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 طب السية لكلية االخطة الدر 

 في جامعة الشام الخاصة 

Faculty of medicine 

 الفصل األول
 الرسالة والرؤية واألهداف

 رسالة الكلية -1 املادة
إىل التميز يف إعداد اخلريج ذي الكفاءة العالية علمياً يف جامعة الشام اخلاصة تسعى كلية الطب 

وأخالقيًا والقادر على تطوير مهاراته ومعلوماته ابستمرار وفق آخر املعطيات العلمية العاملية، ليضعها يف 
 خدمة تطوير نوعية الرعاية الصحية املقدمة للمواطنني يف اجلمهورية العربية السورية، 

 رؤية الكلية -2املادة 

املتمتعني أبعلى درجات  األطباءإىل ختريج جيل من  الشام اخلاصةيف جامعة  الطبتتطلع كلية 
يف رفع منارة العلم داخل الوطن ومحل امسه خارجه. وأن  اإلسهاماملهنية واألكادميية والقادرين على 

 تدريساً وأحبااثً.لتضاهي اجلامعات العاملية  واإلقليمياحمللي  ينيتكون الكلية رائدة على املستو 
 أهداف الربانمج واخلطة الدراسية: -3 املادة

 :إىلطب يف جامعة الشام اخلاصة البرانمج كلية  يهدف             
رفد اجملتمع أبطباء متمتعني ابخلربات الالزمة لتقدمي أداء مهنيٍّ أخالقييٍّ عايل الكفاءة يضمن رعاية  -أ

يف استيعاب مشاكل اجملتمع الصحية  اإلسهاماملريض األساسية اآلمنة وحتسني نوعية حياته، و 
 واملساعدة يف حلها.

اتباع أساليب التعليم والتعلم احلديثة وتطويرها مبا يضمن قدرة اخلريج على متابعة ختصصه وتعليمه  -ب
 الذايت وتطوير مقدراته ومهاراته املعرفية واملهنية واعتماده على الطب املسند ابلدليل.

يم والتعلم احلديثة وأدواهتا وأتمني مصادر املعرفة والعلم والتدريب ونقلها هتيئة شروط آليات التعل -ج
للطالب مع تنمية مهارات التعلم الذايت واملقدرات الذاتية األخرى مبا يسهم يف اكتساب أسس 

يف  اإلسهامو  كالتالتفكري العلمي واإلبداع وتعزيز قدرة الطالب على التعرف على املش
 مواجهتها.

اطات العلمية والبحثية ورعاية املتحمسني هلا من أعضاء اهليئة التدريسية والطالب تشجيع النش -د
وتوجيهها مبا خيدم اجملتمع ويعزيز رعايته الصحية ونوعية احلياة فيه ويؤمن مواكبة التطورات العلمية 

 يف الطب.
تطوير الكلية وربطها  التعاون مع خمتلف اهليئات الصحية احمللية واإلقليمية والعاملية مبا يسهم يف -ه

 ابلنظام الصحي الوطن والعاملي.

 تقدمي املعارف واملهارات الالزمة لتلبية حاجات الصحة يف اجملتمع. -و

 من القيم األخالقية وضمان حقوق املرضى. وفق مستوى عالٍّ طب الممارسة  -ز
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 م الذايت والتثقيف املستمر.تطوير مهارات القدرة على التعلي  -ح

 جمال املعلوماتية الطبية.تطوير املهارات يف  -ط

 طب.المهنة نكليزية الطبية يف ممارسة إلإتقان استخدام اللغة العربية واللغة ا -ي

تطوير التفكري النقدي، وتعليم النقد املنهجي لألحباث وأصول البحث العلمي، واملشاركة يف نشاطات  -ك
 .املبنية على الدليلالطب حبثية يف جمال الصحة الفموية، وتطوير ممارسة 

 الوقت، والعمل ضمن الفريق. تطوير مهارات تدبري -ل

 :مواصفات الربانمج -4 املادة
 جامعة الشام اخلاصةاجلهة املاحنة:  -أ

 .طب"اليف  دكتور إجازة"اسم اإلجازة املمنوحة:  -ب
 .طبالبرانمج : عنوان الربانمج -ج
 .عشر مستوى )فصول( دراسية ، موزعة على اثنسنوات دراسية ستمدة الربانمج:  -د
دراسي  عاميف كل مقرر أو أكثر هي اللغة العربية، مع تدريس : املستخدمة يف التدريس اللغة -ه

 .من جملس الكلية ويتم حتديد املقرر يف مطلع كل عام دراسي بقرار،نكليزيةإلابللغة ا
 :التعليمية للربانمجاألهداف  -5 املادة

 : اآلتية يتمتع ابلصفات الطبتسعى هذه اخلطة الدراسية إلعداد خريج كلية              
 .ملعاجلة املرضىطبيب من العلوم األساسية والطبية وتطبيقها المعرفة ما يلزم  -أ

 معرفة ابلعلوم السلوكية، وبناء الثقة مع املرضى. -ب

 معرفة جيدة بتدبري املرضى ذوي االحتياجات اخلاصة واملسنني. -ج

 ابلدليل.طب املسند المعرفة متميزة أبساليب البحث العلمي ومبادئ  -د

وضع خطة معاجلة تناسب حالة املريض وتراعي رغباته وظروفه، وإفساح اجملال أمامه لعدة   -ه
 خيارات واضحة السلبيات واإلجيابيات، مع حتديد أولوايت تنفيذ معاجلة شاملة. 

 تطوير التفكري النقدي. -و

 طب وفق مبادئ مكافحة العدوى والسالمة املهنية.الممارسة  -ز
طب املعاصر، واالهتمام ابلنواحي التجميلية، مع الإجناز اإلجراءات السريرية وفق ما توصل إليه  -ح

 سيطرة جيدة على األمل وتدبري القلق عند خمتلف الفئات العمرية.

 طب.الإتقان التدابري الوقائية يف  -ط

 واحرتام حقوق املرضى.رسة املهنة طب وفق مبادئ أخالقية صارمة وااللتزام بقوانني مماالممارسة  -ي

 م الذايت واتباع الدورات وحضور املؤمترات والقراءة يف الدورايت العلمية.القدرة على التعلي  -ك

 نكليزية.إلالتواصل اجليد ابللغة العربية وا -ل

 تدبري الوقت والعمل ضمن فريق متعدد املهام أو االختصاصات. -م

 الفصل الثاين
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 أقسام الكلية ونظام التدريس

 :الكلية واملقررات التابعة هلاأقسام  -6 املادة

تضم كلية الطب يف جامعة الشام اخلاصة األقسام املبينة يف اجلدول أدانه، ويتبع كل قسم املقررات 
  :املبينة جبانبه

 املقررات التابعة للقسم القسم م

1 
قسم التشريح واجلنني 

 والوراثة

 (2)التشريح -(تشريح األطراف( )1) تشريحال -الطيبعلم اجلنني 
 -()تشريح اجلملة العصبية (3) التشريح –)تشريح الرأس والعنق(

 .()تشريح الصدر والبطن( 4التشريح )

2 
قسم النسج والتشريح 

 املرضي

)علم  (2) علم األنسجة -()علم األنسجة العام (1علم األنسجة )
علم  -العام()علم األمراض  (1) علم األمراض -(األنسجة اخلاص

 .()علم األمراض اخلاص (2) األمراض

3 
قسم علم احلياة واألحياء 

 الدقيقة واملناعة

( 2) األحياء الدقيقة-)اجلراثيم والفريوسات( (1)األحياء الدقيقة
 .علم املناعة -)الطفيليات(

4 
قسم الكيمياء والبيولوجيا 

 اجلزيئية

الكيمياء  - (2الكيمياء احليوية الطبية) -(1الكيمياء احليوية الطبية)
 .السريرية

5 
قسم علم وظائف األعضاء 

 )الفيزيولوجيا( واألدوية

علم وظائف  -(1علم وظائف األعضاء )الفيزيولوجيا
 - (3)الفيزيولوجيا 3علم وظائف األعضاء -(2فيزيولوجيا)ال2األعضاء

)علم األدوية  (2) علم األدوية -()علم األدوية العام (1)علم األدوية
 .(اخلاص

6 
التشخيص والعالج قسم 

 الشعاعي والفيزايء الطبية
 .علم األشعة واملعاجلة الشعاعية

 قسم األمراض الباطنة 7

( 2الطب الباطن) -( )األعراض والتشخيص(1الطب الباطن)
( )القلبية الوعائية 3الطب الباطن ) -)اهلضمية وأمراض الدم( 

 -وأمراض الكلية( ( )األمراض العصبية 4الطب الباطن) -والصدرية( 
الطب  -( )أمراض اجلهاز احلركي واألمراض اخلمجية(5الطب الباطن)

الطب -( )الغدد واالستقالب والتغذية والشيخوخة( 6الباطن )
  .النفسي

 قسم اجلراحة 8

( )اجلراحة العامة وجراحة 2اجلراحة ) -( )اجلراحة الصغرى(1اجلراحة )
اجلراحة  -القلبية الوعائية والصدرية(( )اجلراحة 3اجلراحة ) -البطن(

(  )اجلراحة 5اجلراحة ) -( )اجلراحة العصبية والبولية واألطفال(4)
أمراض األذن  -طب الطوارئ والتخدير واإلنعاش -العظمية والتجميل(

 .أمراض العني وجراحتها -وجراحتها  واألنف واحلنجرة
 .(2) أمراض األطفال -(1أمراض األطفال ) قسم األطفال 9

 .أمراض النساء -طب التوليد  قسم التوليد وأمراض النساء 10
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الطب  -الوابئيات واإلحصاء احليوي -الصحة العامة واملهنية قسم طب اجملتمع 11
 .الوقائي وطب األسرة

12 
قسم التعليم الطيب والتدريب 

 السريري
 وآليات وتطويره للمنهاج تيجيرتاالسا التخطيط على يشرف
 .اهب املتعلقة واألنشطة السريري والتدريب والتعلم التعليم

 .الطب الشرعي وعلم السموم قسم الطب الشرعي وعلم السموم 13

14 
قسم أمراض اجللد واألمراض املنتقلة 

 .أمراض اجللد واألمراض املنتقلة ابجلنس ابجلنس

 اختياري( إىل وحدة متطلبات اجلامعة. 2و إلزامي 3تتبع متطلبات اجلامعة ) 15
 النظام التدريسي: -7 املادة

دد العدد الكلي للساعات املعتمدة الواجب اجتيازها تعتمد الكلية نظام الساعات املعتمدة، ويُ  -أ
 منها ،ساعة معتمدة/253/إلمتام مراحل الدراسة واحلصول على الدرجة العلمية مبجموع 

 ىمستو  عشر اثنساعات معتمدة اختيارية، موزعة على /8/والباقي ، إلزاميةساعة معتمدة /245/
إىل املراحل  النظام التدريسي يقسم .أسابيع /8/فصل صيفي اختياري مدته  )فصول دراسية( مع

 اآلتية:

 :املرحلة األوىل: مرحلة العلوم الطبية األساسية وما قبل السريرية -
مدة هذه املرحلة نظاميًا ثالث سنوات )ستة فصول نظامية(، وتتضمن دراسة متطلبات 

درجة الحقاً ابلتفصيل. 
ُ
 اجلامعة ومتطلبات الكلية واألقسام امل

 املرحلة الثانية: مرحلة العلوم السريرية: -
السنتان الرابعة واخلامسة )أربعة فصول نظامية(. وتتم فيها دراسة املقررات  -

 التخصصات السريرية املختلفة )مفصلة الحقاً(. يبدأ يف هذه السريرية يف
ساعة  /20/املرحلة التدريب السريري يف املشايف التعليمية املعتمدة مبا يعادل 

وتتوزع كل سنة مبا أسبوعًا لكل فصل(  16)أسبوعًا  /32/أسبوعية ملدة 
 يتوافق مع الفصلني الدراسيني وحمتوامها من املقررات السريرية.

