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 في
 السجل الطبيتخصص 

 1706/2016/2017تم اعتماد هذه الخطة الدراسية بموجب قرار مجمس عمداء جامعة البمقاء التطبيقية رقم {
، وتمت الموافقة عمى 2017/2018وتطبق اعتبارًا من مطمع العام الجامعي  (33الجمسة )م 30/8/2017تاريخ 

 }(2)الجمسة رقم )م 4/10/2017 بتاريخ 10/2/2017/2018تعديمها بموجب قرار لجنة الخطة الدراسية رقم 
تخصص / المين الطبية المساعدةتتكون الخطة الدراسية لنيل الدرجة الجامعية المتوسطة في برنامج 

:  ساعة معتمدة، موزعة عمى النحو اآلتي (72) من السجل الطبي
ساعة معتمدة المتطمب الرقم 

 12الميارات العامة . 1
 6ميارات التشغيل . 2
 6العموم المساندة . 3
 48الميارات المتخصصة . 4

 72المجموع 
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: وصف مخرجات التخصص
فنيي سجالت طبيو عمى درايو تامو باالستخدمات المختمفو لمسجالت ييدف التخصص إلى إعداد 

 .الطبيو والقدره عمى استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثو المستخدمو في السجالت الطبيو
: المجاالت المعرفية لممهارات المتخصصة

المواد التعميمية لممجال الساعات المعتمدة اسم المجال الرقم 
عممي نظري 

/   التشريعات الصحية /الرعاية الصحية األولية 1 9 :العموم الطبية المساندة . 1
           اإلحصاء الحيوي/  اإلسعافات األولية

 :إدارة السجالت الطبية. 2
 

 / 2+1إدارة السجالت الطبية / مبادئ اإلدارة  3 18
إدارة الخدمات والنظم / الفيرسة والتصنيف الطبي

ادارة الجوده في المؤسسات / الصحية 
 أعمال المكاتب والسكرتاريو/الصحيو

 :إنتاج المواد المكتوبة .3
 

/  الطباعة بالمغة العربية/ مقدمو في الحاسوب  10 4
/  تطبيقات حاسوبية/  الطباعة بالمغة اإلنجميزية

المحاسبة ومسك / العممية المصطمحات الطبية
 الدفاتر

  3 0 التدريب الميداني .4
 .م.. س48 17 31مجموع الساعات المعتمدة 
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 "السجل الطبي"لتخصص الخطة الدراسية 
 =====================================================

 
 :ساعات معتمدة موزعة عمى النحو اآلتي (12)الميارات العامة، : أوالً 

 المتطمب السابق عممي نظري م.س اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 المواطنة اإليجابية وميارات الحياة 020000111
  0 3 3 الثقافة اإلسالمية 020000121
  0 2 2 التربية الوطنية 020000131
  0 1 1 العموم العسكرية 020000181
  0 3 3 انجميزي/ ميارات لغوية 020000101

  0 12 12 (م.س)المجموع 

 
: ساعات معتمدة موزعة عمى النحو اآلتي (6)ميارات التشغيل ، : ثانياً 

 المتطمب السابق عممي نظري م.س اسم المادة رقم المادة
  0 2 2 ميارات التواصل بالمغة اإلنجميزية 020000122
  0 2 2 ريادة األعمال 020000231
  0 2 2 الصحة والسالمة والبيئة المينية 020000141

  0 6 6 (م.س)المجموع 

 
: ساعات معتمدة موزعة عمى النحو اآلتي (6)الميارات المساندة، : ثالثاً 

 المتطمب السابق عممي نظري م.س اسم المادة رقم المادة
  0 2 2 الكيمياء الحيوية 020800161
 **020800161 3 0 1 مختبر الكيمياء الحيوية 020800162
  0 3 3 عمم االجتماع الطبي 020800271

  1 5 6 (م.س)المجموع 
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 "السجل الطبي"لتخصص الخطة الدراسية 

