراسي والسمم التعميمي لممعيد 

 :ًالذوائرًواألقسبمًالؼلميخًثبلمؼهذًأولاً

اً  الهيئخًالتؼليميخًثبلمؼهذ:ًًثبنيب

اً  :ًفترحًالمسبقبدًالذراسيخًثبلثب

اً  للؼبمًالذراسي:ًالتىزيغًالسمنيًراثؼب
ًا  :ًنظبمًالمتذبنبدخبمسب

اً  :ًنظبمًالرسىةًواإلػبدحسبدسب

اً  :ًالتقذيرادسبثؼب

اً  :ًشروطًمنخًشهبدادًالتخرجثبمنب

 
 

 

 باب الثانيال
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األقسرام وتشرر  لمر   دائرة برامج علوم التمريض :(1
 -اآلتية :
 قسم التمريض التقني-1

 قسم التخدير-2

 قسم العمميات-3

 تقنية قسم قابمة-4

 قسم العالج الطبيعي-5
وتشرر  لمر  األقسرام  : دائرة برامج صحةت اتتمح (2

 -اآلتية :
 قسم ضباط صحة لامة-1

 قسم مسالد طبي لام-2

 قسم مسالد طبي أسنان-3

 البصرياتفني قسم -4

 

 -وتشر  لم  األقسام اآلتية : الطبيت :دائرة التقنياث     ( 3

 قسم الصيدلة-1

 قسم المختبر-2

 قسم األشعة-3

 دبموم تخصصي مختبرات طبية بعد الدبموم العام-4

 

 اوال : الذوائر واألقسبم العلمية للمعهذ
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 : الهيئة التعليمية ببلمعهذ  ثبنيب

 

 
 

ةثبلثًب ًًً: فترة المسبقبت الذراسي  

  

مدرس ومدرسة تقريبًا موزلين لم  اإلدارات التعميمية المشار إلييا سابقًا ، كما يسيم  118لممعيد ىيئة تعميمية ثابتة مكونة من أكثر من 
في التدريس محاضرون منتدبون من كمية الطب والمستشفيات التعميمية وكمية اليندسة وكمية اآلداب والعموم والتربية ومحاضرون من أقسام 

   0ات المناىج التعميمية لألقسام والبرامج التعميمية القائمةصحة البيئة ومتخصصون في مختم  المجاالت وفقًا لمتطمب

 

 الدبلوم التخصصي

عام بعد إكمال الدبلوم 
 العام

 (قسم علمي ) الدبلوم العام بعد الثانويه العامة 

 أعوام 3مدتها 
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 رابعًب  ًًً: التىزيع السمني للعبم الذراسي

ًألؼبمًالذراسي فصلين

ًأسجىع61ً  الفصلًالذراسي

61ًxً2ًً=22ًًا ًأسجىػب الذراسيخالسنخً  

ًسبػبدًدراسيخ5ً ًػذدًالسبػبدًالذراسيخًثبليىم

5ًxً5ً=25ًًسبػخ ًإجمبليًالسبػبدًالذراسيخًثبألسجىع

25ًxً61ً=044ًًسبػخ ًػذدًالسبػبدًالذراسيخًفيًالفصلًالىادذ

044ًxً2ً=044ًًػذدًالسبػبدًالذراسيخًثبلسنخ سبػخ
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 -: نظبم االمتحبنبت : خبمسًب

 تجري االمتحانات وفق الئحة تنظيم االمتحانات وتنفذىا لجنة تنظيم االمتحانات)) الكنترول (( .1
 0شفوياً  لمميًا ومادة ويكون االمتحان تحريريًا ، ُيجرى االمتحان وفقًا لطبيعة ال .2
 ُتجرى االمتحانات بعد إتمام المقررات الدراسية لكل فصل دراسي. .3
 0اإللادة وفقًا لمتقويم الدراسي الوارد في الئحة النظام الدراسيُتجرى االمتحانات وامتحانات  .4
 50/50ما لدا المواد التي فييا جانب لممي  0%100ُيجرى احتساب الدرجات وتسجيميا لكل مادة من  .5

 -توزع درجة كل مادة خالل الفصل لم  النحو اآلتي : .6

 30 " ألمال الفصل " االختبارات % 
 70 امتحان نياية الفصل % 

تقييم النيائي لمطالب يتم لن طريق امتحان شامل لجميع مواضيع مواد التخصص المرتبطة بمقررات الفصل الدراسي من السنة ال .7
 الدراسية.  

التقدير العام لمطالب لند التخرج يتحدد وفقًا لممعدل الذي يتحصل لميو الطالب من مجموع درجات المواد الدراسية كاممة لم   .8
     0لددىا
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 -: نظبم الرسىة واإلعبدة : سبدسًب
 :ًيؼيذًالطبلتًالسنخًالذراسيخًفيًالذبلدًاآلتيخ-ً

 إذا رسب في مادة أو أكثر من مواد اإللادة ألحد الفصمين الدراسيين من السنة األول  والثانية وحسب قرار لجنة االمتحانات. .1
 السنة الثانية والفصل الثاني من السنة األول .% من المواد المقررة في أحد الفصمين الدراسيين من 40إذا تجاوز رسوبو  .2

يعيد الطالب امتحان مواد الرسوب فقط إذا لم يتجاوز رسوبو مادتين دراسيتين ، إذا تجاوز المادتين يعيد مواد الفصل بالكامل  .3
 دراسة وامتحاناً 

 :ًفيًالمبدحًالمقررحًػليهًفيًالذبلدًالتبليخ ً-يؼتجرًالطبلتًراسجبًا

 0م  الدرجة الدنيا المحددة في الئحة االمتحانات إذا لم يتحصل ل .1
% بدون لذر قيري أو مرضي ، وفي حالة العذر المرضي ينبغي أن 25إذا تغيب خالل الفصل الدراسي في مادة أكثر من  .2

ُيبمغ في حينو وأن يكون التقرير الطبي صرادر من أخصائرري أثناء المعالجة ومعمدًا من المجنة الطبية ، وموافقة العميد ، 
ق لمييا الجيات الرسمية مثل لميد المعيد في ضوء ذلك التماد ذلك أو لدمو وأما األسباب األخرى لمغياب فيجب أن تصاد

ذا تجاوز غيابو  % في تمك المادة 50لم  أن تقدم تمك التقارير الطبية وغيرىا إل  القسم المختص قبل اتخاذ أي قرار ، وا 
 0بغض النظر لن األسباب يعيد المادة استنياجًا وامتحاناً 

 أو قيري . إذا تغيب بدون لذر مرضي .3

 إذا ضبط في حالة غش أو شروع فيو أو سالد غيره من ذلك . .4
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 ًًً: التقذيرات  سببعبًً
 

  

ًالذرجخ التقذير الرمس

Aً) أ ( ًممتبز 099إلى  09من   

ًجيذًجذااً B) ب (  09من  اقلإلى  09من 

ًجيذ C) ج (  09اقل من إلى  09من 

Dً) د (  ًمقجىل  09اقل من إلى  09من 

 -يقذرًنجبحًالطبلتًفيًالمىادًوفيًالتقذيرًالؼبمًللنقلًأوًالتخرجًثإدذيًالمراتتًاآلتيخً:
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ًح شهبدات التخرجنمشروط ًًً:   ثبمنب

ً-ينبلًالطبلتًشهبدحًالتخرجًإراًاستىفًًالشروطًالتبليخًً:

 ثالث سنوات. إذا استكمل جميع المقررات الدراسية خالل الفترة الدراسية المرسومة في الخطة الدراسية ولمدة -1
 0إذا نجح في جميع المواد والمقررات الدراسية بالقسم الذي ينتمي إليو -2

