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  -الجامعة: كلمة رئيس      
 

 
 

 وبعد:الصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.... الحمد هلل رب العالمين و 
تطوير التعليم بكافة أشكاله ومستوياته بما في ذلك التعليم الجامعي شرط أساسي لتحقيق التنمية البشرية  أن
شاء جامعة جبلة  للعلوم الطبية والصحية سيساهم في رفد  أنف ،ومدخل للتنمية االقتصادية واالجتماعية  ،

بمخرجات طبية وصحية  ،وفي الجمهورية اليمنية عامة  ،خاصة  إبفي محافظة  السكانو وزارة الصحة 
و تلبي احتياجات التنمية البشرية من المتخرجين في العلوم  ،تدعم النهوض والتقدم والتحسين المستمر 

لتطوير التنمية  ،وربط الجامعة بمؤسسات المجتمع  ،يساعد في خدمة المجتمع  مما ،الطبية و الصحية 
 بانالجو كوادر وقدرات بشرية  وطنية  طبية متخصصة مؤهلة علميا وعمليا وأخالقيا في جميع  إعدادالمستمرة والمستدامة من خالل 

بالبرامج الطبية والصحية مما شكل  لتحاقاال قبال على حيث زاد اإل ،ذلك تغيير ثقافة المجتمع المحيط  إلىضف ا ،الطبية والصحية 
ضافيًا لتخفيف مستوى إوهذا سيكون داعمًا  ،شاء جامعة طبية بتخصصات نوعية  يندر تواجدها في الجمهورية اليمنية ننقطة قوة أل 

فالمجتمعات  ،العلم والفقر يربطهما عالقة عكسية  أنحيث  ،الفقر على المستوى الوطني من خالل نشر وتوسيع العملية التعليمية 
البناءة في التنمية الوطنية  يةابيجاإلهذا ما جعلنا نتطلع للمشاركة في تعزيز المساهمة  ،على أالمتقدمة علميا تتمتع بمستويات رفاهية 

الفعلي لتقديم  حتياجاالمن  بثقتانوالصحية  ففكرة مشروع جامعة جبلة للعلوم الطبية ، جتماعيةواال قتصاديةاالولتحريك عجلة التنمية 
المتزايد في البالد عامة وفي محافظة  السكانيمن الحاجة الملحة لخدمات نوعية متميزة توازي النمو  طالقاانو  ،خدمات تعليمية عالية 

من خالل كوكبة من الكفاءات المحلية المؤهلة أكاديميًا  ،وتظهر أهمية إقامة مشروع خدمي يقدم خدمات بكفاءة  وتميز  ،خاصة  إب
داريًا وفنيا  الخارج بأقل التكاليف ويعمل على  إلىويوجد البديل الكفء بدال عن السفر  ،ويراعى فيه دخل مختلف شرائح المجتمع  ،وا 

ناء المجتمع فاالستثمار إبمختلفة من  جاد فرص عمل لشرائحإيومن ثم  ،النشاط االقتصادي  إلىجزء من السيولة النقدية  اباستقط
 . جتماعيةواال قتصاديةاالهو أساس التنمية 

ناء إبالمباشر من قيادة الدولة والمحافظة على حدا سواء والخيرين المخلصين من  هتماماالجاز الحضاري نتيجة نوقد تحقق هذا اال 
 .المحافظة.

وطالبات الجامعة ولكل المهتمين  طلبة ائيبنوألهيئة التدريس ومساعديهم  أعضاءا أقدم هذا الدليل لزمالئي أنوأشعر باالعتزاز والسعادة و 
 .اإلداريةو كاديمية بالتعليم الجامعي والذي يحتوي على معلومات متنوعة ومفيدة عن الجامعة وتكويناتها األ 

ى من عمرها قد خطت خطوة مهمة وفاعلة لو األ جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية وخالل السنة  أنوسيتضح من خالل هذا الدليل 
 في تحقيق اهدافها المتمثلة في ))التدريس _ البحث العلمي _ خدمة المجتمع _ خدمة الجامعة((.

 حترام هذا الدليل بهذه الصورة المشرفة ولهم كل التقدير واال عدادأشكر كل الذين بذلوا جهودا إل
  القصد،واهلل من وراء                                           

 رئيس الجامعة                                                                                           
 مين المطريأمحمد  عبد اهلل.د/ .مأ                                                                                
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 76من  1الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 مدخـــــــل :لواألالفصل  1
( كيلومترا مربعا. يبلغ 000،555مساحتها حوالي ) تبلغو  آسيافي غربي  شبه الجزيرة العربيةتقع جنوب غرب  الُجْمُهْوِريَُّة الَيَمِنيَّة

  م.2015لعام  السكانياإلسقاط حسب نسمة  (000،687،26) هاانسكعدد 
الجنوب  إلىتقع  التي إب( محافظة ومن أهم هذه المحافظات محافظة 22) إلىتقســــــــم إداريار في إطار نظام الســــــــلطة المحلية و 

 محافظاتها من أجمل نأل (اللواء األخضــــــر)كم( ويطلق على المحافظة لقب  193وتبعد عنها بحدود ) صــــــنعاءمن العاصــــــمة 
أكبر محافظات الجمهورية من حيث  ثالث إبوتعد محافظة  إبالجمهورية وهي العاصــــــمة الســــــياحية للجمهورية ومركزها مدينة 

 مديرية.  (20وعدد مديرياتها ) السكانعدد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

نسـمة  (115431مديرية جبلة إحدى مديريات محافظة إب في وسـط اليمن و بلغ عدد سـكانها )
م وتعد مدينة جبلة مركز المديرية وكأنت تســـــــمى مدينة النهرين ألنها تقع بين نهرين 2004عام 

)ســــــــــائلتين( كبيرين يمرأن عبر الجانبين االيمن واأليســــــــــر للمدينة وهما ســــــــــبب وجود العديد من 
لذي العقود في المدينة ) جســـور المشـــاة( ويعود تســـميتها بجبلة إلى عبد اهلل بن علي الصـــليحي ا

كيلو متر(.  6هــــــــــــــــــــــــــ و تقع المدينة إلى الجنوب من مدينة إب وتبعد عنها) 458ابتناها ســـــــــــنة 
وتشــــــــــــــتهر مديرية جبلة بخصــــــــــــــوبة تربتها وتعتبر من 
المنـــاطق الزراعيـــة الهـــامـــة في المحـــافظـــة التي تمتـــاز 
  .بطبيعة خالبة كما انها من المناطق  األثرية القديمة

 

ت جبلة عاصمة دولتها أناليمن الموحد وك أروى بنت أحمد الصليحيالملكة حكمت 
نظرا لما ُعرفت به  وفريدار  عاما حققت من خالله نجاحا باهرار  خمسينواستمر حكمها 

قفت الكثير من األراضي الزراعية للمواشي وبناء المرافق أو من حكمة وعدل وثبات ف
 إلىصلت مياه الشرب النقية أو الخدمية كما 

كل منازل مدينة جبلة عبر ساقية طويلة 
على  المطلة الجبالأعلى قمم  إلىتمتد 

ا عملت على توفير مساكن المدينة كم
وطلبة العلم الوافدين من كل  للعلماء

خارج اليمن من محافظات الجمهورية و 

 مديرية جبلة إب،  محافظة خريطة الجمهورية اليمنية خريطة

 أحد جسور المشاة القائمة في المدينة

 ل مدينة جبلةساقية المياه الواصلة لمناز

 حلقات العلم في جامع الملكة اروى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D8%B1%D9%88%D9%89_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D8%B1%D9%88%D9%89_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 76من  2الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

تخرج منها  العديد من رجاالت الدولة الذين جامعة ذاك  نآجامع جبلة جامعة  ناوك لتلقي العلوم الدينية وعلوم اللغة العربية ،
 مناصب عالية في مختلف المواقع. اشغلو 

  :رزهاإبومن  هم المآثر في الجمهوريةأالتي أصبحت من  يةانسنواإلالتاريخية اإلسالمية  المعالموقامت ببناء العديد من 
  العزدار :- 

للحكم للدولة الصــــليحية  ار مقر  أنالذي ك (الســــلطنة)يســــمى أيضــــا دار 
يحتوي على  أنالدولة من هذا القصـــــر الذي ك أركانت تدار كل أنوك

( 360مكونا من ) أنه كأنوقيل  ،  الدولة دارةكل المكاتب الالزمة إل
شــــعة أت أنبطراز هندســــي متميز بحيث كغرفة على عدد أيام الســــنة 

 كل الغرف. إلىالشمس تصل 
 الكبير الجامع:- 

 

)ذات اللون المئـذنـة الغربيـة  ،انمئـذنتـمرتفع ولـه  تـلالملكـة أروى فوق  مســـــــــــــــجـديقع 
 زخــارفبهــا و تعود للقرن الخــامس الهجري  أنويحتمــل  األكثر قــدمــار هي ( و األبيض

والمئذنة الشــــــــرقية التي تم بنائها الحقار  ،الدولة الفاطميةفي معمارية مماثلة لما عرف 
 .هـ 747 في العام

 

  الكبير جامعالمكتبة:- 
العديد من  علىوالتي تحتوي ، لجامع ا محرابمن الجهة الغربية وتقع في 

كتب الفقه وعلوم اللغة العربية والتي دلت على  بانج إلىالمخطوطات النادرة 
 مستوى المعرفة والدراية أثناء حكم الملكة أروى.  ازدهارمدى 

 
تتمتع بــــه مــــدينــــة جبلــــة من موقع جغرافي مميز ومن جمــــال المنــــاظر ونظرار لمــــا 

تم  ،هلها وســـلميتهم أوالخضـــرة الدائمة طوال أيام الســـنه وســـماحة  ةبالخال الطبيعية
م عن طريق عقد 1965عام  يانالمعمدمســـــتشـــــفى جبلة اختيار هذه المدينة إلقامة 

المســـتشـــفى  أناالمريكية. وك يةانالمعمدبين وزارة الصـــحة اليمنية و الجمعية  اتفاقية
من كافة مناطق الجمهورية وأصـــــــــــــــبحت مدينة جبله مركزا  ىومازال قبلة المرضـــــــــــــــ

 للسياحة العالجية بالجمهورية اليمنية. 
 

محافظة معتدلة المناخ وخصـــبة األرض ومتوفر فيها مقومات الحياة المدنية المناســـبة قياســـار  باعتبارها إبفي محافظة  الســـكانلكثافة  نظراو 
محافظات الجمهورية حيث بلغ نســـــــبة من اســـــــتوطنوا فيها من خارجها نســـــــبة  ســـــــكانكبيرة من  إعدادليها إببقية المحافظات ، حيث يهاجر 

االحتياج المتزايد للخدمات الطبية   إلىافة ضــــــــاث باإلنالتعليم للذكور واإل هتجاناء هذه المحافظة إبة مع ميول الســــــــكاني% من مكوناتها 60
ومركز والعلماء  للعلممدينة كريخية امدينة جبلة الت ما اشـــــــتهرت به جانب إلىعلى مســـــــتوى الجمهورية ، والكادر الطبي والصـــــــحي الم هل 

 ، طبي ي مه المواطنون من مختلف محافظات الجمهورية
( 161م وتعديالته بالقرار الرئاسي رقم )2019( لسنة 52وافتتاح جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية وفقا للقرار الرئاسي رقم )شاء أن أنك 

ولتغطية احتياجات  المجاورةوالمحافظات  إبالعامة لمحافظة  الثانويةالكم الكبير من مخرجات  المتصـــــــــا ضـــــــــرورة حتمية  م2019لعام 
 .ية في مختلف التخصصات مستقبالر البالد من الكوادر الطب

 

 

 مقام السيدة اروى داخل الجامع الكبيرة

 

الشهيد الرئيس 
 صالح الصماد
خالل زيارته 
 للمستشفى

صورة جوية 
للجامعة في 

العام 
 م.2019

 المستشفى في سنواته األولى

 م977مخطوطة خطت بماء الذهب سنة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.
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 76من  4الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 االستراتيجية:نشأة الجامعة وغاياتها  :يانالثالفصل  2

 ونشأتها:نبذة عن الجامعة  2.1

ية الطبوخصوصا ميادين العلوم  الحياة،شهد العالم خالل العقود الماضية تغيرات سريعة ومتالحقة في مختلف ميادين 
من هذا  طالقاانو  ،السكان إعدادوزيادة هائلة ومستمرة في  والتدريب،التعليم  كبيرار فيكما شهد أيضا نموار  ،صحيةالو 

الواقع فقد أصبح من الضروري مواكبة السياسة التعليمية لمتطلبات روح العصر الذي نعيش فيه ومواجهة تحديات 
ن بحاجة نظام التعليم الجامعي التقليدي في اليم أنكما  والمعرفي. السكاني فجارناالالمستقبل الذي سيشهد المزيد من 

تطلب ياألمر الذي  الجامعي،الطلب االجتماعي المتزايد على التعليم  لتلبيةالتعليمية ماطه أنتحديث في خدماته و  إلى
خص  ماط تعليمية معاصرة تعتمد على التأن الجامعية بإدخالدراسة متعمقة إلحداث نقلة نوعية في الخدمة التعليمية 

 حد كبير. إلى والتكنولوجيا

بة تلك أساسية لمواكبصورةر  عاناب أنجامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية ك فتتاحواشاء أنر قرا أنومن هذا المنطلق ف
 -: األتيةتتلخ  في النقاط  والتي ةالتعليمي المجتمع والدولية تلبية لمتطلباتالتطورات اإلقليمية 

 في الجمهورية اليمنية ويانالثالمتزايدة من مخرجات التعليم  عداداإل اباستيع. 
 اليمنية.للجامعات  يةاباالستيعظل محدودية الطاقة  الطبي فيعلى التعليم الجامعي  الطلب المتزايد 
  الطبية. تخصصاتالعديد من ال إلى رةاو المجوالمحافظات  إبافتقار المناطق النائية في محافظة 
 في المجتمع. والصحيةالطبية مشاكل ال المساهمة بحل 
   المحافظة.سرية الدراسة خارج األظروفهن  حالالتي ال تسم فتياتلل الطبي والصحي لتعليماتهيئة فر 
  جبلة.مستشفى  رزهاابتحتية وجود بنية 
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 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 الغايات االستراتيجية للجامعة : 2.2
  

 مضمون التوجه االستراتيجي التوجه االستراتيجي م

 الشعار  .1

 

 الرؤية  .2
الصحية و برامجها الطبية والجودة والمنافسة في تقديم ، الريادة والتميز إلىوصول الجامعة 

 .يعلى المستوى المحلي والخارج

 الرسالة  .3

وتأهيل الموارد البشرية  إعدادتقديم برامج ريادية متميزة في  إلىتسعى الجامعة 
ج الخطط والبرام إعدادالمتخصصة والقادرة على المنافسة المحلية والخارجية من خالل 

عايير تقديم وممارسة الخدمات النوعية في المجاالت الطبية والصحية وفق الم إلىالهادفة 
ية المحلية والعالمية لالعتماد، وتلبية متطلبات واحتياجات المجتمع وقطاعاته التنمو 
عمل وترسيخ الشراكة الفاعلة مع الم سسات والمنظمات المجتمعية المحلية والخارجية وال

 .تكاربواالداع باذبة ومشجعة لإلعلى توفير بيئة عمل مادية ج

4.  
 القيم
 
 

 النزاهة 
 ةانماأل 
 الشفافية 
 المساءلة 

 التميز والجودة 
 الحيادية والموضوعية 
 المهنية والكفاءة 
 المسئولية وااللتزام 

 العمل بروح الفريق 
  المنافسة الهادفة

 والبناءة
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 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 االستراتيجية:الغايات واالهداف  2.2.1

 االستراتيجية العامةاالهداف  الغايات االستراتيجية
 االهداف العامة الغايات المجال

البنية التحتية
تطـــــوير واســـــتكمال البنيـــــة التحتيـــــة  .1 

ــــــــــي ضــــــــــوء  الشــــــــــاملة للجامعــــــــــة ف
واالقليميـــــــــــــة المعــــــــــــايير المحليـــــــــــــة 

ــــــــــــــــة للجــــــــــــــــودة والتميــــــــــــــــز  والعالمي
 .والمنافسة

البنية التحتية السائدة )المادية والتنظيمية( للجامعة في ضوء  طويرت 1.1
 والمنافسة.المعايير المحلية واالقليمية والعالمية للجودة 

استكمال البنية التحتية المادية والتنظيمية للجامعة في ضوء  1.2
 والمنافسة والعالمية للجودةالمعايير المحلية واالقليمية 

البرنامج التعليمي
 

ــــــــي تصــــــــميم  .2 ــــــــة ف ــــــــرامج التعليمي الب
مختلــــــــــف التخصصــــــــــات الطبيــــــــــة 
والصـــــــــحية فـــــــــي ضـــــــــوء معـــــــــايير 
الجـــــــــــــــودة واالعتمـــــــــــــــاد المحليـــــــــــــــة 

ـــــة والعالميـــــة وبمـــــا يواكـــــب واإل قليمي
التطـــــــــــــورات المعرفيـــــــــــــة العلميـــــــــــــة 
الحديثــــــــــــة وتقويمهــــــــــــا وتجديــــــــــــدها 

 .بشكل مستمر

تصميم البرامج التعليمية للتخصصات الطبية والصحية في ضوء  2.1
 المحلي واالقليمي والعالمي األكاديمي معايير االعتماد

التخصصات الطبية والصحية  السائدة فيتحديث البرامج التعليمية  2.2
من خالل مواكبة التطورات المعرفية الحديثة ومعايير االتحاد 

 م2015العالمي للتعليم الطبي
تقويم وتطوير البرامج التعليمية في التخصصات الطبية والصحية  2.3

بشكل دوري كل )خمس سنوات( في ضوء معايير الجودة 
 األكاديميواالعتماد 

تبني سياسة واضحة في استخدام وتوظيف تقنيات تكنولوجيا  2.4
المعلومات واالتصال في كافة عمليات تصميم وتقويم وتطوير 

التخصصات الطبية والصحية في ضوء البرامج التعليمية في 
 معايير الجودة واالعتماد االكاديمي

الحوكمة و 
اإل

دارة
 

توظيــــف نمـــــاذج القيـــــادة االخالقيـــــة  .3
ــــــــــخ فــــــــــي  ـــــــــــادمة ...ال  دارةاإلوالخـــــ

الجامعيـــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل ترســــــــــيخ 
نظـــام الحوكمـــة وتـــوفير بيئـــة عمـــل 

ـــــــــتحقـــــــــق اإل ـــــــــي بداع واإلب تكـــــــــار ف
العمليــــــــــــــــــــــات االكاديميــــــــــــــــــــــة  إدارة

 اإلداريةو 

الجامعية من خالل  دارةاإلتوظيف النماذج القيادية الحديثة في  3.1
 خ.... الترسيخ نماذج القيادة االخالقية والخادمة 

 دارةاإلتوظيف االساليب والنظم الحديثة وخاصة نظام الحوكمة و  3.2
 في الجامعة اإلداريةالعمليات االكاديمية و  إدارةالرشيدة خالل 

تكار بداع واإلبالبيئة الجامعية المشجعة لعمليات اإلتطوير وتحديث  3.3
 في الجامعة اإلداريةكاديمية و داء العمليات اإلأفي 

الطاقم األ 
كاديمي واالداري

تطـــــوير وتصــــــميم سياســــــة المــــــوارد  .4 
 أعضــــــــاءالبشــــــــرية المتخصصــــــــة )

ــــــــــــــة  ــــــــــــــدريس، هيئ  اإلداريــــــــــــــين،الت
فــــــــي ضــــــــوء التطــــــــورات  الفنيــــــــين(

المعرفيــــــــــة والتكنولوجيــــــــــا الحديثــــــــــة 
ومعــــــــــــــايير الجــــــــــــــودة واالعتمــــــــــــــاد 

 ومتطلبات التنمية الشاملة

تطوير سياسة الموارد البشرية المتخصصة السائدة في الجامعة  .4.1
في ضوء معايير  الفنيين(هيئة التدريس، االداريين،  أعضاء)

م األدائية يرسخ تنمية معارفهم وقدراته واالعتماد وبماالجودة 
 بكفاءة.