 ==================================================

: ساعة معتمدة، موزعة عمى النحو اآلتي (48)الميارات المتخصصة، : رابعاً 
المتطمب السابق عممي نظري م .ساسم المادة رقم المادة 
  3 2 3 مقدمو في الحاسوب 020800101
  3 2 3 االسعافات االولية 020800111
  _ 3 3 عمم التشريح 020800131
  _ 3 3 ادارة الخدمات والنظم الصحية 020803111
  0 3 3 ضبط الجودة 020811271
  3 2 3 أساسيات المحاسبة 021000211
  _ 3 3 االحصاء الحيوي 020811121
  _ 2 2 الرعاية الصحية االولية 020803121
** 020800101 6 _ 2 الطباعة بالمغة العربية 020803131
 **020800101 6 _ 2 الطباعة بالمغة االنجميزية 020803132
 020800101 6 _ 2 تطبيقات حاسوبية 020803231
 020803111 _ 2 2 تشريعات صحية 020803241
  _ 3 3 اعمال المكاتب والسكرتاريا 020803151
  3 2 3 1ادارة السجالت الطبية  020803152
 020803152 3 2 3 2ادارة السجالت الطبية  020803251
  6 _ 2 المصطمحات الطبية في السجالت الطبية 020803161
 020803251 3 2 3 الفيرسة والتصنيف الطبي 020803271
  0 0 3 التدريب الميداني 020803291

  17 31 48 (م.س) المجموع
 .أسابيع (8)تدريب عممي متواصل لمدة *- 

 متطمب متزامن** - 
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" السجل الطبي"الخطة االسترشادية لتخصص 

 ==========================================
 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
 .م.س رقم المادة اسم المادة .م.س رقم المادة اسم المادة

 2 020000122 ميارات التواصل بالمغة اإلنجميزية 3 020000111 المواطنة اإليجابية وميارات الحياة
 2 020000131 تربية وطنية 3 020800131 عمم التشريح

 2 020000141 الصحة والسالمة والبيئة المينية 2 020803131 الطباعة بالمغة العربية
 3 020803152 1ادارة السجالت الطبية  3 020000101 انجميزي/ ميارات لغوية

 3 020000121 الثقافة اإلسالمية 3 020800101 مقدمة في الحاسوب
المصطمحات الطبية في السجالت 

 الطبية
 3 020803111 ادارة الخدمات والنظم الصحية 2 020803161

 3 020811121 االحصاء الحيوي 2 020803121 الرعاية الصحية االولية
      

 18 المجموع 18 المجموع
 

 
 الفصل الدراسي الرابع الفصل الدراسي الثالث

 .م.س رقم المادة اسم المادة .م.س رقم المادة اسم المادة
 2 020000231 ريادة األعمال 3 020800271 عمم االجتماع الطبي

 2 020803132 الطباعة بالمغة االنجميزية 2 020800161 الكيمياء الحيوية
 2 020803241 تشريعات صحية 1 020800162 مختبر الكيمياء الحيوية

 3 020803251 2ادارة السجالت الطبية  3 020811271 ضبط الجودة
 3 020803271 الفيرسة والتصنيف الطبي 3 021000211 أساسيات المحاسبة
 3 020800111 االسعافات االولية 2 020803231 تطبيقات حاسوبية

 3 020803291 التدريب 3 020803151 اعمال المكاتب والسكرتاريا
    1 020000181 عموم عسكرية

 18 المجموع 18 المجموع
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" السجل الطبي"الوصف المختصر لممواد التعميمية لتخصص 
 

الثقافة العامة : أوالً 
( 0-3: 3 )020000111المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة

يوضح المساق مفيوم المواطنة وميارات الحياة وأىميتيما في اكتساب ميارات قيمو، والعمل عمى استخدام 
حيث ان المساق يراعي بناء ذه الميارات في سعييم لمحصول عمى تعميم افضل ونتائج ايجابيو في العمل، ه

المعرفو في الموضوعات التي يتضمنيا البرنامج كما ويبني الميارة عند الشباب الستخداميا في تطبيق 
ذه المعرفو والميارة باالضافو الى توفير الدعم المعرفو كما ويبني الثقو في قدرات الشباب عمى استخدام ه

الشخصي والبيئي لتغيير السموك من خالل تعزيز قيم المواطنة االيجابية والثقافة المجتمعية البناءة والعمل 
 .المجتمعي التطوعي