 إذا أقرت لجنة االمتحانات العميا بالمعيد النتيجة العامة -3

التخرررج مباشرررة بعررد التخرررج وبعررد اسررتكمال جميررع اإلجررراءات األكاديميررة  متطمبرراتيمررنح الطالررب جميررع  -4
 واإلدارية
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 التسجيل

 والقبول

 ...توياتالمح
ضٕاتط ٔششٔط انمثٕل تانًعٓذ 

 كٛفٛح انمثٕل تانًعٓذ:  أٔلا 

ا   ششٔط انمثٕل نًسرٕٖ انذتهٕو انعاو:  ثاَٛا

ا   انخاطح تانطالب يٍ انًؤسساخ انحكٕيٛحانششٔط :  ثانثا

ا   : انششٔط انخاطح تانٕافذٍٚ ساتعا

ا   ششٔط انمثٕل نهرعهٛى انًٕاص٘:  خايسا

تانًعٓذ نًسرٕٖ انذتهٕو انعاو يفشداخ ايرحاٌ انمثٕل 

 يفشداخ انكًٛٛاءألا : 

ا :   يفشداخ انفٛضٚاءثاَٛا

ا :   اءيفشداخ األحٛثانثا

ا :   اإلَجهٛضٚحيفشداخ انهغح ساتعا

 
 

 لثباب الثاال
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 0أيٍٛ َاشش انعانٙ نهعهٕو انظحٛح فٙ جًٛع انرخظظاخ فٙ انًعٓذ ٔفشٔعّ 0تُاءا عهٗ خطح انمثٕل انًمشسج ٚرى انمثٕل تًعٓذ د

عثش انٕسائم اإلعاليٛح انظحف ٔاإلراعح ٔلئحح اإلعالَاخ تانًعٓذ ٔحسة ٚرى اإلعالٌ عٍ تذء انرسجٛم نهذساسح تانًعٓذ ٔفشٔعّ فٙ  انرخظظاخ 

 طالح انًعٓذ السرٛعاتٛح.

 -انًٕاد انرانٛح :أ٘ يٍ ٔأٌ ل ٚكٌٕ لذ أسمط أٔ حزف  ( ٔيا فٕق 65)أٌ ٚكٌٕ حايالا شٓادج انثإَٚح انعايح نهمسى انعهًٙ يعذل-1

 انكًٛٛاء

 انفٛضٚاء

 أحٛاء

 انهغح الَجهٛضٚح

أٌ ل ًٚش عهٗ شٓادج انثإَٚح انعايح أكثش يٍ خًس سُٕاخ تاسترثُاء انًتٕيفٍٛ انحتايهٍٛ شتٓادج انثإَٚتح انعايتح انمستى انعهًتٙ -2

سستانح ذششتٛم يتٍ انًشفتك ٔانخ تٕح ليرحاَتاخ انمثتٕل ٔانُجتا  فٛٓتا    انرٙ ل ذرجأص يتذج انشتٓادج ستثع ستُٕاخ يتع  ح تاس

ا نهذساسح عُذ لثٕنّ.   ٔٚكٌٕ انًٕيف يرفشغا

 0أٌ ل ٚكٌٕ يمٛذاا تإحذٖ انكهٛاخ انجايعٛح أٔ آ٘ يعٓذ أخش-3

 -أٌ ٚسرٕفٙ كافح انششٔط انًعهٍ عُٓا فٙ انذنٛم ٔأٌ ٚثشص جًٛع انٕثائك اٜذٛح:-4

 األصسق  نهًماسَح يع طٕسج  طثك شٓادج انثإَٚح انعايح األطم 

 0انثطالح انشخظٛح األطم أٔ جٕاص سفش يع طٕسج ألحذًْا

 ) سسًٛح ( 6×  4سد طٕس يهَٕح 

 0انهغح اإلَجهٛضٚح  –األحٛاء  –انفٛضٚاء  –أٌ ٚجراص ايرحاَاخ انمثٕل تُجا  نهًٕاد انرانٛح : انكًٛٛاء 

ا نهعًم فٙ انرخظض انز٘ ٚشغة النرحاق تّأٌ   ٚكٌٕ لئماا طحٛا

ا  18أٌ ٚكٌٕ انعًش يٍ  ا نهطالب   أيا انًٕيفٍٛ  25 –عايا ا  30عايا  عايا

 

 ثانيًا : شروط القبىل لوستىي الدبلىم بالوعهد

 اوال : كيفية القبىل بالوعهد
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 ذًشٚض عاو ترمذٚش جٛذ جذاا ثالز سُٕاخ.شٓادج -1

 حظٕل انًرمذو عهٗ ذششٛم  يٍ جٓح انعًم انرٙ ُٚرًٙ  نٛٓا.-2

 0أٌ ٚحذد انرخظض انًطهٕب فّٛ-3

 0أٌ ٚخ ع ليرحاَاخ انمثٕل ٔٚحذد لثٕنّ تُجاحّ فٙ ايرحاٌ انمثٕل-4

ا. 30انعًش ل ٚضٚذ عٍ -5  عايا
 

ثالثا : الشروط الخاصة بالطالب هن الوؤسسات بالنسبة لونتسبي القىات الوسلحة واألهن 

 والجهاز الحكىهي هي اآلتي:

 رابعًا : الشروط الخاصة بالىافدين 

 0ٔجٕد تشٔذٕكٕل تٍٛ انجًٕٓسٚح يًثالا تٕصاسج انظحح انعايح ٔانسكاٌ ٔانطانة انٕافذ-1لونتسبي القىات الوسلحة واألهن والجهاز الحكىهي هي اآلتي:

 0انرٙ ذسرمثم فٛٓا ْزِ انًُم اخأٌ ٚحذد انثشٔذٕكٕل عذد انًُم ٔانرخظظ-2

ا يٍ جٓح تهذ انطانة انٕافذ -3 ا نهُظاو ٔانمإٌَ انعاو نهثهذأٌ ٚكٌٕ انرششٛم خطٛا  0ٔٚخ ع نجًٛع  جشاءاخ انذخٕل ٔفما

 أٌ ُٚطثك عهّٛ ششٔط انمثٕل انعايح نهًعٓذ-4

 0أٌ ٚكٌٕ نذّٚ سسانح سسًٛح يٍ ٔصاسج انظحح انعايح ٔانسكاٌ خاطح تانٕافذٍٚ-5

 0دفع انشسٕو انخاطح تانٕافذٍٚ انًحذدج فٙ انالئحح انعايح-6

 َظًح انًعًٕل تٓا فٙ انًعٓذ.ُٚطثك عهّٛ كافح انهٕائم ٔاأل-7
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 ) هشاركة الوجتوع ( شروط القبىل للتعلين الوىازي:  خاهسا

 

 
 

 

 -أيٍٛ َاشش انعانٙ نهعهٕو انظحٛح أٌ ذرٕفش فّٛ يا ٚهٙ : 0ٚشرشط عهٗ انطانة انشاغة فٙ انذساسح تًعٓذ د

 
 0انذساسٙ ٔدنٛم انطانةأٌ ٚسرٕفٙ كم انششٔط انعايح نهمثٕل انًُظٕص عهٛٓا فٙ انالئحح نهُظاو -1

 0دفع انشسٕو انًمشسج انًُظٕص عهٛٓا فٙ انالئحح انًانٛح ٔٔصاسج انظحح انعايح ٔانسكاٌ  -2