 أعضاء)المتخصصة الموارد البشرية  اباستقطتصميم سياسة  .4.2
الفنيين ( من خالل اعتماد المعايير  االداريين،هيئة التدريس، 

المحلية والعالمية للجودة ومتطلبات التطورات المعرفية 
 والتكنولوجية والتنمية الشاملة في المجتمع
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الطلبة
 

تقيــــــــيم تطـــــــوير وتصــــــــميم سياســـــــة  .5
دارةالطلبــــــــــــــة و  شــــــــــــــ نهم بكافــــــــــــــة  ا 

التخصصــــــــات الطبيــــــــة والصــــــــحية 
فــــــــــــي ضــــــــــــوء معــــــــــــايير الجــــــــــــودة 
ــــــــــــــز والحوكمــــــــــــــة المحليــــــــــــــة  والتمي

 واالقليمية والعالمية

تطوير نظام القبول والتنسيق في التخصصات الطبية والصحية  .5.1
العالمية  التكنولوجية والنظممن خالل توظيف وسائل التقنيات 

 الحديثة
بالتخصصات الطبية  يةبالطالتطوير نظام تقديم الخدمات  .5.2

شطة ن، رصد الدرجات، الوثائق ، األ اتختبار اال)والصحية 
.....(الخ في جميع المستويات الدراسية من يةبالطالوالخدمات 

 خالل توظيف وسائل التقنيات التكنولوجية والنظم الحديثة .
المقررات الطبية والصحية تصميم سياسة تقييم الطلبة في كافة  .5.3

والفنية في الجامعة  اإلداريةشطة التعليمية و نومشاركتهم في األ
وكلياتها العلمية في ضوء معايير الجودة والتميز والحوكمة 

 المحلية واالقليمية والعالمية

مصادر التمويل
تنميــــــة وتطــــــوير وتنويــــــع مصــــــادر  .6 

شــــــــــطة الجامعــــــــــة مــــــــــن أنتمويــــــــــل 
والذاتيــــة  المــــوارد الماليــــة الحكوميــــة

وبمــــــا يحقــــــق ر يــــــة ورســــــالة وقــــــيم 
 الجامعة االستراتيجية المرسومة

تنمية مصادر تمويل الموارد الحكومية من خالل تطوير خطط  .6.1
 الموازنة للجامعة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بالحكومة

تطوير مصادر التمويل الذاتية من خالل التوسع في عملية فتح  .6.2
والصحية بالجامعة والشراكة مع الم سسات كاديمية البرامج األ

 والمنظمات المتخصصة الداخلية والخارجية

الشراكة
 

تطـــــوير وتصـــــميم نظـــــام الشــــــراكة   .7
ـــــــــــة بـــــــــــين الجامعـــــــــــة ووزارة  الحقيقي

وبـــــــين  الســـــــكانو الصـــــــحة العامـــــــة 
الجامعـــــــــــــــــــــــــــــــة والم سســـــــــــــــــــــــــــــــات 
والمنظمـــــــــــــــــــــــات المتخصصـــــــــــــــــــــــة 
المحليــــــــــــــــة والخارجيــــــــــــــــة ســــــــــــــــواءر 

جهـــــــة  االهليـــــــة مـــــــن أوالحكوميـــــــة 
اخـــــرى وبمـــــا يمكـــــن الجامعـــــة مـــــن 
المســـــــاهمة فـــــــي تلبيـــــــة احتياجـــــــات 
ســــــوق العمــــــل المحلــــــي واالقليمــــــي 

 والعالمي

 السكانتطوير نظام الشراكة بين الجامعة ووزارة الصحة العامة و  .7.1
من خالل ربط برامج الجامعة بالخطط والبرامج االستراتيجية 

 .ةالموارد البشرية المتخصص إعدادللوزارة والمتعلقة ب

تصميم نظام للشراكة بين الجامعة والم سسات والمنظمات  .7.2
المتخصصة والجامعات الحكومية واالهلية من خالل ربط 

مخرجات الجامعة مع احتياجاتها والموارد البشرية المتخصصة 
 الخارجي أوسواءر على المستوى المحلي 
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 الجامعية دارةاإلالثالث: الفصل  3

 التنظيمي للجامعة الهيكل 3.1
ك تعتمد الجامعة دارية رفيعة ترهق موازنة الجامعة ولذلإومواقع  مقنعة،يعتمد الهيكل التنظيمي على ترشيد الكادر بعيدار عن خلق بطالة 

 اإلداري داري الرشيد والسلس وبما ال ي ثر على سير العمل داء اإلعلى األ

 ن قبل مجلس الجامعةوتعديالته واللوائح الداخلية التي يتم إقرارها مالتنفيذية  م والئحته1995الجامعات اليمينة للعام  ونقانويعتمد على 
 

 

 
 لس اجلامعة––

 :-ائهم :اسممن االخوة التالية  يتألف 

 الصفة سماال م

 ئيس المجلسر  -رئيس الجامعة  أ.د/ عبداهلل محمد المطري  .1

 ضوار ع -المكلف / نائب رئيس الجامعة  أ.د/ سنية عبدالكريم القرمطي  .2

 قرر المجلسم -االمين العام  أ/نبيل عبدالكريم علي عبداهلل  .3

 عضوار  -عميد كلية الطب  أ.د/أحمد علي الحزمي  .4

 ضوار ع -الجودة وضمانعميد مركز التطوير  أ.د/عبدالغني يحيى الشيخ  .5

 وار عض -عميد كلية القبالة  الشريف أند/عفاف نعم  .6

 ضوار ع -عميد كلية المختبرات  د/صادق قايد المحنى  .7

 ضوار ع -هيئة التدريس عضاءممثل أل السميري أننعم إبد/عبدالوه  .8

ممثل المجتمع امين عام المجلس المحلي بالمحافظة)   / أمين علي الورافي أ  .9
 عضوار  – (المحلي

 عضوار  -ة األطباء بالمحافظة إبرئيس نق شةإبد/عبدالغني علي غ  .10

 ضوار ع -مدير عام مكتب الصحة  يأو / عبداهلل السم أ  .11

 

 

  

 مجلس الجامعة

 رئيس الجامعة

 مستشفى جبلة الجامعي

مين عام الجامعةأ  

 نائب رئيس الجامعة

 رئيس الجامعة امستشارو

 الطب البشريعمادة كلية 

المختبرات الطبيةعمادة كلية   

التمريضعمادة كلية   

 عمادة كلية القبالة

 الجودةوضمانعمادة مركز التطوير 

 
 اإلدارة العامة للعالقات العامة والإلعالم

 اإلدارة العامة لنظم المعلومات

 العامة للشئون األكاديمية  اإلدارة

 اإلدارة العامة لشئون الطلبة 

 العامالمسجل 

 إدارة القبول والتسجيل

 اإلرشيــــــــف

 العامة للمكتبات اإلدارة

 العامة للموارد البشرية اإلدارة

 اإلدارة العامة للشئون المالية

 اإلدارة العامة للشئون القأنونية

 الدائرة الهندسيه

 لجنة المناقصات
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 الجامعية : دارةاإل 3.2
 -ائهم: اسمخوة التالية من اإل الجامعة ويتألفمجلس 

 الصفة سماال م

 المجلس رئيس - الجامعةرئيس  محمد المطري عبد اهلل.د/ .مأ  .1

 عضوار  -الجامعة المكلف / نائب رئيس  القرمطي معبد الكريد/ سنية   .2

 المجلس مقرر - االمين العام عبد اهللعلي  معبد الكرينبيل  أ/  .3

 عضوار  -عميد كلية الطب  أ.د/أحمد علي الحزمي  .4

 عضوار  -عميد كلية المختبرات  د/صادق قايد المحنى  .5

 عضوار  - عميد كلية القبالة الشريف اننعمد/عفاف   .6

 عضوار  - الجودة وضمان عميد مركز التطوير يحيى الشيخ يعبد الغنأ.د/  .7

 عضوار  -هيئة التدريس  عضاءممثل أل السميري اننعم باعبدالوه/أ  .8

 عضوار  -المحلي / امين عام المجلس  ممثل المجتمع المحلي االستاذ / أمين علي الورافي  .9

 عضوار  -بالمحافظة األطباء  نقابةرئيس  شةابغعلي  يعبد الغند/  .10

 عضوار  -بالمحافظة  السكانمدير عام مكتب الصحة و  ياو السم محمد عبد اهلل/  أ  .11
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 رئيس الجــــــامعة :  3.3
يس ل رئأو ستاذ الدكتور / عبداهلل محمد المطري كاأل بتعيين م2019/  4/  9تاريخ: ( 77رقم )صدر القرار الجمهوري 

 لجامعة جبلة للعلوم الطبية   والصحية.
 

 وفيما يلي نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية:  
 

 ات الشخصية:أنالبي 
 : عبد اهلل محمد امين المطريسماال   
 سنة                                       الجنسية: يمني 52العمر:      

 اث                       أن 2ذكور و 2د  الو األالحالة االجتماعية: متزوج عدد 
 777166868: فونلالت/مدينة جبلة             رقم  إب: محافظة انالعنو    

 

 :المؤهالت الدراسية 
 م.1991العراق  –بكالوريوس طب عام وجراحة/ جامعة الموصل  -
 م.1998ماجستير جراحة عامة /بغداد / العراق  -
               بالدكتوراه م معادل2001جراحة عامة ومناظير بنظام اإلقامة والبحث / بغداد  بورد  -
روبي للجراحة العـامة مع شــــــــــــــــارة الشـــــــــــــــرف للجراحة العـامة و ( اتحـاد الجراحين للمجلس األ2009روبيـة )و الزمالة األ -
 روبية.و األ
 م2009عام  يةاناأللمكاديمية دريزدن أأستاذ مشارك من  إلىالترقية  -
 م.2013المستشفيات من وزارة الصحة التركية عام  إدارةدبلوم  -

 

 :االعمال التي شغلها 
 طبيب استشاري في الجراحة العامة وجراحة المناظير.  -
 2006حتى  2003رئيس األطباء في مستشفى جبلة من العام  -
 المحافظة( )بقرار من قيادة2008إلى  2006مدير عام مستشفى جبلة من العام  -
 حتى االن )بقرار من مجلس الوزراء(. 2009مدير عام مستشفى جبلة من العام  -
 م.2017أستاذ مساعد بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة إب من  -
 .2019إلى  2016عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة إب من عام -
 م.  2016إلى 2012رئيس اللجنة الطبية لجامعة إب من العام  -
 م2018المنسق العام لفرع المجلس اليمني لالختصاصات الطبية بمحافظة إب من العام  -
 :المقررات التدريسية 

 .بالتعاقد م2007-م 2004من العام  إببجامعة  اناألسنكلية طب  /انسناالتشريح جسم  -
  .بالتعاقد م2018م حتى 2008من العام  إبجامعة  اناألسنالجراحة العامة/ كلية طب  -
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 حاث المنشورة:باإل 
، مجلة الباحث ىأكسيد الكربون في نفخ التجويف البطني في الجراحة الناظورية على وظائف الكل يانثتأثير غاز   .1

 الجمهورية اليمينة.– إبم( 2013-( التاريخ )يناير /مارس 29، العدد )إبالجامعي، جامعة 
    SAS JOURNALOF SURGERY، مجلة النواسير البولية المهبلية في اليمن وطرق الوقاية منها ابأسب .2

(SASJS)      العدد(ISSN 2454-5104)  م .4/8/2018التاريخ 
 حاث قيد التنفيذ:با 

( بين طرق H.I.V( وفح  فيروس نق  المناعة المكتسبة )B&Cمقارنة نتائج فحوصات فيروسات الكبد ) .1
 .ELISAاألشرطة العادية وطريقة 

 الجهاز الهضمي. اتانسرطدور القات في حدوث  .2
  شطة الالمنهجية: نالخبرات واأل- 

 اليمن. -إبعضو اللجنة االستشارية للفيزياء التطبيقية بجامعة   -
 ممتحن خارجي لطلبة البكالوريوس في كليتي الطب والعلوم الصحية بجامعتي تعز وذمار. -
 م. 2019 إلى 2016من العام  إبعضو مجلس جامعة   -
التركي حول تطوير قدرات  بانالجبالجمهورية اليمنية للمباحثات مع  السكانعضو فريق وزارة الصحة العامة و   -

 المستشفيات اليمنية.
بالجمهورية اليمنية المشارك في ورشة تطوير قدرات المستشفيات اليمنية  السكانعضو فريق وزارة الصحة العامة و   -

 م .2014 انباكستفي حالة الطارئ، المنعقدة في 
 عضو جمعية الجراحين العراقية. -
 عضو الجمعية العراقية ألمراض الجهاز الهضمي والكبد. -
 عضو الجمعية العالمية ألمراض الكبد والجهاز الهضمي. -
 رنبية.عضو الجمعية اليمنية االمريكية لجراحة الشفاه األ -
 .N.A.R.Sالطب في اليمن. عضو الفريق الوطني للمعايير االكاديمية إلعادة تقييم برامج كليات -

 

  :شارك في العديد من المؤتمرات الطبية الداخلية والخارجية اخرها- 
 .الخاصة بمناظير الجهاز الهضمي  (2019، 2014، 2013في دبي لألعوام ) عرب هيلت اتم تمر  .1
 شارك في م تمرات طبية خارجية متعددة ومنها في األردن ومصر وتركيا وباكستان. .2

م تمرات داخلية متعددة بمجاالت الجراحة العامة والمناظير وورش وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شارك في  .3
 حول اعداد معايير كليات الطب في اليمن .
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4.  
 

 :التكريمات 
 .2015 السكانحاصل على درع التميز والعطاء من وزارة الصحة العامة و  .5
 م 2016حاصل على درع التميز الوظيفي من رئاسة مجلس الوزراء في العام  .6
 .2016خمس شخصيات وظيفية على مستوى الجمهورية في العام  أبرزاختياره ضمن  .7
 

  الجامعة:مهام رئيس  3.4.1

دارةرئيس الجامعة هو المس ول عن تنفيذ السياسة العامة للجامعة و  مارس على وجه والمالية وي اإلداريةش ونها العلمية و  ا 
 الجامعات اليمنية ونقانمن  (13) مادةالخصو  الصالحيات والمس وليات المحددة في ال

 مجالس الكليات 3.5

  منيتألف مجلس الكلية  الكلية:مجلس :- 
 رئيسار  عميد الكلية

 أعضاء عميد الكلية ابنو  أونائب 
 أعضاء ر ساء االقسام االكاديمية في الكلية

 أعضاء (استاذ مساعد -استاذ مشارك -)أستاذ من هيئة التدريس أعضاءثالثة 
 أعضاء من خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهم صلة بنشاط الكلية أعضاءثالثة 

 

 أعضائه.سر المجلس من يختاره المجلس من بين  ةانمأويتولى 
  القسم:مجلس 

 من:يتألف مجلس القسم 
 رئيسار                                                    رئيس القسم             

  أعضاءهيئة التدريس                                                 أعضاءجميع 
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 الفصل الرابع:

 أنظمة وقواعد منح درجة البكالوريوس
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 ظمة وقواعد منح درجة البكالوريوسأن ع:إبالــــــــرالفصل  4

 ظمة وقواعد منح درجة البكالوريوسأن 4.1
 التالية: لقواعد ظمة وانيمنح الطالب الدرجة بعد اجتيازه للمقررات الدراسية بنجاح وبحسب المدة الزمنية لكل برنامج وفي ضوء األ

 الجامعي نظام التقويم  4.1.1

 انالبي التاريخ
 لواأل بداية الدراسة للفصل الدراسي  سبتمبر  من شهر لواأل األسبوع 

 سبتمبر( 26عطلة رسمية )عيد  سبتمبر  26
 (أكتوبر 14عيد عطلة رسمية ) أكتوبر  14
 (عيد االستقاللعطلة رسمية ) نوفمبر  30

 لواأل نهاية الفصل  اتاختبار  ديسمبر  من شهر الثانيالنصف 
 لواأل الفصل الدراسي  اتاختبار من  تهاءناال  يناير 24

 يانالثبداية الدراسة للفصل الدراسي  فبراير من شهر لواأل األسبوع 
 عطلة عيد العمال مايو 1

 يانالثنهاية الدراسة للفصل الدراسي  مايو من شهر لواأل األسبوع 
 يانالثنهاية الفصل الدراسي  اتاختبار  مايو ي من  شهرأناألسبوع الث

 (عيد الوحــدةعطلة رسمية ) مايو 22
 يانالثالفصل الدراسي  اتاختبار من  تهاءناال  يونيو من شهر لواأل األسبوع 

 بداية العطلة الجامعية يوليو 15
 الثانيالدور  اختبارات من شهر اغسطس لواأل األسبوع 

 

  التقويم:يتخلل هذا  مالحظات:

 العام.نصف  إجازة 
 المباركين،  األضحىو الفطر  يجازتي عيدإ 
 خرى تعلن من وزارة الخدمة المدنية.أي عطالت أ 
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 والقبول: نظام التنسيق 4.1.2

( 284) بالجامعات اليمنية الحكومية والصادر بقرار مجلس رئيس الوزراء رقم الطلبةيسري احكام النظام الموحد لش ون   
  :ووفقا لما يلي على طلبة جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية 2008لسنة 

على وجه الخصو  من الكوادر  إبتحدد سياسة القبول بما يخدم حاجة الجمهورية اليمنية بصورة عامة ومحافظة  (1
 الطبية والصحية بمختلف تخصصاتها.

عها ويرف الطلبةيقر مجلس الجامعة سنويا سياسة التنسيق والقبول بناءر على مقترحات مجالس الكليات ومجلس ش ون  (2
 للجامعات. األعلىفي وزارة التعليم العالي ويتم اعتمادها من المجلس  الطلبةعلى لش ون المجلس األ إلى

 :يليما يشترط لقبول الطالب في أي من كليات الجامعة  (3
  الصحية الثانوية أو القسم العلمي() العامة ويةانالثحاصال على. 
  م.عواأخمسة من  أكثر الثانويةمر على شهادة  يكون قد أال 
 مع الكلية الملتحق فيها. بيكون الئقا طبيا بما يتناس أن 

 -ظمة: أنثالثة  إلىالجامعة  القبول فيو التنسيق  قسمني   (4
 .لعاماالتعليم   .أ

 التعليم الموازي. .ب
 النفقة الخاصة. .ج

 االتية: الموحدة ووفقار للمعايير الطلبةيحدد نظام المفاضلة بين المتقدمين للتنسيق والقبول في ضوء الئحة ش ون  (5
 العامة. ويةانالثالمئوية في  ةالنسب 
  بحسب ما يحدده مجلس الجامعة. أو (نجليزيإ -احياء-كيمياء ) في الموادالقبول العامة  اتاختبار 
 الشخصية. لةابالمق 

يمن يشترط لقبول الشهادة الصادرة من خارج اليمن التصديق عليها من السلطات المختصة في بلد االصدار وفي ال  (6
خضاعها للمعادلة من لجنة المعادالت في الجامعة   وزارة التعليم العالي. أووا 

رسوم المقررة القبول ودفع المبالغ وال طابوضو يعد الطالب مسجال بالجامعة بعد استيفائه للوثائق المطلوبة وفقا لشروط  (7
 ويمنح رقم قيد من الكلية المعنية.

 ئقليه كل الوثاإيحتوي الملف جميع وثائق القبول وتضاف  أنيحفظ ملف الطالب في أرشيف التسجيل بالجامعة على  (8
 حواله الدراسية والمالية خالل مدة دراسته بالجامعة. أالمتعلقة بالطالب و 
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 نظام الدراسة 4.1.3
وعا سبأ( 16أسبوعا في العام الجامعي بواقع ) )  32وتستمر الدراسة ) سنة،العام الجامعي في شهر سبتمبر من كل  أيبد (1

 سبوعين وفقا للتقويم الجامعي .أفي الفصل الدراسي وتكون عطلة نصف العام 
ي اذا النهائ ختباراالويحرم الطالب من دخول  تظامناالساس أنظام الدراسة في جميع الكليات ومراكز الجامعة، يقوم على  (2

من المحاضرات النظرية والدروس العملية لكل مقرر بحسب الخطة الدراسية ويعتبر  %( 85قلت نسبة حضوره عن )
 راسبا في المقرر.  ابالغيالنهائي بسبب  ختباراالحرم من دخول  الطالب الذي

  واحد.يكون مسجال في الجامعة لدرجتين علميتين في وقت  أنال يجوز ألي طالب  (3
 االتية:يفصل الطالب من الدراسة في الحاالت  (4

 ابألسبه سبق فصله أناتضح بعد تحويل الطالب  إذا أوقبوله ال يتفق مع االحكام العامة للقبول  أناتضح  إذا .أ
 للجامعة.تأديبية يعتبر قيده ملغيا من تاريخ قبول تحويله 

 ى.لو األمن المقررات الدراسية في السنة  %( 50من ) أكثرتغيب بدون عذر  إذا .ب
 .األعلىالمستوى  إلىتبقى في المستوى الدراسي سنتين دراسيتين ولم ينتقل  إذا .ج
 يتخرج.قصى للمدة المقررة لدراسته ولم الحد األ زاو تج إذا .د
 .صدر بحقه قرار بالفصل كعقوبة تأديبية إذا .ه
 الواحدة.  يةختبار االمن مرة في الدورة  أكثرتكرر غشه  إذا .و

ه فصل من أنيوضح في وثائقه الصادرة عن الجامعة ب أنيحق للطالب المفصول سحب وثائقه من الجامعة، على  (5
 عينية للجامعة. أويدفع ما عليه من التزامات مالية  أنالفصل وتاريخه، وعلى  ابوأسبالجامعة، 

 تأديبية االلتحاق بالجامعة مرة اخرى اال بحكم قضائي بات  ابألسبال يحق للمفصولين  (6
 

 والتقــــــــــــــويم اتختبار االنــــظام  4.1.4

 الدرجات. ورصد اتختبار االاعمال  ريتسيلخاصة يحق لمجلس الكلية تشكيل لجنة  (1
من يختاره  ختبارااليضع  أن، ويجوز عند االقتضاء بناءر على اقتراح رئيس القسم ختباراالسئلة أيضع مدرس المقرر  (2

 .(إجراءاتهاجتماع الحق على  أقربيطلع مجلس الكلية في  أن على) عميد الكلية أو مجلس الكلية
أكثر في  أويشرك معه متخصصا  أنلمقرره ويجوز لرئيس القسم عند الحاجة  ختباراالراق أو يصحح مدرس المقرر  (3

 المحددة.يتم التصحيح خالل المدة  أنالتصحيح، ويجب 
ية النهائ اتختبار االاء المحرومين قبل بدء اسمجميع اساتذة المقررات نتائج أعمال الفصل ودرجات الجزء العملي و  يعلن (4

