
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-3الهندسة الفيزيائية البصريةبصر221-2اإلحصاء الحيوياحص3145مهارات الحاسبتقن140

-2البصريات الفيزيائية اإلكلينيكيةبصر223-3علم األحياءحين2145مقدمة في الرياضياتريض140

-3(1)فحص جهاز الرؤية اإلكلينيكي بصر224-3فيزياء عامةفيز2145مهارات االتصالعلم140

بصر225-2مقدمة في الكيمياء العضويةكيم8145(1)اللغة االنجليزية نجم140
البصريات العيونية وطرق ضبط 

(1)العدسات 
3-

-2(1)الممارسات اإلدارية بصر226س- نجم8140اللغة االنجليزية لألغراض الصحيةنجم145

-3علم التشريحبصر227

-2علم وظائف األعضاء البشريبصر228
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اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

كلن2224التحرير العربيعرب103
أساسيات علم التشريح ووظائف 

األعضاء
-2المهارات اللغويةعرب101س-/حين3145

س-/بصر2228علم أدوية العينبصر410-3(1)الرؤية المزدوجة بصر2321أساسيات رعاية الطوارىءصحه243

س-/بصر3321(2)الرؤية المزدوجة بصر411س-/بصر3314(3)فحص جهاز الرؤية اإلكلينيكي بصر2323فيزياء االنكسارات والتصويربصر311

2(1)علم األمراض العامة بصر2325مقدمة في علم األدويةبصر312
س        -/بصر227

س-/بصر228 
س-/بصر2325(2)علم األمراض العامه بصر412

س-/بصر2326تشريح أعصاب العين ووظائفهابصر3413(2)فحص جهاز الرؤية اإلكلينيكي بصر314

س-/بصر2326وظائف العين الحركية وأعصابهابصر2414(2)الممارسات اإلدارية بصر315

س-/بصر2327(2)العدسات الالصقة بصر415-2(1)العدسات الالصقة بصر3327تشريح الرأس والعنق ووظائفهمابصر316

س-/بصر2328(2)علم وظائف اإلبصار بصر416-2(1)علم وظائف اإلبصار بصر2328(2)البصريات العيونية بصر317
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عمادة القبول والتسجيل

السادس

جبارية 
إ

(1
)

اجملموعاجملموع

مستوى: مسمتزامن: مساعات: سعمعدل:مع سابق:س

س-/بصر224

س-/بصر226

س       -/بصر227

س-/بصر228

س-/بصر225
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س        -/بصر227

س        -/بصر228

س-/بصر316

اجملموع15اجملموع

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

-

-

س-/بصر221

-

علم تشريح العين ووظائفها بصر326

اخلامسالرابع

3

الثالثالثانياألول

المتطلب

-

-

-

-

اجملموع

العلوم الطبية التطبيقية: كلية 

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل185: ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة 2: االصدار 

رئيسي: نوع اخلطة البصريات:  اخلطة الدراسية لقسم  دكتور البصرياتODOP: التخصص 
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اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-2بصريات صحة المجتمعبصر438-3ضعف النظربصر2427بصريات بيئيةبصر418

س-/بصر3428مبادىء وعلم نفس اإلدراك البصريبصر439-2علم نفس النموبصر3428(4)فحص جهاز الرؤية اإلكلينيكيبصر419

س-/بصر4432(1)عيادة متقدمة بصر440-2بصريات األطفالبصر3429تقويم البصربصر420

س-/بصر2433(3)عيادة العدسات الالصقةبصر441س-/بصر2422(2)أمراض العيون بصر2430(3)العدسات الالصقة بصر421

-2إحصائيات بصريةبصر442س-/بصر3419(5)فحص جهاز الرؤية اإلكلينيكيبصر2431(1)أمراض العيون بصر422

-2(1)الطب السريري بصر445س-/بصر3423(2)عيادة البصريات بصر3432(1)عيادة البصريات بصر423

-3(1)مشروع التخرج بصر498س-/بصر2424(2)عيادة العدسات الالصقة بصر2433(1)عيادة العدسات الالصقة بصر424

س-/بصر2425(2)علم األحياء الدقيقة بصر2435(1)علم األحياء الدقيقة بصر425
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المتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2دراسات في السيرة النبويةسلم100اجملموعة

-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101ساسم المقرررمز المقرر

-2األسرة في اإلسالمسلم2102بصريات الكباربصر446

-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم2103علم نفس اإلدراك والحركةبصر447

-2النظام السياسي اإلسالميسلم2104تحاليل حالة بصريةبصر448

-2حقوق اإلنسانسلم4105(2)عيادة متقدمة بصر449

بصر450
آخر األبحاث في مجال البصريات 

وعلوم الرؤية
-2الفقه الطبيسلم2106

-2اخالقيات المهنةسلم2107(2)الطب السريري بصر452

-2قضايا معاصرةسلم3108(2)مشروع التخرج بصر499

-2المرأة ودورها التنمويسلم109
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رئيسي: نوع اخلطة دكتور البصرياتODOP: التخصص 

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل185: ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة 2: االصدار 

س-/بصر445

-

17 اجملموع

البصريات:  اخلطة الدراسية لقسم العلوم الطبية التطبيقية: كلية 

(ساعات8 )1اختيارية : اجملموعة 

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 

مستوى: مسمتزامن: مساعات: سعمعدل:مع سابق:س

العاشر

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

-

س-/بصر439

-

-

-

الثامنالسابع

اجملموعاجملموع

التاسع

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

-

س-/بصر323

س-/بصر411

س-/بصر415

س-/بصر228

س-/بصر323

س-/بصر415

-
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