 0دفع انشسٕو انًمشسج انخاطح نعًهٛح انرسجٛم-3

 ذُطثك عهّٛ كافح األَظًح ٔانمٕاٍَٛ ٔانهٕائم انًعًٕل تٓا تانًعٓذ أثُاء سٛش انذساسح-4
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  ثبَىيسُت أونى  سُت ثبٍَت ثبَىي سُت ثبنثت ثبَىي

 انطبقت انكهرببئٍت وتفبعالث األكسذة واالختزال :

انخالٌب  –)) األكسذة واالختزال وتفبعالتهب 

 انكهروكًٍٍبئٍت وانجهفبٍَت((

 

 انكًٍٍبء انعضىٌت :

بٍٍ  بثقوأهى انفر –)) انًقذيت 

 –انًركببث انعضىٌت وغٍر انعضىٌت 

انهٍذروكربىَبث  –انروابط انكًٍٍبئٍت 

انكبٌُبث  (( –انكٍُبث  –انكبَبث  –  

انىحذة 

 انثبنثت

 انطبقت وانتفبعالث انُىوٌت :

استقرار  –أَىاع انُظبئر  –)) اكتشبف انُظبئر 

انعالقت بٍٍ َسبت عذد انبروتىَبث  –انُىاة 

انجسًٍبث  –ار انُىاة وانٍُىتروَبث واستقر

 -واإلشعبعبث انصبدرة يٍ األَىٌت غٍر انًستقرة

 انىقبٌت يٍ خطر انتهىث اإلشعبعً ((

  
انىحذة 

 انرابعت

القبول لمستوى الدبلوم العام مفردات امتحان :  ثانيًا 

 بالمعهد
 مفردات الكيمياء
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يركببث انٍُتروجٍٍ انعضىٌت :   )) انحًىض 

 األيٍٍُت ((
  

انىحذة 

ستانخبي  

انبروتٍُبث  –انكًٍٍبء انحٍىٌت  )) انكربىهٍذراث 

انفٍتبيٍُبث واألَزًٌبث (( –اث ذانهٍب –  
  

انىحذة 

 انسبدست

 

اإلتزاٌ األٌىًَ فً انًحبنٍم 

 انًبئٍت

)) خبصٍت انتىصٍم انكهربً 

اإلتزاٌ  –نهًحبنٍم انًبئٍت 

تعرٌف انحًط  –األٌىًَ 

 انًحهىل  انًُظى (( –وانقبعذة 

 
انىحذة 

 انثبيُت

 انكًٍٍبء وانبٍئت  :

 –انًهىثبث  –يفهىو انتهىث  –)) يفهىو انبٍئت 

انحهىل  –يهىثبث انهىاء وانًبء وانتربت 

 انًقترحت نهحذ يٍ تهىث انبٍئت((

 انهٍذروكربىَبث األرويبتٍت :

 -)) انًركببث انهٍذروكربىٍَت 

 انهٍذروكربىَبث األرويبتٍت((

 
انىحذة 

 انتبسعت

 

 انًركببث انعضىٌت األكسجٍٍُت

 –انفٍُىالث  –) انكحىالث 

انحًىض  –انكٍتىَبث  –األنذهٍذاث 

 االستراث( –انكربىكسٍهٍت 

 

 
 انىحذة

 انعبشرة
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سُت ثبنثت 

 ثبَىي

 سُت ثبٍَت ثبَىي
  سُت أونى ثبَىي

   كبيم
انىحذة 

 انثبٍَت

  كبيم

خواص المواد  -فروض النظرية الحركية الجزئية  -النظرية الحركية الجزئية 
المرونة في  - -تطبيقات عممية عمى الخاصية الشعرية –الصمبة والموائع 
تطبيقات  –الضغط في السوائل  -خواص الموائع الساكنة -األجسام الصمبة

قاعدة  -قياس الضغط الجوي –الضغط الجوي -عمى انتقال ضغط السوائل 
تركيب  –تطبيقات  –نص قاعد أرشميدس  –قانون الطفو  –أرشميدس 

 البارومتر الزئبقي

تمدد  -تمدد السوائل  -أثر الحرارة عمى األجسام  -الوحدة الثامنة : 
 الغازات

انىحذة 

 انثبنثت

 كبيم

استجابة األذن البشرية 
أهم خصائص  -لمصوت

 -الموجات فوق السمعية
 

انىحذة 

 انرابعت

 لفيزياءمفردات ا
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بعض التطبيقات لمموجات 
فوق السمعية في الحياة 

 العممية.

 كبيم
 الضوء وأجهزة األبصار

( ) كامل  
 

انىحذة 

 انخبيست

   كبيم
انىحذة 

 انسبدست

   كبيم
انىحذة 

 انسببعت

   كبيم
انىحذة 

 انثبيُت
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 سُت أونى ثبَىي سُت ثبٍَت ثبَىي سُت ثبنثت ثبَىي

التنظيم  –أعضاء الحس  –الجهاز العصبي في اإلنسان 
التكاثر في  –الهرموني في اإلنسان وأمراض الجهاز الهرموني 

دور  –الوراثة  –اإلنسان والجهاز التناسمي لمذكر واألنثى 
دور الحامض  –الوراثة الجزيئية  –الكروموسومات في الوراثة 

الحمض النووي  –( في نقل الصفات الوراثية   DNAالنووي )
استخدام  –التقانة الحيوية  –بناء البروتين  -  RNAالرايبوزي 

مشكالت التموث لمكونات  –التقانة الحيوية في صنع الدواء 
 مموثات الغذاء. –مموثات الماء  –مموثات الهواء  –البيئة 

 

االنقسام المنصف  –انقسام الخمية 
األنسجة الحيوانية  –والمتساوي 

إنتاج  –الداعمة والحركة في اإلنسان 
التحمل السكري  –الطاقة في الحيوان 

جهاز  –المناعة  –دورة كربس  –
 –المناعة المكتسبة  –المناعة 

 أمراض تصيب جهاز المناعة

الخمية وتركيبها : التغذية في 
الجهاز الهضمي  –اإلنسان 
تناول  تاضطرا با –لإلنسان 

 –الدم  –الجهاز الدوري  –الغذاء 
الجهاز  –أمراض الجهاز الدوري 
الجهاز  –التنفسي في اإلنسان 

 اإلخراجي في اإلنسان وأمراضه .

 يحياءألمفردات ا
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Grammatical Items  Language Functions References 

1) Tenses 

2) Modals (can, should, 

must, could……) 

3) Active and pass voice 
4) Imperatives 

5) Questions (Why – Yes 

/ No types). 

6) Adjective order. 

7) Parts of speech 

8) Preposition 

 
 

1) Writing definition. 

2) Instructing. 

3) Asking for and giving 

information. 

 
Scientific tests taken from 
pupils books ( 5-6) 
 

1.   English for Yemen (Scientific 

Section) (Course book 6, Work 

book 6 ). 

2.  Crescent English Course for 

Yemen ( Pupil's Book (4) Work 

Book (4)). 

3. Crescent English Course for 

Yemen (Pupil's Book (5) Work 

Book (5) ). 