ملشايف التعليمية السنة السادسة: تقتصر هذه السنة على التدريب السريري يف ا -
)تدريب أسبوعًا  /48/ على مدارساعة أسبوعيًا  /30املعتمدة مبعدل /

 حبسب التوزيع املوضيح الحقاً.مستمر( 
: على الطالب أن جيتاز بنجاح جمموع الساعات املعتمدة املقررة يف متطلبات التخرج -

 13ساعة معتمدة، وتتضمن متطلبات اجلامعة اإللزامية ) /253/الربانمج والبالغة 
ساعات معتمدة( ومتطلبات الكلية  4ساعة معتمدة( متطلبات اجلامعة االختيارية )

 .ساعات معتمدة( 4تيارية )ساعة معتمدة( ومتطلبات الكلية االخ 22اإللزامية )

 طب:الواجلدول اآليت يوضح توزيع اخلطة الدراسية لكلية   -
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 متطلبات اجلامعة -أ
 النسبة ساعة معتمدة املتطلب م
 13 متطلب جامعة إلزامي 1

 4 متطلب جامعة اختياري 2 6,7٪
 17 اجملموع

 متطلبات الكلية -ب
 النسبة ساعة معتمدة املتطلب م
 ٪8,76 22 اإللزاميةكلية المتطلبات  3
 ٪1,6 4 ختياريةاالكلية المتطلبات  3

 ٪10,3 26 اجملموع

 األقساممتطلبات  -ج
 النسبة ساعة معتمدة املتطلب م
 210 اإللزاميةمتطلبات األقسام  3

 210 اجملموع 83٪
 ٪ 100 253 اإلمجايل

 

 : املتطلبات السابقة  -ب
على أي مقرر يمل رقم تسلسلي إال بعد النجاح يف نفس اسم ال ميكن للطالب التسجيل               

املقرر بتسلسل رقمي أدىن، ويف حال الرسوب ميكن أن يسجل بشكل متزامن مع الرقم 
 . التسلسلي األعلى لنفس اسم املقرر

 م واسرتاتيجيات التقومي:طرائق التدريس والتعل   -8 املادة

 طرائق التعلم والتدريس: -أ

 احملاضرة وإعطاء الطالب الفرصة ليتعلم بنفسه.يشرح احملاضر أساسيات  -1
 فسح اجملال إلبداء الرأي واالستفسار والتساؤل. -2

 طرح القضااي العلمية اخلالفية للنقاش.  -3

 طرح أسئلة أو مسائل يتم من خالهلا التأكد من فهم الطالب. -4

 االعتماد على احملاضرات وجلسات العملي وحلقات البحث. -5

 وأفالم فيديو واالنرتنت.   power pointض تقدميية استخدام التقنيات من عرو  -6

 تشجيع حضور الندوات العلمية واملؤمترات. -7

 تعزيز الوظائف املرتبطة بنشاطات خارج الكلية. -8
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 يف جلسااااااات العملااااااي يقااااااوم احملاضاااااار أواًل بعاااااارض العماااااال املطلااااااوب إجنااااااازه بنفسااااااه -9

demonstration .أمام الطالب 

 شرح سبيل جتنبها. اعتماد التعلم من خالل األخطاء و  -10

 وسائل دعم التعلم: -ب

طب ونظام الدراسة اليعطى الطالب مع بداية دراسته يف الكلية كتييب عن برانمج  -1
 واجلامعة.ت وحقوق الطالب وواجباهتم ضمن الكلية االمتحاانو 

 مكتبة مبصادر ورقية والكرتونية. -2

 توفري الكتب اجلامعية والكتب املرجعية. -3

 دور فعال للمرشد األكادميي.  -4

توفري مستلزمات قيام طالب ما قبل التخرج أبحباث علمية واملساعدة على تقدميها يف  -5
 مسابقات ومؤمترات علمية على مستوى اجلامعة أو على النطاق احمللي أو العاملي.

ني توفري إمكانيات التدريب خارج اجلامعة وتقدمي خدمات لفئات خاصة يف اجملتمع كاملسن -6
 اخلاصة.وذوي االحتياجات 

 اسرتاتيجيات التقومي: -ج

: امتحاانت شفهية، وكتابية ابستخدام أسئلة متعددة اخليارات، أو أسئلة أبجوبة قصرية، التقومي -1
وتعزيز األسئلة املرتبطة حبالة سريرية، واألسئلة االستنتاجية اليت تعزز فهم احملتوى، وتقييم وظائف 

 مواصفات معروفة من قبل الطالب.العملي من خالل الئحة 
طب املوحد الال متنح وثيقة التخرج للطالب وال يسمح له ابلتقدم إىل امتحان  :التخرجفحص  -2

الذي تنظمه وزارة التعليم العايل للخرجيني إال بعد النجاح يف امتحان التخرج )امتحان طيب 
 مقرريتم تدريب الطالب عرب و هنائي(، ويضع جملس الكلية شروط وطريقة تنفيذ امتحان التخرج 

كساعة صفرية يف الساعات املعتمدة ويتم إلزام الطالب ابلدوام دي  التحضريي( واليت تع االمتحان)
 .السادسفيها يف الفصل الثاين من املستوى 

 :أييت الدرجات على عناصر التقومي الفصلي وفقاً ملا الدرجات: توزعتوزيع  -3
 

 املقرر

 أعمال الفصل

امتحان نظري 
 هنائي

الدرجة 
 النهائية

 االختبارات
 (2)عدد 

 عملي الفصل

 درجة 
 واجبات العملي

فحص عملي 
 هنائي

 100 80 - - 20 مقرر ليس له عملي -

 100 - 40 60 - مقرر ليس له نظري  -

 100 50 10 30 10 لسريريةاملقررات الطبية ا -

متطلبات اجلامعة  مقررات -
 اليت هلا نظري وعملي

10 20 10 60 100 



 7الصفحة  الخطة الدرسية لكلية الطب البشري -جامعة الشام الخاصة
 

من عالمة أعمال الفصل  ٪25النظري ملن مل يصل على  االمتحانال جيوز دخول  -4
 (.)جمموع أعمال السنة واالختبارات

 نزلةمب Projectميكن ملدرس مقرر نظري ليس له جانب عملي أن يفرض وجود مشروع  -5
جملس القسم شرط موافقة ، بوظيفة عملية للطالب )حلقة حبث، زايرة ميدانية، ... اخل(

 .  تؤخذ من عالمة االختبارات ويعطى هلذا املشروع مقدار عشر درجات ،وجملس الكلية

 ترمز املقررات وفق اآليت: :ترميز املقررات  -9املادة 
العنصر 

 املرمز
عدد 

 اخلاانت
 الرموز املستخدمة

تصنيف 
 املقرر

 ثالثة حروف

RQU متطلب جامعة إلزامي 
MEE متطلب كلية اختياري 
MED متطلب كلية إلزامي 
MER جماين إلزامي ةمتطلب كلي 

 أربعة حروف

RQUE    متطلب جامعة اختياري 
 MERAقسم التشخيص والعالج الشعاعي والفيزايء الطبية 
MEAN قسم التشريح واجلنني والوراثة 
 MEBCقسم الكيمياء والبيولوجيا اجلزيئية 
MEPH )واألدوية قسم علم وظائف األعضاء )الفيزيولوجيا 
MEPA  قسم النسج والتشريح املرضي 
MEPI قسم علم احلياة واألحياء الدقيقة واملناعة 

MECM قسم طب اجملتمع 
MEIM قسم األمراض الباطنة 
MEPD قسم األطفال 
MEGO قسم التوليد وأمراض النساء 
MESR قسم اجلراحة 
MEED قسم التعليم الطيب والتدريب السريري 
MELM  قسم الطب الشرعي والسموم 
MEDV قسم أمراض اجللد واألمراض املنتقلة ابجلنس 

أول حرفان من 
اليسار يرمزان إىل  

 طب الكلية 

 (.11-1الرقم األول إىل اليسار هو رمز املستوى من ) خانتان املستوى
 .(99 -1الرقمني التاليني يعنيان تسلسل املقرر من) خانتان تسلسل املقرر
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 الفصل الثالث
 توزيع الساعات املعتمدة

 توزيع الساعات املعتمدة:  -10 املادة
 ساعة معتمدة(:  17متطلبات اجلامعة  ) -أ

 معتمدة( ةساع 13) : إلزامي -1

 اسم املقرر رمز املقرر
عدد الساعات األسبوعية 

Contact Hours  الساعات
 المعتمدة

 شرط المسبق

 عملي نظري

RQU101 
(    1اللغة اإلنكليزية ) 

English Language (1) 
2 2 3 - 

RQU102 العربية اللغة 
Arabic Language 

2 - 2 - 

RQU103         مهارات احلاسوب
Computer Skills 

2 2 3 - 

RQU207 ( 2اللغة االنكليزية)  
English Language (2) 

 ( 1لغة انكليزية ) 3 2 2

RQU211  ،قومية(ثقافة عامة )وطنية  2 - 2 - 
   13 6 10 المجموع 

  
 ساعات معتمدة(:  4اختياري ) -2 

 رمز املقرر
 عدد الساعات األسبوعية اسم املقرر

Contact Hours  الساعات
 المعتمدة

 شرط المسبق

Subject Name عملي نظري 

RQUE1 2 0 2 علم اإلدارة - 

RQUE2 2 0 2 علم اجتماع - 

RQUE3  2 0 2 العلمياملنطق - 

RQUE4 ( 2اللغة العربية) 2 0 2 - 

RQUE5 2 0 2 علم النفس - 

RQUE6 2 0 2 االقتصاد السوري - 
   12    12 اجملموع:

 ساعات معتمدة( 4اختيار مقررين فقط )

 ساعة معتمدة(: 26متطلبات الكلية ) -ب
 ساعة معتمدة 22متطلبات الكلية اإللزامية:  -1

 املقرراسم  رمز املقرر

 عدد الساعات األسبوعية
Contact Hours  الساعات

 املعتمدة
 متطلبات سابقة

(Prerequisites) نظري 
 عملي

 سريري خمربي

MED 104 
 الفيزايء الطبية

Medical physics 2 2 - 3 - 
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MED 208 الكيمياء العامة والعضوية 
General & Organic Chemistry 

3 2 - 4 - 

MED 106 علم احلياة واخللية 
Biology & Cytology 3 2 - 4 - 

MED 213 علم الوراثة 
Genetics 

2 - - 2 - 

MED 209 
 منهجية البحث والطب املسند ابلدليل
Research Methodology & 

Evidence-Based Medicine 

1 2 - 2 - 

MED 633 مهارات التواصل 
Communication Skills 2 - - 2 - 

MED 630 اتريخ الطب وآدابه 
Medicine History & Ethics 

2 - - 2 - 

MED 953 
 رسالة التخرج

Graduation Project 
- 6 - 3 

ساعة  175اجناز 
 معهتمدة

  22 - 14 15 اجملموع

 ساعات معتمدة 4متطلبات الكلية االختيارية:  -2

 اسم املقرر رمز املقرر

 عدد الساعات األسبوعية
Contact Hours  الساعات

 املعتمدة
 متطلبات سابقة

(Prerequisites) نظري 
 عملي

 سريري خمربي

MEE 1 
 علم املصطلحات الطبية

Medical terminology 
 (2اللغة اإلجنليزية ) 2 - - 2

MEE 2 
 النيظم الصحية

Health systems 2 - - 2 - 

MEE 3 
 اهلندسة الوراثية: مبادئ وتطبيقات

Genetic Engineering: Principles & 

Applications  

2 - - 2 
 الكيمياء-علم الوراثة 

 (2احليوية الطبية )

MEE 4 
 علم النفس السلوكي

Behavioral psychology  
2 - - 2 - 

MEE 5 
 الطب البديل

Alternative medicine 
 (1علم األدوية ) 2 - - 2

MEE 6 
 مهارات حبثية

Research skills 
1 2 - 2 

منهجية البحث والطب 
 املسند ابلدليل

  12 - 2 11 اجملموع
 ساعات معتمدة( 4اختيار مقررين فقط )

 

 ساعة معتمدة(:210متطلبات األقسام ) -ج
 ساعات معتمدة 186األوىل إىل اخلامسة:  من متطلبات أقسام الكلية للسنوات -1

 اسم املقرر رمز املقرر

 عدد الساعات األسبوعية
Contact Hours  الساعات

 املعتمدة
 شرط املسبق

 نظري
 عملي

 سريري خمربي

MEAN 110 
 علم اجلنني الطيب

Medical Embryology 2 2 - 3  

MEAN 105 
 (1التشريح )

Anatomy (1) 
3 2 - 4  
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MEAN 212 
 (2التشريح )

Anatomy (2) 
 (1التشريح ) 4 - 2 3

MEAN 316 
 (3التشريح )

Anatomy (3) 
 (2التشريح ) 4 - 2 3

MEAN 420 
 (4التشريح )

Anatomy (4) 
 (3التشريح ) 4 - 2 3

MEBC 317 ( 1الكيمياء احليوية الطبية) 
Medical Biochemistry (1) 4 2 - 5 الكيمياء العامة والعضوية 

MEBC 421 ( 2الكيمياء احليوية الطبية) 
Medical Biochemistry (2) 4 2 - 5 

الكيمياء احليوية الطبية 
(1) 

MEBC 526 الكيمياء السريرية 
Clinical Biochemistry 2 - - 2 

الكيمياء احليوية الطبية 
(2) 

MEPH 214 ( 1الفيزيولوجيا) 
Physiology (1) 3 2 - 4 - 

MEPH 318 ( 2الفيزيولوجيا) 
Physiology (2) 4 2 - 5 ( 1الفيزيولوجيا) 

MEPH 422  (3)الفيزيولوجيا 
Physiology (3) 4 2 - 5 ( 2الفيزيولوجيا) 

MEPH 529 ( 1علم األدوية ) 
Pharmacology (1) 3 2 - 4 

 (3الفيزيولوجيا )
 (2علم األنسجة )

MEPH 635 ( 2علم األدوية ) 
Pharmacology (2) 3 2 - 4 ( 1علم األدوية) 

MEPA 315 ( 1علم األنسجة) 
Histology (1) 

 واخلليةعلم احلياة  4 - 2 3

MEPA 419 ( 2علم األنسجة) 
Histology (2) 