( 0-3: 3 )020000121الثقافة اإلسالمية 
 .وأىدافيا وظائفيا – بيا المتعمقة والنظم وموضوعاتيا معانييا وبيان اإلسالمية الثقافة تعريف . 1
 .عمييا تقوم التي واألسس واألركان اإلسالمية الثقافة ومقومات مصادر. 2
 .اإلسالمية الثقافة خصائص. 3
 واإليمان العمم بين والعالقة والعمم، اإلسالم. 4
 .اإلسالمية الثقافة تواجو التي التحديات. 5
 .اإلسالم حول تثار التي الشبيات رد. 6
 .اإلسالمية الثقافة إطار في الشرعية واآلداب اإلسالمية األخالق. 7
 .اإلسالمية النظم. 8

( 0-2: 2 )020000131التربية الوطنية 
يعد مساق التربية الوطنية من المتطمبات اإلجبارية لجميع طمبة كميات المجتمع األردنية وامتدادا عضويا 
لفمسفة التربية الوطنية والتعميم باعتبارىا بعدا من أبعاد اإلستراتيجية الوطنية لمتعميم العالي، وينطمق مساق 

من مجموعة الثوابت األردنية وعمى رأسيا العقيدة اإلسالمية السمحة، ومبادئ الثورة العربية " التربية الوطنية"
 .الكبرى، والدستور األردني والتجربة الوطنية

( 0-1: 1 )020000181عموم عسكرية 
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الجيش العربي، أسمحة المناورة، أسمحة اإلسناد، أسمحة الخدمات / نشأة وتطور القوات المسمحة: المحور األول
، حرب 1968، معركة الكرامو 1967، 1948حروب )الثورة العربية الكبرى، الحروب العربية اإلسرائيمية : المحور الثاني

الجيش العربي في التنمية الوطنية الشاممو - ، دور القوات المسمحة األردنية(1973تشرين 
 األمن العام، المخابرات العامة، قوات الدرك، الدفاع المدني: المحور الثالث
( 0-3: 3 )020000101انجميزي / مهارات لغوية

The course consists of 8 units. Each unit has speaking activities that deal with dialogues, 

introducing oneself, talking about families. Also the units include pronunciation and listening 

with intonation activities. The reading and writing activities concentrate on question writing 

biography, E-mail, and writing blog post. 
مهارات التشغيل واالستخدام  : ثانياً 

( 0-2: 2 )020000122مهارات التواصل بالمغة اإلنجميزية 
This is a communication skills course which aims at improving learners’ oral and written 

communication skills by providing learners with the language needed to naturally and 

confidently communicate in an English speaking workplace environment and real life 

situations. 

( 0-2: 2 )020000231ريادة األعمال 
يوضح املساق مفهوم ريادة ألاعمال، ثأثيرها في إلاكحصاد الوطني ودورها في اللضاء على البطالة، وكيفية اسححداث 

أفكار ريادية ومبحكزة لحوائم اححياجات املجحمع و مواجهة املخاطز والححديات التي جعترضها، وثلييم فزص هجاحها من 

خالل دراسة الجدوى، وكيفية حساب كلفتها وثمويلها وئدارة شإؤوجها املالية، وكيفية عمل جسويم لها، والطبيعة 

 .اللاهوهية لها وخطة العمل الالسمة للبدء بها مع التركيز على الحجزبة ألاردهية في هذا املجال

( 0-2: 2 )020000141الصحة والسالمة والبيئة المهنية 
دراسة أهم الاخطار وأكثرها ئهخشارا في  .اهداف الصحة والسالمة في بيئة العمل وطزق حماية املحواجدين واملحأثزين

مخحلف مجاالت العمل ، ثمييز املخاطز الكيماوية والبيولوجية والسلوط من املزثفعات واملخاطز الفيزيائية في بيئة 

العمل و الحزيم والكهزباء واملخاطز الناثجة من املالئمة، ثمييز مصادر املخاطز وثأثيرتها على الصحة وسالمة العمل وطزق 

مناكشة الخسلسل الهزمي للسيطزة . ضبط املخاطز لحخفيف ئححمالية حدوثها والحخفيف من هحائجها في حالة حدوثها