4. Grammar in use. 

 

English Language Syllabuses 
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السابعة والنصـف مدة االمتحان يومين فقط ، الحضور الساعة •
 للدفعة الثانيةالتاسعة صباحا األولى  ، والساعة  صباحاً للدفعة

 مالحظة مهمه
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 القيد  

 
 
 

 
 

 ...توياتالمح
 تسجيل القيد:  أولا 

 إيقاف القيد:  ثانياا 

 إعادة القيد:  ثالثاا 
 القيد الغاء:  رابعاا 

 التحويل الخارجي: خامساا 

 النسحاب من المعهد:  سادساا 
 الفصل من المعهد:  سابعاا 

 
 

 رابعباب الال

 كيفيت القبىل بالمعهذاوال : 
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 والقيذ  اواًل : التسجيل 
يع ًَُخ انًعهذ وفشوعّ نهطالب انًمثىنٍُ تعذ إكًانهى ايتذاَاخ انمثىل وإجشاءاخ انمُذ وانتغجُم تطالح انًعهذ تذتىٌ االعى وانذوسج 

وَكىٌ نها نىٌ خاص تغتعًم فٍ دشو انًعهذ عُذ االيتذاَاخ  تغجُمانًغجم وتختى تختى انطىسج يهىَح نهطانة أو انطانثح َىلع عهُها 

 0يٍ انًعهذ /انطانثحوفٍ يىالع انتطثُك انعًهٍ وتغّهى عُذ تخشج انطانة

 

 ثانيا : ايقاف القيذ 
األر/ انعًُذ نىلف لُذِ عادج َذك نهطانة انزٌ اعتىفً ششوط االَتمال يٍ يغتىي دساعٍ إنً آخش أٌ َتمذو تطهة كتاتٍ إنً  -1

 عُح دساعُح يشج وادذج فمظ .

وتُجاح فٍ كم انًىاد وتعذ يىافمح  ال َجىص طهة إَماف انمُذ نهطالب انًمثىنٍُ وانًُمىنٍُ إالّ تعذ يضٍ عاو دساعٍ وادذ -2

 انعًُذ.

% يٍ صيٍ دواو انذساعح انًمشسج 25 َىلف انمُذ تمشاس نجُح االيتذاَاخ تانًعهذ انزٌ اَمطع عهً انذساعح تذوٌ عزس وأكثش يٍ -3

 0فظهُا  

 ثالثا : إعادة  القيذ 
َعاد انمُذ نهذاسط انزٌ أولف لُذِ تُاء  عهً يا وسد أعالِ إرا تمذو تطهة كتاتٍ إنً انعًُذ لثم اَمضاء انفتشج انًذذدج وَىافك 

 انتٍ تهٍ دفعتّ عهُّ انعًُذ وَخضع انذاسط انًعاد لُذِ ألدكاو انخطح انذساعُح نهغُح انذساعُح
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 -َهغً انمُذ فٍ األدىال انتانُح :القيذ الغاء  : رابعًا

 0إرا تمشس فظهّ تًىجة َظاو الئذح االيتذاَاخ وغُشِ يٍ األدكاو انىاسدج فٍ انُظاو انذساعٍ -1

 انفتشج انًذذدج تانالئذح إرا تجاوص نىلف انمُذ -2

 0إرا اَغذة انًمُذ يٍ انذساعح تانشغثح انشخظُح -3

 0اَتمم انذاسط إنً يعهذ آخش أو جايعحإرا  -4

 0% يٍ انذواو انًمشس فظهُا  25إرا أَمطع عٍ انذساعح أكثش يٍ  -5

 0إرا يضً عهً لُذِ أكثش يٍ عاو دساعٍ ونى َتمذو تطهة إعادج انمُذ -6

 0إرا استكة جشًَح يخهح تانششف أو انُظاو انعاو خاسج انًعهذ ودكى عهُّ يٍ انًذكًح -7

 0انًعهذ ووفما  نمشاس يجهظ انًعهذ إرا خانف نىائخ وأَظًح -8

 انىفاج -9

 

  التحىيل الخارجي : خامسا

 جىص نهطانة انزٌ دسط فٍ يعهذ اخش يعتشف فُّ االَتمال انً انًعهذ وَكىٌ رنك فٍ تذاَح انعاو انذساعٍ وفك انششوط اِتٍ :َ

 تىفش ششوط انمثىل فٍ انًعهذ -1
 تىفش يمعذ شاغش فٍ انتخظض انًشاد االنتذاق انُح -2
 أٌ َكىٌ انتذىَم يٍ يعهذ يعتشف تّ يٍ انًعهذ ووصاسج انظذح -3
 أٌ تُطثك عهً انًذىل ششوط انمثىل فٍ انًغتىي انًذىل انُح -4
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 األ َكىٌ يفظىال  يٍ جايعح او يعهذ آخش ألعثاب أكادًَُح او اخاللُح -5
 االنتضاو تمىاٍَُ انًعهذ وتطثُمها -6
 ثحاالنتضاو تذفع انشعىو انًمشسج عهً انطانة وانطان -7
 االنسحاب من المعهذ : سادسا

 وفك انششوط اِتٍ : َذك نهطانة أٌ َُغذة يٍ انًعهذ 

 أٌ َغذد جًُع االنتضاياخ انًانُح انتٍ عهُح -1
 اٌ َغهى تطالح انًعهذ -2
 نهتذمُك فٍ يخانفاخ انهجُحاأل َكىٌ انطانة او انطانثح يذاال  انً  -3
 تاَغذاتّ ّى إشعاس انجهاخ انًعُُالَغذاب ارا ثى لثىنّ تانًعهذ وَتَذك نهطانة ا -4

 

 الفصل من المعهذ:  سابعا

 -َفظم انطانة فٍ انذاالخ انتانُح :

% يااٍ يجًااىم انًااىاد انذساعااُح انًمااشسج نااُفظ 40إرا تجاااوص سعااىتّ فااٍ انفظاام انذساعااٍ األول يااٍ انغااُح األونااً -1

 0انفظم

 0إرا تمٍ فٍ عُتّ انذساعُح أكثش يٍ عايٍُ دساعٍُُ دوٌ َجاح -2

 0تكشس غشّ خالل فتشج دساعتّ فٍ انًعهذإرا  -3
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 تعليماتال

 املالية

 
 
 

 ...توياتالمح
مشاركة المجتمع لمطالب 

رسوم التسجيل والقبول 

رسوم استخراج الوثائق 

رسوم الرسوب واالعادة 
رسوم السكن الداخمي 
المؤسسات  , الشركات , النفقة الخاصة , رسوم الموازي

 المنظمات و

 الغرامات الماليةالعقوبات 
 

 اس باب اخلال

 كيفية القبىل بالمعهداوال : 
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 مجاالت مشاركة المجتمع

 -الرسوم املعتمدة : حتدد مشاركة اجملتمع يف اجملاالت التايل :

 انًثهػ انًجال

 انتسجيم وانقثىلرسىو   - ولا أ

 استًارج انتسجيم -1
لاير نًرج  2500

 واحذج

ا   رسىو استخراج انىثائق  - ثاَيا
ا  500 تطاقح انًعهذ -1  لاير سُىيا

ا  500     تطاقح انًكتثح -2  لاير سُىيا
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 لاير 2000 استخراج شهادج كرتىَي -1

 لاير نكم َتيجح 100 طثق األصم نشهادج كرتىَيح , انًصذقح , تياٌ درجاخ -2

 لاير 1000 استخراج شهادج يصذقح -3

تياٌ انسجم األكاديًي)تياٌ درجاخ( نًذج ثالث استخراج  -4

 سُىاخ تانهؽتيٍ
 لاير 1500

 لاير 2400 شهادج تذل ـاقذ + تذل تانؿ -5

 لاير 500 سُذ قيذ -6

 لاير 1000 ايقاؾ قيذ -7

 ضعؿ انرسىو انًقرر إعادج قيذ -8

 لاير نكم يادِ 1000 ـتح يهؿ ايتحاٌ )) دور أول (( -9

ا   رسىو انرسىب واإلعادج  -ثانثا
 

 لاير نكم يادج 500 إعادج ايتحاٌ دور ثاَي -1
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 إعادج يقرراخ انفصم انذراسي كايم )استُهاج( -2
لاير نهتعهيى  2000

