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 بسم هللا الرخنه الرخيم

نامح الطب البصري بذعم معووي ر بعلى أعتاب العام الأكاديني الجالث لؤطلإق جامعتوا ل ونخه

وتعاون وثيق مه وزارة الضخة ومستشفياتها ومراكزىا النتعذدة ومه وزارة التعليم العالي 

م نوي أفدر أن أقذم لطلبتوا الأخبة دليل الطالب للعاإوالبخث العلني وىيئتها للؤعتناد والحودة، ف

 ختاجونها.تالتي  النعلوماتكافة حذوا فيه تملإً أن آ 2020/2021الأكاديني 

، ىو بلإ شك كحامعة بوليتلوك فلسطيه ن ما ينيز برنامح الطب البصري في جامعة تطبيقيةإ

متطلبات النهه جنيعها  اتتالبعذ التقوي التطبيقي الهام والنتحذد الري يقذم للطالب في زمه ب

البصري  لادرزة للوالنعز  انذةالنس قويةوالت يةجورة النعلوماتالالتعامل مع  قذرتها على تعتنذ

تلوولوجيا ، مجل تقويات التطبيقي انبالح النتعلم. وعلى ىرا الأساس فإن تنيز جامعتوا في

، إضافة للعلوم التطبيقية، ، بنا فيها الطبيةيةالهوذسأو  ، بنا فيها النعلومات الخيوية،النعلومات

 يزون بقذرات علنيةمه الأطباء النتن رية، ستسهم بشلل قوي في إعذاد كوادبنا فيها الضخ

 وتطبيقية توافسية عالية، في الوطه وذارجه.

فهره دعوة للم جنيعاً بواتي وأبوائي الطلإب للؤستفادة مه كل الؤملانيات النتوفرة والتي 

نية لتلونوا سوذاً لضخة النهوية الؤنساالعلنية ولضقل قذراتلم مستقبلإً ستتوفر في الحامعة 

 ي أيونا كان.وطولم وللقطاع الضخي الؤنسان

  وفقلم هللا.

 معةيز الحارئ

 أ.د. عناد الدطيب

 :الهائب الاكاديميكلمة  
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 بسم هللا الرخنه الرخيم

 الطلبة الأعزاء،،،

في برنامح الطب البصري الري ينود درجة يسعذنا في جامعة بوليتلوك فلسطيه الترخيب بلم 

ارسة الطب في مؤىليه لنن هالبلالوريوس في الطب البصري، والري يهذف لأعذاد ذريحي

فلسطيه وذارجها. نسعى ومه ذلإل ىرا البرنامح الى تونية روح النسؤولية بلل جوانبها لذى 

هم بحنيع شرائخه وببعذه وا ليحذوا  دائنا اثواء دراستهم وبعذ تدرجهم ان ذذمة محتنعطلإب

امية لهرا ف السالأىذا كفاء مهأن تدريح أطباء إالؤنساني والعلني ىو مه اىم واجبات الطبيب. 

ولتخقيق ىرا الهذف تسعى إدارة البرنامح وبالعنل مع أعضاء الهيئة التذريسية الى البرنامح 

فيات ومراكز ذات صلة التواصل مع فئات النحتنع الندتلفة بنا فيها مه كليات أذرى ومستش

بخزم  ويذ طلبتواز تداذل وذارج فلسطيه لتطوير النوهاج التذريسي في البرنامح بنا ينلووا مه 

النساقات العلنية والتذريبية اللإزمة لتؤىلهم ان يلونوا أطباء ناجخيه في خياتهم العنلية 

بي الري يشهذه وقادريه على ذذمة بلذىم بشلل متنيز. ان التطور العلني والطوالعلنية 

مه  العالم في ىره السووات ذضوصا في النؤسسات التعلينية وكليات العلوم الضخية كان

النخفزة لوا لتقذيم برنامح طب قادر على تخقيق الأىذاف التي نسعى مه ذلإلها لدذمة العوامل 

لسطيه ف كالتوفيق. نتنوى للم دراسة منيزة في رخاب جامعة بوليتلو بلذنا وشعبوا وهللا ولي

 .حاالوحووستلون إدارة الحامعة جاىزة دائنا للعنل معلم في سبيل تخقيق اىذافلم نخو التنيز 

 

 للشؤون الإكادينيةمعة يز الحارئنائب 

 د. مضطفى ابو الضفا 

 

 القائم بـأعمال عميد الكلية:  كلمة
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 بسم هللا الرخنه الرخيم

كنا يسعذني بلم في برنامح الطب في جامعة بوليتلوك فلسطيه  أرخبيسعذني ويصرفوي ان 

لإع على طإتفساراتلم وأدعوكم للساتقذيم ىرا الذليل ليلون مساعذا في الؤجابة على اللجير مه 

والتأكذ مه معرفتها والعنل بها. سأكون  ذراستلم مه قوانيه وأنظنةالتعلينات الداصة ب

لم وتقذيم النساعذة للم متنويا للم استفساراتجاىزيه للؤجابة على  والأكادينيوالطاقم الؤداري 

 كل التوفيق في دراستلم.