. على املخاطز وطزق ئخحيار معدات الحماية الشخصية وثطبيم الاسعافات الاولية في حاالت الاصابات البشزية

 .الحعزف على املحطلبات اللاهوهية الاردهية  الزئيسية لحماية العاملين
العموم المساندة : ثالثاً 

 (0-2: 2 )020800161الكيمياء الحيوية 
المتعمقة  الكيميائية بالتطبيقات يمم وان المركبات، بكيمياء المتعمقة االساسية والمعمومات لمحقائق الطالب معرفة

 .المختمفة الزراعية بالمجاالت
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 صفات من عميو يترتب وما الكيميائية صفاتيا حيث من الكيميائية المركبات الىمية وافية دراية عمى يتحصل وان
 .الزراعية الحقول في ذلك عمى والتطبيقات فيزيائية

 (3-0: 1 )020800162مختبر الكيمياء الحيوية 
 .تجارب عممية ذات عالقة بالمادة النظرية

( 0-3: 3 )020800271عمم االجتماع الطبي 
يتناول ىذا المساق المضمون المعرفي لعمم االجتماع من حيث الفكر االجتماعي والرعاية الصحية، ويقدم عرضًا لمفاىيم 

الصحة والمرض والرعاية الصحية والخدمة الصحية والسموك المرضي، وكذلك يتناول الدور الذي يمارسو المجتمع في الخدمة 
الصحية والسياق االجتماعي لمصحة والمرض وانعكاسات مفيوم الصحة والمرض عمى الخدمات الصحية، ثم يتناول المساق 
أىم الميادين الدراسية في العموم االجتماعية والسموكية وذلك لفيم السموك االجتماعي عمى المستوى النظري والعممي من خالل 

 .التطرق إلى مفاىيم المعايير والتجاىات والقيم
 

المهارات المتخصصة : رابعاً 
(3-2: 3 )020800101مقدمه في الحاسوب    

An introduction to computing and the broad field of information technology is given. Topics 

covered include the basic structure of digital computer system, microcomputer, operating 

systems, application software, data communication and networks, and the internet. Hands-on 

learning emphasizes Windows , MS-office, and the internet. 

Anatomy 020800131- 3 (3-0)  

The course deals with structural anatomy of the body as a whole to provide the students with 

knowledge of the structure of the body of the human being. This course deals all the systems of 

the body in an attempt to make it easy for the paramedical students to recognize the organs of 

the body. 

 (0-3: 3 )020803111 الصحية والنظم الخدمات إدارة
 التعريف عمى التركيز خالل من األخرى اإلدارات وبين بينيا والفرق الصحية اإلدارة مفيوم المساق ىذا يتناول

 . وأدواتو وأساليبو وأنواعو الصحي والتخطيط المعمومات ىذه وخصائص المعمومات عمى الحصول وخطوات بأىميتيا
دارة العامة والعالقات واإلداري التنظيمي والييكل والخصائص التعريف حيث من التنظيم إلى المساق ىذا يتطرق و كما  وا 

 .الصحية بالخدمات والنيوض المناسب الصحي القرار التخاذ وذلك الصحي بالقطاع البشرية الكوادر
Quality Assurance Control 020811271 (3: 3-0)  

This course deals with the main concepts of quality, the dimensions of quality, quality 

assurance designing, quality Improvement and problem solving. It concentrates on the quality 

assurance process and the quality of sterility after sterilization of medical instruments and 

medical materials and the integration of quality activity in the hospital 
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 (3-2: 3 )021000211أساسيات المحاسبة 
 الدفاتر،ومعرفة ومسك المحاسبة بين والفرق االجتماعية، بالعموم وعالقتيا وفروعيا المحاسبة بنشأة التعريف المساق يشمل

 المحاسبية القيود أنواع وترصيدىا، الحسابات وترحيل اليومية بدفتر والقيد التجارية والدفاتر الحسابات وأنواع القيد نظريات
 واألوراق الخصم أنواع ومعرفة.البنوك مع التعامل وكيفية والبيع، الشراء وعمميات المالية التاجر عمميات وتسجيل ومستنداتيا،