 انعاو

 إعادج انسُح انذراسيح كايهح -3
لاير نهتعهيى  3000

 انعاو

ا   رسىو انسكٍ انذاخهي نهُفقح انعايح وانُفقح انخاصح  -راتعا
 

 اٌ وجذ ـراغ ـي انسكٍ انعايح رسىو انسكٍ انذاخهي نهُفقح  -1
 

 جواحذ جلاير نًر 10,000

 رسىو انسكٍ انذاخهي نهُفقح انخاصح اٌ وجذ ـراغ ـي انسكٍ  -2
 

 لاير نًرج واحذج 15,000

ا  شاركح انًجتًع نطالب انُفقح انخاصح وانًؤسساخ انعايح وؼير انيًُييٍ ي  -خايسا

 انراؼثيٍ ـي تذرية كىادرهى تذوٌ انذخىل ـي ايتحاَاخ يُاـسح كًا يهي:
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 انًىازي -1
  ٍدولر نكم سُح  400انًهتحقىٌ يٍ انيًُيي

 دراسيح ونًذج ثالث سُىاخ

 انُفقح انخاصح -2
  ٍدولر نكم  800انًهتحقىٌ يٍ ؼير انيًُيي

 0سُح دراسيح نًذج ثالث سُىاخ

 انًؤسساخ وانشركاخ انيًُيح -3
  : دولر  400انًؤسساخ وانشركاخ انيًُيح

 نكم سُح دراسيح نًذج ثالث سُىاخ

ا   انؽراياخ انًانيح انعقىتاخ و –سادسا
 

 ح انفشم أو انشطة أو إنؽاء انقيذل يعاد انًثهػ ـي حان

  : نهُفقح انخاصح + انًىازي + انًؤسساخ وانشركاخ ( دولر 200رسىو إعادج انفصم ( 

  : ( نهُفقح انخاصح + انًىازي + انًؤسساخ وانشركاخ )دولر    400رسىو إعادج انسُح 

انطانة تؽرايح ل تقم عٍ ثالثح أضعاؾ قيًح انشيء أو األشياء ـي حانح اتالـها أو تثذيذها يعاقة 

 أو اإلهًال ـي استعًال يًتهكاخ انًعهذ تعذ يىاـقح عًيذ انًعهذ
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يخضع طالب النفقة الخاصة والتعميم الموازي لكافة األنظمة وقوانين النجاح والرسوب والغياب وأية 
 0لموائح المعمول بها بالمعهدعقوبات وفقًا 

  اإلعفاءات

 وزير المالية فقط وأمن وزير الصحة العامة ال تقبل االعفاءات اال 
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احلقوق 
والواجبات 

 الطالبية

 ...توياتالمح
 اواًل : حقوق الطالب

 ثانيًا : واجبات الطالب

 

 سادسباب الال

 كيفية القبىل بالمعهداوال : 
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 انزي رثجذ شخصيخ انطبنت داخم انمؼهذ انىثيمخانحصىل ػهى ثطبلخ انمؼهذ ثبػزجبسهب 

 انمكزجبد مه مشاجغ نالطالع او االػبسح وفك وظبو انمؼهذ رحزىيهاسزخذاو مب 

اسزخذاو انمؼبمم انخبصخ ثبنمؼهذ نهذساسخ وانزطجيك نزىسؼخ مذاسكخ انؼهميخ وانؼمهيخ وفك وظبو انمؼهذ 

 انشيبضيخ  كبألوشطخانمشبسكخ وانمسبهمخ في البمخ االوشطخ انمخزهفخ انزي يزجىبهب ويشػبهب انمؼهذ

 وانثمبفيخ أو االجزمبػيخ

انشػبيخ االجزمبػيخ داخم انمؼهذ نمسبػذره في حم انمشكالد انزي رؼيمخ ػه انزحصيم انؼهمي 

نؼهميخ ثؼذ اكمبل انذساسخنك انذسجخ اثبئك انزي يمىحهب انمؼهذ ثمب في رانحصىل ػهى انى 

اسزفسبس ومىبلشخ األسبرزح وانذكبرشح داخم انمؼهذ مىبلشخ ػهميخ نزىضيح انمؼهىمبد اكثش 

مه حك انطبنت ولف انميذ واػبدره واالوسحبة مه انمؼهذ وفزح انمهفبد وفك انهىائح واالوظمخ 

جميغ انطالة مزسبوون في انحمىق وانىاججبد في انمؼهذ 

لجض سسمي نكم مب يذفؼه نخزيىخ انمؼهذ وفك انهىائح واالوظمخ انحصىل ػهى سىذ 

انمطبنجخ ثبنحمىق داخم انمؼهذ مزمسكبً ثبنىصىص وانهىائح انىبفذح ثبنمؼهذ 

انحصىل ػهى ثيئخ وظيفخ وصحيه نهذساسخ 

رىفيش انمبػبد وانمؼبمم انمىبسجخ نهذساسخ 

 اواًل : حقىق الطالب
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 من قواعد وإرشادات وإعالنات وأعراف علمٌة المعهد وانظمته ولوائحه وبكل ما ٌصدرااللتزام بقوانٌن 
  االلتزام بالقواعد واآلداب العامة وأعراف المجتمع وقٌمة االسالمٌة 
االلتزام بدفع المبالغ المالٌة المقررة 
 فٌهالتقٌد بنظام االمتحانات والتزام الهدوء داخل القاعات وعدم الغش او الشروع 
واستعادة ما استعٌر من المعهد فً الوقت المحدد واألجهزةعلى ممتلكات المعهد  المحافظة 
 لهم بالقول او بالفعل اإلساءةاحترام كل منتسبً المعهد من طلبه ومدرسٌن وموظفٌن وعدم 
 لألقسامااللتزام بالزي المخصص 
االمتناع عن حمل اي نوع من انواع االسلحة 
ه المعهد من لوائح وارشاداتاالطالع على كل ما ٌنشر 

 ثانيًا : واجبات الطالب
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 املساقات
 علميةال

 
 

 السابعباب ال

 أوال : الدبلوم العام ) ثالث سنوات (

فني الصيدلة 

التصوير اإلشعاعي 

مساعد طبي أسنان 

 صحة عامةضباط 

مساعد طبي عام 

العالج الطبيعي 
تقنيات التخدير 

التمريض التقني 
تقنيات العمليات الجراحية 
تقنيات المختبر الطبي 
الصحة اإلنجابية 
فني بصريات 

 

 المحتويات...
 ثانيًا : الدبلوم التخصصي 

 ) عام بعد الدبلوم العام (
ممرض قابلة 

اإلحصاء الصحي 

اإلدارة الصحي 
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فين الصيدلــة 

 

 -اَزٓبء انطبنت يٍ دساعزّ انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ ٚكٌٕ لبدساً ػهٗ :ػُذ  األْذاف:

نخ ئنّٛ يٍ انطجٛت-1 ّٕ  0انمشاءح ٔانزفغٛش انقؾٛؼ نهٕففبد انطجٛخ ) انًؾنشح أٔ يطهٕثخ انزؾنٛش ( انًؾ

 يشاعؼخ انًالئًخ نهغشػخ انًٕفٕفخ يغ انزؾخٛـ ٔئػطبء انًشٚل اإلسؽبداد انالصيخ نالعزخذاو ٔكزا انزؾزٚشاد.-2

 ؾنٛش انًغزؾنشاد انقٛذالَٛخ انًخزهفخ فٙ انًؼبيم انقٛذالَٛخ ؽغت انًؼبٚٛش انذٔنٛخ.ر-3

