
و آلية تطبيقهنظام المقررات

قاسمزهراء . د. م
فرع التشريح–شعبة األنسجة /تدريسية

مدير شعبة شؤون طلبة الدراسات األولية



دراسة فيه على نظام تعليمي عالمي لتنفيذ البرامج الدراسية المختلفة، اذ تقوم ال:  نظام المقررات 
وليس بصيغة نظام فصلي او سنوي مقرر مسبقا( Credit hours)اساس الساعات المعتمدة 

مزايا نظام المقررات

يد مسار التي يرغب في دراستها وتحداختيار المقرراتينمي شخصية الطالب من خالل -1

.دراسته

ف لتحسين في حالة رسوبه او حصوله على تقدير ضعياعادة المقرر يتيح للطالب فرصة -2

.معدله

وذلك حسب ظروف اطالة امد الدراسةاو اختصار مدة الدراسة يتيح للطالب فرصة -3

.الطالب

ب المالئم له وذلك من خالل المقررات التي درسها الطالاختيار العمل يتيح للطالب -4

.وحسب حاجة جهة العمل

.على مدى العام التقويميالموارد البشرية والمادية يستثمر نظام المقررات -5



Credit hourاملعتمدة الساعة 

(اسبوع15) ساعة نظرية  تعطى خالل الفصل الدراسي الكامل  15= ساعة معتمدة واحدة

او

15) ساعة عملي في االسبوع تعطى خالل الفصل الدراسي الكامل ( 3–2= )ساعة معتمدة واحدة 

(اسبوع

النظريبينمزيجاوفقطعمليةاوفقطنظريةتكونأنمامقررفيالمعتمدةللساعاتويمكن

.والعملي

وهو يعادل مرحلة دراسية كاملة في النظام الفصلي او السنوي: املستوى الدراسي



Credit Hours/المعتمدة الساعات

1 credit hour = 15 hours theory

1 credit hour = 30 hours practical 



Course 

No.

Course Title Credit 

hours

Weekly hours

Lec. Tut. Lab.

AN 1201 anatomy-1 3 45 1 -----

PH 1202 physiology 4 60 ---- 2

BI 1203 biology lab 1 15 ---- 3

HI 1204 histology 4 45 ---- 2

PY 1207 physics 4 1 3

MO 2208 Molecular biology 3 1 ---

ET 2210 Excitable tissue 2 1 1

MT 3211 Medical terminology 2 --- ---

Example 1



:الدراسي للطالبالعبء 
رات هو عدد الساعات املعتمدة التي يسمح نظام الدراسة اجلامعية مبوجب نظام املقر

.بتسجيلها للطالب خالل الفصول الدراسية املعتمدة يف اجلامعة

نوع الدراسة في الكليات

(عدد السنوات الدراسية)

الحد األدنى

(وحدة)ساعة معتمدة 

4132

5180

6205

عدد السنوات الدراسية في المعاهد
الحد األدنى

(وحدة)ساعة معتمدة 

272



الفصول الدراسية 
فصل ال: تستند الدراسة يف نظام املقررات على ثالثة فصول دراسية

ي  األول والفصل الثاني والفصل الثالث يسمى بالفصل الصيف
(.االختياري

الفصل
الحد األدنى

(وحدة)ساعة معتمدة 

الحد األعلى

( وحدة)ساعة معتمدة 

الفصل األول 
عدا فترة االمتحانات( اسبوع15مدته )

12(180)21(315)

الثانيالفصل 
1221عدا فترة االمتحانات( اسبوع15مدته )

(الصيفي)الفصل الثالث 
عدا فترة ( اسابيع8مدته التتجاوز )

االمتحانات
6(90)12(180)



المقررات الدراسية

Elective

In- compatible Co-requisites

Core

Pre-requisites



المقررات

، (التعليم والمتعلم والتقييم) وحدة علمية تشمل : المقرر الدراسي 

:وتصنف المقررات الدراسية الى صنفين هما

على ينبغيهي المقررات التي: ( Core)  المقررات االساسية -1

.الطالب ان ياخذها

هي المقررات التي يكون الطالب (: Elective)المقررات االختيارية -2

.في اختيارهاحرا



:كما يمكن تصنيف المقررات الى 

-pre)الممهدةالمقررات-1 requisites):انالطالبعلىيستلزمالذيالمقرر

.(المكمل)الجديدالمقررفيالتسجيلاجلمنيكملة

والمتزامنةالمتالزمةالمقرراتهي:(co-requisites)المشتركةالمقررات-2

.الدراسيالمستوىضمنالوقتبنفسياخذهاانالطالبعلىالتي

الطالباليستطيعالذيالمقرر:(incompatible)المتعارضةالمقررات-3

اتالوحدكسبامكانيتهلعدماخرمقررمعيتعارضكونهعليةالتسجيل

creditsواحدبوقتالمقررينلكال.



