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  جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية      

 كلية الدراسات العليا                 

 

 

 

 تخصص علم األمراض /الخطة الدراسية لمنح شهادة االختصاص العالي في الطب 

 

 

  
العليا في جامعةة العلة و لالتون ل جيةا األرد يةة من كلية الدراسات  علم األمراضتخصص /تمنح شهادة االختصاص العالي في الطب

 :شريطة ما يلي 

 

التقيةد االرةرلا المنصة ص عليهةا فةي تعليمةات مةنح شةهادة االختصةاص العةالي فةي الطةب فةي ال امعةة الصةادرة ام جةب  ةرار . 1

 .و   3112/ 11/3تاريخ  7/3112م لس العمداء في جلسته ر م 

 :كاديمية  المنص ص عليها في هذه الخطة  ان اح م زعة على اراع سن ات على النح  التالي اتماو المتطلبات التدريبية لاأل. 2

 

 )*(الساعات المعتمدة  اسم المساق رمز المساق

 2 أساليب البحث السريري  717ص ع 

 13 تدريب عملي سنة اللى في علم األمراض  ح 711ا 

 13 علم األمراضتدريب عملي سنة ثا ية في  ح 713ا  

 13 علم األمراضتدريب عملي سنة ثالثة في  ح 712ا 

 13 علم األمراضتدريب عملي سنة رااعة في  ح 717ا 

 .ساعة معتمدة لذلك لغايات التس يل لاحتساب الرس و الدراسية فقط 13تس ل السنة الدراسية ال احدة امعدل * 

 

عضةاء اعضةاء الهيةةة التدريسةية فةي القسةمت ليرةترا تقديمةه امةاو ا على الطالب ان ين ز احثاً علميةاً متوةام ً تحةش اشةراد احةد .3

 . بل التخرجالهيةة التدريسية في القسم 

 

ت إضةةافة إلةةى إاةة ع كةةاد علةةى الخليةةة علةةى درجةةة الخصةة صعلةةم يرةةمل ار ةةامق اة امةةة للتةةدريب م ةةاالت علةةم األمةةراض ل

 :لى النح  اآلتيلي ري التدريب في كل سنة ع .  عات في علم األمراض السريريم ض

 

 مراض الاعلم تدريب عملي سنة اولى في ( ح 101ط : )السنة االولى 

  .خ يا األمراضس ة المرضية ل  شهرين في م ض ع شه ر في م ض ع األ  11ليرتمل التدريب على 

 

 ض علم االمرا تدريب عملي سنة ثانية في( ح 102ط ): لسنة الثانية

  .خ يا األمراضشهرين في م ض ع  س ة المرضية ل م ض ع األ شه ر في  11ليرتمل التدريب على 

 
 تدريب عملي سنة ثالثة في علم االمراض( ح 103ط ): السنة الثالثة 

خ يةةا األمةراض  لث ثةةة شةةه ر فةةي المرضةةية ل  شةهرين فةةي م ضةة ع  شةةه ر فةي م ضةة ع األ سةة ة 6ليرةتمل التةةدريب علةةى 

  .م ض ع أمراض الدو لشهر لاحد مررلع احث
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  علم االمراض تدريب عملي سنة رابعة في( ح 107ط ): السنة الرابعة

خ يةةا األمةراض لث ثةةة شةةه ر فةةي سةة ة المرضةةية ل  شةهرين فةةي م ضةة ع شةةه ر فةي م ضةة ع األ   7ليرةتمل التةةدريب علةةى 

 .ع أمراض الدو لشهر لاحد في م ض ع ترريح ال ثث لشهرين دلرات إختياريةم ض 

 

 محتوى البرنامج 

 

 كان التدريب م .أ

لمسترةىى الملةك المسسةس عبةد   يو ن التدريب لطلبة هذا االختصاص في  سم علم األمراض لاألحيةاء الد يقةة فةي كليةة الطةب 

أل في المسترىيات التعليمية أل ال امعيةة المرتبطةة ا امعةة العلة و لالتون ل جيةا ااتىا يةات ليموةن ان يمضةي المتةدرب /ال امعي ل

 .ت حسب تعليمات االختصاص العالي النافذه آخر لعلم األمراض معترد اه من  بل هذه ال امعة ستة شه ر في  سم

  

 مجاالت التدريب  .ب

م ضة عات  يرمل ار امق اة امة للتدريب م االت علم األمراض لالخلية على درجة الخص ص ت إضافة إلى إاة ع كةاد علةى