 انًؾبسكخ فٙ انزخطٛو ٔانزُظٛى فٙ انخذيبد انقٛذالَٛخ فٙ انًشاكض انقؾٛخ ٔانًغزؾفٛبد ٔانؼٛبداد.-4

 أوال : الدبلوم العام ) ثالث سنوات (
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 التصوير اإلشعاعي
 

 -دساعزّ انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ ٚكٌٕ لبدساً ػهٗ :ػُذ اَزٓبء انطبنت يٍ  األْذاف:

 َٛم ؽٓبدح انذثهٕو نزأْٛم انفُٙ نهؼًم فٙ يغبل انزقٕٚش اإلؽؼبػٙ-1

 0رؾمٛك انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ يٍ أعم سفغ يغزٕٖ انخذيخ انقؾٛخ اإلؽؼبػٛخ فٙ يخزهف يغزؾفٛبد ٔيشاكض انغًٕٓسٚخ انًُٛٛخ-2
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د طيب أسنانمساع  

 -ػُذ اَزٓبء انطبنت يٍ دساعزّ انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ ٚكٌٕ لبدساً ػهٗ : األْذاف:

 ٚؾخـ ٔٚؼبنظ ؽبالد أيشاك انفى ٔاألعُبٌ-1

 0ٚمٕو ثزؾذٚذ انًؾبكم انقؾٛخ ثبنفى نألفشاد فٙ انًغزًغ انز٘ ٚؼًم فّٛ ٔٚؾذد أْى يؾبكم انفى-2

 0ٚؼٛؼ ثٓبرؾذٚذ انٕعبئم انٕلبئٛخ نًكبفؾخ أيشاك انفى فٙ انجٛئخ انزٙ -3

 0ٚضمف انًغزًغ ثأًْٛخ اإلسؽبداد انزٙ رغٓى فٙ رؾغٍٛ فؾخ انفى ٔانًغزًغ-4

 0ٚؾبسن فٙ رذسٚت انطالة فٙ يغبل فؾخ انفى ٔاألعُبٌ-5

 0ٚؾبسن فٙ انجؾٕس انًٛذاَٛخ يٍ خالل عًغ انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد اإلؽقبئٛخ انخبؿ ثأيشاك انفى انؾبئؼخ فٙ انًغزًغ انز٘ ٚؼًم فّٛ-6
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 ضباط صخة عامة 

 -ػُذ اَزٓبء انطبنت يٍ دساعزّ انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ ٚكٌٕ لبدساً ػهٗ : :األْذاف

 0ٚذٚش انزفزٛؼ انذٔس٘ ٔٚشالت يذٖ رٕفش انؾشٔه انقؾٛخ نزؾغٛم أيبكٍ ئػذاد ٔرؾنٛش ٔرذأل األهؼًخ انًؾشٔثبد-1

 0َزبئظ انفؾٕفبد انًخجشٚخ ٚغًغ ػُٛبد غزائٛخ نهفؾـ انًخجش٘ ٔٚفغش-2

 0ٚكؾف يذٖ فالؽٛخ األغزٚخ انًؾفٕظخ ٔانطبصعخ ٔانًؼهجخ ٔانغبفخ ٔٚزخز اإلعشاءاد ػُذ اننشٔسح-3

 0ٚمٕو ثضٚبسح انًقبَغ ٔانًؼبيم ٔانٕسػ نهزأكذ يٍ رٕافش انؾشٔه نهقؾخ ٔانغاليخ انًُٓٛخ-4

 0ًكبفؾزٓبنٚكزؾف أيبكٍ رٕانذ انزثبة ٔانجؼٕك ٔانقشافٛش ٔغٛشْب يٍ اٜفبد ٔانؾؾشاد -5

 0ٚؾذد إَٔاع انًجٛذاد انؾؾشٚخ ٔرشكٛجٓب ٔانغًٕو انًخزهفخ انًغزخذيخ نًكبفؾخ انؾؾشاد ٔانمٕاسك ٔرأصٛشْب ػهٗ انجٛئخ-6

نجؾشٚخ ٔانجشٚخ رُفٛزاً نهٕائؼ انقؾٛخ انذٔنٛخ ٚؾشف ػهٗ اإلعشاءاد ٔاالؽزٛبهبد انقؾٛخ انالصيخ فٙ انًٕاَئ انغٕٚخ ٔا-7

 0ٔانًؾهٛخ

 0ٚخطو ٔٚؾشف ػهٗ ػًهٛخ عًغ ٔرقشٚف انفنالد ثإَٔاػٓب انغبئهخ ٔانغبفخ فٙ انًذٌ ٔاألسٚبف-8

 0ٚغبْى فٙ انزمقٙ نًكبفؾخ األيشاك انغبسٚخ ٔانًؼذٚخ َٕٔالهٓب ٔٚمٕو ثبرخبر ئعشاءاد انٕلبٚخ نهؾذ يُٓب-9

 0انقؾٙ يٍ خالل رٕػٛخ انًغزًغ ثؼُبفش انشػبٚخ انقؾٛخ األعبعٛخٚغبْى فٙ سفغ انٕػٙ -1
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 مساعد طيب عام

 -فٙ َٓبٚخ انجشَبيظ عٛكٌٕ انطبنت لبدساً ػهٗ أٌ : األْذاف :

 0انًغزٕهُخرمذٚى خذيبد انزؾخٛـ نأليشاك انؾبئؼخ ٔاأليشاك -1

 0انًغًٕػ نّ ٔفمبً نهمبئًخ انٕهُٛخ نألدٔٚخاد انؼالعٛخ اننشٔسٚخ فٙ اإلهبس رؾذٚذ َٕػٛخ انؼالط ٔاإلعشاء-2

 انذو   -انجٕل –انجشاص انمٛبو ثؼًم انفؾٕفبد انًخجشٚخ فٙ انًُبهك انُبئٛخ يضم:-3

 0األغزٚخ ٔفؾخ انًغكٍ ٔفؾخ انغزاءانفنالد ٔيشالجخ  خ انجٛئخ فٙ يُطمزّ يٍ ؽٛش رقشٚفانًؾبسكخ فٙ أػًبل فؾ-4

 0انًٓبو ثٍٛ أفشادِ ًم رؾذ ئداسرّ ٕٔٚصعهفشٚك انقؾٙ انز٘ ٚؼناإلؽشاف ٔانزٕعّٛ -5

 0ٔمـغ خطو انؼًم ٔثشايظ انُضٔل انًٛذاَٙ فٙ ئهبس انًٓبو انًٕكهخ ئنّٛ-6

 0انًغبًْخ فٙ رخطٛو ٔرُفٛز انجشايظ انزذسٚجٛخ نهؼبيهٍٛ فٙ يٕلغ ػًهّ-7
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 العالج الطبيعي 

 انجشَبيظ :ٔفف 
فًى ْزا انجشَبيظ نزًكٍٛ انطبنت يٍ اكزغبة انًؼشفخ ثؼهى األؽٛبء ، ػهى األيشاك ٔػهى أيشاك ٔظبئف األػنبء 

ؽزٗ ٚجشيظ انزذخالد إلػبدح انزأْٛم نٛزؾقم ػهٗ انؾفبء انؾشكٙ ، انؼقجٙ ؽشكٙ ٔاإلدساكٙ ، ٔ ٚكزغت عهٕكٛبد 

 0انًؾذدح انؾخقٛخ انًُٓٛخ ٔأخاللٛبرٓب ؽزٗ ٚؾمك أْذافّ
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 تقنيات التخدير