 بأسبوعين على االقل معمدة من رئيس القسم.
، كما ال ختبارلالاي طالب بعد مرور نصف ساعة على االكثر من بدء الموعد المحدد  ختبارااليدخل قاعة  أنيجوز  ال (5

 االقل.على  ختباراالاال بعد مضي نصف زمن  ختباراال انمكيسمح للطالب بمغادرة 
ة بدفع الغرامات المقرر  ختباراالمن دخول  هانلحرم أوبدون عذر  هابغي أورسوبه  بيلتزم الطالب الباقي لإلعادة بسب (6

 بالجامعة. 
 أنك الفصل الدراسي اذا أوأكثر من مقرات العام الجامعي  أومقرر  اختباريجوز لعميد الكلية قبول عذر الطالب عن أداء  (7

 تقدم أنالعذر بسبب المرض، على  ناذا كإ المستشفى الجامعيمعمدة من  أوعذرا قهريا ت كده وثائق رسمية  ابالغيسبب 
 .ختباراالبعد  أوقبل  االكلية خالل مدة اقصاها اسبوع مادةع إلىالوثائق الالزمة 
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  ما يلي:من هذا النظام  (7) فقرةعذر الطالب بحسب اليترتب على قبول  (8

 كافة.في الوثائق والسجالت  بعذر( )غائبه اسميدون امام  (1
 .ابالغييعفى الطالب بناء على ذلك من غرامة  (2
 رين.الحاضاسوة بزمالئه  تحسب له النتيجة بعذر،المقررات التي عد فيها غائبا  أوالمقرر  اختبارعند اعادة الطالب  (3

من  النتائج بعد تسليمها ما لم يكن هناك خطأ مادي واضح تم االطالع عليه اتانبيال يجوز ألستاذ المقرر تعديل اي من  (9
 عميد الكلية.و  رئيس القسمقبل 

عة يحق للطالب التظلم من نتيجة أي مقرر بعد دفع مبلغ مالي كتأمين عن أحقيته في التظلم طبقا للنظام المالي بالجام (10
 .التأمينثبت أحقيته في التظلم يعاد مبلغ  أنالنتيجة بعدها يسقط حقه في التظلم ف نإعالوذلك خالل اسبوع من تاريخ 

 ام السرية.األرق باستخدامداخل الحرم الجامعي و  في جميع الكليات المفاضلة واختبارات النهائية اتختبار لالتتم عملية التصحيح  (11
جمعها  أوالطالب ومراجعة رصد الدرجات  ةابإجعلى الكشف عن كراسات  ختبارااليقتصر الحق في التظلم من نتيجة  (12

لم توضع لها درجات فيستدعى الكنترول المخت  مصحح المقرر  أوة اي من االسئلة لم تصحح بااج أنفقط واذا اتضح 
وجد وتثبت جميع هذه الحاالت في محاضر رسمية  أنالكلية لعرض الحالة عليه وتصويب الخطأ  ميدخطيا عن طريق ع

مدة  خالل طلبةللمعتمدة من العميد وتوزع نسخ منها مع المحاضر للجهات ذات العالقة بالجامعة وتعلن نتيجة التظلم 
 .لتظلمامن تاريخ  اسبوعاقصاها 

ت استخدام المواد المزيلة في اصول كشوف رصد الدرجا أوالتغيير  أوالتعديل  أواالضافة  أوالحذف  أوال يجوز الشطب  (13
 اقرارها. بعد

التخل  منها بموجب  يتم بعد ذلكما بعد عام من تخرجه و  إلى لجميع المستويات بالكلية الطلبة اتابإجتحفظ كراسات  (14
 محاضر رسمية.

تبر الطالب المطالبين بثالثة مقررات وذلك في الموعد الزمني المحدد بالتقويم الجامعي ويع طلبةلل يانالثالدور  اختباريعقد  (15
   .الذي عليه اربع مقررات باقي لإلعادة في نفس المستوى ويطالب بها وبكل المقررات الحاصل فيها على تقدير مقبول

 وال ساعة،على اال تقل عن  النهائي،التحريري  ختباراالعلى توصية مجلس القسم المخت  مدة  ادد مجلس الكلية بناءيح (16
 ساعات.تزيد على ثالث 

ي للدرجات( نتيجة غير منطقية )تشوه التوزيع االعتدال إلى ختباراالألستاذ المقرر إذا أدى  النهائية ختباراتاالتعاد نتيجة  (17
ه مجلس يقدم تفسيرا مقبوال لها يقره مجلس القسم ويعتمد أو ختباراالوفي هذه الحالة يعيد أستاذ المقرر النظر في نتيجة 

 الكلية.
ا علمية متخصصة تقوم أنلج الطلبةوتطوير أساليب التقويم، يكلف نائب رئيس الجامعة لش ون  اتختبار االبغرض تحسين  (18

تقويمها النهائية تمثل التخصصات المختلفة في الكليات، واالقسام وتقوم بتحليلها و  اتختبار االباختيار عينات عشوائية من 
 ها المقترحات المناسبة.أنفي ضوء معاير علمية، وتقدم بش

 -وكذلك التقديرات السنوية على النحو التالي : للمقررات،تحسب التقديرات  (19
 )م(ويرمز لها بــ  %( 100) إلى (%90)من  ممتاز
 جـ( بــ )جـويرمز لها  (%89) إلى (%80)من  جيد جدا
 ()جويرمز لها بــ  %( 79) إلى %( 70)من  جيد
 )ل(ويرمز لها بــ  %( 69) إلى %( 65)من  مقبول
 )ض(ويرمز لها بــ  (%65) اقل من  ضعيف
 )غ(ويرمز لها بــ  صفر غائب

 ب( )غويرمز لها بــ  غائب بعذر بعذر مقبول غائب
 ()محويرمز لها بــ  محروم محــــــــــــروم
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 وضع الطالب يتم العمل بما ورد في الالئحة الموحدة لشئون الطلبة.لتحسين  (20
نظرية لحساب المعدل التراكمي للطالب عند التخرج لكل مقرر، تحسب الساعات المعتمدة بواقع خمسين درجة لكل ساعة  (21

)وتعادل الساعة المعتمدة ساعة نظري او ساعتين معملية او سريرية(، وكل ساعتين في الجانب العملي تساوي ساعة 
 .واحدة معتمدة.

 .تقرب كسور الدرجات الحاصل عليها الطالب في أي مقرر ألقرب رقم صحيح (22
 %( ويكون65له الدرجة الصغرى للمقرر ) ترصد)بدون عذر(  يةانالثللمرة  هاختبار نجح الطالب في مقرر ما بعد  إذا  (23

 تقديره مقبوال.
   -: االتيالعام الجامعي على النحو  أوتوزع درجات الفصل الجامعي  (24

 عملي.%( 15) نظري،%( 25بواقع ) %(40)للمقرر بواقع  الجامعيالفصل  أودرجات اعمال السنة  .أ
 .   %( عملي15) نظري،%( 45بواقع ) %(60)النهائي للمقرر بواقع  ختباراالدرجات  .ب
ل التحريرية مع درجة اعما اتختبار االتجمع درجة سريرية  أوعملية  بانجو في حالة المقررات التي لها  .ج

الب في ضوء ذلك مجموع الدرجة النهائية للط ويحددالسريري  أوالعملي درجات الجزء  إلىالفصل باإلضافة 
ذاو في كل مقرر  ي يعد راسبا ف -الجزء النظري  أوالجزء العملي  -رسب الطالب في احد جزئي المقرر  ا 
 .كامالر المقرر  اختبارإعادة المقرر وعليه 

 النهائي للمقرر. ختبارااليعد الطالب غائبا في حالة عدم حضوره  (25
  التالي:يحدد التقدير السنوي للطالب على النحو يشترط النجاح بجميع المقررات الى  المستوى األعلى و    (26

 الطالب الناجح في جميع المقررات تجمع الدرجات الحاصل عليها وتقسم على مجموع الدرجات النهائية .أ
 الطالب.للمقررات وتحدد النسبة المئوية لتقدير 

 بهامتبقي ويذكر عدد المقررات ال لإلعادة( )باقالطالب الباقي لإلعادة يكتب له بدال عن التقديرات عبارة  .ب
لتي عليه ، ويجوز له دخول اختبار الدور الثاني بهذة المقررات واذا لم يوفق يبقى في مستواه بالمقررات ا

الة وايضار المقررات الحاصل فيها على تقدير مقبول من نفس المستوى، ويعتبر مفصوالر من الكلية في ح
  .ي الكليةفموح للطالب اإلستمرار بها رسوبه لسنتين في نفس المستوى مع مراعاة الفترة الزمنية الكلية المس

ها يحسب تقدير تخرج الطالب تراكميا بجمع الدرجات التي حصل عليها في جميع المقررات الدراسية المطلوب منه اجتياز  (27
 حتى المستوى النهائي( وقسمة ناتج الجمع على مجموع لو األ)من المستوى  بحسب الساعات المعتمدة لكل مقرر للتخرج

 فا. أنلنهائية للمقررات الدراسية المشار اليها الدرجات ا
ة المدعلى ترتيب التقديرات المذكورة وبحسب النسبة المئوية للتخرج وذلك من خالل  كشوفات التخرج بناءر  إعداديتم  (28

 الجامعي.التقويم  المحددة في
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 نظام التحويل: 4.1.5
لما  فقار و  مرة واحدة فقط ىلو األالسنة الدراسية  في وناجحار  الجامعةكلية اخرى في إطار  إلىيجوز للطالب التحويل من كلية  (1

 -يلي: 
 فيهما شروط القبول. تتطابقبين كليتين  .أ

 ى وبتقدير امتياز.لو األعلى المرتبة شريطة حصوله كلية اعلى  إلى ىأدنمن كلية شروط قبولها  .ب
 وفق الشروط التالية:  من جامعات حكومية اخرىجامعة لليحول  أنيجوز للطالب  (2

 نها.يكون الطالب مستوفيا لشروط القبول في الكلية المحول اليها في نفس سنة التحاقه بالجامعة المحول م أن .أ
 تأديبية. ابألسباال يكون الطالب مفصوال من الجامعة المحول منها  .ب
 قل بالجامعة المحول منها.على األ لو األيكون الطالب قد نجح في المستوى  أن .ج
 من عامين جامعيين. أكثرقطع عن الدراسة في الجامعة المحول منها أناال يكون الطالب قد  .د
اسية يقوم القسم المخت  بإجراء المقاصة للمقررات الدراسية التي سبق للطالب النجاح فيها مع المقررات الدر  .ه

  .القسم% على االقل من اجمالي المقررات في 50 دراسته لـويشترط  في نظام القسم،
ت ضمن الخطة أنك أنها مقررات رسوب أنرسب بها على  أنوتحسب على الطالب المقررات التي سبق و 

الدراسية للتخص  الذي نقل اليه كما تحسب المدة التي قضاها قبل التحويل ضمن المدة القصوى المحددة 
 للدراسة بالتخص .

 له بحسب المقاصة العلمية. تثبت في السجل األكاديمي للطالب المنقول المقررات التي عودلت .و
 أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة التي يرغب الطالب التحويل اليها. .ز

 .ث منهاالجهة المبتعال بعد موافقة إالتحويل  أوالمقبولين على المنح الدراسية نقل القيد  طلبةال يجوز لل   (3
 

 القيد:نظام وقف  4.1.6
 التالية:للطالب وقف قيده م قتا وفق القواعد واالجراءات  يجوز (1

 االقل.النهائية بأسبوعين على  اتختبار االعميد الكلية في مدة تسبق  إلىتقديم طلب وقف القيد  .أ
 القيد.يرفق الطالب عذرا مسوغا لوقف  أن .ب
 .نهائيا لو األال يجوز وقف القيد في المستوى  .ج
يجوز يجتاز سنة دراسية على االقل بنجاح و  أنالمحول اال بعد  أوالمنقول قيده  وقف القيد للطالب زال يجو  .د

 بنجاح.لمجلس الكلية النظر في بعض الحاالت االستثنائية لوقف القيد بعد مضي فصل دراسي 
 القبول بمقاعد دراسية تشترط ذلك. أوت لوائح المنح أنك إذاال يجوز وقف القيد للطالب الوافد  .ه
 قيده.ب الباقي في المستوى نفسه وقف ال يحق للطال .و
استه متصلة خالل در  أوت منفصلة أناربعة فصول دراسية سواءر ك أو اندراسيت انسنتلوقف القيد  األعلىالحد  .ز

 ى.لو األللحصول على الدرجة الجامعية 
 .قبل وقف القيد هغرامات مقررة علي أوية رسوم أالطالب من  ىال يعف .ح
 لىاألعوال تحتسب مدة وقف القيد ضمن الحد  اتختبار االحقه فيما يستحقه من تقديرات نتائج  للطالب يحفظ  .ط

 ى. لو األالجامعية  الدرجةلمدة الدراسة المسموح بها للحصول على 
 -: التاليةقيده وفق االجراءات  عادةإيجوز للطالب  (2

راسي يع من بداية الفصل الدباسأقصاها ثالثة أفي مدة  لذلك،لعميد الكلية وفق النموذج المعد  تقديم طلب  .أ
الدراسة  نظام ناذا كإوبداية العام الجامعي التالي  فصليا،نظام الدراسة  أنك إذا مباشرة،التالي لوقف القيد 

 سنويا.
  .مدة وقف القيد يعد غائبا بدون عذر  تهاءانلم يتقدم الطالب بطلب إعادة قيده بعد  إذا  .ب
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 :ابسحناال نظام  4.1.7
 لتالية:ا طابضو لل ار فقو و وفقار لمبررات تتوافق مع اللوائح المقرة من الجامعة ينسحب من الدراسة في الجامعة  أنيحق للطالب  (1

- 
 الكلية.عميد  إلى ابسحناالمن يوكله رسميا بطلب  أويتقدم شخصيا  أن .أ

يخلي طرفه من الجهات ذات العالقة في  أنيسدد الطالب ما عليه من التزامات مالية وعينية للجامعة و  أن .ب
 لذلك.الجامعة وفق النموذج المعد 

يات المستو  أحدال يحق للطالب المنسحب مطالبة الجامعة بإعادة ما دفع اليها من مبالغ ماليه ما لم يكن مستجدار في  (2
 الدراسة شهرا من بداية العام الجامعي.  زاو تتجالدراسية ولم 

 المحكمة.رسمية مصادق عليها من  يفوضه بوكالةلمن  أوتسلم للطالب المنسحب وثائقه الخاصة به  (3
ه منسحب أنيوضح فيها  أنالتي درسها بالجامعة على بنتيجة المقررات يحق للطالب المنسحب الحصول على وثيقة  (4

 .بحسب النموذج المعد لذلك ابسحناالمن الجامعة وتاريخ 
 

 الشرف:قواعد منح مرتبة  4.1.8
 التالية:يمنح الطالب عند تخرجه مرتبة الشرف وفقا للقواعد  (1
ال يكون قد حصل على تقدير أعلى االقل في جميع المستويات الدراسية و  جدا( )جيدحصل على تقدير  إذا .أ

 النهائي.وحتى المستوى  لو األمن المستوى  مقبول في أي من مقررات التخص  بدءار 
 بالجامعة.بدون عذر مقبول في أي مقرر دراسي خالل مدة دراسته  باغ أوحرم  أواال يكون قد رسب  .ب
متطلبات التخرج خالل الحد االدنى لسنوات الدراسة المحددة في تخصصه ما لم يكن قد  أكمليكون قد  أن .ج

 بعذر مقبول.  باغ أوقف قيده أو 
 تأديبية.اال يكون قد صدرت ضده أي عقوبة  .د
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 كلية الطب البشري: الـــفصــل الخــامــــس 5

Medicine aculty OfF 
 التوجهات االستراتيجية للكلية  5.1

نو تبني تعليم طبي متميز على مستوى الوطن واالقليم مرتكزا على أسس علمية مهنية   رؤيـــة الكلية:  .يةانسا 

 رســــالة الكلية:
رائهم من كفاء متميزين علميا ومهنيا وفق متطلبات المجتمع بما يحقق لهم الريادة التنافسية مع نظأأطباء  إعدادنلتزم ب

ر المحترف الجامعات األخرى وتوفير البيئة التعليمية الداعمة لذلك اعتمادا على الطرق الحديثة في التدريس وتوفير الكاد
 الخطط والمناهج الدراسية.  إعدادفي  األكاديمييير الجودة واالعتماد وتحقيق متطلبات ومعا

 -الكلية: قيم 
                                        ةاناألم. 3. المساءلة              2.النزاهة                   1
 . الحيادية 6. الشفافية               5  .المهنية                 4
 . العمل الجماعي 8      .التميز             7

 العلمية:الدرجة 
 وجراحة  بكالوريوس طب عام  -الدرجة العلمية )بالعربية(: اسم
 Bachelor of General Medicine &Surgery (MBchB.) -(:ةنجليزيباإلالدرجة العلمية ) اسم

 النظام السنوي :نظام الدراسة
 ست سنوات + سنة امتياز مدة الدراسة:

 

 مخرجات التعلم لبرنامج ) الطب البشري( : 5.2
 (:knowledge and understandingالمعرفة والفهم:) 5.2.1

 -ـ :بهاء الطالب لهذا البرنامج سيكون قادرًا على إظهار المعـــــرفة والفـــــهم نإبعد 
 حل العمر.في مختلف مراته الطبيعية في حال انسناألوأجهزة جسم  أعضاءالمبادئ والنظريات العلمية األساسية لبنية ووظيفة  .1
 ،لصحةوالمرض ومحددات ا الصحة،ومفاهيم  المريض،وسالمة  العدوى،ومفاهيم مكافحة  والمناعة، للعدوى،المبادئ الرئيسة  .2

 وعوامل االخطار المرتبطة بها.  المرض، ابوأسب
 السريرية لألمراض والتشخي  والكشف المبكر للحاالت المرضية. دراسة الحاالتاسس  .3
 تها السريرية.بما في ذلك تفاعالتها وأهمي األدوية،ومعرفة اآلثار الضارة الناجمة عن  ،يةنوالصيدال الدوائية،أسس العالجات  .4
 المجتمعوتتأثر بها في إطار الفرد واألسرة و  الصحة،التي ت ثر على  والنفسية،والعوامل االجتماعية  الصحي، اسس السلوك .5
صحية والمشاكل ال والمجتمعوالرعاية الصحية الموجهة نحو األسرة  الحياتية،ة واإلحصاءات السكانياالحتياجات الصحية  .6

                األكثر شيوعار في المجتمع اليمني.
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 ((Intellectual skills -الذهنية: المهارات  5.2.2
 

  هاء الطالب لهذا البرنــامج سيكون قادرًا على إظـــهار المهارات الذهنية بــنإبعد : 
        العلمية النظرية         وربط المعارفالطبية االخرى  والعلومالعالقات التكاملية بين علوم التخص   إدراك .1

 .والمهنيةبمتطلبات الحاالت السريرية في البيئة الصحية 
ي لحل لو األواالستقصاءات المرافقة لوضع التشخي  السريري  السريري،تحليل معطيات القصة السريرية والفح   .2

 المشاكل السريرية األساسية.
 األدلة والبراهين في التعامل مع األدب الطبي وفي العمل المهني. إلىالمستند  النقدي،استخدام التفكير  .3
 بشكل صحيح.والرابط بينها قراءة نتائج االستقصاءات الطبية المخبرية والشعاعية وتفسيرها  .4
 القدرة على شرح حالة المريض بلغة مفهومة للمريض وأسرته. .5
 خدامالمجتمع باستواقع المشاكل الصحية في  وتقييم ،المعلوماتوتدقيق  السريرية،تنظيم المعلومات السريرية وغير  .6

 المنهجية العلمية في البحث.
 

 (practical and professional skills) والعملية: _المهارات المهنية   5.2.3
   هاء الطالب لهذا البرنامج سيكون قادرًا على إظهار المهارات المهنية والعملية بـنإبعد : 

تباع مرتكزة على المريض بما فيه المعلومات المتعلقة بالسلوك الصحي بإ اتانالبيواخذ  المرضية،تسجيل الحاالت  .1
 مهارات التواصل المناسبة.

 وللجنسين.الفيزيائي الشامل للمرضى من كافة األعمار  إجراء الفح  .2
 صياغة وصفة طبية آمنة لكافة الحاالت الشائعة وتقديم المشورة للمرضى وأسرهم حسب الحاجة. .3
 استخدام تكنولوجيا المعلومات واألدب الطبي للمساعدة في حل المشاكل السريرية التي يواجها. .4
 مستقبالر.أداء المهارات العملية األساسية المناسبة للمهنة  .5
 لصحي،اعلى المريض بما في ذلك المعلومات المتعلقة     بالسلوك  ، مرتكزةاتانالبي المرضية، وأخذتسجيل الحاالت  .6

 بإتباع مهارات التواصل المناسبة.
 