Example 1:

General pathology

Primary Histology

Systematic  Histology



Example 2: 

Principles of Pharmacology

Histology Physiology Biochemistry



Example 3:  

Medicine 

•150 credits

General Surgery

•160 credits



:م الىوتقس. وهي مجموعة المقررات المطلوبة لنيل الشهادة الجامعية: المتطلبات

مجموعة من المقررات االساسية واالختيارية تهدف الى: متطلبات الجامعة-1

.جميع طلبة كليات ومعاهد الجامعةيدرسها . زيادة معارف الطالب

مجموهة من المقررات االساسية واالختيارية تهدف الى: متطلبات الكلية-11

.تدرس في جميع اقسام الكلية.  تزويد الطالب بقاعدة علمية مشتركة

ية مجموعة من المقررات االساسية واالختيار(: القسم)متطلبات التخصص-12

وهي تهدف الى تعميق معارف الطالب وبناء المهارات في مجال تخصصة 

.خاصة بالقسم العلمي



ات تحدد الساعات المعتمدة لمتطلبات الدراسة لكل مستوى من مستوي
الدراسة وفق النسب المذكورة في الجدول ادناه

 Credit)الساعات المعتمدة نسبة
hour)

المتطلبات

10%-15% المتطلبات الجامعية

16%-22% متطلبات الكلية

63%-73% متطلبات القسم

كلية / كلية الطب

ذات القسم الواحد

=  متطلبات الكلية 

متطلبات القسم 



الخطوة االولى

(الجامعية، الكلية،القسم) ترميز المقررات

خطوات وضع المقررات الدراسية



Course Numbering Systemترميز المقرر الدراسي 

Course number = course code + 4 digits

Course code may consist of two or more letters . For example , course in Anatomy

may be coded as (AN), in physiology may be coded as (PH) and so on.

4 digits =  year digit + requirement digit + course sequence digits( two digits)

Year digit
1000- First year

2000- Second year

3000- Third year

4000- Fourth year level

5000 – Fifth year

6000- Sixth year



Numbers from 01, 02, 03, …….etc. describes the consequence of 

the course in each requirements

Requirement digit

100- University Requirements

200- College Requirements

300- Department requirements

Course  sequence digits



Example 2 : The detail for course which has the number AN1203 is

AN 1  2  03

Course code

Year

number

Requirement 

number

Course  sequence 



Course No. Course  Title

CE1101 Arabic Language

CE2102 Human Rights

CE1204 Physics

CE2206 Computer science

CE2303 Statics

Example 2



الخطوة الثانية

ية، الجامعة، الكل)تحديد عدد الساعات المعتمدة لكل متطلب

االجبارية ) وكذلك تحديد الساعات المعتمدة (. القسم

لكل متطلب( واالختيارية



Graduation Requirements

Example 2

Minimum 

Accreditation 

criteria

% of credit 

hours
Sum

Elective 

credit 

hours

Requirement 

credit hours
Requirements

10 -15%10.4 %14212University requirements

16 – 22%23.8 %32329College requirements

63 – 74%65.6 %88880Department requirements

100%13413121Total



University Requirements: 14 Credit Hours (12 core  + 2 Elective)

Required courses Elective courses

Course Title Cr. 

hr.

Weekly 

hr.

Course Title Cr. hr. Weekly 

hr.

English language -1 2 2 Human rights 2 2

English language -2 2 2 Ethics and leadership skills 2 2

English language -3 2 2 Culture and university 

behavior

2 2

English language -4 2 2

Democracy 2 2

Arabic 2 2

Total 12 12 2 2



College Requirements : 32 Credit Hours (29 core +3 Elective)

Required courses Elective courses

Course Title Cr. 

hr.

Weekly hr. Course Title Cr. 

hr.

Weekly hr.