 ثُٓبٚخ انجشَبيظ ٚكٌٕ انطبنت لبدساً ػهٗ أٌ : :األْذاف

 يٓبو فُٛخ :  
 0رؾنٛش غشفخ انزخذٚش ٔاألعٓضح انًغزخذيخ ٔغشفخ اإلفبلخ ٔكزا انؼمبلٛش انًخذسح انًغزخذيخ لجم ٔأصُبء ٔثؼذ انزخذٚش-1

 0ٔانؾمٍ انٕسٚذٚخ ٔانؼنهٛخ ٚؼًم انمغطشاد-2

 0ٚؼًم ػهٗ رؾغٛم ٔرشكٛت أعٓضح انزخذٚش ٔأعٓضح انؼُبٚخ انًكضفخ-3

 0نذّٚ انمذسح ػهٗ اعزخذاو األٔمبع انزًشٚنٛخ أصُبء ٔثؼذ انؼًهٛبد انغشاؽٛخ-4

عدٕد أخقدبئٙ انزخدذٚش يشالجخ انؼاليبد انؾٕٛٚخ لجم ٔأصُبء ٔثؼدذ انزخدذٚش ٔانزقدشف رغدبِ أ٘ رفغدٛشاد غٛدش هجٛؼٛدخ ٔفدٙ ؽبندخ ػدذو ٔ-5

 0خبفخ فٙ األسٚبف ٚؾك نّ أٌ ٚمٕو ثزخذٚش انؾبالد انجغٛطخ رؾذ يغإٔنٛخ انغشاػ
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 التقينالتمريض 
 

 ثُٓبٚخ انجشَبيظ ٚكٌٕ انطبنت لبدساً ػهٗ أٌ : :األْذاف

 0ٚؼشف أًْٛخ يجبدئ انزًشٚل ٔرأصٛشْب ػهٗ انؼًم انزطجٛمٙ-1

 0اؽزٛبعبد انًشٚل األعبعٛخٚمٛى -2

 0ٚمذو انؼُبٚخ انزًشٚنٛخ األعبعٛخ نهًشمٗ-3

 0ٚزؼشف ػهٗ انظٕاْش اإلكهُٛٛكٛخ ٔانؼالط ٔاإلداسح انزًشٚنٛخ نهؾبالد انجبهُٛخ ٔانغشاؽٛخ-4

 0ٚمذو انؼُبٚخ انزًشٚنٛخ نهًشمٗ لجم ٔأصُبء ٔثؼذ انؼًهٛبد انغشاؽٛخ-5

 0ٔثؼذ انؼًهٛبد انغشاؽٛخ ٚمذو انؼُبٚخ انزًشٚنٛخ نهًشمٗ لجم ٔأصُبء-6

 0ٚؾخـ األيشاك انؾبئؼخ ٔٚؼبنغٓب ٔكزا انٕلبٚخ يُٓب -7

 0ٚغؼف ؽبالد اإلفبثبد ٔانؾبالد انطبسئخ-8

 0ًٚٛض انمٕاٍَٛ انًُٓٛخ ثبػزجبسِ ػنٕ فٙ انفشٚك انقؾٙ-9

 0ٔانؾبالد األخشٖ خنخبفٚؾبسن فٙ رمذٚى انؼُبٚخ انًكضفخ نهؾبالد انزًشٚنٛخ ا -10
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تقنيات العمليات 
 اجلراحية

 
 

 -فٙ َٓبٚخ انجشَبيظ ٚكٌٕ انطبنت لبدساً ػهٗ أٌ : األْذاف :

 0ٚؼشف رشكٛجخ ٔٔظبئف غشفخ انؼًهٛبد ٔانًٕظفٍٛ انؼبيهٍٛ فٛٓب-1

 0ٚزمٍ انًٓبساد انؼًهٛخ انًزؼهمخ ثبنؼًهٛبد انغشاؽٛخ لجم ٔأصُبء ٔثؼذ انؼًهٛخ-2

 0األدٔاد ٔاألعٓضح انًغزخذيخ نًخزهف انؼًهٛبد انغشاؽٛخٚزأكذ يٍ فؾـ ٔئػذاد ٔرغٓٛض -3

 0ئػذاد األدٔاد ٔاألعٓضح انًغزخذيخ نهًُبرط انًخزهفخ نهؼًهٛخ-4

 0رطٕٚش لذسارّ ػهٗ رُفٛز اإلعشاءاد انزمُٛخ األعبعٛخ نهؼًهٛبد انغشاؽٛخ انًجُٛخ ػهٗ األعظ انؼهًٛخ انقؾٛؾخ-5
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 تقنيات املخترب الطيب

 -فٙ َٓبٚخ انجشَبيظ ٚكٌٕ انطبنت لبدساً ػهٗ أٌ : األْذاف :

 0ٚغبْى فٙ أَؾطخ انزضمٛف انقؾٙ فٙ انًشافك انقؾٛخ ٔانًغزًغ.1

 ٚؾشف ػهٗ انًغبػذٍٚ فٍُٛٛ ٔثمٛخ انؼبيهٍٛ فٙ انًخزجش ٔٚزؼبٌٔ يغ سؤعبء ثمٛخ األلغبو.2

 ٔانذساعبد انطجٛخ مًٍ فشٚك انؼًمٚؾبسن فٙ انجؾٕس .3

 ٚمٕو ثبنٕلبٚخ ٔانغاليخ انًُٓٛخ فٙ انًخزجش أٔ انمغى.4
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الصخة اإلجنابية

 تساهم فً تدرٌب الفئات التالٌة :
 ممرضة قابلة ) طالبة (.1
 ممرضة مهنٌة ) مؤهلة ( ) طالبة (.2
 قابلة مجتمع.3
 مجتمعمشرفة قابلة .4
 الجدات ) الداٌات الشعبٌات (.5
 المرشدٌن الصحٌٌن.6
 تساعد فً تنفٌذ البحوث والتقصً.7
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 فين بصريات

 

 األهداف :
  0إدارة وتوجٌه كافة األنشطة التشخٌصٌة والفنٌة كفنً بصرٌات -1
  0فحص النظر باستخدام الطرق المختلفة فً فحص النظر -2
  0قٌاس وضبط وتركٌب العدسات الالصقة بأسلوب علمً -3
 0فحص وتركٌب العٌون االصطناعٌة ، وكذا مطابقتها مع العٌن السلٌمة-4
 0تشخٌص كافة الحاالت الناتجة عن أخطاء االنكسار الضوئً للعٌن -5
    0ة قبل تدهور الرؤٌنظر وتحوٌلها إلى أخصائً العٌون اكتشاف وتشخٌص الحاالت المرضٌة ومشاكل ال-6
  0وسائل البصرٌات المختلفة  لصحً اإلٌجابً للمستفٌد عند وصفتقدٌم اإلرشادات والتوجٌه بشأن السلوك ا-7
  0البسٌطة  لفحص وتشخٌص وعالج أمراض العٌونتقدٌم الرعاٌة الصحٌة للعٌون من خالل ا-8
    0اإللمام بكافة المشكالت الصحٌة الخاصة للجهاز البصري وخطر أمراض العٌون على الرؤٌة -9

 0الحفاظ على آداب المهنة واحترام القوانٌن واللوائح ذات العالقة  -10
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 رض  قابلةمم
 ثانيًا : الدبلوم التخصصي ) عام بعد الدبلوم العام (

 

 -ػهٗ أٌ : فٙ َٓبٚخ انجشَبيظ عٛكٌٕ انطبنت لبدساً  األْذاف انزؼهًٛٛخ :    