 (Transferable - General skills) -للنقل:  لةابوالقالمهارات العامة   5.2.4

 بـ: للنقل لةابوالقهاء الطالب لهذا البرنامج سيكون قادرًا على إظهار المهارات العامة أنبعد 
 التواصل بفاعلية مع المرضى واألهالي والزمالء والجهات الرسمية. .1
 الطبية.والتعامل مع السجالت  المهني،المعلومات في جميع المجاالت الالزمة للعمل  ةانتقاستخدام  .2
 لحديثة.المعرفة والمستجدات العلمية ا عةاببمتمدى الحياة واالستمرار  التعلم،القدرة على  وضمانالتعلم الذاتي  .3
 .بئةو والقدرة على العمل تحت ظروف صعبة كحاالت األزمات واأل الوقت، إدارةبما فيها  المهنية، مهامه إدارة .4
وعرضها باستخدام  وتفسيرها،إحصائيار  اتانالبي وتحليل المشكالت،استخدام طرق البحث العلمي في تشخي   .5

 .الحاسب االلي
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 المقررات الدراسية في البرنامج :  5.3
 {Department of anatomy}التشريح: مقررات قسم  5.3.1

 

 {Department of physiology: }عضاءاألمقررات قسم وظائف  5.3.2

 

 تسلسل
No. 

 المقرر اسم
Course name 

 ترميز المقرر
Encoding course الكلية المستفيدة 

Beneficiary collage 
 English إنجليزي Arabic عربي

    Medicine الطب CM.Ana. 111 111ك.طب تش. - Anatomy(1) (1علم التشريح )  .1

    Medicine الطب CM. Ana. 212 212ك.طب تش.  - Anatomy(2) (2علم التشريح )  .2

 Midwifery القبالة CM.Ana 113 113ك.طب تش.  - General Anatomy (1تشريح عام )  .3

   Nursing التمريض CM.Ana. 113 113ك.طب.تش.   - General Anatomy (1تشريح عام )  .4

    laboratories المختبرات CM.Ana.213 213ك.طب.تش.   - General Anatomy (1تشريح عام )  .5

   Midwifery القبالة CM.Ana. 214 214ك.طب.تش.  - General Anatomy (2تشريح عام )  .6

   Nursing التمريض CM.Ana 214 214ك. طب تش.   - General Anatomy (2تشريح عام )  .7

    laboratories المختبرات CM.Ana214 214ك.طب.تش   - General Anatomy (2تشريح عام )  .8

    Medicine الطب CM.Ana. 215 215ك.طب تش.  - Embryology علم األجنة  .9

 Midwifery القبالة CM.Ana 226 226ك .طب.تش   - Embryology علم األجنة  .10

 تسلسل
No. 

 المقرر اسم
Cours name 

 ترميز المقرر
Encoding course 

 المستفيدةالكلية 
Beneficiary 

collage عربي Arabic إنجليزي English 

 (1) عضاءعلم وظائف األ  .11
Physiology(1)  117ك.طب واع CM.PHYSIO.117 طب 

Medicine 

 (2) عضاءعلم وظائف األ  .12
Physiology(2) 218ك .طب.واع CM.PHYSIO.218 طب 

Medicine 

 (1) عضاءعلم وظائف األ  .13
Physiology(1)  119.طب.واعك CM.PHYSIO.119 تمريض 

Nursing 

 (2) عضاءعلم وظائف األ  .14
Physiology (2) 2110ك .طب.واع CM.PHYSIO.2110 تمريض 

Nursing 

 )عام( عضاءعلم وظائف األ  .15
Physiology 2111ك .طب.واع CM.PHYSIO.2111 مختبرات 

Laboratories 

 )عام( عضاءعلم وظائف األ  .16
Physiology  1111.طب.واعك CM.PHYSIO.1111 قبالة 

Midwifery 

 هرمونات  .17
hormones 4212ك .طب.واع CM.PHYSIO.4212  مختبرات

Laboratories 

 سوائل الجسم  .18
Body fluids  4213ك .طب.واع CM.PHYSIO.4213 مختبرات 

Laboratories 
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 76من  26الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 {Department of Microbiology}الدقيقة: قسم علم الكائنات   5.3.3

 

 

 تسلسل
No. 

 المقرر اسم
Course name 

 Encoding course ترميز المقرر
 

 الكلية المستفيدة
Beneficiary 

collage عربي Arabic إنجليزي English 

 علم األحياء المجهرية  .19
Microbiology  3114ك.طب كاد CM.MICRO. 3114 الطب 

Medicine 
 األحياء المجهريمبادئ   .20

Principles of microbiology  2215ك.طب كاد CM.MICRO. 2215 مختبرات 
Laboratories 

 احياء مجهرية  .21
Microbiology 

ك .طب كاد 
2116 

CM.MICRO. 2116 تمريض 
Nursing 

 أحياء مجهرية  .22
Microbiology 2116ك .طب كاد CM.MICRO. 2116 قبالة 

Midwifery 
 و اغذية مياهميكرو   .23

Water and micro 
ك .طب كاد 

3217 
CM.MICRO. 3217 مختبرات 

Laboratories 
 تشخي  ميكروبيولوجي  .24

Diagnostic microbiology 
ك .طب كاد 

4218 
CM.MICRO. 4218 مختبرات 

Laboratories 
 بيولوجي جزئي  .25

Molecular biology  4219ك.طب كاد CM.MICRO. 4219 مختبرات 
Laboratories 

 (1ريا طبية )يبكت  .26
Medical bacteria (1) 

 
 
 
0 

 مختبرات CM.MICRO. 2220 2220كاد ك .طب
Laboratories 

 (2ريا طبية )يبكت  .27
Medical bacteria(2) 

ك .طب كاد 
3221 

CM.MICRO. 3221 مختبرات 
Laboratories 

 علم الفيروسات الطبية  .28
Medical virology 

ك .طب كاد 
3222 

CM.MICRO. 3222 مختبرات 
Laboratories 

 العدوى ومكافحةعلم الوبائيات   .29
Epidemiology and infection control 

ك .طب كاد 
4123 

CM.MICRO. 4123  مختبرات
Laboratories 

 العدوى ومكافحةوبائيات   .30
Epidemiology and infection control 

 
 
 

ك .طب كاد 
3124 

CM.MICRO. 3124 تمريض 
Nursing 

  العدوى ومكافحةوبائيات   .31
Epidemiology and infection control 

 

ك .طب كاد 
3124 

CM.MICRO. 3124 قبالة 
Midwifery 

 طفيليات  .32
Parasitology 

ك .طب كاد 
3125 

CM.MICRO. 3125 الطب 
Medicine 

 طفيليات  .33
parasitology 

 

ك .طب كاد 
2126 

CM.MICRO. 2126 تمريض 
Nursing 

 طفيليات  .34
Parasitology 

ك .طب كاد 
2126 

CM.MICRO. 2126 قبالة 
Midwifery 

 تشخي  طفيليات  .35
Diagnosis of parasitology  4227ك.طب كاد CM.MICRO. 4227 مختبرات 

Laboratories 
 الطبية انالديدعلم   .36

Medical helminths 
ك .طب كاد 

2228 
CM.MICRO. 2228 مختبرات 

Laboratories 
 يات الطبيةلو األعلم   .37

Medical rudiments  2229ك.طب كاد CM.MICRO. 2229 مختبرات 
Laboratories 

 علم الفطريات الطبية  .38
Medical fungi 

ك .طب كاد 
3230 

CM.MICRO. 3230 مختبرات 
Laboratories 

 علم المناعة  .39
Immunology 

ك .طب كاد 
3231 

CM.MICRO. 3231 مختبرات 
Laboratories 
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 76من  27الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 {  DEPARTMENT OF PATHOLOGY : }مقررات قسم علم األمراض   5.3.4
 

 

 {Department of Pharmacology} االدوية:مقررات قسم علم  5.3.5
 تسلسل
No. 

 المقرر اسم
Course name 

 ترميز المقرر
Encoding Course 

 الكلية المستفيدة
Beneficiary 

collage عربي Arabic إنجليزي English 

 علم االدوية  .49
pharmacology  3137ك.طب اد CM.PHAR 3137 طب Medicine 

 علم االدوية  .50
Pharmacology  4138.طب اد ك CM.PHAR 4138 مختبرات 

laboratories 

 اساسيات علم الدواء  .51
Basic pharmacology  2139ك .طب اد CM.PHAR 2139 قبالة 

Midwifery 

52.  
 اساسيات علم الدواء

Basic pharmacology 
 

 تمريض CM.PHAR 2139 2139ك .طب اد 
Nursing 

 علم االدوية السريرية  .53
Clinical pharmacology  3140ك .طب اد CM.PHAR 3140 تمريض 

Nursing 

 (السموم)الشرعيعلم   .54
Forensic poisons  3241ك .طب اد CM.PHAR 3241 مختبرات 

laboratories 

 
  

 تسلسل
No. 

 المقرر اسم
Course name 

 ترميز المقرر
Encoding Course 

 الكلية المستفيدة
Beneficiary 

collage عربي Arabic إنجليزي English 

 علم االمراض  .40
Pathology 3132ك.طب أمر CM.PATH 3132 طب 

Medicine 
 ضاعلم االمر   .41

Pathology  3133ك .طب أمر CM.PATH 3133 قبالة 
Midwifery 

 علم االمراض  .42
Pathology  2133ك .طب أمر CM.PATH 2133 تمريض 

Nursing 
 علم االمراض  .43

pathology 
 

 مختبرات CM.PATH4133 4133ك .طب أمر
Laboratories 

 (1سجة )نعلم األ  .44
histology  1134ك .طب أمر CM.PATH 1134 طب 

Medicine 
 
 (2سجة )نعلم األ  .45 

Histology  2135ك .طب أمر CM.PATH 2135 طب 
Medicine 

 سجة)عام(نعلم األ  .46
histology  2136ك .طب أمر CM.PATH 2136 مختبرات 

Laboratories 
 سجة)عام(نعلم األ  .47

histology  1136ك .طب أمر CM.PATH 1136 تمريض 
Nursing 

 سجة)عام(نعلم األ  .48
Histology 2136ك .طب.أمر CM.PATH.2136 قبالة 

Midwifery 
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 76من  28الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 {DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINEالباطني: }مقررات قسم الطب  5.3.6
 تسلسل
No. 

 المقرر اسم
Course name 

 ترميز المقرر
Encoding course 

 الكلية المستفيدة
Beneficiary 

collage عربي Arabic إنجليزي English 

 الطب الباطني  .55
Internal medicine  3241ك.طب ب CM.IM.3241  3طب Medicine 

 الطب الباطني  .56
Internal medicine 4242ك .طب ب CM.IM.4242 4طب Medicine 

 الطب الباطني  .57
Internal medicine 5243ك. طب ب CM.IM.5243  5طب Medicine 

 طب المجتمع  .58
Community medicine 3244ك .طب ب CM.IM.3244  3طب Medicine 

 طب المجتمع  .59
Community medicine 4245ك .طب ب CM.IM.4245  4طب Medicine 

 ()العدليالطب الشرعي   .60
Forensic medicine 4246ك .طب ب CM.IM.4246  4طب Medicine 

 أمراض جلدية  .61
dermatology 5247ك. طب ب CM.IM.5247  5طب Medicine 

 أمراض نفسية  .62
Psychiatry 5248ك. طب ب CM.IM.5248  5طب Medicine 

 (1طب باطني )  .63
Internal medicine 3249ك. طب ب CM.IM.3249 تمريض 

Nursing 

 (1طب باطني )  .64
Internal medicine 3249ك. طب ب CM.IM.3249 قبالة 

Midwifery 

 (2طب باطني )  .65
Internal medicine  3250ك. طب ب CM.IM.3250 تمريض Nursing 

 (2طب باطني )  .66
Internal medicine  3250ك. طب ب CM.IM.3250 قبالة Midwifery 

 طب المجتمع  .67
Community medicine  3151ك. طب ب CM.IM.3151 قبالة Midwifery 

 العائلة وصحةطب المجتمع   .68
Community medicine and family health 2152ك. طب ب CM.IM.2152 تمريض Nursing 

 سيطرة نوعية  .69
Qualitative control 4253ك.طب.ب CM.IM.4253 مختبرات 

laboratories 

 احصاء طبي  .70
Medical statistics 2154ك. طب ب CM.IM.2154 قبالة Midwifery 

 احصاء طبي  .71
Medical statistics 2154ك. طب ب CM.IM.2154 تمريض Nursing 

 احصاء طبي  .72
Medical statistics 1155ك. طب ب CM.IM.1155 مختبرات 

laboratories 

 الصحية دارةاإل  .73
Health management 3156ك. طب ب CM.IM.3156 قبالة Midwifery 

 الصحية اإلدارة  .74
Health management 4156ك. طب ب CM.IM.4156 تمريض Nursing 

 اخالقيات المهنة  .75
Medical ethics 2157ك. طب ب CM.IM.2157 طب Medicine 

 اخالقيات المهنة  .76
Medical ethics 2157ك. طب ب CM.IM.2157 قبالة Midwifery 

 اخالقيات المهنة  .77
Medical ethics 2157ك. طب ب CM.IM.2157 تمريض Nursing 

 اخالقيات المهنة  .78
Medical ethics 2157ك. طب ب CM.IM.2157 مختبرات 

laboratories 
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 76من  29الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 DEPARTMENT OF SURGERY}الجراحة: }مقررات قسم  5.3.7

 تسلسل
No. 

 المقرر اسم
Course name 

 ترميز المقرر
Encoding course 

 الكلية المستفيدة
Beneficiary 

collage عربي Arabic إنجليزي English 

 الجراحة العامة  .85
General surgery (1) 3261ك.طب جر CM.S.3261  3طب Medicine 

 الجراحة العامة  .86
General surgery (2) 4262ك .طب جر CM.S.4262  4طب Medicine 

 اذن و حنجرة ،ف أن  .87
E.N.T 5263ك .طب جر CM.S.5263  5طب Medicine 

 جراحة عظام وكسور  .88
Orthopedics 5264ك .طب جر CM.S.5264  5طب Medicine 

 طب وجراحة العيون  .89
Ophthalmology 5265ك .طب جر CM.S.5265  5طب Medicine 

 عناية و تخدير  .90
Anaesthesia and I.C. U 5266ك.طب جر CM.S.5266  5طب Medicine 

 اشعة  .91
Radiology 5267ك.طب جر CM.S.5267  5طب Medicine 

 (1جراحة عامة )  .92
General surgery(1) 3268ك .طب جر CM.S.3268 تمريض Nursing 

 (2جراحة عامة )  .93
General surgery(2) 3269ك .طب جر CM.S.3269 تمريض Nursing 

94.  
 والتوليدمبادئ الجراحة العامة والنساء 

Principles of General surgery, 
obstetrics, and Gynecology 

 Midwifery قبالة CM.S.3270 3270ك .طب جر

 

  

 تاريخ الطب  .79
History of medicine 2158ك. طب ب CM.IM.2158 طب Medicine 

 تاريخ الطب  .80
History of medicine 1158ك. طب ب CM.IM.1158 مختبرات 

laboratories 

 مناهج بحث  .81
Methods of research 3159ك. طب ب CM.IM.3159 تمريض Nursing 

 مناهج بحث  .82
Methods of research 3159ك. طب ب CM.IM.3159 قبالة Midwifery 

 الطب الشرعي )العدلي(  .83
Forensic medicine 4260ك. طب ب CM.IM.4260 تمريض Nursing 

 الطب الشرعي ) العدلي(  .84
Forensic medicine 4260ك. طب ب CM.IM.4260 قبالة Midwifery 



Error! Use the Home tab to apply  1العنوان to the text that you want to appear here. 

 

 76من  30الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 

 {DEPARTMENT of GYNECOLOGY and OBSTETRICوالتوليد: }مقررات طب النساء  5.3.8

 تسلسل
No. 

 المقرر اسم
Course name 

 ترميز المقرر
Encoding course 

 الكلية المستفيدة
Beneficiary 

collage عربي Arabic إنجليزي English 

 والتوليدطب النساء   .95
Obstetrics and Gynecology   4271ك.طب نوت CM.OBGY. 4271  4طب 

Medicine 

 والتوليدطب النساء   .96
Obstetrics and Gynecology  5272ك.طب نوت CM.OBGY. 5272 

 5طب 
Medicine 

97.  
 (1) وتوليدطوارئ نساء 

Emergency of Obstetrics and 
Gynecology (1) 

 CM.OBGY. 3273 3273ك.طب نوت 
 قبالة

Midwifery 

98.  
 (2طوارئ نساء و توليد )

Emergency of Obstetrics and 
Gynecology (2) 

 قبالة CM.OBGY. 4274 4274ك.طب نوت 
Midwifery 

 طب نساء و توليد  .99
Obstetrics and Gynecology  3275ك .طب نوت CM.OBGY. 3275 

 قبالة
Midwifery 

 طب نساء و توليد  .100
Obstetrics and Gynecology  3276ك .طب نوت CM.OBGY. 3276 

 تمريض
Nursing 

101.  
 مبادئ األشعة التشخيصية

Principle of diagnostic radiology  4277ك .طب نوت CM.OBGY. 4277 
 قبالة

Midwifery 
 

 DEPARTMENT OF CHILDERN}}االطفال: مقررات قسم  5.3.9

 تسلسل
No. 

 المقرر اسم
Course name 

 ترميز المقرر
Encoding course 

 الكلية المستفيدة
Beneficiary 

collage عربي Arabic إنجليزي English 

102.  
 طب االطفال
Pediatrics  4278ك.طب اط CM.PED 4278 

 4طب 
Medicine 

103.  
 طب االطفال
Pediatrics  5279ك .طب اط CM.PED 5279 

 5طب 
Medicine 

104.  
 طب االطفال
pediatrics  3280ك .طب اط CM.PED 3280 

 تمريض
Midwifery 

105.  
 (1علم حديثي الوالدة و رعاية الوليد )

neonatology 
قبالة  CM.PED 3281 3281ك.طب اط 

Midwifery 

106.  
 (2علم حديثي الوالدة و رعاية الوليد )

neonatology 
 CM.PED4282 4282ك.طب اط 

 
قبالة 

Midwifery 

107.  
 الرعاية التكاملية للطفل

Integrative care for children 
 قبالة CM.PED 4283 4283ك.طب اط 

Midwifery 
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 76من  31الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 الدراسيةتوزيع مقررات كلية الطب البشري حسب السنة  5.4
 ى لو األ السنة الدراسية:  5.4.1

 المقرر اسم رمز المقرر م
 

 الساعات الدراسية
 مالحظات عدد الوحدات 

 عملي نظري

 اجمالي الساعات
 االسبوعي

 اجمالي الساعات
 اسبوع( 32السنوية )

   معتمدة شاملة معتمدة شاملة
 أسبوع 16 2 32 32 2 2 // 2 (*1لغة عربية ) 101مج 1
 أسبوع 16 2 32 32 2 2 // 2 (*1) ةإنجليزيلغة  103مج 2
 أسبوع 16 2 32 32 2 2 // 2 ثقافة إسالمية* 105مج 3
 أسبوع 16 2 32 48 2 3 2 1 مقدمة حاسوب* 108مج 4
 اسبوع16 2 32 32 2 2 // 2 الصراع العربي الصهيوني 107مج 5
 أسبوع 16 2 32 32 2 2 // 2 (*2لغة عربية ) 102مج 6
 أسبوع 16 2 32 32 2 2 // 2 (*2) ةإنجليزيلغة  104مج 7
 اسبوع 16 2 32 32 2 2 // 2 ثقافة وطنية 106مج 8
  6 96 128 3 4 2 2 (1سجة  )نعلم األ 1134ك.طب.أمر 9
  12 192 256 6 8 4 4 (1علم التشريح) 111ك.طب.تش 10
  10 160 192 5 6 2 4 (1) عضاءعلم وظائف األ 117ك.طب.واع 11
  10 160 192 5 6 2 4 (1كيمياء حيوية  ) 1114ك.مخ.ك 12

  54 864 1040 35 41 12 29 مجموع الساعات
 مقرر فصلي*

 

 يةأنالسنة الدراسية: الث 5.4.2

 المقرر اسم رمز المقرر م
 

 الساعات الدراسية
عدد 
 الوحدات

 مالحظات
 عملي نظري

 اجمالي الساعات
 االسبوعي

 اجمالي الساعات
 اسبوع( 32السنوية )

 معتمدة شاملة معتمدة شاملة
  10 160 192 5 6 2 4 (2كيمياء حيوية ) 2115ك.مخ.ك 1
  12 192 256 6 8 4 4 (2علم التشريح ) 212ك.طب.تش 2
  10 160 192 5 6 2 4 (2) عضاءعلم وظائف األ 218ك.طب.واع 3
  6 96 128 3 4 2 2 (2سجة )نعلم األ 2135ك.طب.أمر 4
  4 64 64 2 2 // 2 علم االجنة 215ك.طب.تش 5
 أسبوع 16 2 32 32 2 2 // 2 اخالقيات المهنة* 2157ك.طب.ب 6
 أسبوع 16 2 32 32 2 2 // 2 تأريخ الطب* 2158ك.طب.ب 7

  46 736 896 25 30 10 20 مجموع الساعات
 *مقرر فصلي
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 76من  32الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 السنة الدراسية: الثالثة 5.4.3

 المقرر اسم رمز المقرر م
 

 الساعات الدراسية
عدد 
 الوحدات

 مالحظات
 عملي نظري

 اجمالي الساعات
 االسبوعي

 اجمالي الساعات
 اسبوع( 32السنوية )

 معتمدة شاملة معتمدة شاملة
  12 192 256 6 8 4 4 علم االمراض 3132ك.طب.أمر 1

  6 96 128 3 4 2 2 طفيليات 3125ك.طب.كاد 2

  4 64 96 2 3 2 1 الطب الباطني 3241ك.طب.ب 3

  2 32 32 1 1 // 1 الجراحة العامة 3261ك.طب.جر 4

  8 128 160 4 5 2 3 علم االحياء المجهرية 3114ك.طب.كاد 5
  8 128 160 4 5 2 3 االدويةعلم  3137ك.طب.اد 6
  2 32 32 1 1 // 1 طب المجتمع 3244ك.طب.ب 7