Lec. Tut. Lab. Lec. Tut. Lab.

anatomy-1 3 3 1 --- Upper limb 3 3 --- ---

anatomy-2 3 3 1 --- ----- 3 2 --- 3

anatomy-3 3 3 1 --- -------- 1 1 --- ---

Physics-1 4 3 --- 3 2 2 --- ---

Physics-1 4 3 --- 3

Chemistry 4 3 --- 3

Computer Science 3 2 1 3

physiology 3 3 --- ---

histology 2 1 --- 2

29 24 4 14 3



Department Requirements 88 Credit Hours(80 core +8 Elective)

Required courses Elective courses

Course Title Cr. 

hr.

Weekly hr. Course Title Cr. 

hr.

Weekly hr.

Lec. Tut. Lab. Lec. Tut. Lab.

Principles of 

histology

3 3 1 --- 2

Principles of 

biochemistry

3 3 1 --- 2

3 3 --- --- 2

2 --- --- -- 2

3 3 1 --- 2

2

2

2

1 --- --- 3 2

80 8



الخطوة الثالثة

والتي يبين ( شجرة المقررات)اعداد مخطط 

المستويات الدراسية والمقررات الممهدة

(Pre-requisites)



CE1101 CE1208

CE1102 CE3109

CE1103 CE1310

CE1204 CE1311

CE1205 CE1112

CE1206 CE1213

CE1307 CE1214

CE2220

CE2215

CE2219

CE2218

CE2217

CE2216

CE2221

CE2222

CE2224

CE2226

CE2227

CE2223

CE2225

CE2228

CE3378

CE3374

CE3366

CE3329

CE3330

CE3333

CE3338

CE3338CE3368

CE3377

CE3369

CE3367

CE3356

CE3371

CE4353

CE4359

CE4351

CE4355

CE4360

CE4365

CE4361

CE4360

CE4345

CE4347

CE4349

CE4341

CE4347

CE4358

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

Courses Tree



الخطوة الرابعة

مناهج المستويات الدراسية



First Level First semester (hours / week) Pre -

requisites

Code Subject Credits Lec. Tut. Lab.

CE1201 anatomy I 3 3 1 --- None

CE1203 histology I 2 2 1 --- None

CE1104 Democracy 2 2 --- --- None

CE1103 Histology 2 1 --- 3 None

CE1102 Chemistry I 2 2 --- --- None

CE1206 Arabic Language 1 1 -- -- None

CE1208 English language – I 2 2 --- --- None

CE1305 Principles of biochemistry I 3 3 1 --- None

Total 17 16 3 3

Total hour / week 22



First Level second semester (hours / week) Pre -

requisites

Code Subject Credits Lec. Tut. Lab.

CE1220 Anatomy II 3 3 1 --- CE1201

CE1203 ------ 3 2 2 None

CE1104 ------ 2 2 1 --- None

CE1207 histology II 3 2 --- 2 CE1203

CE1103 Human Rights 1 1 --- --- None

CE1102 ------- 3 3 1 --- CE1305

CE1206 Strength of material 2 2 --- --- None

CE1208 Principles of biochemistry II 2 2 1 --- CE1102

Total 19 17 4 4

Total hour / week 25





متطلبات التخرج

مجموع المقررات األساسية واالختيارية المحددة التي تمثل 

متطلبات الجامعة والكلية والتخصص وعلى الطالب اجتيازها 

بنجاح ضمن مدة الدراسة المسموح بها



وحدة التسجيل

يتم تشكيل لجنة لكل مستوى من مستويات الدراسة تسمى وحدة : وحدة التسجيل
تسجيل المستوى الدراسي

:وتكون مسؤولة عن

تسجيل المقررات الدراسية لكل طالب من طلبة المستوى الدراسي-أ

ارشاد الطلبة وتوجيههم وفق أسس وشروط وضوابط نظام المقررات-ب 

تثبيت أسماء مشرفي المقرر-ت 

استالم استمارات تسجيل الطالب على المقررات من المشرفين-ث 

تثبيت الرقم الجامعي الموحد لكل طالب-ج 



مشرف المقرر   Module Co-ordinator

يتم تسمية مشرف أو  منسق  المقرر من تدريسيي القسم العلمي
ليكون مسؤوال عن تصميم وتنفيذ وتقييم المقرر، وقد يكون 

. المنسق هو مدرس المقرر الوحيد

ولكل قسم

مجموعة من المشرفين، ولكل مشرف مجموعة محددة من طلبة 
المستويات الدراسية