 

 قائم بأعنال عنيذ كلية الطب

 ي الرازمز وف د.
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 البرنامجنبذة عن 

مطلمممع العمممام الإكممماديني  ة بوليتلومممك فلسمممطيهمعمممجا فمممي برنمممامح الطمممب البصمممري إطلمممإقتمممم 

 ي الضممخةقطمماعبهممذف الوهممو  بول برنممامح طممب بصممري فممي مخافظممة الدليممل أكمم، 2012/2012

ب برنمامح الطمإعتنماد  وجماء .ذما بشملل عمام والنخافظمة بشملل  والتعليم الطبمي فمي فلسمطيه

، خيمث يمذار البرنمامح ممه قبمل والبخث العلني التعليم العاليولضخة وزارتي ا معون عابالت صريالب

ئـب الاكـاديمي، عميـد كليـة الطـب  علـحة السـعة، مزـاعد هاال :ممه ملونمةكادينية للبرنمامح ألحوة 

يـد العلـحة الطبيـة اليـريرية ، عمرحلـة يد لمالعميد لمرحلة العلحة الطبية الاساسية،  مزاعد العم

 القبحل  التزجيل.

عممذد السمماعات  بنحنمموعلنممود درجممة دكتممور فممي الطممب  للبرنممامح الدطممة الذراسممية يرو طممتممم ت قممذو

( سمماعة معتنممذة. وتمموزع سمماعات الدطممة الذراسممية علممى مممرخلتيه 265رجممة  النعتنممذة لويممل الذ

 الآتي: مرخلة ثلإث سووات على الوخو ذة كللون مأدناه، وت 1دراسيتيه كنا ىو مبيه في جذول 

سمماعة معتنممذة، تلممون موزعممة علممى السممووات  134بنحنمموع يممة الأساسممية العلمموم الطب مرخلممة  -1

 الجة.الذراسية الإولى والجانية والج

سمماعة معتنممذة، تلممون موزعممة علممى السممووات  131مرخلممة العلمموم الطبيممة السممريرية بنحنمموع  -2

 السادسة.مسة ووالداالذراسية الرابعة 

 ة على مرخلتيه: توزيع الدط1جذول 

 

 

 

 

 

 

 

 

البرنامح ورية عه نل على معلومات ضر تأن تقذم ىرا الذليل الري يشالبرنامح ويسر إدارة 

 الذراسية. ةدطوال التعلينات ، إضافة إلىورسالته وأىذافه

 

 

 

 

 

 :البرنامج رؤية

يادي ر  تعليم طبي نخو البصري في جامعة بوليتلوك فلسطيهب برنامح الطسعى ي

البخث و التعليم التطبيقي النتقذم مه ذلإل على النستوى الوطوي والذولي ومتنيز

 نعية.العلني والصراكة النحت
 

 :البرنامجرسالة 

 المجمحع الزاعات المعتمدة متطلباتلا طبيعة رحلةالم

مرخلمممة العلممموم الطبيمممة 

 الأساسية

 20 ةمتطلبات الحامعة الإجباري

 99 التدضص الإجبارية متطلبات 134

 15 التدضص الإذتيارية متطلبات

مرخلمممة العلممموم الطبيمممة 

 السريرية

 122 التدضص الإجبارية اتمتطلب
131 

 3 تياريةالتدضص الإذ باتطلمت

 265 265 نحنوعال
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امة مه ة الفّعالة في تخقيق أىذاف التونية الوطوية الشاملة والنستذىناسبالن الإلتزام

النحتنع و ضخيوالقطاع ال الحامعة راكة بيهبالصمؤىل ز ويطبي متنل تهيئة كادر ذلإ

توظيف و و الذولية، د النعايير النخليةالإلتزام بنعايير الحودة الشاملة باعتنا، والنخلي

البخث و ات التذريبز نشاطتعزي، وفي محال التعليم الطبيالخذيجة بلفاءة  التلوولوجيا

ات تعليم عالية الحودة لتزويذ النحتنع بندرج ،الإت الطبيةمدتلف النحفي العلني 

 .ة إختياجات القطاع الضخي في فلسطيهوتلبي

 

 

 
 

 

 

 بنايلي:  ، يتنتعونهيز ء متنيإلى تدريح أطبا البرنامحهذف ي :البرنامج ودافأ

 تطويرىا لدذمة الننارسات الطبيةمهارات متنيزة في إجراء الأبخاث العلنية و. 

 والإفراد النخافظة على صخة النحتنعب الإلتزام. 

