
الجامعة اإلسالمية بغزة
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3 من 1صفحة 

  
 
 
  

الخطة الدراسية موزعة على الفصول
الطب البشريالبرنامج: الطبالكلية: 

2018سنة الخطة: 258الساعات المعتمدة: 7رقم الخطة: 
 

المستوى األول - الفصل األول
نوع المساقاسم المساق رقم المساق

 MEDC 1102تخصص تاريخ الطب 
 MEDC 1202(1) تخصص علم التشريح 
 MEDC 1215تخصص الفيزياء الطبية 
 MEDC 1301تخصص األحياء الطبية 
 MEDC 1302 اللغة اإلنجليزية الطبية ومهارات

التواصل
 تخصص 

 MEDC 1401تخصص الكيمياء العامة والعضوية الطبية 
 QURN 1101(1) جامعة قرآن كريم 

 SHAR 1202جامعة دراسات في الفقه 
18الساعات المعتمدة

   

المستوى األول - الفصل الثاني
نوع المساقاسم المساق رقم المساق

 ARAB 1202(نحو وصرف) جامعة اللغة العربية 
 HADT 1202جامعة دراسات في السيرة 
 MEDC 1103تخصص أحياء جزيئية عملية 
 MEDC 1122تخصص علم التشريح (2) عملي 
 MEDC 1131تخصص علم وظائف األعضاء (1) عملي 
 MEDC 1203تخصص أحياء جزيئية 
 MEDC 1204تخصص علم النفس 
 MEDC 1422(2) تخصص علم التشريح 
 MEDC 1431(1) تخصص علم وظائف األعضاء 
 QURN 2101(2) جامعة قرآن كريم 

20الساعات المعتمدة
 

 

المستوى األول - الفصل الصيفي
نوع المساقاسم المساق رقم المساق

 AQID 3306جامعة دراسات في العقيدة  
 OPTI 3206جامعة متطلب جامعة اختياري  
 POLS 3220جامعة دراسات فلسطينية  
 SHAR 2207جامعة النظم اإلسالمية  

9الساعات المعتمدة
 
 

 
 

المستوى الثاني - الفصل األول
نوع المساقاسم المساق رقم المساق

 MEDC 2110تخصص علم األنسجة الطبية (1) عملي 
 MEDC 2114تخصص علم التشريح (3) عملي 
 MEDC 2131تخصص علم وظائف األعضاء (2) عملي 
 MEDC 2210(1) تخصص علم األنسجة الطبية 
 MEDC 2302(1) تخصص كيمياء حيوية طبية 
 MEDC 2303تخصص علم الوراثة الطبية 
 MEDC 2422(3) تخصص علم التشريح 
 MEDC 2431(2) تخصص علم وظائف األعضاء 
 QURN 3101(3) جامعة قرآن كريم 

20الساعات المعتمدة
   

المستوى الثاني - الفصل الثاني
نوع المساقاسم المساق رقم المساق

 MEDC 2101تخصص كيمياء حيوية طبية عملي 
 MEDC 2105تخصص علم التشريح (4) عملي 
 MEDC 2111تخصص علوم الجهاز العصبي األساسية عملي 
 MEDC 2116تخصص علم األنسجة الطبية (2) عملي 
 MEDC 2216(2) تخصص علم األنسجة الطبية 
 MEDC 2232(3) تخصص علم وظائف األعضاء 
 MEDC 2305(4) تخصص علم التشريح 
 MEDC 2341(2) تخصص كيمياء حيوية طبية 
 MEDC 2411تخصص علوم الجهاز العصبي األساسية 
 QURN 4102(4) جامعة قرآن كريم 
 VOLN 1000جامعة عمل تطوعي/ 60 ساعة 

19الساعات المعتمدة
 

 

المستوى الثاني - الفصل الصيفي
نوع المساقاسم المساق رقم المساق

 HADT 4204جامعة دراسات في الحديث الشريف  
 MEDC 2212(1) تخصص مقدمة في المهارات السريرية  
 MEDC 2304تخصص علم الجنين  

7الساعات المعتمدة
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المستوى الثالث - الفصل األول
نوع المساقاسم المساق رقم المساق