 المحاسبية لألخطاء التعرض مع أعداده وكيفية المختمفة بأشكالو المراجعة ميزان ويغطي كما محاسبًيا، ومعالجتيا التجارية
 المعمق والحساب تصحيحيا وطرق

 (0-3: 3 )020811121 الحيوي اإلحصاء
يتناول ىذا المساق العمميو األحصائيو من حيث جمع البيانات وعرضيا مع التركيز عمى مقاييس النزعتو المركزية لمبيانات 

واإلحصاء التحميمي من حيث الفرضيات قبوليا ورفضيا ، المبوبة وغير المبوبة ومقاييس التشتت ومحنى التوزيع الطبيعي 
والدالئل اإلحصائية ومستوياتيا واالرتباط وأشكاليا وتربيع كاي واستعماالتو وداللتو والتركيز عمى االحصاءات الحيوية من 

 .حيث النسب والمعدات والتعداد السكاني ومقاييس الخصوبة والمراضو والوفيات ومعدالتيا ومفيوم توقع الحياة 
 (0-2: 2 )020803121 األولية الصحية الرعاية
 بالمياه باإلمداد والمتمثمة الصحية لمرعاية األساسية األولية،والعناصر الصحية الرعاية مفيوم المادة ىذه تناول

 األم ورعاية الشائعة، واإلصابات األمراض وعالج والتطعيم، منيا والوقاية السارية األمراض مكافحة البيئي، واإلصحاح
 . األساسية العقاقير وتوفير الصحي والتثقيف الصحية والتغذية الغذاء وتوفير والطفل،
 (6-0: 2 )020803131 العربية بالمغة الطباعة
 باستعمال الممس بطريقة العربية الطباعة فن ميارة عمى الطمبة تدريب عممية بيا تتم التي الكيفية المساق ىذا يتناول
 MS-WORD والتحرير التنسيق مع منيا يطبع التي المادة إلى بل طبعت التي المادة أو اليدين أصابع إلى النظر دون

 باستخدام الطباعة مبادئ عمى التركيز مع .المطموبة والدقة بالسرعة األخطاء من وخموىا واالسترجاع والحفظ
 .والسرعة والدقة التنقيط الفقرات، وطباعة اليمزة أشكال القفل، ومفاتيح (والسفمى العميا) االرتكاز وأسطر الحاسوب

Typing In English Language 020803131 (2: 0-6) 

The course deals with printing skills in English Language by touch, using Ms-word 

application software (Formatting, Editing, Saving, Retrieving Massages and Documentation 

without Errors) in High printing speed. Concentration will be put on basics of operating 

computer typing 

 
 (6-0: 2 )020803231 حاسوبية تطبيقات

الحكوهت – التجارة االلكتزونيت – االعوال االلكتزونيت – يتناول هذا الوساق افكارا هختلفت عن هفاهين االدارة االلكتزونيت 

 .االلكتزونيت والتطبيقاث العوليت لتكنولوجيا الوعلوهاث في العالن الوتقذم

 (0-2: 2 )020803241 صحية تشريعات
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 تمك وخاصة الصحي، القطاع في بالعمل المتعمقة والتعميمات واألنظمة لمقوانين مفصال شرًحا المساق ىذا يقدم
 والمسؤولية وأىميتيا والتشريعات القوانين مفيوم حيث من الصحي القطاع في الموظف يحتاجيا التي التشريعات

 وقانون األطباء نقابة وقانون الطبي والمجمس التأمين ونظام األردني الصحي والنظام العامة الصحة وقانون الطبية
 اإلشعاعات من والوقاية والطاقة والمقاييس والموصفات البيئة وحماية والدواء الغذاء
 (0-3: 3 )020803151 والسكرتاريا المكاتب أعمال
 الزائرين،وآداب تقديم في السكرتير وأساليب بيا، يقوم التي األعمال وأنواع عممو وطبيعة السكرتير مفيوم المساق ىذا يتناول