 (1علم األنسجة ) 4 - 2 3

MEPA 528 ( 1علم األمراض ) 
Pathology (1) 

3 2 - 4 
 (3الفيزيولوجيا )

 (2علم األنسجة )

MEPA 634 ( 2علم األمراض ) 
Pathology (2) 

 (1علم األمراض) 4 - 2 3

MELM 847 
 الطب الشرعي وعلم السموم

Forensic Medicine & 

Toxicology 
 (2علم األمراض) 3 - 2 2

MEBI 423 ( 1األحياء الدقيقة) 
Microbiology1 3 2 - 4 علم احلياة واخللية 

MEBI 527 ( 2األحياء الدقيقة)  
Microbiology2  

 (1األحياء الدقيقة ) 4 - 2 3

MEBI 636 علم املناعة 
Immunology 

 (1)األحياء الدقيقة  2 - - 2

MECM 525 الصحة العامة واملهنية 
Public & occupational health 2 2 - 3 - 

MECM 631 
 الوابئيات واإلحصاء احليوي
Epidemiology & 

Biostatistics 
2 2 - 3 - 

MECM741 الطب الوقائي وطب األسرة 
Preventive & family medicine 

2 - 40 3 - 

MEIM 524 ( 1الطب الباطن) 
Internal Medicine (1) 

2 - - 2 
 (4التشريح )

 (3الفيزيولوجيا )
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MEIM 737 ( 2الطب الباطن) 
Internal Medicine (2) 4 - 80 6 

 (1الطب الباطن )
 (2علم األدوية )

 مهارات التواصل
 (2علم األمراض)

MEIM 842 ( 3الطب الباطن) 
Internal Medicine (3) 

4 - 80 6 

MEIM 948  (4الباطن )الطب 
Internal Medicine (4) 

4 - 80 6 

MEIM 949 ( 5الطب الباطن) 
Internal Medicine (5) 4 - 80 6 

MEIM 1054 ( 6الطب الباطن) 
Internal Medicine (6) 

4 - 80 6 

MEIM 951 الطب النفسي 
Psychiatry 

 (3التشريح ) 3 40 - 2

MEIM 845 
 ابجلنس أمراض اجللد واألمراض املنتقلة

Dermatology & 

Venereal Diseases 
 (2علم األمراض ) 3 40 - 2

MERA 1055 
 األشعة واملعاجلة الشعاعية

Radiology & 

Radiotherapy 
 (3التشريح ) 3 40 - 2

MEPD 738 ( 1أمراض األطفال) 
Pediatrics (1) 3 - 60 4.5 

 (1الطب الباطن )
 (2علم األدوية )

 مهارات التواصل
 (2) األمراضعلم  

MEGO 739 طب التوليد 
Obstetrics 

3 - 60 4.5 

+علم 1الطب الباطن
+مهارات 2االدوية

التواصل + علم 
 2االمراض

MEPD 843 ( 2أمراض األطفال) 
Pediatrics (2) 3 - 80 5 ( 1أمراض األطفال) 

MEGO 1058 أمراض النساء 
Gynecology 

 طب التوليد 4.5 60 - 3

MESR 632 ( 1اجلراحة ) 
Surgery (1)  

 (4التشريح ) 3 - 2 2

MESR 740 ( 2اجلراحة) 
Surgery (2) 

 (1اجلراحة ) 6 80 - 4

MESR 844 ( 3اجلراحة) 
Surgery (3) 

 (1اجلراحة ) 5 80 - 3

MESR 950 ( 4اجلراحة) 
Surgery (4) 3 - 80 5 

 (1اجلراحة )
 (2أمراض األطفال ) 

MESR 1056 ( 5اجلراحة) 
Surgery (5) 

 (1اجلراحة ) 6 80 - 4

MESR 952 أمراض العني وجراحتها 
Ophthalmology 2 - 40 3 ( 3التشريح) 

MESR1057 
 الطوارئ والتخدير واإلنعاش

Emergency, 

Anesthesia & IC 
 (3الفيزيولوجيا ) 4.5 60 - 3

MESR 846 
 أمراض األذن واألنف واحلنجرة

Otorhinolaryngology 2 - 40 3 ( 3التشريح) 
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  186 1280 44 132 اجملموع
 
 
 
 ساعة معتمدة 24أقسام الكلية للسنة السادسة:  متطلبات -2

مقررات السنوات األوىل إىل اخلامسة،  مجيع وتتكون حصرًا من معاودة سريرية دويارة، وجيب على الطالب اجتياز
 اإللزامية واالختيارية، عدا رسالة التخرج، بنجاح قبل بدء املعاودة يف السنة السادسة

 اسم املقرر رمز املقرر

 عدد الساعات األسبوعية
Contact Hours  الساعات

 شرط املسبق املعتمدة
 عملي نظري

 سريري خمربي

MEIM 1159 
 الباطنالطب 

Internal Medicine 
- - 240 6 

مجيع مقررات السنوات األوىل 
إىل اخلامسة، اإللزامية 

عدا رسالة واالختيارية،
 التخرج

MESR 1160 اجلراحة 
Surgery 

- - 200 5 

MEPD 1161 أمراض األطفال 
Pediatrics 

- - 160 4 

MEGO 1162 طب التوليد وأمراض النساء 
Gynecology & obstetrics 

- - 160 4 

MEIM 1163 األمراض اجللدية 
Dermatology 

- - 40 1 

MESR 1164 أمراض األنف واألذن واحلنجرة وجراحتها 
Otorhinolaryngology 

- - 40 1 

MECM 1165 أمراض العني وجراحتها 
Ophthalmology 

- - 40 1 

MESR 1166 الرعاية الصحية األولية 
Primary health care 

- - 40 1 

MESR 1167 

 طب الطوارئ والتخدير واإلنعاش
Emergency, Anesthesia & 

intensive care 

- - 40 1 

  24 960 - - اجملموع
 

ساعة سريرايت = أسبوعان معاودة يف  40أسبوع ) 16ساعة تدريب سريري أسبوعياً ملدة  2.5)*( الساعة املعتمدة = 
 املشفى(
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 الفصل الرابع
 اخلطة االسرتشادية

 اخلطة االسرتشادية توزيع املقررات على الفصول الدراسية:  -11املادة
 املرحلة األوىل: )السنوات األوىل والثانية والثالثة( -أ

 )املستوى األول( :األوىلالسنة  
 نظري املقرر رمز املقرر 

 عملي
 الشرط املسبق معتمدة

 
 سريري خمربي

RQU 101 
 (1انكليزية )لغة 

English Language (1) 
2 2 - 3 -  

RQU 102 
 اللغة العربية

Arabic Language 
2 - - 2 -  

RQU 103 مهارات احلاسوب 
Computer Skills 2 2 - 3 -  

MED 104 الفيزايء الطبية 
Medical physics 

2 2 - 3 - 

 
MEAN105 ( 1التشريح) 

Anatomy (1) 
3 2 - 4 - 

 
MED 106  احلياة واخلليةعلم 

Cytology & Biology 
3 2 - 4 - 

 
MEAN 110 

 علم اجلنني الطيب
Medical Embryology 

2 2 - 3 - 

  22 - 12 16 اجملموع 
  )املستوى الثاين( األوىل:السنة  

 نظري املقرر رمز املقرر
 عملي

 الشرط املسبق معتمدة

 
 سريري خمربي

RQU207 
 

 (2لغة انكليزية )
English Language 2 

 (1لغة انكليزية ) 3 - 2 2

 MED 208 
 

 الكيمياء العامة والعضوية
General & Organic Chemistry 3 2 - 4 -  

MED209 
 

 منهجية البحث والطب املسند ابلدليل
Research Methodolgy& 

Evidence-Based Medicine 

1 2 - 2 - 
 

RQU211 2 - - 2 قومية( -ثقافة عامة )وطنية -  

MEAN212 ( 2التشريح) 
Anatomy (2) 3 2 - 4 ( 1التشريح) 

 
MED 213 علم الوراثة 

Genetics 
2 - - 2 - 

 
MEPH214 

  (1الفيزيولوجيا )
Physiology (1) 

3 2 - 4 - 

 MEE 2 - - 2 متطلب كلية اختياري - 
  23 - 10 18 اجملموع  للفصل الثاين 
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 الثانية:السنة 
 الثالث( )املستوى 
 

 نظري املقرر رمز املقرر
 عملي

 الشرط املسبق معتمدة
 سريري خمربي

MEPA315 
 (1علم األنسجة )

Histology (1) 
 علم احلياة واخللية 4 - 2 3

MEAN316 
 (3التشريح )

Anatomy (3) 
3 2 - 4 

 (2التشريح )
 علم اجلنني الطيب

MEBC317 ( 1الكيمياء احليوية الطبية) 
Medical Biochemistry (1) 

 الكيمياء العامة والعضوية 5 - 2 4

MEPH318 ( 2الفيزيولوجيا( ) 
Physiology (2) 

 (1الفيزيولوجيا ) 5 - 2 4

RQUE 2 - - 2 متطلب جامعة اختياري - 

MEE 2 - - 2 متطلب كلية اختياري - 

  22 - 8 18 اجملموع
 

  الثانية:السنة  
 )املستوى الرابع(

 

 نظري املقرر املقرررمز 
 عملي

 الشرط املسبق معتمدة
 سريري خمربي

MEPA 419 
 (2علم األنسجة )

Histology (2) 
 (1علم األنسجة ) 4 - 2 3

MEAN 420 ( 4التشريح) 
Anatomy (4) 

 (3التشريح ) 4 - 2 3

MEBC 421 
 (2الكيمياء احليوية الطبية )

Medical Biochemistry (2) 4 2 - 5 ( 1الكيمياء احليوية الطبية) 

MEPH 422 
 ( 3الفيزيولوجيا )

 
Physiology (3) 

 (2الفيزيولوجيا ) 5 - 2 4

MEBI 423 
 ( 1األحياء الدقيقة )

Microbiology  
 علم احلياة واخللية 4 - 2 3

  22  10 17 الثاين اجملموع للفصل
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 الثالثة:السنة 
  )املستوى اخلامس(

 نظري املقرر رمز املقرر 
 عملي

 الشرط املسبق معتمدة

 
 سريري خمربي

MEIM524 
 ( 1الطب الباطن )

Internal Medicine (1) 
2 - - 2 

 4التشريح 
  3الفيزيولوجيا  

MECM525 
 الصحة العامة واملهنية

Public & occupational health  2 2 - 3   

MEBC526 الكيمياء السريرية 
Clinical Biochemistry 2 - - 2 

الكيمياء احليوية الطبية 
(2) 

 

MEBI527 
 (2األحياء الدقيقة )

Microbiology  3 2 - 4 ( 1األحياء الدقيقة) 

 
MEPA 528 

 ( 1علم األمراض )
Pathology (1) 

 (3الفيزيولوجيا ) 4 - 2 3
 (2علم األنسجة )

 
MEPH 529 

 ( 1علم األدوية )
Pharmacology (1) 

 (3الفيزيولوجيا ) 4 - 2 3
 (2علم األنسجة )

 RQUE  2 - - 2 اختياريمتطلب جامعة   
  21 - 8 17 اجملموع

  الثالثة:السنة  
 )املستوى السادس(

 نظري املقرر رمز املقرر
 عملي

 الشرط املسبق معتمدة

 
 سريري خمربي

MED630 
 اتريخ الطب وآدابه

Medicine History & Ethics 
2 - - 2  

 
MECM 631 

 الوابئيات واإلحصاء احليوي
Epidemiology & Biostatistics 2 2 - 3   

MESR 632 
 ( 1اجلراحة )

Surgery (1)  
 (4التشريح ) 3 - 2 2

 
MED633 مهارات التواصل 

Communication Skills 2 - - 2  

 
MEPA 634 ( 2علم األمراض ) 

Pathology (2) 
 (1علم األمراض) 4 - 2 3

 
MEPH 635 ( 2علم األدوية ) 

Pharmacology (2) 3 2 - 4 ( 1علم األدوية) 

 
MEBI 636 

 علم املناعة
Immunology 

  (1األحياء الدقيقة ) 2 - - 2
  20  8 16 الثاين اجملموع للفصل
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 املرحلة الثانية: -أ

 )املستوى السابع( السنة الرابعة:

 املقرر رمز املقرر
 نظري
 )سا(

خمرب 
 )سا(

جمموع  التدريب السريري*
الساعات 

 املعتمدة
ساعات  تدريب الفصل الكامل الشرط املسبق

 ساعات أسبوع معتمدة

MEIM 737 
 ( 2الطب الباطن )

Internal Medicine (2) 4 - 
( 1الطب الباطن ) 6 2 80 4

+ 
 +( 2علم األدوية )

 مهارات التواصل+ 
 (2علم األمراض)

MEPD 738 ( 1أمراض األطفال) 
Pediatrics (1) 

3 - 3 60 1.5 4.5 

MEGO 739 طب التوليد 
Obstetrics 

3 - 3 60 1.5 4.5 

MESR 740 ( 2اجلراحة)  
Surgery (2) 