  42 672 864 21 27 12 15 مجموع الساعات

بلسنة الدراسية: الر ا  5.4.4  عة ا 

 المقرر اسم رمز المقرر م
 

 الساعات الدراسية
عدد 
 الوحدات

 مالحظات
 سريري نظري

 اجمالي الساعات
 االسبوعي

 اجمالي الساعات
 اسبوع( 32السنوية )

 معتمدة شاملة معتمدة شاملة

  12 192 256 6 8 4 4 الطب الباطني 4242ك.طب.ب 1
  5 80 128 2.5 4 3 1 طب األطفال 4278ك.طب.اط 2
  9 144 192 4.5 6 3 3 الجراحة العامة 4262ك.طب.جر 3
  6 96 128 3 4 2 2 طب النساء والتوليد 4271ك.طب.نوت 4

  6 96 128 3 4 2 2 الطب الشرعي )العدلي( 4246ك.طب.ب 5

  6 96 128 3 4 2 2 طب المجتمع 4245ك.طب.ب 6

  44 704 960 22 30 16 14 مجموع الساعات
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 76من  33الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 السنة الدراسية: الخامسة 5.4.5

 المقرر اسم رمز المقرر م
 

 الساعات الدراسية
عدد 
 الوحدات

 مالحظات
 سريري نظري

 اجمالي الساعات
 االسبوعي

 اجمالي الساعات
 اسبوع( 32السنوية )

 معتمدة شاملة معتمدة شاملة
  7 112 160 3.5 5 3 2 (3الطب الباطني) 5243ك.طب.ب 1
 (1st half) 2.5 40 64 2.5 4 3 1 طب وجراحة العيون  5265ك.طب.جر 2

  7 112 160 3.5 5 3 2 طب األطفال 5279طب. اطك. 3

 امراض جلدية 5247ك.طب. 4
 

1 2 3 2 48 32 2 (1st half) 

 امراض نفسية  5248ك.طب.ب 5
 1 2 3 2 48 32 2 (2nd half) 

طب النساء والتوليد  5272ك.طب.نوت 6
(2) 2 2 4 3 128 96 6  

 ف واذن وحنجرةأن 5263ك.طب.جر 7
 

1 3 4 2.5 64 40 2.5 (2nd half) 

 5264ك.طب.جر 8
جراحة عظام 

 وكسور
 اشعة 5267ك.طب.جر 9  8 128 160 4 5 2 3

 عناية وتخدير 5266ك.طب.جر 10

  37 592 832 23 33 20 13 مجموع الساعات
 

 
 السنة الدراسية: السادسة )دوام سريري(  5.4.6

 

 المقرر اسم رمز المقرر م
 

 الساعات الدراسية
 عدد 
 الوحدات

 مالحظات
 سريري نظري

 اجمالي الساعات
 االسبوعي

 اجمالي الساعات
 اسبوع( 40السنوية )

 معتمدة شاملة معتمدة شاملة
  12.5 200 400 5 10 10 // سريري باطنية \\ 1
  12.5 200 400 5 10 10 // سريري جراحة \\ 2
  10 160 320 4 8 8 // سريري اطفال \\ 3
  10 160 320 4 8 8 // سريري نساء وتوليد \\ 4
  2.5 40 80 1 2 2 // بحث تخرج \\ 5
  2.5 40 80 1 2 2 // طب مجتمع )تدريب حقلي( \\ 6

  50 800 1600 20 40 40 // مجموع الساعات

 /    االمتياز عةابالسالسنة 
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 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.
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 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.
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 76من  36الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 الفـــصل السادس: كلية المختبرات الطبية 6

faculty of Medical laboratories 
 التوجهات االستراتيجية للكلية  6.1

نو تقديم تعليم متميز يخدم المجتمع في مجال علوم المختبرات الطبية مهنيا  رؤيـــة الكلية:  .ياانسا 
 رســــالة الكلية :

وتأهيل أخصائيين في علوم المختبرات الطبية علميا وأخالقيا  عدادنعمل من خالل الدراسة التطبيقية إل
وجعلهم متمكنين مهنيا وقادرين على تطوير مهارات التعليم المستمر بما يستجد في مجال الطب التشخيصي 

 المخبري.
 

 قيم الكلية: 
 . الحيادية والموضوعية     3. المهنية               2                    ةاناألم.1
 التميز .6      . الدقة والحداثة    5. النزاهة                   4
 . المساءلة7

 

 الدرجة العلمية:
 بكالوريوس مختبرات طبية -الدرجة العلمية )بالعربية(: اسم
 Bachelor of Medical Laboratory Sciences -(:ةنجليزيباإلالدرجة العلمية ) اسم

 
 النظام الفصلي: نظام الدراسة

 اربع سنوات: مدة الدراسة
 

 مخرجات التعلم لبرنامج )المختبرات الطبية(: 6.2

 ((Knowledge and Understanding -: المعرفة والفهم  6.2.1
 -الطالب لهذا البرنامج سيكون قادرًا على إظهار المعـــــرفة والفـــــهم بـ : ءهانإبعد 

 

 المفاهيم والمبادئ األساسية في المجاالت العلمية والتطبيقية المتعلقة بالتخص . .1
حل على كل المستويات الجزيئية، الخلوية، العضوية والكيميائية في مرا انسناألمعرفة التركيب التشريحي والوظيفي لجسم  .2

 العمر المختلفة.
كل لاليمن مع التركيز على األهمية التشخيصية  تشارا فيانمعرفة الوسائل التشخيصية المختلفة والخاصة باألمراض األكثر  .3

 التشخي  السليم للمرضى. إلىوسيلة من أجل الوصول 
 .الوقائي والطب الصحة وتعزيز ،العامة والصحة ،الوبائي والترصد ،الوبائيات لعلم األساسية المبادئ .4
ه العوامل غيرها وكيفية تضافر كل هذ أو بيئية، أو مناعية، أو ،خلقية أوجينية  نتاسواءر ك لألمراض،المختلفة  اباألسبمعرفة  .5

 ألحداث المرض.
 .واألخطاء المهنة لممارسة الشرعية الطبية بانوالجو  للمهنة ونيةانوالق ،األخالقية المبادئ .6
 وفقا للمعايير المتعارف عليها عالميار. التلوث،ومكافحة العدوى ومنع حدوث  التعقيم،مبادئ وأساسيات  .7
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 76من  37الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 (:(Cognitive Skills / Intellectual Skillsالمهارات الذهنية:  6.2.2

 الطالب لهذا البرنــامج سيكون قادرًا على إظـــهار المهارات الذهنية  بـ : إنهاءبعد 

لمنهجية افي المجتمع باستخدام  ،الصحية  وتقييم واقع المشاكل وتفسيرها، المخبرية،قراءة وتنظيم نتائج الفحوصات الطبية  .1
 العلمية في البحث.

 لمريض.القدرة على ربط النتائج المخبرية مع الحالة السريرية ل .2
 .معها والتعامل المحيطة البيئة في األمراضو  بئةو األ اكتشاف .3
 التشخي  الطبي. بانبجو القدرة على تقديم االستشارات والبحوث المتعلقة  .4
 اختيار الوسائل التشخيصية المالئمة لكل حالة مع مراعاة التكلفة وأهمية كل منها  .5

 

 (:(Practical and Professional Skills المهارات المهنية والعملية: 6.2.3
 :والعملية بـها الطالب لهذا البرنامج سيكون قادرًا على إظهار المهارات المهنية أنبعد 

 .الحديثة المختبرية األجهزة، واستخدام العينات، وأخذ ،الجسم لسوائل الحيوية المخبرية التحاليل إجراء .1
 .المعلومات ونظم وأقسامها ،واعهاأنو  المختبرات، إدارة .2
 ي.بعض فئات الفريق الطب إلىوالموجهة  األمراض،وبرامج الوقاية من  ،والتعليم الطبي ،المشاركة في برامج التوعية .3
  الرعاية. من أعلى مستوى إلى إحالتها الواجب الحاالت وتحديد عنها الغباإل خالل من األمراض ترصد في المساهمة .4
 الطبية الشرعية لممارسة المهنة واألخطاء. بانوالجو  ،للمهنة ونيةانوالق ،الممارسة االخالقية .5

 

 :( Transferable / General Skills(للنقل: لةابوالقالمهارات العامة  6.2.4
 لة للنقل بـ :إبهاء الطالب لهذا البرنامج سيكون قادرًا على إظهار المهارات العامة والقنإبعد 

 منه. المطلوبة اإلجراءات في ببراعة وحركاته ،حواسه استخدم .1
 والنشر في حقول المعارف المرتبطة بالمجاالت الطبية. ،والتأليف ،تشجيع حركة البحث .2
 في مجاالت التشخي  المختبري المختلفة. ،كجزء من فريق أو ،العمل بشكل مستقل .3
 يصدر عن أحد الزمالء. ،المهنة ابآدمع أي تصرف ال يتفق مع  ،التعامل بحزم ووضوح .4
 باستخدام وعرضها وتفسيرها ،إحصائيار  اتانالبي بئة، وتحليلو واأل ،األزمات كحاالت ،صعبة ظروف تحت العمل .5

 .الحاسوب
 المقدرة على التعلم مدى الحياة. وضمان ،التطوير الذاتي .6
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 76من  38الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 البرنامجالمقررات الدراسية في  6.3

   Department of Hematology and Related Diseases :وأمراضهمقررات قسم علم الدم  6.3.1

 

 Department of Chemistryمقررات قسم الكيمياء:  6.3.2

 تسلسل
No. 

 المقرر اسم
Course name 

 ترميز المقرر
Encoding Course الكلية المستفيدة 

Beneficiary 
collage عربي 

Arabic 
 

 إنجليزي
English 

 أمصال ولقاحات  -1
Serums and Vaccines  321ك.مخ.عدا CML.HEM. 321 المختبرات 

Laboratories 
 أساسيات علم الدم والتجلط  -2

Principles of hematology and thrombosis  322ك.مخ.عدا CML.HEM. 322 المختبرات 
Laboratories 

 (1علم الدم السريري )  -3
Clinical hematology (1)  323ك.مخ.عدا CML.HEM.323 المختبرات 

Laboratories 
 (2علم الدم السريري )  -4

Clinical hematology (2)  424ك.مخ.عدا CML.HEM.424 المختبرات 
Laboratories 

 بنك الدم  -5
Blood bank  325ك.مخ.عدا CML.HEM.325 المختبرات 

Laboratories 
 علوم مختبرية  -6

Laboratories science 216ك.مخ.عدا CML.HEM.216 تمريض 
Nursing 

 علوم مختبرية  -7
Laboratories science  216ك.مخ.عدا CML.HEM.216 قبالة 

Midwifery 

 مقدمة في علوم المختبرات  -8
Introduction to laboratory science  227ك.مخ.عدا CML.HEM.227 مختبرات 

Laboratories 

 تسلسل
No. 

 المقرر اسم
Course Name 

 ترميز المقرر
Encoding course الكلية المستفيدة 

Beneficiary 
collage 

 عربي
Arabic 

 إنجليزي
English 

 كيمياء عامة  -8
General chemistry  118ك.مخ.ك CHL.CHEM. 118 مختبرات 

Laboratories 
 كيمياء تحليلية  -9

Analytical chemistry 119ك.مخ.ك CHL.CHEM. 119 مختبرات 
Laboratories 

 (1كيمياء حيوية )  -10
Biochemistry(1) 2210ك.مخ.ك CHL.CHEM. 2210 مختبرات 

Laboratories 
 (2كيمياء حيوية )  -11

Biochemistry(2) 2211ك.مخ.ك CHL.CHEM. 2211 مختبرات 
Laboratories 

 (1كيمياء سريرية )  -12
Clinical chemistry(1) 3212ك.مخ.ك CHL.CHEM. 3212 مختبرات 

Laboratories 
 (2كيمياء سريرية )  -13

Clinical chemistry(1) 3213ك.مخ.ك CHL.CHEM. 3213 مختبرات 
Laboratories 

 طب CHL.CHEM. 1114 1114ك.مخ.ك Biochemistry(1) (1)حيوية كيمياء   -14
Medicine 

 طب CHL.CHEM. 2115 2115ك.مخ.ك Biochemistry(2) (2كيمياء حيوية )  -15
Medicine 

 كيمياء عامة  -16
General chemistry 1116ك.مخ.ك CHL.CHEM. 1116 تمريض 

Nursing 
 كيمياء عامة  -17

General chemistry 1116ك.مخ.ك CHL.CHEM. 1116 قبالة 
Midwifery 

 كيمياء حيوية  -18
Biochemistry 2117ك.مخ.ك CHL.CHEM. 2117 تمريض 

Nursing 
 كيمياء حيوية  -19

Biochemistry 2117ك.مخ.ك CHL.CHEM. 2117 قبالة 
Midwifery 
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 76من  39الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 

 Department of Biology االحياءمقررات قسم  6.3.3

 تسلسل
No. 

 المقرر اسم
Course name 

 ترميز المقرر
Encoding Course 

 الكلية المستفيدة
Beneficiary 

collage 
 عربي

Arabic 
 إنجليزي

English 

 احياء عامة  -20
General biology  1118ك.مخ.أح CML.BIOL. 1118 

 مختبرات
Laboratories 

 علم الخلية  -21
Cytology  1119ك.مخ.أح CML.BIOL. 1119 

 مختبرات
Laboratories 

 وراثة  -22
Genetic  3120ك.مخ.أح CML.BIOL.3120 

 مختبرات
Laboratories 

 احياء عامة  -23
General biology  1121ك.مخ.أح CML.BIOL.1121 قبالة Midwifery 

 وراثة  -24
Genetic  2122ك.مخ.أح CML.BIOL.2122 

 قبالة
Midwifery 

 وراثة  -25
Genetic  2122ك.مخ.أح CML.BIOL.2122 

 تمريض
Nursing 

 احياء عامة  -26
General biology  1123ك.مخ.أح CML.BIOL.1123 

 تمريض
Nursing 

 حشرات طبية  -27
Entomology  2224ك.مخ.أح CML.BIOL.2224 

 مختبرات
Laboratories 

 

  Department of Physics    الفيزياء:  مقررات قسم  6.3.4

 تسلسل
No. 

 المقرر اسم
Course name 

 ترميز المقرر
Encoding course 

 الكلية المستفيدة
Beneficiary 

collage عربي 
Arabic 

 إنجليزي
English 

 فيزياء طبية  -28
Medical physics  1125ك.مخ.فز CML.PHYS.1125 مختبرات 

Laboratories 

 فيزياء طبية  -29
Medical physics  1125ك.مخ.فز CML.PHYS.1125 قبالة Midwifery 

 فيزياء طبية  -30
Medical physics  1125ك.مخ.فز CML.PHYS.1125 تمريض 

Nursing 
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 76من  40الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 توزيع المقررات حسب الفصول الدراسية 6.4

 (لواأل )الترم  لواأل المستوى الدراسي  6.4.1

 تسلسل
No. 

 المقرر اسم رمز المقرر

 الساعات الدراسية
عدد 
 عملي نظري الوحدات

 اجمالي الساعات

 االسبوعي

 اجمالي الساعات

 اسبوع( 12الفصلية )

 معتمدة شاملة معتمدة شاملة

 2 24 24 2 2 0 2 (1لغة عربية ) 101مج  -1
 2 24 24 2 2 0 2 (1ة )إنجليزيلغة  103مج  -2
 2 24 24 2 2 0 2 ثقافة إسالمية 105مج  -3
 3 36 48 3 4 2 2 أحياء عامة 1118ك.مخ.أح  -4
 3 36 48 3 4 2 2 كيمياء عامة 118ك.مخ.ك  -5
 3 36 48 3 4 2 2 فيزياء طبية 1125ك.مخ.فز  -6
 2 24 24 2 2 0 2 الصراع العربي الصهيوني 107مج  -7

 17 204 240 17 20 6 14 مجموع الساعات
 

 ي(نا)الترم الث لواأل المستوى الدراسي  6.4.2

 تسلسل
No. 

 المقرر اسم رمز المقرر

 الساعات الدراسية
عدد 
 عملي نظري الوحدات

 اجمالي الساعات
 االسبوعي

 اجمالي الساعات
 اسبوع( 12الفصلية )

 معتمدة شاملة معتمدة شاملة

 2 24 24 2 2 0 2 (2لغة عربية ) 102مج  -1
 2 24 24 2 2 0 2 (2ة)إنجليزيلغة  104مج  -2
 3 36 48 3 4 2 2 مقدمة حاسوب 108مج  -3
 3 36 48 3 4 2 2 كيمياء تحليلة 119ك.مخ.ك  -4
 3 36 48 3 4 2 2 علم الخلية 1119ك.مخ.أح  -5
 2 24 24 2 2 0 2 إحصاء طبي 1155ك.طب.ب  -6
 2 24 24 2 2 0 2 تاريخ الطب 1158ك.طب.ب  -7
 2 24 24 2 2 0 2 ثقافة وطنية 106مج  -8

 19 228 264 19 22 6 16 مجموع الساعات
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 76من  41الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 ( لواأل )الترم  يانالثالمستوى الدراسي  6.4.3

 تسلسل
No. 

 المقرر اسم رمز المقرر

 الساعات الدراسية

عدد 
 الوحدات

 مالحظات
 عملي نظري

 اجمالي الساعات
 االسبوعي

 اجمالي الساعات
 12الفصلية )
 اسبوع(

 معتمدة شاملة معتمدة شاملة

  3 36 48 3 4 2 2 )عام(عضاءعلم وظائف األ 2111ك.طب.واع  -8
  3 36 48 3 4 2 2 (1كيمياء حيوية ) 2210ك.مخ.ك  -9

  2 24 24 2 2 0 2 اخالقيات المهنة 2157ك.طب.ب  -10
  3 36 48 3 4 2 2 مبادئ االحياء المجهرية 2215ك.طب.كاد  -11
  3 36 48 3 4 2 2 يات الطبيةلو األعلم  2229ك.طب.كاد  -12
  2 24 24 2 2 0 2 (1الطب ) طلبةل إنجليزي 2115ك.في.ث  -13
  3 36 48 3 2 2 2 (1تشريح عام ) 213ك.طب.تش  -14

  19 228 288 19 22 10 14 الساعاتمجموع 
 

 (يانالث)الترم  يانالثالمستوى الدراسي  6.4.4

 تسلسل
No. 