 إلى والممفات،باإلضافة األوراق وترقيم وفيرسة وترتيب تصنيف في المتبعة والطرق البريد معالجة وأساليب الياتف استخدام
 التي التخطيط االجتماعات،وأنواع عقد في السكرتير دور أيًضا ويتضمن .واستيالكيا وترحيميا وتداوليا الممفات حفظ طرق
 .المكاتب إدارة في المستخدمة الحديثة والتقنيات اإلنسانية وعالقتو بيا يقوم
 

 (3-2: 3 )1020803152 الطبية السجالت ادارة
 حيث من المستشفى في المعمومات نظم ويتناول كما وأىدافو، وأىميتو الطبي السجل تعريف المساق ىذا يتناول

 اإلدارية المعمومات يتناول أيًضا .بالمستشفى اإلداري والتنظيم المستشفيات وأنواع .والمكونات والنوع التعريف
 أوامر المرضية، السيرة التفويضات، والخروج، الدخول نموذج) األساسية الطبية والنماذج والطبية واالجتماعية

 طرق حيث من الطبية السجالت وحفظ ترقيم ممارسة إلى باإلضافة ىذا (... التقدم، مالحظات ألسريري، الفحص الطبيب،
 .ومتابعتيا الطبية السجالت حركة ومراقبة التوجييية الموحات واستخدام الحفظ وطريق الترقيم

 
 (3-2: 3 )020803251 2  الطبية السجالت ادارة
 من الموجو الطبي السجل عمى التركيز مع الطبية لمسجالت والنوعية الكمية والمراجعة الترتيب المساق ىذا يتناول
 في الطبية السجالت قسم ودور األىمية ث حي من الطبية اإلحصاءات يتناول أيًضا .ت والصعوبا والفوائد المكونات حيث

 وتطبيقاتيا المعمومات وتكنولوجيا القانونية المتطمبات يتناول كذلك .ة الشيري اإلحصائية التقارير وكتابة وتصنيفيا إعدادىا
 ومحتوياتو ومساحتو وتصميمو الطبي السجل قسم واجبات حيث من الطبية السجالت وأقسام الطبي السجل في العممية
 الدخول مكتب يتناول أنو إلى باإلضافة ىذا .ة والجود والكادر لو التابعة الوحدات ووظائف التنظيمي والييكل واألجيزة
 .والخروج الدخول وسياسات البشرية والقوى والواجبات والميام الموقع حيث من والخروج

 
Medical Terminology for Medical Records 020803161 (2: 0-6) 
This course is designed to acquaint students with word roots, construction and meaning of 

commonly used medical terms and the ability to understand, use and adapt the terms correctly. 

Students will gain practical experience by assembling lists of medical terms and their meanings 

in all categories and modalities of medicine. The course concentrates on building more terms 
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using Words roots, prefixes, suffixes, methods of word building system (Compound, combining 

forms) to express the anatomical structure of the body organs and the physiology of the body 

systems. The practice of building terms related to diagnosis, disease and treatment of different 

body systems are the main focus of the course. 

 
( 3-2: 3 )020803271 الطبي والتصنيف الفهرسة
 واألورام األمراض لتصنيف الالزمة الطبية والفيرسة التصنيف في المًيا ع المعتمدة واألسس القواعد المساق ىذا يتناول

 المعتمد والعمميات واألورام لالمراض العالمي التصنيف نظام باستخدام منيا لكل الرمزي الرقم واستخراج والعمميات
 وتبويب ترميزىا و األمراض وفيرسة الفيارس بأنواع العام التعريف عمى التركيز مع العالمية الصحة منظمة من

 .لمتصنيف العاشرة والمراجعة والمراضة الوفيات
 

 ( أسابيع تدريب متواصل8: 3 )020803291  الميداني التدريب
 ترقيميا وطرق الطبية لمسجالت المختمفة االستخدامات عمى الطبي السجل طمبة تدريب عممية لتسييل المساق ىذا صمم

 السجالت في المستخدمة التكنولوجيا باستخدام ومراجعتيا ىرستيا وف وترميزىا وتصنيفيا حركتيا ومراقبة وحفظيا
 .المختمفة الصحية والمؤسسات والمراكز المستشفيات في واستخداماتيا الطبية اإلحصاءات عمى التركيز مع الطبية
 
 