 (1اجلراحة ) 6 2 80 4 - 4

MECM 741 
 الطب الوقائي وطب األسرة
Preventive & family 

medicine 

2 
- 

2 40 1 3  

  24 8 320 16 -   16 اجملموع
 

 )املستوى الثامن( السنة الرابعة

 نظري املقرر رمز املقرر
 )سا(

خمرب 
 )سا(

جمموع  التدريب السريري*
الساعات 

 املعتمدة
ساعات  تدريب الفصل الكامل الشرط املسبق

 ساعات أسبوع معتمدة

MEIM 842 
 (3الطب الباطن )

Internal Medicine (3) 
 (2مثل الطب الباطن ) 6 2 80 4 - 4

MEPD 843 ( 2أمراض األطفال) 
Pediatrics (2) 

 (1أمراض األطفال ) 5 2 80 4 - 3

MESR 844 ( 3اجلراحة ) 
Surgery (3) 

 (1اجلراحة ) 5 2 80 4 - 3

MEDV 845 
أمراض اجللد واألمراض املنتقلة 

 ابجلنس
Dermatology & Venereal 

Diseases 

 (2األمراض )علم  3 1 40 2 - 2

MESR 846 
 أمراض األذن واألنف واحلنجرة
Otorhinolaryngology 

 (3التشريح ) 3 1 40 2 - 2

MELM 847 
 الطب الشرعي وعلم السموم
Forensic Medicine & 

Toxicology 
 (2علم األمراض) 3    2 2

  25 8 320 16 2 16 اجملموع
 

ساعة( وكل أسبوع يعادل نصف  20أسبوعاً والتدريب السريري يف األسبوع الواحد ) 16مدة التدريب خالل الفصل  )*(
 ساعات  8التدريب السريري  املعتمدة يفساعة معتمدة وجمموع الساعات 
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 (السنوات )الرابعة واخلامسة والسادسة املرحلة الثانية: -ب
 )املستوى التاسع( : السنة اخلامسة 

 املقرر املقرررمز 
 نظري
 )سا(

خمرب 
 )سا(

جمموع  التدريب السريري*
الساعات 

 املعتمدة
ساعات  تدريب الفصل الكامل الشرط املسبق

 ساعات أسبوع معتمدة

MEIM948 ( 4الطب الباطن) 
Internal Medicine (4) 

 +( 1الباطن)الطب  6 2 80 4 - 4
 +( 2علم األدوية )

 مهارات التواصل+
 (2علم األمراض)

MEIM949 ( 5الطب الباطن) 
Internal Medicine (5) 

4 - 4 80 2 6 

MESR950 ( 4اجلراحة) 
Surgery (4) 

3 - 4 80 2 5 
 (1اجلراحة )

 (2أمراض األطفال )

MEIM951 الطب النفسي 
Psychiatry 

 (3التشريح ) 3 1 40 2 - 2

MESR952 
 أمراض العني وجراحتها
Ophthalmology 

 (3التشريح ) 3 1 40 2 - 2

MED 953 
 رسالة التخرج

Graduation project 
- 6 - - - 3 

ساعة  175اجناز 
 معتمدة

  26 8 320 16 6 15 اجملموع
 )املستوى العاشر( :السنة اخلامسة

 قررامل رمز املقرر
 نظري
 )سا(

خمرب 
 )سا(

جمموع  التدريب السريري*
الساعات 

 املعتمدة
ساعات  تدريب الفصل الكامل الشرط املسبق

 ساعات أسبوع معتمدة

MEIM 1054 
 (6الطب الباطن )

Internal Medicine (6) 
4 - 4 80 2 6 

 +( 1الطب الباطن)
مهارات  +( 2علم األدوية )

 التواصل+
 (2علم األمراض)

MERA 1055 
 األشعة واملعاجلة الشعاعيةعلم 

Radiology & 

Radiotherapy 

 (3التشريح ) 3 1 40 2 - 2

MESR 1056 ( 5اجلراحة) 
Surgery (5) 

 (1اجلراحة ) 6 2 80 4 - 4

MESR 1057 
طب الطوارئ والتخدير 

 واإلنعاش
Emergency, 

Anesthesia & IC 

 (3الفيزيولوجيا ) 4.5 1.5 60 3 - 3

MEGO 1058 
 أمراض النساء

Gynecology 
 التوليدطب  4.5 1.5 60 3 - 3

  24 8 320 16 - 16 اجملموع
 

يعادل نصف  ساعة( وكل أسبوع  20أسبوعاً والتدريب السريري يف األسبوع الواحد ) 16مدة التدريب خالل الفصل  )*( 
 .ساعات 8التدريب السريري  املعتمدة يفساعة معتمدة وجمموع الساعات 
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 شهراً من التدريب السريري موزعة كما يلي: 11 :السادسة السنة
 

 املقرر رمز املقرر
 عدد األسابيع

 الشرط املسبق

 

 نظري
ساعة  تدريب

 سريري خمربي معتمدة

MEIM 1159 
 الطب الباطن

Internal Medicine 
- - 12 6 

مقررات السنوات 
اخلمس السابقة مجيعها 
 ابستثناء رسالة التخرج

 
 

 

MESR 1160 اجلراحة 
Surgery 

- - 
10 5  

MEPD 1161 األطفال 
Pediatrics 

- - 8 4  

MEGO 1162 طب التوليد وأمراض النساء 
Gynecology & obstetrics 

- - 8 4 

 
MEIM 1163 

 األمراض اجللدية واملنقولة ابجلنس
Dermatology & Venereal 

Diseases  
- - 2 1 

 
MESR 1164  واألذن واحلنجرة وجراحتهاأمراض األنف 

Otorhinolaryngology 
- - 2 1 

 
MESR 1165 أمراض العني وجراحتها 

Ophthalmology 
- - 2 1 

 
MECM 1166 الرعاية الصحية األولية 

Primary health care 
- - 2 1  

MESR 1167 
 طب الطوارئ والتخدير واإلنعاش

Emergency, Anesthesia & 

intensive care 
- - 2 1 

  24 48 - - اجملموع  
  

 30أسبوعاً. عدد ساعات التدريب السريري  48يوجد فصول( خالل  يكون التدريب يف السنة السادسة مستمراً )ال)*( 
 24ساعة ابألسبوع. األسبوع يعادل نصف ساعة معتمدة عدد الساعات املعتمدة خالل فرتة التدريب السريري 

 معتمدة.ساعة 
 ( ساعات معتمدة3) التخرج:رسالة  -12املادة

وتناقش  ،(( من السنة الرابعة8اختيار موضوع رسالة التخرج مع بداية الفصل الثاين )املستوى ) يتم
الرسالة بشكل علن بعد انتهاء السنة اخلامسة حيث تعرض الرسالة على جلنة ثالثية من بينهم 

وتوزع عالمة   معدل السنة اخلامسة، ( درجة وتدخل يف100، وحتسب عالمة الرسالة من )املشرف
 :وفق اآليتالرسالة 

 للمشرف  30٪ -
 )تقدم بشكل سري(  ٪(10) لكل عضو يف اللجنة 20٪ -
 للمناقشة العلنية 50٪ -
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 املقررات      توصيف-رابعاً( 
 Courses Descriptionتوصيف املقررات

 Levelst 1املستوى األول     –السنــــــة األوىل 

 

  

 قاسم:  متطلبات اجلامعة الطب  كليـة
 RQU101 رمز املقرر    (1لغة انكليزية ) اسم املقرر

 2عملي :   2نظري  :   الساعات الفعلية
 - املتطلب السابق   

 السنة الدراسية :    األوىل  1املستوى املقرتح للمقرر:   

 Grammar-translationmethod, the direct method, the audio-lingual method and the طريقة التدريس
communicative method. 

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:
-Textbook (coursebook): Outcomes Pre-intermediate (student book, and workbook)  
2010 HeinleGengage Learning 

 املرجع اإلضايف:  
-Supplementary Material (Vocabulary): Outcomes Pre-intermediate (Vocabulary 
Builder) 2010 HeinleGengage Learning   

  .Students are assessed through  quizzes and final examination االمتحانطريقة 

 املخرجات التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم
Talking about and describing places, Describing tasks of jobs, Introduce negative 
comments, Asking, describing and answering common illnesses, and their symptoms, 
and giving advice and imperatives. Understanding new cultures .  

   Intellectual skills املهارات الذهنية
Linking questions, Providing suggestions,  

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  

 General and transferable skillاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
Comparing issues, Permissions, Making offers, Responding naturally. Communicating 
about core issues such as themselves, friends and study in English Language. 

 مفردات املنهاج
The module is delivered through units with the following titles: Family and friend, 
Shops, Eat, Jobs, Relax, Home, Mind and body, Science and Nature, School and 
University, Places to Stay, Phone. 

 قاسم:  متطلبات اجلامعة الطب البشري كليـة
 RQU102 رمز املقرر    عربيةاللغة ال اسم املقرر

 - املتطلب السابق    -عملي :      2نظري  : الساعات الفعلية
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 :      األوىلالسنة الدراسية   1املستوى املقرتح للمقرر:    

 طريقة التدريس

النشاط التفاعلي الذي يركز على أن  -الطريقة التفاعلية والتكاملية املستفيدة من املنهجني االستقرائي واالستنباطي -
  -املهام املوجهة واملنظمة ضمن جمموعات  -مناظرات ومناقشات مجاعية  -يكون الطالب هو الفاعل يف عملية التعلم 

البحث يف املراجع عن املوضوعات ذات الصلة مبفردات املقرر ومجع املعلومات الالزمة عنها  –شفوية وتقوميها تقدميات 
  وتفعيلها أثناء الدرس.

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:  
 .2004، 3-1مصطفى الغالين: جامع الدروس العربية، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ج

 اإلضايف:املرجع 
  ،2009بديع الزمان اهلمذاين: مقامات بديع الزمان اهلمذاين، بريوت: مؤسسة االنتشار العريب. 
  ،2007إميان البقاعي: األخطاء الشائعة يف اللغة العربية، بريوت: دار الراتب اجلامعية. 
  ،2009سعد رايض: تنمية املهارات اللغوية واللفظية، القاهرة: دار الصحوة. 
  2011احلسن: حنو إتقان الكتابة العلمية ابللغة العربية، دمشق: جممع اللغة العربية، مكي. 

 التحريري النهائي االمتحانالشفوي للوقوف على مستوى اإللقاء و حفظ املعلومات، و  االمتحان االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
واللغة العربية واالستفادة من اللغة يف  الطبمعرفة العالقة بني   -معرفة الضوابط النحوية والصرفية والبالغية  -

 معرفة الشائع من مجاليات اللغة العربية.   -مبا يف ذلك التعريب الطب اختصاص 
 Intellectual skills املهارات الذهنية

القدرة  -القدرة على متييز النصوص األدبية حبسب أزمنها و عصورها  -القدرة على نقد النصوص بوساطة الذهن  -
 على احملاججة الذهنية استناداً إىل تراثنا اللغوي و األديب. 

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
-  

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 كتابة القصة األدبية مبا يسهم يف نقل املعرفة اللغوية و األدبية إىل اآلخرين.

 مفردات املنهاج
الفن  -تطبيقات بالغية وحنوية -فوائد لغوية -نشاط كتايب للطلبة -مناذج من املقاالت عرض وحتليل -املقالة وفنوهنا  

 -الطب البشريفوائد لغوية خبصوص العالقة بني اللغة و  -املقامات -مناذج مسرحية )عرض وحتليل(  -املسرحي
 أخطاء شائعة. -الروايةأنواع  -العصور الشعرية العربية يف مناذج خمتارة

 قاسم: متطلبات اجلامعة الطب البشري كليـة
 RQU103 رمز املقرر    مهارات احلاسوب اسم املقرر
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 2عملي :  2نظري  :  الساعات الفعلية
 - املتطلب السابق   

 السنة الدراسية :   األوىل                 1املستوى املقرتح للمقرر:  

 powerpointالنظري : حماضرات بواسطة عروض تقدميية  التدريسطريقة 
  العملي : مترينات و تدريبات

الكتاب املرجعي 
 للمقرر 

 املرجع املعتمد:
-RakanRazzouk et al:ThePrinciplesofComputer Processing. 5thed, Damascus 

University-2004. 
 املرجع اإلضايف:  

–FayekZaher: Computer Skills. University of Petra-Jordan-2005. 
 – ICDL, V4. 

.ed, Pearson Education Int. 2008thBill Daley: Computers Are Your Future. 9 - 
 ، وأسئلة إبجاابت قصرية. MCQsالنظري: أسئلة متعددة اخليارات   االمتحانطريقة 

 ومقابالت شفهية.العملي: اختبارات عملية على احلاسوب يف املخرب،  

 املخرجات التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
استعمال حزم برجميات اإلنتاج املكتيب مبا معرفة املفاهيم األساسية لتقنية املعلومات و املصطلحات املرتبطة هبا، ومعرفة 

 معرفة الرتميز الرقمي للمعلومات، والتعرف على أنواع شبكات احلاسوب، ، خيدم مسرية الطالب التعليمية والوظيفية
 التعرف على نظم التشغيل و أنواعها

   Intellectual skills املهارات الذهنية
يتم حتفيز األوامر املنطقية اليت استخدمها يف احلاسوب، وتسهيل التعامل مع حزم اإلنتاج املكتيب و توسيع املدارك 

 الذهنية من خالل هذا املقرر.الرايضية 
 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  

القدرة على استعمال و  -التدريب يف خمرب احلاسوب على املهارات التطبيقية املتقدمة الستعمال حزم اإلنتاج املكتيب
 استخدام الشبكات ،. -إنشاء الربيد االلكرتوين

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 القدرة على تصفح االنرتنت و البحث من خالهلا بصورة فعالة.