 يةة وتوافسيه عالءجيا الخذيجة بلفاعلى توظيف التلوولو القذرة. 

 بنعايير الحودة الشاملة بإعتناد النعايير النخلية والذولية الإلتزام. 

 عية الضخيةعلى الضخة مه ذلإل منارسة الطب الوقائي والتو النخافظة. 

  الفريق الواخذ. العنل ضنه روحوالقيادة مهارات 
 

 

 

 القبحل  التزجيل

 سؤولية عه تقذيم، النل في جامعة بوليتلوك فلسطيهعنادة القبول والتسحي تتولى

، وطريقة التسحيل، ومتطلبات التدرج، بالبرنامحالنعلومات النتعلقة بنتطلبات الإلتخاق 

شادات اللإزمة تقذيم الؤر ، ولطلبة الحذدمه البات الإلتخاق ط ومعالحة بالؤضافة لإستلإم
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 لإكادينية للطلبة النقبوليه. كنا، ثم فتد النلفات والسحلإت التعبئة طلب الإلتخاق

لطلبة بالعلإمات والوثائق الأكادينية بشلل دوري وعوذ وتعنل العنادة على تزويذ ا

 ق معادلة مساقات الطلبة النوتقليهتوظيم عنليات انتقال الطلبة وتوثيتقوم بالطلب، و

للشوف  والإختفاظ بالسحلإت الرسنية ينية الندتضة،دىا مه الحهات الأكادبعذ اعتنا

ػيرات التي تطرأ على النساقات أكادينية وإعلإم الطلبة بالتعلإمات الطلبة وسيرتهم ال

وبنتطلبات التدّرج ، والعقوبات الأكادينية التي توّقع على الطالب لبرامح الأكادينية،ا أو

 .ادرة مه جهات الؤذتضا قرارات الضاستوادا الى ال

 

 

 
 

 :في البرنامج القبحلشر ط 

خسب معذل الجانوية  توافسي أساس على البرنامح في الحذد الطلبة ولقب يلون .1

بذاية كل  مقاعذ مه محلز العنذاء في جامعة بوليتلوك فلسطيهوخسب ما يقرره 

والبخث  يالعال عليمالت وزارة وأنظنة تعلينات عار  مععام أكاديني وبنا لإ يت

 ق ما يلي:ويشترط في النتقذم تخق .دضو ال بهرا تقرر التي العلني

 .يعادلها ما أو /الفرع العلنيالعامة الجانوية شهادة على لإً خاص الطالب يلون أن -أ

 وتيه.أكجر مه س العامة الجانويةأن لإ يلون قذ مر على خضول الطالب على  -ب
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ويطلب ، لجانيوا الفضل الذراسي الإول ية مع بذا امحبالبرنتقبل طلبات الإلتخاق  .2

 ة بطلب الإلتخاق.قراءة التعلينات النرفق البرنامحبمه الطلبة النلتخقيه 

يقبل الطلبة الخاصلون على شهادة الذراسة الجانوية العامة غير الفلسطيوية خسب  .3

 .محلز العنذاءرات م وقراءات الوزارة وبنا يتلإتعلين

 : اجراءات القبحل

م الطالب يقو، حامعة بوليتلوك فلسطيهلالنوقع الرسني  قبول الطالب علىإن بعذ إعل .1

القبول  عنادةإلى وصل الذفع يخضر البولي النعله ثم بذفع الرسوم في الخساب 

ة في اللػ التسحيل لإمتخانات النستوىيقوم ب، و لنواعيذ النعله عوهاوالتسحيل في ا

 لجبوتية.، واستلنال الأوراق االإنحليزية

ه في امتخانات وخسب نتيحتالذراسية النقرة  وفق ذطتهفي أول فضل له  سحل الطالبي .2

 .النستوى

اذا تػيب الطالب ، وفي كل عام، بواقع مرة في كل فضل خان النستوى مرتيهعقذ امتي .3

 بنساق استذراكي.  عه امتخان النستوى يعذ راسباً في ىرا الإمتخان ويتم الخاقة

إذا قام أو علإن القبول، ل إذا تدّلف عه النوعذ النخذد في إه في القبويفقذ الطالب خق .4

ي الأوراق مه النعلومات غير الضخيخة ف د أيورو ب أوراقه مه التسحيل، أو إذا ثبتبسخ

 الرسنية.

 

 

 

 

 

 

 ىوا( لبرنامح الطب  يتم إدراج تعلينات الذراسة

 وا(لنساقات ىوصف او  بالدطة الإسترشادية الدا  يتم إدراج النلخق 
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 نهاية الدليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 واتف
+970 2 2233050 

 بريد الكتر ني
direc-reg@ppu.edu 

 المحقع الالكتر ني
www.ppu.edu 

 لزطينجامعة بحليتكهك ف

Palestine Polytechnic University 