  .يب في كل سنة دراسية حسب مالرد في السن ات أع هلي ري التدر. في علم األمراض السريري

 

 طرق التدريب ت ـ
ميةة عليةا معينةة ي ري إ  از تدريب اة امة فةي علةم األمةراض مةن خة ل النرةااات المعتةادة فةي القسةم إضةافة إلةى  رةااات تعلي

ليتدرج في حمل مسةسللياته . ل دلات تو ن النرااات التعليمية جميعها على هيةة م م عات صغيرة للمنا رة ل.  ظرية لعملية 

 في السنة األللى لالثا ية الى كتااة التقةارير تحةش اةشةراد فةي المرضية اة تقارير العيناتمن المراركة مع األخصائيين في كتا

 ( . دلن ان يصدرها)السنة الثالثة الى كتااة التقارير اص رة مستقلة في السنة الرااعة 

 

 :الية لتحقيق أهداف البرنامجالت التدريب طرق وستتبع 

  

- (:كتابة التقارير المجهرية صباحا  )المراجعة الصباحية للحاالت  . 1

يتدارس األاباء المقيم ن لالهيةة التدريسةية جميةع شةرائح العينةات ال راحيةة ليتنا رة ن فةي  تائ هةا ت ليراطة ن هةذه النتةائق  

 ريرهم اعد ذلك انتائق أخرى مخبرية أل سريرية ذات ع  ة ت ليصدرلن تقا

  . 

- : المراجعة العينية ما بعد الظهر للحاالت الجراحية  . 2

يىحةص األابةةاء المقيمة ن العينةةات ال راحيةة دلن م هةةر أل يصةى ن مةةا ي ةدلن امةةا فةي ذلةةك القياسةات لاأللزان ت لتحضةةير  

 . عينات الىحص الم هري 

  

- ( :ندوات شرائح)ندوات تقييم الحاالت  . 3

يم ن لهيةة التدريس لبحث حاالت لهةا اهميةة خاصةة ل ةد تةتم هةذه النةدلات االتعةالن مةع ا سةاو كليةة الطةب ي تمع األاباء المق    

كما  د ت ري منا رة . األخرى مثل اب األاىال أل ال راحة أل الطب البااني لمنا رة حاالت أمراضية مهمه جراحية أل ااانية 

 . ة حاالت لفيات تم ترريحها لمعرفة اسباب ال فاة المرضي

 

- :ندوات مناقشة موضوعات جديدة . 7

يطلب من األاباء المقيمين تقديم حديث ح ل م ض ع مختار مةن الهيةةة التدريسةية لي ةري اختيةار الم ضة عات لترةمل أخةر  

ال ليطلب من كل مقيم تقديم مةا . التقدو العلمي في علم األمراض ت لهذا يستدعي مراجعة شاملة ألخر المنر ر في هذا الم ض ع 

 . يقل عن مراركتين كل سنة 

  

 -:نادي المجالت.  5

 لمقالة منرة رة أل اكثةر فةي م ة ت مصةنىة تتعلةو ام ضة عات احةث فةي علةم علمية يطلب من األاباء المقيمين تقديم مراجعات

 .األمراض أل عل و ابية مرتبطة اذلك

 

 تشريح الجثث .6 

 ل ثة لكذلك الترخيصات السريرية لاالمراضية لالمعال اتيطلب من األاباء المقيمين مراجعة التاريخ المرضي ل 

 .ط النتائق السريرية ااالمراضيةلاألخت اات تلهذا يتطلب ترريح ال ثة لاخذ عينات للىحص الم هري لرا 

  

 مراجعة متخصصة للشرائح  .1 



 2 

 ل اجهزةاختيارها لترمل كيراجع المقيم ن لالهيةة التدريسية شرائح مختارة مىح صة سااقاً لي ري  

 .ال سم  

  

 مؤتمرات سريرية امراضية .8 

 يم متقدو عرض  تائقيعقد هذا النراا مرة في الرهر االتعالن مع األ ساو السريرة األخرى ليطلب من مق 

 . تدارسها مع  تائق سريرية من  بل األاباء امراضية ي ري   

  

 البحث . 9 

 في  رر لر ه علمية ال يتم تخرج الطالب يرارك الطالب في مررلع احث مع آخرين في القسم أل يرارك 

 . البحث ادلن استومال  

  

 مساق أساليب البحث السريري. 10 

 دراسي ا ا علمدة فصل   Clinical Research Methodsيدرس المقيم ن مساق أساليب البحث السريري  

 . (717 عص )ث ث ساعات معتمدة   

 

 