 المقرر اسم رمز المقرر

 الساعات الدراسية
عدد 
 الوحدات

ري
نظ

ملي 
ع

 

 اجمالي الساعات
 االسبوعي

 اجمالي الساعات
 اسبوع( 12الفصلية )

ملة
شا

مدة 
معت

ملة 
شا

مدة 
معت

 

 3 36 48 3 4 2 2 مقدمة في علوم المختبرات 227ك.مخ.عدا  -15
 3 36 48 3 4 2 2 (2كيمياء حيوية ) 2211ك.مخ.ك  -16
 3 36 48 3 4 2 2 الطبية انالديدعلم  2228ك.طب.كاد  -17
 3 36 48 3 4 2 2 سجة عامنعلم األ 2136ك.طب.امر  -18
 2 24 24 2 2 0 2 (2الطب) طلبةل إنجليزي 2115ك.في.ث  -19
 3 36 48 3 4 2 2 طبيةحشرات  2224ك.مخ.اح  -20
 3 36 48 3 2 2 2 (2تشريح عام ) 214ك.طب.تش  -21
 3 36 48 3 4 2 2 (1بكتيريا طبية) 2220ك.طب.كاد  -22

 23 276 360 23 28 14 16 مجموع الساعات
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 76من  42الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 (لواأل المستوى الدراسي الثالث )الترم  6.4.5

 تسلسل
No. المقرر اسم رمز المقرر 

 الساعات الدراسية
عدد 
 الوحدات

ري
نظ

ملي 
ع

 

 اجمالي الساعات
 االسبوعي

 اجمالي الساعات
 اسبوع( 12الفصلية )

ملة
شا

مدة 
معت

ملة 
شا

مدة 
معت

 

 3 3 3 3 4 2 2 (2بكتريا طبية ) 3221ك.طب.كاد  -23
 3 3 3 3 4 2 2 (1كيمياء سريريه ) 3212ك.مخ.ك  -24
 3 3 3 3 4 2 2 علم المناعة 3231ك.طب.كاد  -25
 3 3 3 3 4 2 2 اساسيات علم الدم والتجلط 322ك.مخ.عدا  -26
 3 3 3 3 4 2 2 علم الفيروسات الطبية 3222ك.طب.كاد  -27
 3 3 3 3 4 2 2 علم السموم الشرعي 3241ك.طب.اد  -28
 2 2 2 2 2 0 2 تغذيةمبادئ  3112ك.قب.راس  -29

 20 20 20 20 26 12 14 مجموع الساعات
 

 (يانالثالمستوى الدراسي الثالث )الترم  6.4.6

 تسلسل
No. المقرر اسم رمز المقرر 

 الساعات الدراسية
عدد 
 الوحدات

ري
نظ

ملي 
ع

 

 اجمالي الساعات
 االسبوعي

 اجمالي الساعات
 اسبوع( 12الفصلية )

ملة
شا

مدة 
معت

ملة 
شا

مدة 
معت

 

 3 36 48 3 4 2 2 (1كيمياء سريريه ) 3212ك.مخ.ك  -30
 3 36 48 3 4 2 2 أمصال ولقاحات 321ك.مخ.عدا  -31
 3 36 48 3 4 2 2 علم الفطريات الطبية 3230ك.طب.كاد  -32
 3 36 48 3 4 2 2 (1علم الدم السريري ) 323ك.مخ.عدا  -33
 2 24 24 2 2 0 2 وراثة 3120ك.مخ.أح  -34
 3 36 48 3 4 2 2 بنك الدم 325ك.مخ.عدا  -35
 3 36 48 3 4 2 2 ميكرو مياه واغذية 3217ك.طب.كاد  -36

 20 240 312 20 26 12 14 مجموع الساعات
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 76من  43الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 (لواأل ع )الترم باالمستوى الدراسي الر  6.4.7

 تسلسل
No. المقرر اسم رمز المقرر 

 الساعات الدراسية
عدد 
 الوحدات

ري
نظ

ملي 
ع

 

 اجمالي الساعات
 االسبوعي

 اجمالي الساعات
 اسبوع( 12الفصلية )

ملة
شا

مدة 
معت

ملة 
شا

مدة 
معت

 

 3 36 48 3 4 2 2 (2علم الدم السريري ) 424ك.مخ.عدا  -37
 2 24 36 2 3 2 1 تشخي  ميكروبيولوجي 4218ك.طب.كاد  -38
 3 36 48 3 4 2 2 علم االدوية 4138ك.طب.اد  -39
 3 36 48 3 4 2 2 بيولوجي جزيئي 4219ك.طب.كاد  -40
 3 36 48 3 4 2 2 هرمونات 4212ك.طب.واع  -41
 2 24 24 2 2 0 2 علم الوبائيات ومكافحة العدوى 4123ك.طب.كاد  -42
 3 36 48 3 4 2 2 (2علم الدم السريري ) 424ك.مخ.عدا  -43

 19 228 300 19 25 12 13 مجموع الساعات
 

بالمستوى الدراسي الر  6.4.8  (يانالثع )الترم ا 

 تسلسل
No. المقرر اسم رمز المقرر 

 الساعات الدراسية

عدد 
 الوحدات

ري
نظ

ملي 
ع

 

 اجمالي الساعات
 االسبوعي

 اجمالي الساعات
 12الفصلية )
 اسبوع(

ملة
شا

مدة 
معت

ملة 
شا

مدة 
معت

 

 3 36 48 3 4 2 2 علم االمراض 4133ك.طب.امر  -44
 2 24 36 2 3 2 1 تشخي  طفيليات 4227ك.طب.كاد  -45
 3 36 48 3 4 2 2 سوائل الجسم 4213ك.طب.واع  -46
 2 24 24 2 2 0 2 سيطرة نوعية 4253ك.طب.ب  -47
 2 24 24 2 2 0 2 مشروع تخرج \\  -48

 12 144 180 12 15 6 9 مجموع الساعات
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 76من  44الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.
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 76من  45الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 كلية التمريض: السابعالفصل  7

  faculty of Nursing 
 التوجهات االستراتيجية للكلية  7.1

 ةــــالرؤي
 ي. الريادة في تأهيل كوادر تمريضية ذات كفاءة عالية مع تميز في البحث العلمي وخدمة المجتمع المحلي واالقليم 

 

 الرســــالة  
 وتأهيل كادر تمريضي متميز قادر على تقديم خدمة تمريضية نوعية بما يحقق معايير االعتماد إعداد

طبيقية األكاديمي، ويلبي احتياجات المجتمع ويعزز الشراكة المجتمعية الفاعلة من خالل برامج تدريسية ت
 وبيئة تعليمية داعمة.

 

 م ــــــالقي
 . الشفافية 3                       ةاناألم. 2.النزاهة                         1      

 . العدالة6. المساءلة                     5.التميز                        4       

 . العمل الجماعي9. الحيادية                      8.المهنية                        7       
 

 الدرجة العلمية: 
 بكالوريوس تمريض - الدرجة العلمية )بالعربية(: اسم
 Bachelor of Nursing (:ةنجليزيباإلالدرجة العلمية ) اسم

 

 النظام الفصلي: نظام الدراسة

 اربع سنوات: مدة الدراسة
 

 

 مخرجات التعلم لبرنامج التمريض  7.2

 (:Knowledge and Understandingالمعرفة والفهم ) 7.2.1
 البرنامج سوف يكون الطالب قادرا على: دراسةمن  االنتهاءعند 

  التمريض.والعلوم األساسية في مجال علوم  والنظريات، والمبادئ،اإللمام بالمفاهيم  .1
 . انسناألالوظيفية والتشريحية لجسم  الطبيعية،الخصائ   اباستيع .2
 التي ت ثر على مختلف المراحل العمرية. الشائعة،وأعراض ومضاعفات المشاكل الصحية  ابأسبمعرفة  .3
 المرضى.الدولية الستة لسالمة  باألهداف،اإللمام  .4
 الطبية لممارسة المهنة. بانوالجو  ،ونيةانوالق األخالقية،معرفة المبادئ  .5
 معرفة مبادئ وأساسيات التعقيم ومكافحة العدوى. .6
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 76من  46الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 (:Cognitive Skills / Intellectual Skillsالمهارات الذهنية ) 7.2.2
 البرنامج سوف يكون الطالب قادرا على: من دراسة االنتهاءعند 

 البســـــــيطة،والمرضـــــــية  الصـــــــحية،للمســـــــاعدة بتشـــــــخي  وحل المشـــــــكالت  المطلوبة، اتانوالبي المعلومات،تقييم  .1
 والمعقدة وفق أسس علمية.

 شطة التمريض وفقا ألفضل الممارسات المبنية على األدلة.أنتقييم نتائج  .2
 والمجتمع.و برامج الرعاية الصحية لتلبية احتياجات الفرد  خطط،تطوير  .3

 

 (: Practical and Professional Skillsوالعملية )لمهارات المهنية ا 7.2.3

 من دراسة البرنامج سوف يكون الطالب قادرًا على: االنتهاءعند 
 واألجهزة الطبية الحديثة في مجال علوم التمريض. التقنيات،توظيف  .1
 وخدمات الطوارئ. الخاصة،تقديم الخدمات الطبية لذوي االحتياجات  .2
 التعامل مع المضاعفات واألخطاء الطبية. .3
 تطبيق بروتوكوالت )دساتير( موحدة عند تقديم الرعاية التمريضية.  .4
 ي لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الالزمة.لو األاستخدام األساليب المناسبة للمساعدة في التشخي   .5
 في تنفيذ خدمة تمريضية ذات جودة عالية. ،دارةاإلو  القيادة،بيق مفاهيم تط .6

 

 (: Transferable / General Skillsالعامة )لمهارات ا 7.2.4

 البرنامج سوف يكون الطالب قادرًا على: من دراسة االنتهاءعند 
 العمل.بيئة  والتواصل في االتصالممارسة مهارات  .1
 والثقافية واألخالقية، المهنية،ممارسة مهارات القيادة والعمل ضمن فريق مراعيا المس ولية  .2
 وأسس البحث العلمي. المختلفة، التعلم،مصادر  استخدام .3
 واألوبئة.والحروب  األزمات،وخاصة في حاالت  صعبه، في ظروفالعمل  .4
على  ةالمقدر  وضــــمان الذاتي، التطوير الحاســــوب.وعرضــــها باســــتخدام  إحصــــائيار وتفســــيرها، اتانالبيحليل  .5

 التعلم المستمر.

  



Error! Use the Home tab to apply  1العنوان to the text that you want to appear here. 

 

 76من  47الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 المقررات الدراسية في البرنامج :  7.3

 Department of Nursing and Neonate and :واالطفالمقررات قسم تمريض حديثي الوالدة  7.3.1
Children 

 تسلسل
No. 

 المقرر اسم
Course name 

 ترميز المقرر
Encoding Course 

 الكلية المستفيدة
Beneficiary 

collage عربي Arabic إنجليزي English 

 تمريض حديثي الوالدة  -1
Neonatal Nursing 

 Nursing تمريض CN.NCH. 321 321ك.ت.تحا

 تمريض اطفال  -2
Pediatric Nursing 

 Nursing تمريض CN.NCH. 322 322ك.ت.تحا

 (1رعاية ما بعد الوالدة )  -3
Postnatal care (1) 323ك.ت.تحا CN.NCH. 323 قبالة Midwifery 

4-  
 (2رعاية ما بعد الوالدة )

Postnatal care (2) 424ك.ت.تحا CN.NCH. 424 
 قبالة

Midwifery 

 

 {.Department of Emergency and  I.C.Uمقررات قسم تمريض الطوارئ و العناية المركزة: 7.3.2

 تسلسل
No. 

 المقرر اسم
Course name 

 ترميز المقرر
Encoding Course 

 

 الكلية المستفيدة
Beneficiary 

collage عربي 
Arabic 

 إنجليزي
English 

5-  
 تمريض عناية مركزة

 Nursing تمريض CN.ERICN. 425 425ك.ت.تطع  

 تمريض طوارئ  -6
Emergency Nursing 

 Nursing تمريض CN.ERICN. 426 426ك.ت.تطع 
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 76من  48الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 

  Department of General Nursingالعام: مقررات قسم التمريض  7.3.3

 

  

 تسلسل
No. 

 المقرر اسم
Course name 

 Encoding Course ترميز المقرر
 
 

 الكلية المستفيدة
Beneficiary 

collage عربي Arabic    إنجليزي English    

 تمريض عمليات -7
Nursing Operations  427ك.ت.تع CN.GN. 427 التمريض 

Nursing 

8- 
 (1التمريض )اسس 

Principl of Nursing (1) 128ك.ت.تع CN.GN. 128 
 التمريض

Nursing 

 (2اسس التمريض ) -9
Principl of Nursing (2) 129ك.ت.تع CN.GN. 129 التمريض 

Nursing 

10- 
 تمريض نساء وتوليد

Gynecology and obstetrics Nursing 3210ك.ت.تع CN.GN. 3210 
 التمريض

Nursing 

 تمريض المسنين -11
Geriatric Nursing 4211ك.ت.تع CN.GN. 4211 التمريض 

Nursing 

 CN.GN. 3212 3212ك.ت.تع (1تمريض باطني جراحة ) -12
 التمريض

Nursing 

 التمريض CN.GN. 4213 4213ك.ت.تع (2تمريض باطني جراحة ) -13
Nursing 

14- 
عادةالعالج الطبيعي   التأهيل وا 

Physiotherapy and Rehabilitation 3214ك.ت.تع CN.GN. 3214 
 التمريض

Nursing 

 التغذية العالجية -15
Therapeutic Nutrition 2215ك.ت.تع CN.GN.2215 التمريض 

Nursing 

16- 
 (1اسس تمريض )

Principle of Nursing (1)  2216ك.ت.تع CN.GN. 2216 
 القبالة

Midwifery 

17- 
 (2اسس تمريض )

Principle of Nursing (2)  2217ك.ت.تع CN.GN. 2217 القبالة Midwifery 

 تمريض نساء وتوليد -18
Gynecology and Obstetrics Nursing 

 Midwifery القبالة CN.GN. 2218 2218ك.ت.تع
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 76من  49الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 

 توزيع المقررات حسب الفصول الدراسية 7.4

 (لواأل )الفصل  لواأل المستوى  7.4.1

 
 المقرر اسم رمز المقرر تسلسل

 الساعاتعدد 
 الساعات المعتمدة ع ن

 2 0 2 (1لغة عربية ) 101مج 1
 2 0 2 (1ه )إنجليزيلغة  103مج 2
 2 0 2 ثقافة اسالمية 105مج 3
 2 0 2 الصراع العربي الصهيوني 107مج 4
 2 2 1 مقدمة حاسوب 108مج 5
 3 2 2 احياء عامة 1123ك.مخ.أح 6
 3 2 2 كيمياء عامة 1116ك.مخ.ك 7
 3 2 2 (1اسس تمريض ) 128ك.ت.تع 9
10  ////////// 0 0 0 

 19 4 15 مجموع الساعات المعتمدة
 

 (يأنالث)الفصل  لواأل المستوى  7.4.2

 
 

 

 
 تسلسل

 المقرر اسم رمز المقرر
 عدد الساعات

 الساعات المعتمدة ع ن
 2 0 2 (2لغة عربية ) 102مج 1
 2 0 2 (2ة )إنجليزيلغة  104مج 2
 2 0 2 ثقافة وطنية 106مج 3
 3 2 2 سجة)عام(نعلم األ 1136ك.طب.أمر 4
 1 0 1 مبادى التغذية 1112ك.قب.راس 5
 3 2 2 فيزياء طبية 1125ك.مخ.فز 6
 3 2 2 (1تشريح عام ) 113ك.طب.تش 7
 3 2 2 (1) عضاءعلم وظائف األ 119ك.طب.واع 8

 19 8 15 مجموع الساعات المعتمدة
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 76من  50الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 (لواأل )الفصل  يانالثالمستوى الدراسي  7.4.3

 
 

 ي(أن)الفصل الث يانالثالمستوى الدراسي  7.4.4

 
  

 
 تسلسل

 المقرر اسم رمز المقرر
 عدد الساعات

 الساعات المعتمدة ع ن

 كيمياء حيوية 2117ك.مخ.ك 1
 

2 2 3 

 1 0 1 إحصاء طبي 2154ك.طب.ب 2

التثقيف الصحي ومهارات  2114ك.في.ث 3
 2 0 2 والتواصلاالتصال 

 (2تشريح عام  ) 214ك.طب.تش 4
 

2 2 3 

 3 2 2 (2) أعضاءعلم وظائف  2110ك.طب.واع 5
 3 2 2 أحياء مجهرية 2116ك.طب.كاد 6
 1 0 1 التغذية العالجية 2215ك.ت.تع 7

 16 8 12 مجموع الساعات المعتمدة

 
 تسلسل

 المقرر اسم رمز المقرر
 عدد الساعات

 الساعات المعتمدة ع ن
 2 0 2 الوراثه 2122ك.مخ.أح 1
 3 2 2 اساسيات علم الدواء 2139ك.طب.اد 2
 1 0 1 اخالقيات المهنة 2157ك.طب.ب 3
 2 0 2 علم االمراض 2133ك.طب.امر 4
 3 2 2 طفيليات 2126ك.طب.كاد 5
 2 2 1 علوم مختبرية 216ك.مخ.عدا 6

طب المجتمع و صحة  2152ك.طب.ب 7
 3 2 2 العائلة

 16 8 12 مجموع الساعات المعتمدة
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 76من  51الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 

 (الثاني)الفصل  الثالثالمستوى الدراسي  7.4.5

 

بالمستوى الدراسي الر  7.4.6  (لواأل ع )الفصل ا 

 
 
 
 
 

 

  

 
 المقرر اسم رمز المقرر تسلسل

 عدد الساعات
 الساعات المعتمدة س ع ن

 1 0 0 1 مناهج بحث 3159ك.طب.ب 1
 2 0 0 2 صحة نفسية 3113ك.قب.راس 2
 2 0 0 2 العدوى ومكافحةوبائيات  3124ك.طب.كاد 3
 3 0 2 2 علم االدوية السريرية 3140ك.طب.اد 4
 2 0 2 1 يةلو األالرعاية الصحية  328أنك.قب.ص 5
 2.5 3 0 1 (1طب باطني ) 3249ك.طب.ب 6
 2.5 3 0 1 طب االطفال 3280ك.طب.اط 7
 2.5 3 0 1 (1جراحة عامة ) 3268ك.طب.جر 8

 17.5 9 4 11 مجموع الساعات المعتمدة

 
 المقرر اسم رمز المقرر تسلسل

 عدد الساعات
 الساعات المعتمدة س ع ن

 2.5 3 0 1 تمريض نساء وتوليد 3210ك.ت.تع 1
 2.5 3 0 1 تمريض اطفال 322ك.ت.تحا 2
 2.5 3 0 1 تمريض حديثي الوالدة 321ك.ت.تحا 3
 3.5 3 0 2 (1تمريض باطني جراحي ) 3212ك.ت.تع 4
 2 0 2 1 العالج الطبيعي واعادة التأهيل 3214ك.ت.تع 5
 2.5 3 0 1 (2طب باطني ) 325ك.طب.ب. 6
 2.5 3 0 1 طب نساء وتوليد 3276ك.طب.نوت 7
 2.5 3 0 1 (2جراحة عامة ) 3269ك.طب.جر 8

 20.5 21 2 9 مجموع الساعات المعتمدة
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 76من  52الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 

 ي(ناع)الفصل الثباالمستوى الدراسي الر  7.4.7

  

 يأنالدراسي الثالفصل  لواأل الفصل الدراسي 

 
 تسلسل

 المقرر اسم رمز المقرر
رمز  عدد الساعات

 المقرر
 اسم
 المقرر

عدد 
 الساعات المعتمدة س ع ن الساعات

  1 0 0 1 الصحية دارةاإل 4156ك.طب.ب 1
تدريب 
 سريري
 

12.5 
 

  2.5 3 0 1 تمريض عناية مركزة 425ك.ت.تطع 2
 // 2.5 3 0 1 تمريض عمليات 427ك.ت.تع 3
  2.5 3 0 1 تمريض مسنين 4211ك.ت.تع 4
  3.5 3 0 2 (2تمريض باطني جراحي ) 4213ك.ت.تع 5

بحث 
 // 3.5 3 0 2 تمريض طوارئ 426ك.ت.تطع 6 1.5 تخرج

  1 0 0 1 الطب الشرعي )العدلي( 4260ك.طب.ب 7
  1 0 0 1 الصحية دارةاإل 4156ك.طب.ب 1

 14   17.5 15 0 10 المعتمدةمجموع الساعات 
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 76من  53الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.
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 76من  54الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 كلية القبالةالفصل الثامن:  8

faculty of Auxiliary Nursing Midwifery 

 " التوجهات االستراتيجية للكلية " :  8.1
 ة:ـــــــالرؤي

 واالقليمي. المحلي،وخدمة المجتمع  والطفل ،األمفي مجال رعاية  متميز،وبحث علمي  تعليم،الريادة في تقديم 
 

  :الرســــالة
متميزة  قادرة على تقديم خدمة نوعية في مجال رعاية األم والطفل بما يحقق معايير  لةابقوتأهيل  إعداد

االعتماد األكاديمي ويلبي احتياجات المجتمع ويعزز الشراكة المجتمعية الفاعلة من خالل برامج تدريسية 
 تطبيقية وبيئة تعليمية داعمة .

 

 :م ـــــــــالقي
 . الشفافية     3                            ةاناألم. 2            .النزاهة           1
 . المساءلة 6                              ة. العدال5             .التميز          4
 . العمل الجماعي9                    . الحيادية        8             .المهنية         7

 
 الدرجة العلمية : 

 بكالوريوس قبالة   -:الدرجة العلمية )بالعربية( اسم
 Bachelor of Midwifery -ة(:نجليزيالدرجة العلمية )باإل اسم

 

 النظام الفصلي: نظام الدراسة

 أربع سنوات: مدة الدراسة

 -مخرجات التعلم لبرنامج  القبــالة : 8.2

 ( : (Knowledge and Understandingالمعرفة والفهم  8.2.1

 من دراسة البرنامج سوف تكون الطالبة قادرة على: تهاءناال عند 
 بالنظريات واألساليب الحديثة في مجال القبالة واألمومة اآلمنة. والفهم، ،إظهار المعرفة .1
 أساليب الرعاية الصحية للحوامل ودورها في المحافظة على صحة األم والطفل. استعراض .2
 الصحية التي اكتسبتها. واألدوار،ذكر المهارات  .3
 القبالة.في مجال  والبحثيةمناقشة مختلف التقنيات والتطورات العلمية  .4
 معرفة االجهزة واالدوات المختلفة المتعلقة بطبيعة المهنة. .5
 االلمام باألهداف الدولية الستة لسالمة المرضى. .6
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 76من  55الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 

 (:(Cognitive Skills / Intellectual Skillsالذهنية المهارات  8.2.2
 من دراسة البرنامج سوف تكون الطالبة قادرة على: تهاءناال عند 

بما يضمن  ،تحليل األساليب الصحية المناسبة للوقوف على دورها في رعاية الحوامل في مختلف المراحل .1
 سالمة األم والوليد.