 مفردات املنهاج
-الرتميز الرقمي للمعلومات–مكوانت برجمة احلاسوب  –مكوانت احلاسوب و نظام التشغيل  –مقدمة عن احلاسوب 

تطبيقات احلواسب و شبكاهتا يف اجملتمع.-أنواع شبكات احلاسوب-الرقمية و الشبكاتمعلومات النقل   

 التشخيص والعالج الشعاعي والفيزايء الطبيةقاسم:  الطب البشري كليـة
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 MERA 104 رمز املقرر        الفيزايء الطبية اسم املقرر

 2: عملي 2 نظري: الساعات الفعلية
 - املتطلب السابق

 االوىلالسنة الدراسية :     1املستوى املقرتح للمقرر: 

 طريقة التدريس
 power pointالنظري : عرض احملاضرة بوساطة العروض التقدميية 

العملي : ينفذ الطالب التجربة أو التمرين املطلوب منه بعد االستعانة ابألملية املوزعة عليه وتوجيهات املشرف على 
  اجللسة العملية . 

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:
edition, 2006 thYoung and Freedman : University Physics by, 12 - 

 املرجع اإلضايف:  
-  John R, Cameron and  Jamse G  : Medical Physics, Skofronick, 1992 

 صرية.قوأسئلة إبجاابت   MCQsامتحان هنائي يف املقرر أبسئلة  ،( quizالنظري: اختبارات ) االمتحانطريقة 
 اختبارات حتريرية + اختبارات شفوية على التجارب الفيزايئية املعطاة.  العملي: 

 التعليميةاملخرجات 

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
شعاعية يف الفاعلية اإل، و لبشريطب االمعرفة فيزايء املواد الواردة  يف التطبيقات السنية، وفيزايء تطبيقات الليزر يف 

)اإليكو( مع  الصدى–ة صوتيوتطبيقاهتا الطبية بعامة .كما يكتسب الطالب املعرفة والفهم يف األمواج ما فوق ال
 تطبيقاهتا  الطبية.
   Intellectual skills املهارات الذهنية
 ربط املعلومات الفيزايئية ابحلاالت السريرية. –التفكري النقدي 

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
عة، جهاز هاز األشجنية، ) الوحدة الس الطب البشريالتدريب على آلية عمل جمموعة من األجهزة املستخدمة يف  

 ربة اينغ. ن خالل جتليزر مقياس طول موجة جهاز ال –التعقيم، التصليب الضوئي، جهاز التقليح، جهاز الرتميل ( 
 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

 لومات املتوفرة.القدرة على حتليل الظواهر الفيزايئية على ضوء املع

 مفردات املنهاج
ب . ودة يف الطارب احلارارة والا الوحدات والقياسات والقوى املطبقاة علاى هيكال اجلسام وداخلاه ماع فيازايء اهليكال البشاري. 

خدمة يف االدوات املساات لوعااائي مااعالطاقااة، والعماال ، والقااوة يف اجلساام. الضااغط والاارئتني والتاانفس. فياازايء النظااام القلاايب ا
 شعاعات يف الطب .القلب واألوعية . فيزايء األسنان . اإل
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 التشريح واجلنني والوراثةقاسم:  الطب البشري كليـة
 MEAN 105 رمز املقرر        (1التشريح ) اسم املقرر

  2عملي : 3: نظري  الساعات الفعلية
 - املتطلب السابق

             السنة الدراسية :   األوىل      1املستوى املقرتح للمقرر:   

 التدريسطريقة 
 power pointالنظري : عرض احملاضرة بوساطة العروض التقدميية 

انة ابألملية املوزعة عليه وتوجيهات املشرف على العملي : ينفذ الطالب التجربة أو التمرين املطلوب منه بعد االستع
 اجللسة العملية .

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .    ملرجع املعتمد:ا
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .املرجع اإلضايف: 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
ئيسة يف ر والنواحي ال صلها،مدخل لدراسة التشريح واملصطلحات، وعظام األطراف وعضالهتا وأوعيتها وأعصاهبا ومفا

 الطرفني العلوي والسفلي، والتشريح السطحي والتطبيقات التصويرية والسريرية.

   Intellectual skills املهارات الذهنية
 .واهليكلف ار العناصر التشريية لألطتسمية  .1
 فاصل.الصدر( واألطرافواملوصف عظام اهليكل احملوري )القحف والعمود الفقري وهيكل  .2
 وتعصيبها.وتصنيفها ومتييز عممها  األطرافوصف شكل ومنشأ ومرتكز عضالت  .3
 ا.ذايهتبيألعقاع حتديد الضفائر العصبية األساسية ومسار األعصاب احمليطية وتوصيف عممها وتوق .4
 السريرية.ة ت األمهياط ذاوحتديد النق لألطرافمفي لوصف الرتوية الشراينية والعود الوريدي والتصريف ال .5

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
 .كل عظمى  لرئيسة عية الصر التشريوحتديد العنا ورمسها وتوجيههاي فلوي والسلمتييز عظام الطرفني الع .1
 .ورمسهاها لمتييز عضالت الطرفني وتصنيفها وحتديد موقعها وتعصبيها ومقارنة عم .2
 وجماوراهتا.متييز أوعية الطرفني عيانياً  وشعاعياً  وحتديد مسارها  .3
 احمليطية.ات األعصاب ر وجماو مسار  ملطرفني وحتديدمتييز الضفائر العصبية  .4
 .نيمتييز حمتوايت النواحي التشريية يف الطرف .5
 .متييز عظام اجلمجمة والتعرف عمى العناصر األساسية لكل عظم .6
 .واألضالع ورمسه الفقراتمتييز أنواع  .7

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .وماتلمعللمعرفة كيفية الوصول _.اإلجيابيةالتفاعل واملشاركة _
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س رأعظاام الا_  يلتشاريح الطارف الساف_  ويلاتشاريح الطارف الع_  مفاهيم عاماة يف التشاريح وتشاريح اهليكال واملفاصال مفردات املنهاج
 الصدر.الفقري وهيكل والعمود 

 واألحياء الدقيقة واملناعة م احلياةقاسم: عل الطب البشري كليـة
 MEBI 106 رمز املقرر        اخلليةو احلياة علم  املقرراسم 

 2عملي :  3نظري  :  الساعات الفعلية
 - املتطلب السابق

 السنة الدراسية :    األوىل                   1املستوى املقرتح للمقرر:    

 طريقة التدريس
 power pointالنظري : عرض احملاضرة بوساطة العروض التقدميية 

العملي : ينفذ الطالب التجربة أو التمرين املطلوب منه بعد االستعانة ابألملية املوزعة عليه وتوجيهات املشرف على 
 اجللسة العملية .

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .  ملرجع املعتمد:ا
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . املرجع اإلضايف:

 أسئلة متعددة اخليارات االمتحانطريقة 

 املخرجات التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
لكتروني ووظائف على مستوى المجهر الضوئي واإل اطليعية النوى وحقيقياتهايدراسة التركيب الدقيق للخال

من نظرية الخلية وتركيب جدار البكتريا والغشاء الخلوي وهيكل الخلية والجهاز الغشائي الداخلي  االعضاء ابتداء  
( كيب الكروموسومات على المستوى الجزيئي )الدنادورة الخلية وتر  حلاوالنواة وتركيبها في مر  ،بكافة تفاصيله

 .النظريةالمحتوى مع  وافقالضوئي والتنفس الخلوي وينفذ العملي بالت تركيبضافة الى تصنيع البروتينات والإ
   Intellectual skills املهارات الذهنية

ي )املتساوي( لاالنقسام االفتيحل راوصف م، ويةلوصف الدارة اخل ،مادة احليةلض املكوانت االساسية لرااستع
MitosisواالنتصايفMeiosis،وي لض املوت اخلرااستعة، ويلعادة الربجمة اخلوإمبادئ اخلالاي اجلذعية  استعراض

( النمو )التكاثر والتطور مراحلوصف  ،حتريرها وطرائقاكتساب الطاقة وحتوالهتا،  استعراضطرائق، املربمج )االستماتة(
ي وااللكرتوين هر ر اجملهمتييز املظ ،يةلخلوية واجلزيئية للشرح البنية اخل ة،فلية املختشرح التقاانت احليو 

خلالاي ر الضوئي واإللكرتوين وشرح وظائف اها يف اجملهرها ومظهوية  وتوصيف بنيتلالعضيات اخلاستعراض،خالايلل
 ة.ربط البنية ابلشكل والوظيف هووظيفت هوبنيت هوي  ومكوانتليكل اخلوصف اهلا، وعضياهتفة لاملخت

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
متييز ، Mitosisاملتساوي( ي )لاالنقسام الفتي لحار ممتييز  ،عداد احملضرات جمهريةوإية لاستخدام اجملهر الضوئي بفاع

البويضات وتشكل  Spermatogenesis، متييزمراحالإلنطافMeiosisاالنتصايفاالنقسام  مراحل
Oogenesis،ر الضوئي هاجمل استخدامة(، يالكلب، الدماغ، لتشريح بعض أعضاء احليواانت )العني، الق إجراء

 هراجمل دة حتتهوية املشالاخل الشرائحف لرسم خمت الضوئي،ر هف اخلالاي حتت اجمللوية ملختلمتييز البنية اخل، بكفاءة
 .االلكرتوين هروية يف اجمللالعضيات واملكتنفات اخلف لمتييز خمت ،الضوئي
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 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .وماتلمعللمعرفة كيفية الوصول _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_

 املنهاجمفردات 

 (، طرائقالنمو )التكاثر والتطور _حتريرها  وطرائقاكتساب الطاقة وحتوالهتا  ة _طرائقويلالدارة اخل _ املكوانت االساسية ملمادة احلية
 _ ويليكل اخلاهل _ اخلصائص العامة النوى،طالئعيات وحقيقيات  خلوية،عموميات  _ ويةلوسائط الدارسة اخل _ويةلالدارسات اخل

 _ اجلسيمات الريبية _ يوليةالشبكة اهل _داب هاأل_ ي لو املركز اخل _ ويةلاالرتباطات اخل _ ويلختصصات الغشاء اخل _ ويلالغالف اخل
 ية.النواة النو _اجلسيمات التأكسدية _ اجلسيمات احلالة  _ت احليوية ااملصور  _ ز غوجليهاج

 والوراثةالتشريح واجلنني قاسم:  الطب البشري كليـة
 MEAN 110 رمز املقرر علم اجلنني الطيب اسم املقرر

 2عملي : 2نظري  :  الساعات الفعلية
 - املتطلب السابق

 االوىلالسنة الدراسية :     1املستوى املقرتح للمقرر: 
 حماضرات نظرية مدعمة بعرض الشرائح عرب احلاسب طريقة التدريس

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 _Ten Cate Oral Histology Bilinugal Editionاملرجع املعتمد: 
 لية ابالتفاق مع اساتذة املادة .يدد من عمادة الكاملرجع اإلضايف: 

 أسئلة متعددة اخليارات االمتحانطريقة 

 املخرجات التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
الدارات التناسلية فتكون األعراس فمراحل التطور اجلنين حىت الوالدة. فضالً ( علم اجلنني العام، ويدرس 1)

( علم اجلنني اخلاص أو علم اجلنني جهازي املرتكز، 2عن دراسة املشيمة واألغشية اجلنينية وعيوب الوالدة؛ و)
ا يكون ذلك ممكناً، وفيه تتم دراسة التطور اجلنين الطبيعي لكل جهاز من أجهزة اجلسم. وستتم اإلشارة، عندم

 إىل ما يساعد على فهم اآللية واملنشأ اجلنين لبعض احلاالت السريرية.
 Intellectual skills  املهارات الذهنية

 التسلسل العلمي لتطور اجلنني
 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  

 على معرفة التطور اجلنينإمكانية متابعة دراسة النسج والتشريح اعتمادا 
 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

 .أتسيس أرضية فهم العلوم األساسية

 مفردات املنهاج
 الفرتة _الفرتة املضغية _واإللقاح والتشطر األعراستشكل _م اجلنني الطيب العام:لاألول: ع اجلزء

 اجلنينية.حقات لامل_اجلنينية 

 ةقيلتطور أجهزة اجلسم وتشوهاهتا اخل_م اجلنني الطيب اخلاص: لاجلزء الثاين: ع 
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 Level  nd2املستوى الثاين    –السنــــــة األوىل 
 قاسم:  متطلبات اجلامعة الطب البشري كليـة

 RQU207 رمز املقرر    (2لغة انكليزية ) اسم املقرر

 2عملي :   2نظري  :  الساعات الفعلية
 (1لغة انكليزية ) املتطلب السابق   

 السنة الدراسية :    األوىل  2املستوى املقرتح للمقرر:    

 طريقة التدريس
 النظري : 

Grammar-translationmethod, the direct method, the audio-lingual method 
and the communicative method.  