 MEDC 3101تخصص األحياء الدقيقة والطفيليات الطبية عملي 
 MEDC 3102تخصص فقه الطب 
 MEDC 3121تخصص علم األمراض (1) عملي 
 MEDC 3141تخصص علم األدوية (1) عملي 
 MEDC 3211تخصص الطفيليات الطبية 
 MEDC 3212تخصص علم المناعة 
 MEDC 3331(1) تخصص األحياء الدقيقة الطبية 
 MEDC 3401(1) تخصص علم األدوية 
 MEDC 3421(1) تخصص علم األمراض 

19الساعات المعتمدة
   

المستوى الثالث - الفصل الثاني
نوع المساقاسم المساق رقم المساق

 MEDC 3103(1) تخصص التحضير لالمتحانات الطبية الدولية 
 MEDC 3122تخصص علم األمراض (2) عملي 
 MEDC 3132تخصص األحياء الدقيقة الطبية (2) عملي 
 MEDC 3142تخصص علم األدوية (2) عملي 
 MEDC 3201تخصص بحث علمي وإحصاء 
 MEDC 3214تخصص طب المختبرات 
 MEDC 3332(2) تخصص األحياء الدقيقة الطبية 
 MEDC 3402(2) تخصص علم األدوية 
 MEDC 3501(2) تخصص علم األمراض 

20الساعات المعتمدة
 

 

المستوى الثالث - الفصل الصيفي
نوع المساقاسم المساق رقم المساق

 AQID 3201جامعة حاضر العالم اإلسالمي  
 MEDC 3403تخصص الصحة العامة وطب المجتمع  

6الساعات المعتمدة
 
 

 
 

المستوى الرابع - الفصل األول
نوع المساقاسم المساق رقم المساق

 MEDC 4108تخصص الطب التلطيفي وعالج األلم 
 MEDC 4201تخصص اإلدارة الصحية وأخالقيات المهنة 
 MEDC 4205تخصص الطب التأهيلي 
 MEDC 4310تخصص طب األعصاب 
 MEDC 4501(2) تخصص مقدمة في المهارات السريرية 
 MEDC 4504تخصص أمراض نفسية 
 MEDC 4B21تخصص الجراحة أولي 
 MEDC 4B31تخصص أمراض الباطنة أولي 

40الساعات المعتمدة
   

 

 

المستوى الرابع - الفصل الصيفي
نوع المساقاسم المساق رقم المساق

 MEDC 4101تخصص جراحة األعصاب  
 MEDC 4211تخصص علم األشعة والتصوير الطبي  

 OPTI 4100(1) تخصص متطلب اختياري  
 OPTI 4101(2) تخصص متطلب اختياري  

5الساعات المعتمدة
 
 

 
 

المستوى الخامس - الفصل األول
نوع المساقاسم المساق رقم المساق

 MEDC 5202تخصص طب وجراحة العيون 
 MEDC 5203تخصص جراحة المسالك البولية 
 MEDC 5204تخصص جراحة األنف واألذن والحنجرة 
 MEDC 5205تخصص طب شرعي وسموم 
 MEDC 5208تخصص أمراض جلدية 
 MEDC 5210تخصص التغذية السريرية 
 MEDC 5304تخصص أمراض القلب وجراحتها 
 MEDC 5306تخصص جراحة العظام 
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المستوى الخامس - الفصل األول
نوع المساقاسم المساق رقم المساق

 MEDC 5841تخصص أمراض األطفال أولي 
 MEDC 5851تخصص أمراض النساء والتوليد أولي 

34الساعات المعتمدة
   

 

المستوى الخامس - الفصل الصيفي
نوع المساقاسم المساق رقم المساق

 MEDC 5000تخصص مساق حر  
0الساعات المعتمدة

 
 

 
 

المستوى السادس - الفصل األول
نوع المساقاسم المساق رقم المساق

 MEDC 6101(2) تخصص التحضير لالمتحانات الطبية الدولية 
 MEDC 6110تخصص بحث تخرج 
 MEDC 6201تخصص علم التخدير والعناية المركزة 
 MEDC 6202تخصص مقدمة لسنة االمتياز 
 MEDC 6301تخصص طب األسرة 
 MEDC 6410تخصص طب الطوارئ 
 MEDC 6651تخصص أمراض النساء والتوليد متقدم 
 MEDC 6661تخصص أمراض األطفال متقدم 
 MEDC 6821تخصص الجراحة متقدم 
 MEDC 6831تخصص أمراض الباطنة متقدم 

41الساعات المعتمدة
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