 الراهنة.مقارنة الحالة الصحية لألم المثلى والحالة  .2
 تحليل الحالة المرضية للتعامل معها بمنهجية علمية مناسبة.  .3
 بتقييم المشكالت الصحية التي تواجه األم الحامل والوليد واستنتاج حلوالر مناسبة لها. .4
 ماط تعامل سلوكية ومهنية مع المرضى وأسرهم.أن تكاراب .5
 والصحية الستنباط النموذج األمثل لمعالجتها اإلداريةوصف المشاكل  .6

 

 (:(Practical and Professional Skillsالمهارات المهنية والعملية  8.2.3
 من دراسة البرنامج سوف تكون الطالبة قادرة على: تهاءناال عند 

 عالية.تطبيق الرعاية الصحية الشاملة لألم والوليد بكفاءة  .1
 المرضى.تطبيق األهداف الدولية الستة لسالمة  .2
 ية.التعامل مع حاالت الطوارئ بكفاءة عال .3
 تنفيذ البروتوكوالت الطبية المعتمدة. .4
 مجال رعاية االم والطفل. متميزة فيتصميم وسائل وأدوات صحية تساعد الم سسة على تحقيق خدمة  .5
بكفاءة عالية في رعايتها    المرضي( عةابمت – ةرحالمجا –الدعم النفسي  – )التمريضتوظيف المهارات المهنية  .6

 للمرضى.  
 د.تشخي  أمن بما يكفل سالمة االم والولي إلىالتقنيات الصحية والتكنولوجية المناسبة للوصول  استخدام .7
 المرفق الصحي. داخل ألداءا تقييم للمساعدة على التقارير وتفسيرهامختلف  ةابوكتالخطط  إعداد .8

 

 (:(Transferable / General Skillsالمهارات العامة  8.2.4
 البرنامج سوف تكون الطالبة قادره على: من دراسة تهاءناال عند 

 ثقته. وكسب ،في سياقات مهنية مختلفة ،العمل ضمن فريق قادرةر على قيادته .1
 .واضحة ومقنعةوالخروج بقرارات وحلول  المشاكل،إظهار مهارات ادارية صحية تمكنها من التعامل مع  .2
ي ف االتصالمع المجتمع المحيط باستخدام مختلف وسائل وأساليب  مقنع،وبشكل  بفعالية،االتصال والتواصل  .3

 سياقات عملها.
 لحل المشاكل العملية. ،والبحث العلمي ،استخدام االساليب الصحية وأساليب التحليل االحصائي .4
ة الرعاية اإلحصائية لتحسين جود اتانوالبي ،اجراء دراسات بحثية في علم القبالة وباالستفادة من نتائج البحوث .5

 والخدمات الصحية.
 ممارسة أخالقيات المهنة بصورة متميزة .6
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 المقررات الدراسية في البرنامج :  8.3

 .DEPARTMENT OF E.P.I: يةابجناإل مقررات قسم الصحة  8.3.1

 تسلسل
No. 

 المقرر اسم
Course name 

 ترميز المقرر
Encoding Course الكلية المستفيدة 

Beneficiary 
collage عربي 

Arabic 
 إنجليزي

English 

 اسس علم القبالة  -1
Principle of Midwifery 121 أنك.قب.ص CMW.EPI.121 القبالة 

Midwifery 

 يةابجإنصحة   -2
Reproductive health 222أنك.قب.ص CMW.EPI.222 القبالة 

Midwifery 

 (1رعاية حوامل )  -3
Ante-natal care(1) 323أنك.قب.ص CMW.EPI.323 القبالة 

Midwifery 

 (2رعاية حوامل )  -4
Ante-natal care (2) 324أنك.قب.ص CMW.EPI.324 القبالة 

Midwifery 

 عناية ما قبل الحمل  -5
Family planning 325أنك.قب.ص CMW.EPI.325 القبالة 

Midwifery 

 (1) والوالدةالمخاض   -6
Labour and Delivery (1) 326أنك.قب.ص CMW.EPI.326 القبالة 

Midwifery 

 (2) والوالدةالمخاض   -7
Labour and Delivery(2) 427أنك.قب.ص CMW.EPI.427 القبالة Midwifery 

 يةلو األالرعاية الصحية   -8
Primary Health Care 328أنك.قب.ص CMW.EPI.328 تمريض 

Nursing 
 

  Department of family planning االسرة:مقررات قسم الصحة رعاية  8.3.2

 تسلسل
No. 

 المقرر اسم
Course name 

 ترميز المقرر
Encoding Course الكلية المستفيدة 

Beneficiary 
collage عربي 

Arabic 
 إنجليزي

English 

 الصحة النفسية لالم  -9
Mothers mental health  329ك.قب.راس CMW.EPI.329 القبالة 

 Midwifery 

10-  
 والطفل( عالجية )لالمتغذية 

Therapeutic feeding for 
mother and child 

 القبالة CMW.EPI.2210 2210ك.قب.راس
Midwifery 

 تنظيم االسرة  -11
Family planning 2211ك.قب.راس CMW.EPI.2211 القبالة 

 Midwifery 

 مبادئ التغذية  -12
Principles of nutrition 1112ك.قب.راس CMW.EPI.1112 تمريض 

Nursing 

 التغذيةمبادئ   -13
Principles of nutrition 1112ك.قب.راس CMW.EPI.1112 القبالة 

 Midwifery 

 مبادئ التغذية  -14
Principles of nutrition 3112ك.قب.راس CMW.EPI.3112 مختبرات 

Laboratories 

 صحة نفسية  -15
Psychological Health 3113ك.قب.راس CMW.EPI.3113 تمريض 

Nursing 
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  Department of Health Education الصحي:مقررات قسم التثقيف  8.3.3

 تسلسل
No. 

 المقرر اسم
Course name 

 ترميز المقرر
Encoding Course 

 الكلية المستفيدة
Beneficiary 

collage 
 عربي

Arabic 
 إنجليزي

English 

16-  
 التثقيف الصحي و مهارات االتصال و التواصل

Health education and skills 
communication 

 قبالة CMW.EPI.2114 2114ك.في.ث.
Midwifery 

17-  
 التثقيف الصحي و مهارات االتصال و التواصل

Health education and skills 
communication 

 تمريض CMW.EPI. 2114 2114ك.في.ث 
Nursing 

 1الطب  طلبةل إنجليزي  -18
English lab. For student(1)  2115ك.في.ث CMW.EPI. 2115 مختبرات 

Laboratories 

 2الطب  طلبةل إنجليزي  -19
English lab. For student(2)  2115ك.في.ث CMW.EPI. 2115 مختبرات 

Laboratories 
 

 توزيع المقررات  الدراسية حسب المستويات  الدراسية 8.4

 (لواأل )الفصل  لواأل المستوى  8.4.1
 

 المقرر اسم رمز المقرر تسلسل
 عدد الساعات

 الساعات المعتمدة ع ن
 2 0 2 (1لغة عربية ) 101مج  -1
 2 0 2 (1ه )إنجليزيلغة  103مج  -2
 2 0 2 ثقافة اسالمية 105مج  -3
 2 0 2 الصراع العربي الصهيوني 107مج  -4
 2 2 1 مقدمة حاسوب 108مج  -5
 3 2 2 احياء عامة 1121ك.مخ.أح  -6
 3 2 2 كيمياء عامة 1116ك.مخ.ك  -7
 2 0 2 القبالةاسس علم  121أنك.قب.ص  -8

 18 6 15 مجموع الساعات المعتمدة

 ي(نا)الفصل الث األولالمستوى  8.4.2

 

 
 تسلسل

 المقرر اسم رمز المقرر
 عدد الساعات

 الساعات المعتمدة ع ن
 2 0 2 (2لغة عربية ) 102مج  -9
 2 0 2 (2ة )إنجليزيلغة  104مج  -10
 2 0 2 ثقافة وطنية 106مج  -11
 1 0 1 مبادى التغذية 1112ك.قب.راس  -12
 3 2 2 فيزياء طبية 1125ك.مخ.فز  -13
 2 2 1 (1تشريح عام ) 113ك.طب.تش  -14
 3 2 2 )عام(عضاءعلم وظائف األ 1111ك.طب.واع  -15

 15 6 12 مجموع الساعات المعتمدة
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 (لواأل )الفصل  يانالثالمستوى الدراسي  8.4.3

 

 (يانالث)الفصل  يانالثالمستوى الدراسي  8.4.4

 

 
 

 
 تسلسل

 المقرر اسم رمز المقرر
 عدد الساعات

 الساعات المعتمدة ع ن
 2 2 1 (2تشريح عام) 214ك.طب.تش  -16
 3 2 2 سجة)عام(نعلم األ 2136ك.طب.امر  -17
 3 2 2 كيمياء حيوية 2117ك.مخ.ك  -18
 2 0 2 احصاء طبي 2154ك.طب.ب  -19
 3 2 2 أحياء مجهرية 2126ك.طب.كاد  -20
 1 0 1 عالجية )لالم والطفل(تغذية  2210ك.قب.راس  -21
 1 0 1 علم االجنة 226ك.قب.تش  -22
 2 2 1 (1اسس تمريض ) 2216ك.ت.تع  -23
 2 2 1 األسرةتنظيم  2211ك.قب.راس  -24
 2 2 1 (2تشريح عام) 214ك.طب.تش  -25

 21 14 14 مجموع الساعات المعتمدة

 
 تسلسل

 المقرر اسم رمز المقرر
 عدد الساعات

 الساعات المعتمدة ع ن
 0 0 1 اخالقيات المهنة 2157ك.طب.ب  -26
 0 2 2 طفيليات 2126ك.طب.كاد  -27
 0 2 1 علوم مختبرية 216ك.مخ.عدا  -28
 0 0 2 وراثه 2122ك.مخ.اح  -29
 0 2 2 أساسيات علم الدواء 2139ك.طب.اد  -30
 0 0 2 مهارات التثقيف الصحي واالتصال والتواصل 2114ك.في.ث  -31
 0 2 1 يةابجإنصحة  222أنك.قب.ص  -32
 3 0 2 (2اسس تمريض ) 2217ك.ت.تع  -33
 3 0 1 تمريض نساء وتوليد 2218ك.ت.تع  -34

 16 8 12 مجموع الساعات المعتمدة
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 (لواأل المستوى الدراسي الثالث )الفصل  8.4.5

 

 (يانالث)الفصل  الثالثالمستوى الدراسي  8.4.6

  

 
تسل
 سل

 المقرر اسم رمز المقرر
 عدد الساعات

 الساعات المعتمدة س ع ن

 1 0 0 1 الصحية دارةاإل 3156ك.طب.ب  -35
 2 0 0 2 طب المجتمع 3151ك.طب.ب  -36
 1 0 0 1 مناهج بحث 3159ك.طب.ب  -37
 2 0 0 2 العدوى ومكافحةوبائيات  3124ك.طب.كاد  -38
 2 0 0 2 الصحة النفسية لألم 329ك.قب.راس  -39
 2 0 2 1 (1رعاية حوامل ) 323أنك.قب.ص  -40
 2.5 3 0 1 عناية ما قبل الحمل 325أنك.قب.ص  -41
 2.5 3 0 1 (1طب باطني) 3249ك.طب.ب  -42
 2.5 3 0 1 مبادى الجراحة العامة والنساء والتوليد 3270ك.طب.جر  -43

 17.5 9 2 12 مجموع الساعات المعتمدة

 
 تسلسل

 المقرر اسم رمز المقرر
 عدد الساعات

 الساعات المعتمدة س ع ن
 2 0 0 2 علم االمراض 3133ك.طب.امر  -44
 2.5 3 0 1 (2رعاية حوامل ) 324أنك.قب.ص  -45
 2 0 2 1 (1المخاض والوالدة ) 326أنك.قب.ص  -46
 2 0 2 1 (1)وتوليد طوارئ نساء  3273ك.طب.نوت  -47
 2 0 2 1 (1رعاية ما بعد الوالدة ) 323ك.ت.تحا  -48
 2 0 2 1 (1علم حديثي الوالدة ورعاية الوليد ) 3281ك.طب.اط  -49
 2.5 3 0 1 طب نساء وتوليد 3275ك.طب.نوت  -50
 2.5 3 0 1 (2)باطني طب  3250ك.طب.ب  -51

 17.5 9 8 9 مجموع الساعات المعتمدة
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 عباالفصل الدراسي الر  8.4.7

 

 يأنالفصل الدراسي الث لواأل الفصل الدراسي 

 
 المقرر اسم رمز المقرر تسلسل

 عدد الساعات
رمز 
 المقرر

 اسم
 المقرر

عدد 
 س ع ن الساعات

 الساعات 
 المعتمدة

 3.5 3 0 2 (2المخاض والوالدة ) 427أنك.قب.ص 1

1 
تدريب 
 سريري
 

12.5 
 

 2.5 3 0 1 (2طوارئ نساء وتوليد) 4274ك.طب.نوت 2
 2.5 3 0 1 (2رعاية ما بعد الوالدة ) 424ك.ت.تحا 3
 2 0 2 1 للطفلالرعاية التكاملية  4283ك.طب.اط 4
 2.5 3 0 1 (2علم حديثي الوالدة ورعاية الوليد ) 4282ك.طب.اط 5

بحث  2
 2.5 3 0 1 مبادى االشعة التشخيصية 4277ك.طب.نوت 6 1.5 تخرج

 1 0 0 1 الطب الشرعي )العدلي( 4260ك.طب.ب 7
 14 مجموع الساعات المعتمدة 16.5 15 2 8 مجموع الساعات المعتمدة
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 لطلبة.ل والضوابط التأديبية حقوقال التاسع:الفصل  9

  :حقوق الطلبة 9.1
لطالب االمبينة في هذا الفصل ويعد حصول  طابوالضو الجامعة بمختلف مستوياتهم الدراسية يخضعون للقواعد  الطلبة في جميع (:1) 

ومن  غيره،مجموعة من الحقوق تميز شخصية الطالب الجامعي عن  بانج إلىمن حقوقه  ل واهم حقأو على العلم والمعرفة 
 - يأتي:هذه الحقوق ما 

واألكاديمية  المعايير العلمية األداء وفقداء الرأي والمشاركة فيما تقوم به الجامعة من برامج علمية وخطط دراسية وتقييم إب -أ
 .اإلداريةو 

 الجامعي.التي تثبت هوية الطالب داخل الحرم  الوثيقة،الحصول على البطاقة الجامعية باعتبارها  -ب
  شطة المختلفة.نالطلبة المتفوقين علميار والمتميزين في األ تكريم -ج
االشتراك في و  ،االجتماعية أوالثقافية  أوشطة الرياضية نالتي تتبناها وترعاها الجامعة كاأل يةالطلبةشطتهم أن يمارس الطلبة -د

 تكوينها وفق اللوائح المنظمة.والمساهمة في والثقافية..... الخ، الجمعيات العلمية 
 .ةيبالطالشطة نهيئة التدريس، في الكلية وتكون مهمته التنسيق لأل أعضاء، من بين ابللشبيختار مجلس الكلية رائدار  -ه
الخاصة  بما فيها اللوائح التنظيمية، يةبالطالشطة نشاء الجمعيات العلمية وأطر األأنالجامعة النظام الخا  بيصدر رئيس  -و

 .اتابتخنباال
بو  أداء تجاربه أواستخدام المعامل الخاصة بالجامعة لتطبيق  -ز  بها. ولتطوير مداركه العلمية وفق النظم الخاصة داعاته،ا 
  .االعارة وفق النظم المحددة أوبما تحتويه من مراجع لالطالع  المكتبات،استخدام  -ح
  .الجامعيية داخل الحرم لو األالرعاية الصحية  -ط
 .ظمةنوفقار للوائح واألإعادة النظر في القرارات الصادرة ضده  والتماسالتظلم  -ي
، ةالجامعالحصول على الوثائق التي تمنحها الجامعة بما في ذلك منح الدرجة العلمية بعد استكمال متطلبات التخرج من  -ك

 .النتيجة النهائية إعالنمن  شهرخالل 
 ن العلوموطلب المزيد من توضيح ما لم يدركه م الالئقة،استفسار مدرسيه داخل الحرم الجامعي ومناقشتهم المناقشة العلمية  -ل

 العامة. ابواآلدواللوائح النافذة  نييانبالقو عقوبة في ذلك مالم يخل  أوعليه  ةابرقوالمعارف وال 
 جامعة،المن  ابسحنواالواعادته  القيد،بما في ذلك حق وقف  المقرة،ظمة نوفقار للوائح واألللطالب كافة الحقوق الواردة  -م

 الخ  ...اتختبار االوالتظلم من نتائج 
ن الحصول على سند قبض رسمي لكل ما يدفعه لخزينة الجامعة كما له الحق في استرداد كل ما دفعه كتأمين لدى المختصي -ن

 اللوائح المنظمة لذلك.  ووفق
 بالجامعة.في الحقوق والواجبات  وناو متسيع الطلبة مج -س
محتويات مينة وعدم تسليم اي من آمن وبشكل منظم وبأيدي ا انبمكالحفاظ على محتويات ملفه داخل الحرم الجامعي  -ع

ن عوكذلك عدم نشر اي من هذه المحتويات مالم يكن هذا النشر ناتجا  رسميا،من يوكله  أواال للطالب المعني  )الملف(
 ه منأنكما  ويكون نشر ذلك في المواقع المخصصة فقط من قبل رئاسة الجامعة او عمادة الكلية قرار عقوبة ضد الطالب

استخدامها اال لما خصصت  أوحق الطلبة على الجامعة المحافظة على صورهم الشخصية داخل ملفاتهم وعدم اظهارها 
 انضمهذه الصور من المحتويات اإللزامية في ملف القبول بالجامعة فال بد من  أن باعتبارصور الطالبات  وبالذاتله 

 الجامعة.حفظها ونزاهة التعامل بها في 
  الجامعة.ق لم ترد في هذا النظام يتم تضمينها بالتعليمات الصادرة من قبل اية حقو  -ف
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 الضوابط التأديبية 9-2
  األخ :  واللوائح والقرارات والقيم الجامعية وعلى نييانبالقو يعد مخالفة كل اخالل-  

شطة الجامعية األخرى التي نالتحريض عليه واالمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات واأل أوتعطيل الدراسة  .أ
 النافذة. نيانوالقو يلزم الطالب بالمواظبة عليها وبما ال يخالف الدستور 

 العامة داخل الجامعة. ابواآلدكل فعل يتنافى مع االخالق  .ب
 يمنع الهدوء الالزم لها. ما أو اتختبار االكل اخالل بنظام  .ج
 القيام بذلك يعد مخالفة. لةاو مح أوالشروع فيه  أو اتختبار االكل غش في  .د
 ت الجامعية.آالتخريب المعتمد للممتلكات والمنش .ه
 االعتداء على أي فرد داخل الحرم الجامعي. لةاو مح أواثاره الشغب  .و
ما النشرات بأية صورة في الكليات بغير األماكن المخصصة لها وب أوتوزيع المنشورات والملصقات والمجالت الجدارية  .ز

 ين النافذة.ناال يتعارض مع الدستور والقو 
 هيئة التدريس فيها. عضاءها اإلساءة للجامعة وألأنجمع التوقيعات التي من ش .ح
من دون اذن  يهاانومبندوات عامة في أي من قاعات الجامعة  أومحاضرات  أوإقامة حفالت  إلىالدعوة  أوالتنظيم  .ط

 .الطلبةرئاسة الجامعة لشئون  ةابنيمن  أومسبق من عميد الكلية 
 وأيكون فيها  أناالجتماعات الرسمية بالجامعة التي ال يحق للطالب  أوالمكاتب الجامعية  أو يانالمباقتحام أي من  .ي

 حضورها.
 واللوائح المنظمة لذلك. نيانالقو جمعيات خارج إطار  أوهيئات  أوالسعي لتكوين اتحادات  .ك
 ألي من العاملين في الجامعة. أومساعديهم  أوهيئة التدريس  أعضاءإساءة من الطالب ألي من  أو ةانإهاية  .ل
 ألي من العاملين في الجامعة. أومساعديهم  أوهيئة التدريس  أعضاءالتهديد المباشر باالعتداء على أي من  .م
من العاملين في الجامعة والمشرفين  أومن مساعديهم    أوهيئة التدريس  أعضاءاعتداء الطالب جسديا على أي من  .ن

 بالكلية. اتختبار االوالمالحظين في 
 اعتداء على طالب اخر في الحرم الجامعي. أوإساءة  أو ةانإهاية  .س
 راق المزورة في أي من االعمال الجامعية.و األ أواستعمال الوثائق  أوالتزوير في الوثائق الجامعية  .ع
 في أي من االعمال التي تستوجب اثبات الشخصية. أو اتختبار االالشخصية اثناء  تحالان .ف
 نوعه( داخل الحرم الجامعي. أنإخفائه )أيا ك أوحيازة السالح  أوحمل  . 
 داخل الجامعة. الطلبةمخالفة النظم والقواعد المنظمة للنشاط  .ق

 

   :العقوبات التأديبية هي-  
 .ةابكت أوالتنبيه شفاها  .أ

 .يابالكتذار ناإل .ب
 .يةبالطالاالمتيازات  أومن بعض الخدمات  انالحرم .ج
 .ختبارعدد من المحاضرات على نحو ال ي ثر على وضع الطالب في اإل أومن محاضرات أحد المقررات  انالحرم .د
 الطالب في أي مقرر. اختبارالغاء  .ه
 أكثر. أوفي مقرر  ختباراالمن  انالحرم .و
بناءر على توصية من مجلس  الطلبةأكثر، ويكون بقرار من مجلس ش ون  أوفصل دراسي  اختباراتمن نتيجة  الحرمان .ز

 الكلية.
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بناءر على توصية من  الطلبةأكثر ويكون بقرار من مجلس ش ون  أولفصل دراسي  ختباراال أومن الدراسة  انالحرم .ح
 مجلس الكلية.

 موافقة مجلس الجامعة. الفصل النهائي من الجامعة، ويكون بقرار من رئيس الجامعة بعد  .ط
 

  بالقرار الصادر بالفصل النهائي داخل الجامعة و  نبإعاليجوز االمر وبات الغ الطالب بذلك وتحفظ القرارات الصادرة بالعقا 
 التأديبية في ملف الطالب.

   ك، ( من اذا ارتكب أيا من المخالفات الواردة في الفقرات )و،ز،ح،ي يابالكتذار ناإل أوتوجه للطالب عقوبة التنبيه الشفهي،
 عقوبة الفصل النهائي. إلىهذا النظام وفي حالة تكرار المخالفة تتدرج العقوبة وصوال 

  عدد منها اذا ارتكب أيا من المخالفات الواردة في  أومن محاضرات احد المقررات  انالحرمتوقع في حق الطالب عقوبة
 )أ،ل،م،س( من هذا النظام.