 انًؾبكم ٔانؼًم ػهٗ ؽهٓب رمٛٛى فؾخ األفشاد ٔاالعش ٔانًغزًغ ثؾكم ػبو ٔانقؾخ االَغبثٛخ ثؾكم خبؿ ٔرؾذٚذ-1

رٕفٛش عٕدح ػبنٛخ ٔرضمٛف فؾٙ ٔخذيبد نغًٛغ أفشاد انًغزًغ يٍ أعم رؼضٚض انؾٛبح األعشٚخ انقؾٛخ ٔؽبالد انؾًم ٔاألثدٕح انفؼهٛدخ -2

 انًخطو نٓب

بنخ انقؾٛخ نهًشأح اصُبء انؾًم ٔانًخبك ٔانُفبط ٔاالهفبل ؽذٚضٙ انٕالدح ٔاالهفبل دٌٔ انخبيغخ يٍ انؼًش ٔانكؾدف اعشاء رمٛٛى انؾ-3

 انًجكش ٔانؼالط أ اإلؽبنخ يٍ ينبػفبد يؾذدح

 اعشاء ٔالدِ َظٛفخ ٔآيُّ ٔانزفبػم يغ ؽبالد انطٕاسئ نزؾمٛك القٗ لذس يٍ انقؾخ-4

 انزٕنٛذٚخ انًخزقخ نأليٓبد ٔؽذٚضٙ انٕالدحرٕفٛش انشػبٚخ انًأيَٕخ ٔانطٕاسئ -5

انزٙ رزطهت أ انزٙ رؼدبَٙ يدٍ آَدبء انؾًدم أ انخغدبسح انزدٙ ْدٙ يزطبثمدخ رٕفٛش خذيبد انشػبٚخ راد انقهخ ثبإلعٓبك اٜيٍ نهًشأح -6

 يغ انمٕاٍَٛ ٔانهٕائؼ انًؼًٕل ثٓب فٙ انجالد

 زفبظ ثغغالد انشػبٚخ انقؾٛخ ٔانزمبسٚشرٕفٛش عٕدح ػبنٛخ ٔخذيبد رُظٛى األعشح ٔانزطؼًٛبد ٔاالؽ-7

انمٛبدٚخ نزخطٛو ٔرُفٛذ ٔرمٛٛى خذيبد انقؾٛخ االَغبثٛدخ ٔاداسح يُؾدأح انقدؾخ االَغبثٛدخ ٔيإعغدخ انزدذسٚت ٔانؼًدم  خرؾًم انًغإٔنٛ-8

 ثكفبءح ٔفؼبنٛخ
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اإلحصاء الصخي

 -فٙ َٓبٚخ انجشَبيظ عٛكٌٕ انطبنت لبدساً ػهٗ أٌ : األْذاف انزؼهًٛٛخ :

 0ٚؾذد انًؾبكم انقؾٛخ ٔأًْٛزٓب يٍ انُبؽٛخ اإلؽقبئٛخ-1

 0هزقُٛف انذٔنٙ نأليشاكنٚفغش يؼبَٙ انًفبْٛى ٔاالفطالؽبد انؼهًٛخ انًغزخذيخ فٙ اإلؽقبء انقؾٙ ٔفمبً -2

 0نهًشك يٍ ؽٛش انغٍ ٔانغُظ ٔانُٕع ٔانًُٓخ ٔيؾم اإللبيخٚؾذد فئبد انغكبٌ األكضش رؼشمبً -3

 0ٚؾذد هجٛؼـخ انؼٕايم انًغججخ نهًشك يٍ خالل رؾهٛم انجٛبَبد اإلؽقبئٛخ-4

 0ٚؾذد األٔثئخ انزٙ رؾذس يٍ ؽٛش هجٛؼزٓب ٔيقذسْب ٔيذٖ اَزؾبسْب-5

 0ٚغًغ ثٛبَبد يزؼذدح رخزهف ثبخزالف انًؾكهخ ٔيقبدسْب-6

ً  ٚقُف ُٔٚظى انجٛبَبد يٍ-7  0يقبدسْب ٔػشمٓب ئؽقبئٛب

 0ٚغزخذو انؾبعٕة اٜنٙ فٙ فشص ٔرجٕٚـت ٔػشك ٔرؾهٛم انجٛبَبد اإلؽقبئٛخ-8

 0ٚؾهم ٔٚفغش انجٛبَبد ثبنطشق اإلؽقبئٛخ العزخالؿ انؾمبئك-9

 ُٚؼذ ٔٚشفغ انزمبسٚش انؾٓشٚخ ُٔٚظى انغغالد ٔانٕصبئك اإلؽقبئٛخ-10

 0انقؾٛخ فـٙ انًغزًغٚغزخذو يُٓغٛخ انجؾش انؼهًٙ فٙ دساعخ انًؾبكم -11

 0ٚؾبسن فٙ ثشايظ انزضمٛف انقؾٙ نهًغزًغ ؽٕل خطٕسح األيشاك ٔانٕلبٚخ يُٓب-12

 ٚذسن أًْٛخ انؼًم اإلؽقبئٙ فٙ يؼبنغخ انًؾكالد انقؾٛخ فٙ انًغزًغ-13
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اإلدارة الصخي

 -أٌ : فٙ َٓبٚخ انجشَبيظ عٛكٌٕ انطبنت لبدساً ػهٗ األْذاف انزؼهًٛٛخ :

 
 0ٚمذو انشػبٚخ انقؾٛخ ٔانذػى نًغًٕػخ يٍ األفشاد ٔانًغزًؼبد-1

 0ٚؾبسن فٙ رؼضٚض انقؾخ ٔانًؾبفظخ ػهٛٓب ٔانٕلبٚخ يٍ األيشاك ثٍٛ أفشاد ٔانًغزًؼبد-2

 0ٚؾبسن ٔٚؼبٌٔ انفشٚك انقؾٙ يٍ أعم رؾغٍٛ يغزٕٖ انًُٓخ-3

 0ٚخطو ُٔٚفز ٔٚمّٛى ثشَبيظ انشػبٚخ انقؾٛخ نألفشاد ٔانًغزًغ-4

 0ُٚظى األفشاد ٔاألَؾطخ نهًؾبفظخ ػهٗ ثٛئخ يأيَٕخ ٔفؾٛخ ثغشك رؾغٍٛ انقؾخ ٔانٕلبٚخ يٍ األيشاك -5

 0ٚمذو انًؼهٕيبد ٔانزٕػٛخ ٔانزضمٛف انقؾٙ نًٍ ٚؾزبعَٕٓب-6

 0ٚطجك انجؾٕس انًجُٛخ ػهٗ انًًبسعخ نزؾغٍٛ َٕػٛخ اإلداسح انقؾٛخ ٔمًبٌ اعزًشاس رًُٛخ انًغزًغ-7

 0لٛخ نًًبسعخ انًُٓخئرجبع انمٕاػذ األخال-8

 0ٚمٕو ثبإلؽشاف ٔانشفذ نُٕػٛخ انشػبٚخ انقؾٛخ فٙ يخزهف أيبكٍ رمذٚى انخذيبد انقؾٛخ-9

 0ٚؼًم ػهٗ رؾغٍٛ يغزٕٖ األداء فٙ اإلداسح انقؾٛخ -10

 0اإلهالع انًغزًش ػهٗ االكزؾبفبد ٔاالرغبْبد انؾذٚضخ انزٙ رإصش فٙ رمذٚى انشػبٚخ انقؾٛخ -11

 0رذسٚت انطالة انؼبيهٍٛ انقؾٍٛٛ فٙ انًشافك انقؾٛخٚغبْى فٙ  -12
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