املرجعي الكتاب 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:
Textbook (course book): Outcomes Pre-intermediate (student book and 
workbook) 2010 HeinleGengage Learning 

 املرجع اإلضايف:  
Supplementary Material (Vocabulary): Outcomes Pre-intermediate 
(Vocabulary Builder) 2010 HeinleGengage Learning   

  . Students are assessed through quizzes and final examination االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
Describing interesting places, Talking about sports, music, and the weather, 
Talking about how you feel and why , Describing courses, schools, teachers, 
and students, Describing restaurants and explaining what is on a menu, 
Describing houses,flats ….   

   Intellectual skills املهارات الذهنية
 Making natural conversations in common intellectual issues such as music 
and weather,  

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
- 
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 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
Communicating in English language through a wide range of channels 
including social virtual communities -  Extending their resources for 
knowledge and science-  

 مفردات املنهاج

The module is delivered through units with the following titles: My First 
Class, Feelings, Time off, Interests, Working Life, Going Shopping, School 
and Studying, Eating, Houses, Going out, The Natural World,  People I 
know. 

 : الكيمياء والبيولوجيا اجلزئيةقاسم الطب البشري كليـة
 MEBC 208 رمز املقرر        الكيمياء العامة والعضوية اسم املقرر

  2عملي : 3نظري  : الساعات الفعلية
 - املتطلب السابق

 السنة الدراسية :   األوىل                   2املستوى املقرتح للمقرر:     

 طريقة التدريس
 power pointالنظري : عرض احملاضرة بوساطة العروض التقدميية 

العملي : ينفذ الطالب التجربة أو التمرين املطلوب منه بعد االستعانة ابألملية املوزعة عليه وتوجيهات املشرف على 
  اجللسة العملية .

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .    :املرجع اإلضايف

 أسئلة متعددة اخليارات االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
الكيمياء العامة والعضوية املرتبطة مبكوانت املادة احلية والظواهر البيولوجية والطب مبا يف ذلك طرائق القياس مدخل إىل مفاهيم 

فة، ووحداته، ومعرفة الذرات والعناصر واملركبات، ودراسة حاالت املادة )الصلبة والسائلة والغازية(، وأنواع التفاعالت الكيميائية املختل
ري عن تراكيزها، واحلموض واألسس، والتوازن الكيميائي، والنظائر املشعة، وماهية الكيمياء العضوية واملركبات وأنواع احملاليل والتعب

العضوية )احلموض الكربوكسيلية واأللدهيداتوالكيتوانت واألمينات والفينوالتوالكحوالتواإليثرات( من حيث تعريفها وتركيبها 
روابط اليت تدخل يف تركيبها ومصاوغاهتا. كما يركيز اجلانب العملي على معرفة وسائل وخصائصها وتسميتها وتفاعالهتا وأنواع ال

وإجراءات األمان يف خمابر الكيمياء، وكيفية التعامل مع األجهزة واألدوات واملواد الكيميائية، والتطبيقات اخلاصة أبسس املعايرة 
واملواللية والعيارية والوزنية( والكشف عن خمتلف العناصر واملركبات الكيميائية والوحدات الكيميائية والتعبري عن تركيز املادة )املوالرية

 ذات الصلة وخصائصها، وقياس درجة احلموضة والتوازن األيوين.
   Intellectual skills املهارات الذهنية

 تعريف حاالت املادة وأشكاهلا.  .1
 كيز. ا تعريف احملاليل وخواصها الفيزايئية ووحدات الرت  .2
 .شرح بنية الذرة والعالقات الدورية بني العناصر يف اجلدول الدوري احلديث .3
 وموازنتها. اإلرجاع-دةستوضيح تفاعالت األك  .4
 .شرح احلركية الكيميائية والتوازن الكيميائي  .5
 .املركبات العضوية وتوضيح بنيتها استعراض وتصنيف.  .6
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 مركبات العضوية. ل. حتديد اجملموعات الوظيفية ل .7
 ض التفاعالت الكيميائية العضوية.راتعسا .8
 .ان وذات األمهية الطبيةسم اإلنجسشرح املركبات العضوية املوجودة داخل  .9

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
 .فةلخمت برتاكيزوحدات الرتكيز لتحضري احملاليل  واردةاملعايرة احلجمية  إجراء .1
 .وموازنتها اإلرجاع-بتفاعالاتألكسدة إجراءاملعايرة  .2
 .لبةساكشف وحتديد بعض الشوارد املوجبة وال   .3
 السكرايت.كشف وحتديد بعض    .4
 .يةليسكشف وحتديد بعض احلموض الكربوك   .5
 ة.كشف الربوتينات وحتديد احلموض األميني .6

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .وماتلمعللمعرفة كيفية الوصول _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_

 مفردات املنهاج

رة والعالقات الذ بنيةعادن(_ أشبامه–نال معاد –معادن) العناصر: _اابت كيميائية هامة سح_  حاالت املادة وأشكاهلا
الكيميائية والتوازن احلركية _ وموازنتها  إرجاع-دة ستفاعالت أك _ العناصر يف اجلدول الدوري احلديثالدورية بني 
حتديد اجملموعات الوظيفية  _املركبات العضوية وتوضيح بنيتها وتفاعالهتا الكيميائية وتصنيف _ استعراضالكيميائي 

 نسان.م اإلسملركبات العضوية املوجودة داخل جبية لبعض ااألمهية الط _مركبات العضوية لل

 التعليم الطيب والتدريب السريريقاسم:  الطب البشري كليـة
 MEED 209 رمز املقرر        منهجية البحث والطب املسند ابلدليل اسم املقرر

 2عملي :  1نظري  :  الساعات الفعلية
 - املتطلب السابق

 السنة الدراسية :    األوىل                  2املستوى املقرتح للمقرر:    

 يتم حتديده من قبل عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املقرر . النظري :  طريقة التدريس
  يتم حتديده مع اساتذة املقرر . العملي :

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 املرجع اإلضايف:    يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .

 متعددة اخلياراتأسئلة  االمتحانطريقة 

 املخرجات التعليمية
 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  

لمحة  عن نظريات التعلم وأسس التفكير العلمي فضال  عن منهجية البحث العلمي ومفاهيم وأسس وأهمية 
 الطب المسند بالدليل.
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 مقررات متطلبات اجلامعة اإللزامية الطب البشري كلية
 RQU 211 رمز املقرر: ثقافة عامة )وطنية، قومية( اسم املقرر

 ال يوجد املتطلب السابق: -عملي: 2نظري: الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 املستوى املقرتح للمقرر:
2 

 السنة الدراسية:
 األوىل

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 ابلتنسيق مع أستاذ املقرر.، يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةاملرجع املعتمد: 
 ُيدده أستاذ املقرر. املرجع اإلضايف:

 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني40) االمتحانطريقة 
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل60)

 املخرجات التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة والفهم لبعض : Knowledge and understanding املعرفة والفهم
 ألحداث والقضااي السياسية واالقتصادية، احمللية واإلقليمية والعاملية.أهم املراحل التارخيية واملعاصرة لتطور ا

عند االنتهاء من الربانمج سيكون الطالب قادراً على حتليل  :Intellectual skills املهارات الذهنية
 األحداث والقضااي السياسية واالقتصادية الراهنة وفهمها بشكل موضوعي. 

عند االنتهاء من الربانمج سيكون  :Professional and Practical والعمليةاملهارات املهنية 
 الطالب قادراً على االستفادة من معارفه العامة يف استشراف سريورة املتغريات العامة وتوقع اجتاهاهتا.

: سيكون الطالب قادراً General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال 
 على استيعاب املتغريات العامة احمليطة بشكل أفضل مبا يساعده يف وضع الرؤى املهنية بشكل أفضل.

يهدف هذا املقرر ترسيخ الفكر الوطن والقومي السليم والصحيح يف ذهن الطالب وتوعيته فيما يتعلق بفهم  مفردات املنهاج
ة، وذلك من خالل توضيح الفكر السياسي والوطن املتغريات واألحداث احمللية والعربية واإلقليمية والدولي

  skillsGeneral and transferableاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر

 .وماتلمعللمعرفة كيفية الوصول _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_
 

 مفردات املنهاج

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر

 .وماتلمعللمعرفة كيفية الوصول _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_
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واملقاوم لقيادة وإدارة ومؤسسات الدولة يف اجلمهورية العربية السورية، مبا يف ذلك ورؤيتها التحليلية 
واالسرتاتيجية املتعلقة ابملتغريات والتحوالت والتطورات اليت جتري على أرض الواقع، إضافًة إىل توضيح 

للنضال احلزيب والسياسي والفكري والعمل النضايل واملؤسسايت لألحزاب واألجهزة  الصريورة التارخيية
واملنظمات السياسية واحلكومية، منذ االستقالل، مروراً بثورة الثامن من آذار واحلركة التصحيحية وحىت 

 التاريخ املعاصر.  
 
 

 قسم التشريح واجلنني والوراثةقاسم:  الطب البشري كليـة
 MEAN212 رمز املقرر        تشريح الرأس والعنق / 2التشريح  املقرراسم 

 2:عملي  3نظري  : الساعات الفعلية
 1التشريح  املتطلب السابق

 السنة الدراسية:   األوىل                  2املستوى املقرتح للمقرر:   

 يتم حتديده من قبل عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املقرر . النظري :  طريقة التدريس
   يتم حتديده مع اساتذة املقرر . العملي :

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 املرجع اإلضايف:   يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .

 أسئلة متعددة اخليارات االمتحانطريقة 

 املخرجات التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
والعنق، ونواحي الوجه والرأس والعنق ومثلثات العنق، وعضالت الرأس والعنق وأوعيتهما وأعصاهبما تشريح عظام الرأس 

ومفاصلهما، واألذن والعني، واألنف والفم والبلعوم واحلنجرة والغدة الدرقية والغدد جارات الدرق، والتشريح السطحي 
 والتطبيقات التصويرية والسريرية.

  ctual skillsIntelle الذهنيةاملهارات 
وصف مفاصل  ها،ا وتعصيبلها ومتييز عمهس والعنق وتصنيفرأوصف شكل ومنشأ ومرتكز عضالت ال والعنق:الرأس
عصاب القحفية والشوكية وتذكر وصف القسم احمليطي لأل ها،وتعصيب لعابية وجماوراهتاالوالعنق ووصف الغدد  الرأس

والعنق وحتديد  سأللر مفي لراينية والعود الوريدي والنزح الوصف الرتوية الش ،بفحص األعصاب السريري هاا وربطلهعم
 ية السريرية مهالنقاط ذات األ

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
متييز  ،احمتوايهتوحتديد فةلثات العنق املختلمتييز نواحي ومث ،اها بوظيفتها وربط توضعهس والعنق ورمسرأحتديد عضالت ال

 .عني ولألذنلة و العناصر املكونة لالعناصر التشريية األساسي
 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .وماتلمعللمعرفة كيفية الوصول _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_
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 مفردات املنهاج
تشريح أوعية _عابية لتشريح الغدد ال _ س والعنقرأومفاصل ال لفافات وعضالتتشريح والعنق _س رأجلزء األول: الا

 .الرأس والعنقوالوجهتشريح نواحي _ الرأس والعنقوأعصاب 

 التشريح واجلنني والوراثةقاسم:  الطب البشري كليـة
 MEAN213 رمز املقرر        الوراثةعلم  اسم املقرر

 -عملي :  2نظري  : الساعات الفعلية
 - املتطلب السابق

 السنة الدراسية :     األوىل                   2املستوى املقرتح للمقرر:    
 power pointالنظري : حماضرات تقدم على هيئة شرائح  بطريقة  طريقة التدريس

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:  يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .  
 املرجع اإلضايف:   يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .

 اراتنظري: أسئلة متعددة اخلي االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

  understandingKnowledge andاملعرفة والفهم  
بالمكونات الوراثية وبنية الصبغيات ومفاهيم علم الوراثة واالرتباط المورثي والخريطة الوراثية. تعريف الطالب 

ثم دراسة الوراثة التقليدية )المندلية أو األمراض الوراثية وحيدة المورثة( والوراثة متعددة العوامل والمتقدرية 
 وذاتها العددية والبنيوية. والمرتبطة بالجنس والخلوية بما تتضمنه من دراسة الصبغيات وشذ

   Intellectual skills املهارات الذهنية
 .الوراثيةشرح طبيعة املادة  .1
 .الوراثيةوانتساخ املادة  فتضاع فوص .2
 .شرح التعبري املورثي واصطناع الربوتينات .3
 شرح ضبط النشاط املورثي. .4
 .راتاملورثة وحتديد الطفف وص .5
 املندليةواالالمندلية.ض مبادئ الوارثة ااستعر  .6
 ض مبادئ الوارثة املناعية.ار استع .7
 .ثية )اجملني(راالذخرية الو  يللحت .8
 .النامجة عنها واالضطراابتالصبغيات والزيوغ الصبغية البشرية  فتوصي .9

 مبادئ الوارثة السرطانية والدوائية. استعراض .10
 املورثة الواحدة. استعراضاضطراابت .11
 .الوراثيةالعائليةرسم الشجرة   .12
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 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .وماتلمعللمعرفة كيفية الوصول _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_

 مفردات املنهاج
ت الصبغيا _والدارسة اجلزيئية  االختبارااتلوراثية_مبادئ الوارثة املندليةوالالمندلية _ أساسيات البيولوجيا اجلزيئية

 ة.الوارثة السرطانية والدوائي _ الوارثة املناعية _ الشائعة األمراضالوراثية_ الصبغية( االضطراابتوأمارضها )

 علم وظائف األعضاء )الفيزيولوجيا( واألدوية :قاسم الطب البشري كليـة
 MEPH 214 رمز املقرر        (1الفيزيولوجيا ) اسم املقرر

 2عملي : 3نظري  : الساعات الفعلية
 - املتطلب السابق

 السنة الدراسية:      األوىل                   2املستوى املقرتح للمقرر:   

 حتديده من قبل عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املقرر .يتم النظري :  طريقة التدريس
  يتم حتديده مع اساتذة املقرر . العملي :

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:  يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .  
 املرجع اإلضايف:   يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .

 أسئلة متعددة اخليارات االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
دراسة كمون الغشاء وكمون الفعل والتوزيع الشاردي داخل وخارج اخللية يف حاليت الراحة والعمل يف اآللياف العضلية 
والعصبية، ودراسة اجلهاز العصيب الذايت بفرعيه وبنيته ووظائفه على أجهزة اجلسم املختلفة واإلشراف املركزي عليهما. 

ركية واإلفرازية واضراابهتا، ووظائف التغذية، ودراسة جهاز الدم، ودور ودراسة اجلهاز اهلضمي وبنيته ووظائفه احل
السائل داخل اخللوي وخارج اخللوي واملصورة الدموية وتركيبها والتوازن بينهما ودور اخلالاي وآلية التخثر واإلرقاء 

 واضطراابهتما. واضطراابهتا. فضاًل عن دور اجلهاز اللمفي واملناعة 
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 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:   
 ى العروة املعوية املعزولةلجتربة ع إبجراءحتري احلركية املعوية ه _ يلفة املؤثرة عليب الطبيعي والعوامل املختلحتري النظم الق

_  الطبيعية عند اإلنسان بلصوات القأصغاء إ قياس الضغط الشرايين و _ قياس وظائف التنفس عند اإلنسان _
اشة الكرايت هشحتري  _ يتيا السريريةمهحتري الزمر الدموية وأ ه _رابئي وتفسري مكوانتهب الكلء ختطيط القار إج

 ثر.قياس زمن النزف والتخ _احلمر 

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املقرراملعرفة والفهم ملوضوعات _
 .وماتلمعللمعرفة كيفية الوصول _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_

 عة.فيزيولوجيا الدم واملنا _فيزيولوجيا التنفس _ ضم فيزيولوجيا اهل _ نراب والدو لولوجيا القفيزي مفردات املنهاج

 احلياةعلوم :قاسم الطب البشري كليـة
 DEBL215 رمز املقرر        علم اإلحصاء احليوي اسم املقرر

  -عملي :  1نظري  : الساعات الفعلية
 - املتطلب السابق

 األوىلالسنة الدراسية:       2املستوى املقرتح للمقرر:   

 ، مسائل ليحلها الطالب. Power Pointالنظري : حماضرات  طريقة التدريس
 -العملي : 

الكتاب املرجعي 
 للمقرر 

 املرجع املعتمد:
- Weintraub, Douglass , Gillings : Biostats, Data-analysis for Dental Health Care  
      professionals . Cavco Pub, 2008 .  

 املرجع اإلضايف:  
- Jay S. Kim And Ronald J. Daily: Biostatistics for Oral Healthcare. 1sted,  

Blackwell, 2008.  
 قصرية إبجاابت، وأسئلة   MCQsنظري هنائي: أسئلة متعددة اخليارات  االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
الطب معرفة مبادئ اإلحصاء احليوي، ومعرفة التحاليل اإلحصائية األساسية اليت يتاجها البحث العلمي يف جمال 



 35الصفحة  الخطة الدرسية لكلية الطب البشري -جامعة الشام الخاصة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Level  rd3املستوى الثالث  –السنــــــة الثانية 
 

 . البشري

   Intellectual skills املهارات الذهنية
 إجياد التحليل اإلحصائي املناسب للمشكلة املطروحة، ، التدقيق يف البياانت، تقييم املعلومات.

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
-  

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 القدرة على حتليل البياانت وتفسريها وعرضها حاسوبيا. 

 مفردات املنهاج

بشكل عام وكيفية عرض وتوصيف نتائج األحباث العلمية من خالل تفسري االختبارات  اإلحصاءمبادىء علم  -  
األحصائية املناسبة، اإلحصاء الوصفي، عرض البياانت برسوم بيانية وخمططات، العينات، التحاليل اإلحصائية 

نتائج من خالل وكيفية استخدامه لتحليل ال SSPSإلجياد العالقة بني متغريين، الربانمج األحصائي اخلاص 
 التعريف ابالختبارات االحصائية املختلفة وفائدة كيفية استخدام كل اختبار.

 النسج والتشريح املرضيقاسم:  الطب البشري كليـة
 MEPA 315 رمز املقرر        علم األنسجة العام(1علم األنسجة ) اسم املقرر

 3نظري  :   الساعات الفعلية
 علم احلياة واخللية املتطلب السابق عملي

 الثانيةالسنة الدراسية:    3املستوى املقرتح:     -سريري:  2خمربي:

 power pointالنظري : حماضرات  طريقة التدريس
 العملي : شرح عملي تفصيلي لطريقة استعمال كل مادة و مناذج  لإليضاح

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 املرجع اإلضايف:    يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .

 خليارات ، أسئلة إبجاابت قصرية النظري: أسئلة متعددة ا االمتحانطريقة 
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املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
ويهتم مبفهوم النسيج والعناصر املكونة له وبتصنيف األنسجة وأتقلم اخللية مع التبدالت احمليطة مبا يف ذلك املوت 
اخللوي. مث يدرس تصنيف األنسجة مع التعريف واخلصائص العامة واألمناط املختلفة والوظائف اخلاصة لكليٍّ من 

 ج الظهاري والضام والشحمي والغضرويف والعظمي والعضلي والعصيب والدم والغدد الصم.النسي
   Intellectual skills املهارات الذهنية

 
 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  

 
 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

 

  املنهاجمفردات 

 تشريح واجلنني والوراثةقاسم: ال الطب البشري كليـة
 MEAN316 رمز املقرر        تشريح اجلملة العصبية(3التشريح ) اسم املقرر
الساعات 

 3نظري  :  الفعلية
 ( + علم اجلنني الطيب2التشريح ) املتطلب السابق عملي

 السنة الدراسية:       الثانية                   3املستوى املقرتح للمقرر:      -سريري:  2خمربي: 
 زضري بعض املواضيع من قبل الطالب، حت  power pointالنظري : شرائح     طريقة التدريس

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:   يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 املرجع اإلضايف:  يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .

 النظري: أسئلة متعددة اخليارات وأسئلة قصرية متنوعة. االمتحانطريقة 
 العملي: 

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  املخرجات 
البين، وجذع الدماغ املتضمن الدماغ املتوسط واجلسر والنخاع املتطاول )البصلة( واملخيخ تشريح الدماغ وأقسامه املتمثلة ابملخ والدماغ 
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ونوى األعصاب القحفية، والعمود الفقري، والنخاع الشوكي والسبل الصاعدة والنازلة، واجلهاز البطين والسائل الدماغي الشوكي واجليوب  التعليمية
 ، والتشريح السطحي والتطبيقات التصويرية والسريرية.الوريدية السحائية، وتروية الدماغ والنخاع الشوكي

  Intellectual skills الذهنيةاملهارات 
دماغ واملادة البيضاء وحتديد لوصف وجوه الدماغ  ووصف النوى القاعدية ل :اجلزء الثاين: اجلهاز العصيب املركزي و أعضاء احلواس

متييز  ه،واتصاالتجماوراته اد  وحتديد هأسفل امل-ادهحتت امل-ادهامل-اده: فوق املهوصف الدماغ البين بكل أجازئ ،اهووظيفت ااتصاالهت
وصف السبل الصاعدة  ،اا وتوقع نتائج أذايهتها ووظيفتهاألعصاب القحفية والشوكية ونوايت األعصاب يف جذع الدماغ وتذكر مسار 

 هوارتباطات هوأقسام هوصف جذع الدماغ  واملخيخ  وحتديد بنيت ،اهذيتا وتوقع نتائج أهووظيفت هاوالنازلة يف الدماغ والنخاع وحتديد توضع
كي واستنتاج و دماغ  وجذع الدماغ والنخاع الشلوصف الرتوية الشراينية  والعود الوريدي ل ه،از العصيب الذايت وحتديد مكوانتهووصف اجل

وصف حدود  ،السريرية هايتمهالدماغي الشوكي  وحتديد أاز البطين  والسائل هوصف السحااي و اجل ،عقابيل االنسدادات الشراينية
وربط ذلك  هاتعصيبو وحمتوايت جوف احلجاج ومعرفة طبقات العني ومكوانت  وخصائص كل طبقة وحتديد عمل عضالت العني 

 ن.ومعرفة البىن التشريية املسؤولة عن السمع وعن التواز  هاكيب األذن أبقسامرا وصف حمتوايت وت ،ابلسريرايت

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
متييز الوجوه اخلارجية والشقوق  ،امةحتديد املوقع التشريي السطحي والعميق لألعصاب والشاريني واألوردة وحتديد النقاط السريرية اهل

 لىالتعرف ع ف،ى قاعدة القحلى جذع الدماغ وعلا عهمتييز األعصاب القحفية وحتديد مواقع ،اهدماغ ورمسلواألثالم والتالفيف الرئيسية ل
 ،ى السحاايلومتييز اجليوب الوريدية ع ،وشعاعياً  للدماغ عيانياً متييز الرتوية الشراينية والعود الوريدي  ،مخيخ وجذع الدماغلر اخلارجي لهاملظ

متييز أقسام النخاع  ،ورمسياً  ى الرسوم والصور الشعاعية عيانياً لوع ،فةلاغية ابملستوايت املختى املقاطع الدملحتديد العناصر الرئيسية ع
 .الشوكي ورسم مقطع مفصل يف النخاع

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .والدارسةى التحميل لالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .وماتلمعللمعرفة كيفية الوصول _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_

 الصادرة والواردةائي والدماغ البين والطرق هتشريح الدماغ اإلنتوأعضاء احلواس _اجلزء الثاين: اجلهاز العصيب املركزي  مفردات املنهاج
أعضاء _ البطين والسحاايز هااجل_ جذع الدماغ _ الشوكي الذايت والنخاعاز العصيب هاجلة _مة الوعائيجمع اجلم
 .احلواس

 الكيمياء والبيولوجيا اجلزئيةقاسم:  الطب البشري كليـة
 MEBC 317 رمز املقرر        (1الكيمياء احليوية الطبية ) اسم املقرر
الساعات 

 4: نظري الفعلية
 الكيمياء العامة والعضوية املتطلب السابق عملي

 السنة الدراسية:     الثانية                    3املستوى املقرتح للمقرر :     -سريري: 2 خمربي:

 .النظري : حماضرات عروض تقدميية  طريقة التدريس
  العملي : أوال شرح عملي لطريقة استعمال كل مادة و مناذج  لإليضاح مث تطبيق عملي يف املخرب.

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:    يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .    املرجع اإلضايف: 

 النظري: أسئلة متعددة اخليارات ، أسئلة إبجاابت قصرية . االمتحانطريقة 
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املخرجات 
 التعليمية

  and understandingKnowledgeاملعرفة والفهم  
تعريف الكيمياء احليوية وشرح عالقتها ابلطب والعلوم األساسية األخرى. ودراسة مكوانت املادة احلية الكيميائية 
)املاء والسكرايت والشحميات واحلموض األمينية والربوتينات واحلموض النووية والفيتامينات واملعادن واإلنزميات 

وتصنيفها وخصائصها وتفاعالهتا وطرائق فصلها ومعايراهتا ووظائفها. ودراسة سوائل اجلسم واهلرموانت( وتركيبها 
 البيولوجية ومكوانهتا الكيميائية.