  له  ذلك االخالل أنخارجها اذا ك أو اتختبار االداخل قاعة  اتختبار االالطالب في مقرر واحد اذا خل بنظام  اتاختبار يلغى
 .ختبارباالعالقة 

  ن موضبط متلبسا به فيحرم  ختباراال، واذا ارتكب غشا في اتختبار االيحرم الطالب من مقرر واحد اذا شرع في الغش اثناء
 اكثر بحسب طبيعة الغش. أومقررين 

  أيا من المخالفات الواردة في الفقرات )ب،هـ،ن،ع،ف( من هذا النظام. هابارتكيعاقب الطالب بالفصل النهائي اذا ثبت 
  ى أي من الخدمات واالمتيازات التي تقدمها الجامعة في في الحصول عل أو يبالطاليسقط حق الطالب في ممارسة النشاط

 .يبالطالسلوك يخالف القواعد واللوائح المنظمة للنشاط  أوحال قيامة باي فعل 
  :الجهات المختصة بتوقيع العقوبات هي-  

الطالب  ( من هذا النظام وذلك عندما يقع73ى المبينة في المادة )لو األأستاذ الطالب: وله حق توقيع العقوبات األربع  .أ
سم الغ رئيس القإبالمختلفة المكلف بها مع  يةبالطالالنشاطات  أوفي مخالفات تأديبية اثناء الدروس والمحاضرات 

 عن العقوبات التي يتخذا األستاذ.
 انبتالعقو ( من هذا النظام، على اال تقع 73لمادة )ى المبينة في الو األعميد الكلية: وله حق توقيع العقوبات الست  .ب

 عد اجراء تحقيق كما ورد في هذا النظام وبعد موافقة مجلس الكلية.بإال الخامسة والسادسة 
( من هذا النظام، بناء على توصية مجلس 73)رئيس الجامعة: وله حق توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة   .ج

 في الجامعة. الطلبةتأديب 
 

 داخل الكلية التي تصدر  الطلبةشكل بقرار من عميد الكلية لجنة للتحقيق في جميع المخالفات التي تحدث من ت -أ
 ها التوصيات بالعقوبات الالزمة وتتكون اللجنة من كل من: أنبش

 رئيسا من يفوضه( أو) الطلبةنائب عميد الكلية لش ون 
 عضوار  غالبية المحقق معهم. أورئيس القسم العلمي الذي يدرس فيه المحقق معه 

 عضوار  هيئة التدريس بالكلية أعضاء أحد
 عضوار ومقررار  بالكلية )مسجل الكلية( الطلبةمدير ش ون 

 عضوار  بالكلية الطلبةرئيس فرع اتحاد 
 

  - داخل الجامعة وتتكون اللجنة من كل من: الطلبةشكل بقرار من رئيس الجامعة لجنة للتحقيق في المخالفات التي تحدث من قبل ت -ب
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 رئيسار  عةحد اقدم األساتذة في الجامأ -
 عضوا هيئة التدريس بالجامعة  أعضاء أحد -
 عضوا بالجامعة ونيةانالقمختصي الش ون  أحد -
 عضوا ومقررا القبول والتسجيلنائب مدير عام  -
 عضوا. الجامعة طلبةمين عام اتحاد أ -

  

التحقيق في المخالفات  أنشكل بقرار من رئيس الجامعة مجلس تأديبي في الجامعة للنظر في العقوبات والموصي بها من قبل لجي -ج
  وترفع توصيات المجلس التأديبي لرئيس الجامعة ويتكون المجلس التأديبي في الجامعة من كل من: يةبالطالالتأديبية 

 رئيسار  الطلبة/ عميد ش ون  الطلبةنائب رئيس الجامعة لش ون  -
 عضوا .في الجامعة قدم العمداءأحد أ -
 عضوا عضو هيئة تدريس بدرجة استاذ -
 عضوا ومقررا مدير عام القبول والتسجيل -
 عضوا. بالجامعة ونيةانالقمدير عام الش ون  -
 عضوا بالجامعة الطلبةرئيس اتحاد  -

 

جراءات اعمالها وكذا إ نابالجامعة اختصاصات هذه اللج الطلبةيحدد نظام ش ون  -د وكل ما يتعلق  طلبةللجراءات التحقيق والتأديب وا 
 يكون عضوا في مجلس التأديب. أنبذلك، وال يجوز للعضو المكلف ضمن لجنة التحقيق مع الطالب 

( من هذا النظام بتوصيات 73ى المنصو  عليها في المادة )لو األقع العقوبات التي يشملها هذا النظام عدا العقوبات األربع ت -هـ
 المجلس التأديبي كل فيما يخصه. أوالتحقيق  أنمرفوعة من لج

  ة أيام من بالكلية للحضور والمثول امام لجنة التحقيق خالل مدة أقصاها ثالث اتناإلعالفي لوحة  نبإعال أو ياابكتيبلغ الطالب
ذ ا لم وقوع المخالفة المتهم بها، ويجب على اللجنة سماع اقوال المحقق معه ودفاعه عن نفسه وتدوين ذلك في محاضر رسمية وا 

اله والفاع بالكلية يسقط حقه في سماع أقو  اتنإلعالافي لوحة  نباإلعال أو ةابكتيحضر الطالب للتحقيق في المواعيد المبلغ عنها 
 عن نفسه.

  ثالثين يوما من تاريخ علم الجامعة بها. زاو تتجيبت في المخالفة التأديبية خالل مدة ال  أنيجب 
  توقيع  رئيس الجامعة من أي قرار تأديبي وذلك خالل مدة ال تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ إلى ياابكتيجوز للطالب التظلم

ي هذه رايا ف ىابدالمجلس التأديبي بالجامعة إذا لم يكن هذا المجلس قد  إلىالعقوبة التأديبية ويحيل رئيس الجامعة التظلم 
 المخالفة.

 راره قرايا في المخالفة فيعرض رئيس الجامعة التظلم على مجلس الجامعة للنظر فيه ويكون  دىابالمجلس التأديبي قد  أنإذا ك
 نهائيا، وال يجوز إعادة النظر فيه اال امام المحكمة االستئنافية المختصة.

  يتسبب اخالل بالنظام  أو اباضطر يحق للوزير بناءر على عرض من رئيس الجامعة وقف الدراسة في أي جامعة في حالة حدوث
 للجامعات خالل أسبوعين على األعلىيعرض االمر على المجلس  أنعلى  ختباراال أوالدراسة  تظامانيخشى منه عدم  أوعنه 

 األكثر من تاريخ وقف الدراسة.
 .الجهل بنظم الجامعات ولوائحها ال يعد عذرا يعفي من تطبيق العقوبات 
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 الجامعي المستشفىالعاشر: الفصل  10

 ستراتيجية  :االتوجهات ال 10.1

 : رؤية المستشفى
تطلبات الجودة معرف المستشفى كمركز رائد في الرعاية لصحية العالمية والتعليم والتدريب بما يتوافق مع ي   أن

 الشاملة .  

 :رسالة المستشفى 
 لجودة.ابمستوى متميز في الرعاية التخصصية والصحية والتعليم والتدريب من خالل تطبيق نظام  االلتزام

 قيم المستشفى:
  انتقباإل االلتزام  – ضباطيةناال  –لمهنية ا –روح الفريق  - انسناال 

 الجودة  انمض –الشفافية  – ةاناألم –جاز نسرعة اإل 

 -نبذة عــــن المستشفى الجامعي : 10.2
حة بالجمهورية اليمنية ويقع على ربوة خضراء بمسا إبيقع مستشفى جبلة الجامعي في المدينة التاريخية جبلة بمحافظة 

ضمن جامعة جبلة للعلوم  ،( قدم عن سطح البحر  6440ويرتفع الموقع بحوالي )  ،2( م00051.)اجمالية تقدر بحوالي 
 الطبية والصحية.

نية عن طريق عقد اتفاقية مع وزارة الصحة اليم األمريكية يةانالمعمدم من قبل الجمعية 1965تم افتتاح المستشفى عام 
 خيرية،لتقديم العديد من الخدمات الطبية الهامة للمواطنين وبأسعار رمزية وخدمات 

 م 2003من الجمعية في العام  السكانوقد تسلمت المستشفى وزارة الصحة العامة و 
 إدارةف للمحافظة على نمط العمل فيه لم تكت السكانو  ومع وجود رغبة كبيرة من قيادة الدولة العليا ووزارة الصحة العامة

لبنية المستشفى بالحفاظ على ما هو موجود فقط بل عملت على التطوير والتحديث المستمر للخدمات الطبية المتنوعة وكذا ا
 التحتية تماشيار مع متطلبات الجودة الشاملة.. 

تى حيقدم خدماته منذ لكل محافظات الجمهورية منذ التأسيس  يثحالمستشفى من المراكز الطبية المحدودة في اليمن  أنوك
ومع  ،في أيام محدودة من االسبوع جراحية سريرار مع اجراء عمليات  40 زاو تتجبسعة سريرة محدودة، ال  ءتداابو  ،  ناال

 سريرار 222  إلىم  2019وصل في العام  أن إلى ،استمرار نشاط المستشفى توسعت خدماته الطبية من حيث النوع والكم 
 -اصبح مستشفار جامعيار يتضمن الخدمات التالية : أن إلىوهذا التطور واكبه ايضار نهضة في المجال التعليمي 

 التجميلية. والجراحة. جراحة الحروق 3. جراحة المسالك البولية      2                       .الجراحة العامة     1
 . طب االطفال 6           . الطب الباطني   5 الهضمي المناظير وتنظير الجهاز .جراحة 4
 . خدمات رعاية االطفال الخدج )الحاضنات(8                . خدمات العناية المركزة   7

 نك الدم وب الطبيةالمختبرات . خدمات 11. العيادات الخارجية         10                 . امراض النساء والتوليد.9 

      والسونار . خدمات االشعة12
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 -:والتدريبية الخدمات التعليمية 10.3
 ناناألسطلبة كلية  طب  الحتضانالمستشفى الجامعي طلبة كليات الجامعة وهو م هل في العام القادم  يدرب 
 راحة وقد تم اعتماده كمركز تدريبي من قبل المجلس اليمني لالختصاصات الطبية لمساقي الجراحة العامة وج

فى التدريب والتأهيل في المستشفى الجامعي على تهيئة خطة تدريبية في مختلف اقسام المستش إدارةعملت 
 ذلك جزء من رسالته للطلبة المرسلين  باعتبار

 والتأهيل لموظفي المستشفى.كما ويقدم خدمة التدريب 
  :التدريب الداخلي- 

 لعناية التمريضية.. الخ ا -لرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ا –هارات االتصال م –مكافحة العدوى 
 التدريب الخارجي 

 خدير االطفال.. الخ ت –االحصاء الصحي  –السحايا البكتيري  ابالته –العناية بالمحروقين 
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 إحصائيات. عشر:الحادي الفصل  11

 االحصائيات 11.1
  م2020 – 2019 الطلبة المسجلين في مختلف كليات الجامعة للعام الجامعي إعداد( 1)جدول 

 
 

  

 الكلـيـــة
اجمالي  النظام الموازي النظام العام

 الطلبة
 المستمرين

منح  عـــــام مالحظات
 الوزارة

اجمالي 
 المنسحبين المقبولين العام

اجمالي 
المستمرين  المنسحبين المقبولين الموازي

 بعد االستبدال
  49 15 ــــ 15 35 5 29 2 31 كلية المختبرات
  52 23 1 24 29 ــــ 29 1 30 كلية التمريض
  41 12 1 13 29 ــــ 29 1 30 كلية القبالة
 ى كلية المختبرات الطبيةاألول الدفعة  142 50 2 52 92 5 78 4 90 االجمالـــي

 الدفعة األولى كلية القبالة

 الدفعة األولى كلية التمريض
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 م2020 – 2019هيئة التدريس في مختلف كليات الجامعة للعام الجامعي  أعضاء إعداد (2)جدول 

 الدرجة العلمية       
 

 العـــــدد

 االجمالي فني معيد مدرس استاذ مساعد استاذ مشارك

0 13 20 7 20 60 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 م2020 – 2019للعام الجامعي  من خارجها هيئة التدريس في مختلف كليات الجامعة أعضاءعدد  (3)جدول 

 الدرجة العلمية       
 العـــــدد

 االجمالي فني معيد مدرس استاذ مساعد استاذ مشارك

6 15 3 5 29 
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 ( موظفًا وموظفًة. 37والخدمية في كليات الجامعة ) اإلداريةبلغ عدد الموظفين في الوظائف 

 
 
 

 م2020 – 2019الدراسية في مختلف كليات الجامعة للعام الجامعي  القاعات) 4)جدول 
 

 

   

 الوسائل التعليمية القاعة اسم
 صوتيات + تكيفات( 2شاشة عرض +  2+ سبورةبروجكتر+ 2) مايو 22قاعة 

 + شاشة عرض + صوتيات(سبورة)بروجكتر+  قاعة المركز االجتماعي
 + شاشة عرض + صوتيات(سبورة)بروجكتر+  ن النفيسإب
 + شاشة عرض +صوتيات(سبورة)بروجكتر+  ن زهر إب
 صوتيات(+ شاشة عرض + سبورة)بروجكتر+  ن باجهإب
 + شاشة عرض +صوتيات(سبورة)بروجكتر+  ن طفيلإب
 + شاشة عرض + صوتيات(سبورة)بروجكتر+  ن الهيثمإب
 + شاشة عرض +صوتيات(سبورة)بروجكتر+  ن رشدإب
 +شاسه عرض+ صوتيات سبورةبروجكتر+  ن سيناءإب

 + شاشة عرض + صوتياتسبورةبروجكتر+  الرازي
 + شاشة عرض + صوتيات(سبورة)بروجكتر+  ن كلدةإبالحارث 
 + شاشة عرض +صوتيات(سبورة)بروجكتر+  يأو الزهر 

يأوقاعة الزهر الحارث بن كلدةقاعة    

مايو 22قاعة   

بن سيناءقاعة   
الرازيقاعة   
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 76من  72الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 2019-2020كليات الجامعة للعام الجامعي المعامل الدراسية لمختلف   5جدول 

 معماًل والجدول التالي يبين ذلك : (11)حيث بلغ عددهم 
 

 

 

 
 
 

 

  

 المالحظات المساحة الموقع المعمل اسم م
  2102m مبنى اروى علم وظائف األعضاء  .1

  2102m مبنى اروى األنسجة علم األمراض و    .2

 تشريحال  .3
 

  289m مجمع المعامل

  2122m مجمع المعامل وعلم األدوية الحيويةالكيمياء   .4

  2122m مجمع المعامل الدقيقة األحياءعلم   .5

بالدم و   .6   2122m مجمع المعامل وعلم السموم حاثها 

  2102m مجمع المعامل المهارات  .7

  242m مبنى متعدد األغراض معمل حاسوب  .8
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 76من  73الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 2019-2020االقسام التطبيقية في المستشفى الجامعي لمختلف كليات الجامعة للعام الجامعي    6جدول 

 قسم والجدول التالي يبين ذلك : (14)لغ عددها ب

 

  

   القسم م القسم م
 قسم الصيدلة  .11 قسم العمليات  .6 اناألسنقسم   .1
 قسم المختبرات  .12 قسم الرقود النساء  .7 قسم الطوارئ  .2
 قسم العناية المركزة  .13 قسم الرقود الرجال  .8 الخارجيةقسم العيادات   .3
 قسم الوالدة  .14 قسم االطفال  .9 قسم االشعة  .4
   قسم الحاضنات  .10 يةلو األ قسم الرعاية الصحية   .5
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 76من  74الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

والمعاهد يات ضاع الطلبة المرسلين للتدريب السريري من مختلف الكلأو التدريب والتأهيل بالمستشفى على ترتيب  إدارةهذا وقد عملت 
لف الكوادر المساهمة في تأهيل مخت إلىوذلك كجزء من رسالة المستشفى التعليمية ، والهادفة  اإلداريةلمختلف التخصصات الطبية و 

االت ، ويتم يار على خدمة القطاع الطبي واإلداري باإلستفادة من تجربة المستشفى الواسعة في تلك المجإبالطبية والتي تنعكس ايج
 سريري .مختلف الكليات والمعاهد للحصول على اإلحتياجات التدريبية لكل كلية ولكل قسم حسب متطلباتة للتدريب ال التنسيق مع

 -والجهات المختلفة المرسلين منها:م 2019وفيما يلي إحصائية بعدد الطلبة المتدربين في المستشفى خالل العام 
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 76من  75الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 برامج طبية وصحيــة 11.2
 

 القائمة في الجامعة :برامج البكالوريوس  11.2.1

 كالوريوس طب بشري ببرنامج  (1

 طبية.برنامج بكالوريوس مختبرات  (2

 برنامج بكالوريوس تمريض  (3

 برنامج بكالوريوس قبالة  (4

 

 م 2024للخطة التنفيذية الستراتيجية الجامعة  وفقاً  /برامج بكالوريوس 11.2.2

  انواألسنبرنامج بكالوريوس طب وجراحة الفم  (1

 تقنية التخدير .برنامج بكالوريوس  (2

 برنامج بكالوريوس علوم االشعة . (3

 برنامج بكالوريوس الصيدلة. (4
 . السريريةبرنامج بكالوريوس التغذية  (5

 برنامج بكالوريوس الرعاية التنفسية (6
 

 برامج بكالوريوس مستقبلية  11.2.3

 القلبية(. )القسطرةبرنامج بكالوريوس تقنية القلب  (1

 والتوازن.برنامج بكالوريوس أمراض السمع  (2

 والبلع.برنامج بكالوريوس أمراض التخاطب  (3

 النفسي.برنامج بكالوريوس العالج  (4

 الطارئة.برنامج بكالوريوس الخدمات الطبية  (5

 الصحية.برنامج بكالوريوس المعلوماتية  (6

 الوظيفي.برنامج بكالوريوس العالج  (7

 البيطري.برنامج بكالوريوس الطب  (8
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 76من  76الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 

 الجامعة يناو وعن( أرقام وهواتف   7جدول 

 

 440041 04   0967+ مكتب رئيس الجامعة 
 440044 04   0967+ مدير عام المكتب 
 0967+   775367579 مكتب نائب رئيس الجامعة 
 124 / 440055 04 0967 مكتب أمين عام الجامعة + 
 441774 04 0967 الطب كلية مادةع + 
 441675 04  0967+ التمريض كلية مادةع 
 441675 04  0967+ المختبرات كلية مادةع 
 441775 04 0967+ القبالة كلية مادةع 
 0967+   777703480 العامة للشؤون المالية اإلدارة 

 440058 04   0967+ العامة للنظم والمعلومات اإلدارة 
771484646   +0967 

 440058 04    0967+ المسجل العام للجامعة 
  440040 04   0967+ العامة للعالقات العامة واإلعالماإلدارة 
 0967+   771037252 المكتبة الجامعية 
  440055 04  0967 + مباشر " الجامعي "المستشفى 

 
 

 130         اإلداريةالشؤون -
 120الشؤون المالية          -
 272قسم المراجعة            -
 205الصيدلية                -
 116قطع التذاكر             -
 199الطوارئ                 -
 
 

 
 

 258قسم الرجال                     -
 265قسم النساء                     -
 261استقبال قسم الوالدة             -
بالبو  -                   155 ة الخارجية                 ا 

بالبو  -  269ة الداخلية                 ا 
 188أمن الجامعة                    -
 166مندوب البحث في المستشفى    -

 
 

  

  الداخليةالتحويلة: 

 



Error! Use the Home tab to apply  1العنوان to the text that you want to appear here. 

 

 76من  77الصفحة 

 
 دليل جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية.

 جامعة.للالكترونية  عناوين

 صفحة الجامعة على الفيس بوك https://www.facebook.com/JUMS2019 
  المستشفى على الفيس بوكصفحة https://www.facebook.com/Jiblah.Hospital 
  البريد اإللكتروني للمستشفى www.jibla.hospital@gmail.com 
  البريد اإللكتروني للجامعة www.jiblah.unveristy@gmail.com 
  بالر  https://t.me/joinchat//AAAAFbz7UcE03LBUw7A2g للمكتبة االلكترونية ط االلكترونيا 
 قناة الجامعة على التليجرام @JiblaUMS_bot 
 قناة تليجرام لكلية الطب https://t.me/joinchat/AAAAAFZ266FZpUAwfa2haw 
 قناة تليجرام للمناقشة / كلية الطب https://t.me/joinchat/Q7tjEESifa-fyQn3PNhAcQ 
 قناة تليجرام لكلية التمريض https://t.me/joinchat/AAAAAFVFetyhNjlyy0Q0w 
 قناة تليجرام للمناقشة / كلية التمريض https://t.me/joinchat/Q7tjEE07vvBQz9PY4n1Rsw 
 قناة تليجرام لكلية المختبرات https://t.me/joinchat/AAAAAFZ0-euX 
 قناة تليجرام للمناقشة / كلية المختبرات https://t.me/joinchat/Q7tjEEfSeCR0-tlHPfRDVA 
 قناة تليجرام لكلية القبالة https://t.me/joinchat/AAAAAE64kz3PWD6dJgLdJQ 

 https://t.me/joinchat/Q7tjEEKJA8C7sd4N06dGdw قناة تليجرام للمناقشة / كلية القبالة
 

  

 

 

    

 

https://www.facebook.com/JUMS2019
https://www.facebook.com/Jiblah.Hospital