   Intellectual skills املهارات الذهنية
 اضعالقةالكيمياءالحيويةبالطبعر است .1
 .ضأهميتهالحيويةفيالجسمراماء،واستعلوصفوتحديدالصفاتالكيميائيةوالفيزيائيةل .2
 .وتحديدأهميتهافياألنظمةالحيوية pH تعريفال .3
 .تعريفوتصنيفالحموضاألمينيةوشرحصفاتهاالكيميائيةوالفيزيائية .4
 .ةالرتباطالبنيةبالوظيفةلضأمثار عواستالمختلفةللبروتيناتتعريفوتحديدالبنى .5
 .تعريفوتصنيفوشرحالصفاتالفيزيائيةوالكيميائيةوالوظائفالحيويةلكلمنالبروتيناتوالسكرياتوالشحميات .6
 .هاوالعواماللمؤثرةفيهالعمتعريفاألنزيمات،وتحديدآلية .7
 .المعادنوالفيتاميناتووظيفتهافيالجسمالحياستعراض  .8
 .هالمعالهرموناتفيجسماإلنسانتبعا لتركيبهاوآليةاستعراض  .9

 .شرحاصطناعالحموضالنوويةوآلياتتقويضها .10

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
 (Ca- Na) شواردلتالمرضيةلار يمعايرةوتفسيرالتغ–التشخيصيةتهتالمرضيةلسكرالدموأهميار يمعايرةوتفسيرالتغ

 ALP , SGPT تالمرضيةلبعضاالنزيماتار يمعايرةوتفسيرالتغ_ (K-P) تالمرضيةلشواردار يمعايرةوتفسيرالتغ_
LDH,_تالمرضيةحمضالبولار يمعايرةوتفسيرالتغ_بروتيناتلتالمرضيةلار يمعايرةوتفسيرالتغ. 

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .وماتلمعللمعرفة كيفية الوصول _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_

 الهرمونات_الفيتاميناتم _الدسمالشحو _ ت األنزيماالبروتيناتالسكريات _  –الشوارد،المعادن،الماء مفردات املنهاج
 لحموضالنوويةا _

 علم وظائف األعضاء الفيزيولوجيا و األدويةقاسم:  الطب البشري كليـة
 MEPH318 رمز املقرر        (2الفيزيولوجيا ) املقرراسم 

 4: نظري الساعات الفعلية
 (1الفيزيولوجيا ) املتطلب السابق عملي

 السنة الدراسية : الثانية                   3املستوى املقرتح للمقرر:   2سريري: 4خمربي:
 power pointالنظري : حماضرات  طريقة التدريس



 39الصفحة  الخطة الدرسية لكلية الطب البشري -جامعة الشام الخاصة
 

 
 
 

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .  
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .     املرجع اإلضايف: 

 النظري: أسئلة متعددة اخليارات وأسئلة إبجاابت قصرية . االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
ودراسة الضغط الدموي الطبيعي دراسة اجلهاز القليب الوعائي )وصفه ووظائف عضلة القلب واألوعية الدموية 

واالضطراابت ذات الصلة. وفيزيولوجيا الكلية ودراسة عملها يف تشكيل البول ووظيفتها يف إعادة امتصاص 
السوائل ودورها يف التوازن احلامضي القلوي واالضطراابت ذات الصلة. ودراسة اجلهاز التنفسي ووظائفه والتبادل 

 لفة ومنحن تفارق االكسجني واالضطراابت ذات الصلة.الغازي والوظائف التنفسية املخت
  skills Intellectual الذهنيةاملهارات 

بك اعمل املش ةشرح آلي ،املخططة وامللساءضليةالع العصبية األليافف ااأللي كمون العمل يف  آلية نشوءشرح 
 ةاحلسي يف املستقبالتمن الفعل انشوء ك ةشرح آلي ،الذايت ز العصيبااجله عمل ووظيفةة شرح آلي ة،والنواقل العصبي

ت اوتنظيم احلرك آلية تكاملشرح  ة،زلاالن احلركية والسبلرة ااإلش آلية نشوءشرح  ،عدةاالسبل الص يف اهلونق
الغدي  احملور العصيب ةشرح آلي ة،صاعمل احلواس اخل ةشرح آلي الفكرية العليا،ئف اشرح الوظ ،ةاإلرادية والالإرادي

 ةشرح آلي ،سعمل غدة البنكراي ةشرح آلي ،ارت الدرقوجة عمل الغدة الدرقي ةشرح آلي ة،مياعمل الغدة النخ ةوآلي
ب ااالستتب يفلية تفسري دور الك ،ز البويلااجله  ةبوظيف ةالبني ةقالشرح ع ،ثرياز التكاعمل غدة الكظر واجله

 امضي.ردي واحلاالش
 and Practical Professionalوالعملية: املهارات املهنية 

ي ر حت احليوي واملناعي،احلمل  تاختبارا ةإجراءجترب،تى احليواانلوالعوامل املؤثرة به ع ضلةالعصب والع ة حمضردارس
 ي لدىاحلركء الفحص ار إج، ناإلنسا عند ي أبنواعهاملختلفةاحلسء الفحص راإج، ناعند اإلنسة ت الوتريااملنعكس

 ة.القحفيب افحص األعص ،نااإلنس
 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .وماتلمعللمعرفة كيفية الوصول _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_

 مفردات املنهاج
 ،فيزيولوجيا اجلهاز البويل ،فيزيولوجيا الغدد الصم ،فيزيولوجيا العضالت ،فيزيولوجيا اجلهاز العصيب واحلواس

 (.فيزيولوجيا التكاثر )اجلهاز التكاثري الذكري واألنثوي

 النسج والتشريح املرضيقاسم:  الطب البشري كليـة
 MEPA 419 رمز املقرر        علم األنسجة اخلاص /( 2علم األنسجة ) اسم املقرر

 3: نظري الساعات الفعلية
 (1علم األنسجة ) املتطلب السابق عملي

 الثانيةالدراسية:السنة  4املستوى املقرتح للمقرر: -سريري:  2خمربي: 
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 power pointالنظري : حماضرات  طريقة التدريس

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 املرجع اإلضايف:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .

 أسئلة متعددة اخليارات االمتحانطريقة 

 املخرجات التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
البىن النسيجية الوظيفية املتخصصة لكلي من أجهزة اجلسم املختلفة وبُناها التشريية والوظيفية ويُعىن بدراسة 

ومكوانهتا اخلاصة، ويشمل ذلك أجهزة الدوران واهلضم والتنفس والبول والتناسل واحلواس )اجللد وملحقاته، 
 واألذن والعني(.

  Intellectual skills الذهنيةاملهارات 
فة يف اجلسم )وعائي لزة املختهف األعضاء واألجلالنسيجية الطبيعية ملختف البنية وص

حقات لد وامللاجل األنثوي،ي لالتناس الذكري،ي لالتناس قليب،املناعي،التنفسي،اهلضمي،البويل،
وعالقة التباينات البنيوية  لألعضاء،السمات البنيوية النسيجية املميزة  اجللدية،العني،واألذن(، وصف

ف أنسجة لرية الدقيقة يف خمتهوية اجمللوصف مكوانت البنية اخل ،زةلألعضاء واألجهفات الوظيفية ابالختال
زة هف األجالربط بني وظائ ،البنية واملكوانت النسيجية وشكل ووظيفةالربط بني البنية اجلزيئية  ،األعضاء

ذات البيولوجية ض الشذو رااستع ة،النسيجيبنية لل الوظيفي لألعضاء  استناداً  تفسري التباين  ،اهفة  وببنيتلاملخت
 ة.فلى بنية ووظيفة األعضاء املختلا عاهتاجلزئية وأتثري 

 and Practical Professionalوالعملية: املهارات املهنية 
 ر الضوئي.هوضوح بني أنسجة األعضاء حتت اجملالتمييز ب .1
 ف األعضاء.لية يف خمتوانت النسيجف املكلمتييز خمت .2
 .يالضوئحتت اجملري  املشاهدةالنسيجية  الشرائحف لرسم خمت .3

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .وماتلمعللمعرفة كيفية الوصول _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_

 مفردات املنهاج
 ،از البويلهاجل ،از التنفسهج ،ضماز اهلهج ،مفاويةلمفاوي واألعضاء اللالنسيج ال ، الوعائيليباز القهاجل
 .األذن ،العني ،ديةلحقات اجللد وامللاجل ،ي األنثويلاز التناسهاجل ،ي الذكريلاز التناسهاجل

 التشريح واجلنني والوراثةقاسم:  الطب البشري كليـة
 MEAN 420 رمز املقرر        (/تشريح الصدر والبطن4التشريح ) اسم املقرر

 3: نظري الساعات الفعلية
 (3التشريح ) املتطلب السابق عملي

 الثانيةالسنة الدراسية :     4املستوى املقرتح للمقرر:  -سريري: 2خمربي: 
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 حماضرات نظرية مدعمة بعرض الشرائح عرب احلاسب طريقة التدريس

املرجعي الكتاب 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 .يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .    املرجع اإلضايف:

 أسئلة متعددة اخليارات االمتحانطريقة 

 املخرجات التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
هيكل الصدر وجدرانه والعضالت واألوعية واألعصاب ، واملنصف واجلنبتان والرئتان والقلب واألوعية الكبرية واحلجاب. والبطن 
)جدرانه والربيتوان، وأقسام األمعاء، والكبد واملعثكلة، والكليتان واحلالبان، والغداتن الكظريتان، والتعصيب(. واحلوض وجدرانه 

القناة الشرجية، واملبيضان والبوقان والرحم، والقناة األسهرية واملوثة(، واألعصاب. والعجان واألعضاء واألحشاء )املستقيم و 
 التناسلية اخلارجية. فضالً عن التشريح السطحي والتطبيقات التصويرية والسريرية.

  Intellectual skills الذهنيةاملهارات 
للصدر وصف التشريح السطحي  ،ا(هتار واملريء والغدة الدرقية وجا واحلنجرة البلعومف األنف والفم وأحشاء العنق )وصف أجوا

ا هب يف جوف الصدر وعالقتلحتديد توضع الرئتني والق ،ية يف الفحص السريريمهوالتامور وحتديد النقاط ذات األاجلنب  ووصف
 ،السريرية هايتمهالضعيفة وشرح أ هنقاطجدار البطن األمامي وحتديد  وصف ه،ب وصماماتلتوعية القابألحشاء املنصفية ووصف 

وصف التشريح الوصفي  ،األحشاء البطنية واحلوضية فيها وحتديدجماوراتفة واألحشاء املتوضعة لوصف نواحي البطن املخت
يف البطن  هلصفاق )الربيتوان( وشرح امتداداتوصف ا ،السريرية هيتمهشرح أو  واجلهازيكبد وتعريف الدروان البايب لواجلارحي ل

نية والعود الوريدي وصف الرتوية الشراي ،از البويلهت اجلافي ووصف أقسام وجماور لجدار البطن اخل تراكيبحتديد  ،واحلوض
ي لدى لاز التناسهف بنية األعضاء احلوضية واجلووصاحلوض  جدرانحتديد  ،مفي لألحشاء واألعضاء املدروسةللوالتصريف ا

 .الذكر واألنثى
 and Practical Professionalوالعملية: املهارات املهنية 

الصدر وجدار البطن  حتديد عضالت جدار واحلنجرة ورمسها،عوم لييز العناصر األساسية جلويف البحتديد عناصر جوف األنف ومت
  وداخلياً ومتييزب خارجياً لحتديد عناصر الق ،اهى وجوه الرئتني ورمسلمة يف املنتصف وعهمتييز العناصر امل ها،ا وأوعيتومتييز أعصاهب

وجماورات األحشاء واألعضاء يف املسكنني فوق الكولون وحتت  حتديد موقع هه،يف جوف الصدر ورسم وجو  هوتوضع هتوعيت
ى لوالتعرف عية يف احلوض والعجان احلوض ومتييز العناصر التشري جدرانحتديد عناصر  ،وشعاعياً  ا عيانياً هترويت الكولون ومتييز

حتديد العناصر األساسية  ها،وشعاعياً ورمسفة عيانياً لى مقاطع عرضية مبستوايت خمتلمتييز عناصر الصدر والبطن ع ،اهترويت
 .نق والصدر والبطن واحلوضلعاد حمتوايت النواحي التشريية لشريح السطحي وتعدلتل

 erable skillsGeneral and transfاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .وماتلمعللمعرفة كيفية الوصول _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_

 وض.تشريح احل ،تشريح البطن ،تشريح الصدر ،س والعنقأر تشريح أحشاء ال مفردات املنهاج

 الكيمياء والبيولوجيا اجلزيئيةقاسم:  الطب البشري كليـة
 MEBC 421 رمز املقرر        (2الكيمياء احليوية الطبية ) اسم املقرر
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 4نظري  :  الساعات الفعلية
 (1الكيمياء احليوية الطبية ) املتطلب السابق عملي

 الثانيةالسنة الدراسية :     4: املستوى املقرتح للمقرر -سريري: 2خمربي:

 حماضرات نظرية مدعمة بعرض الشرائح عرب احلاسب التدريسطريقة 

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 املرجع اإلضايف:    يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .

 أسئلة متعددة اخليارات االمتحانطريقة 

 املخرجات التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
لتنفسية اكريبس والسلسلة   ها ودورةحرائكدراسة االستقالب ومفاهيمه وطرائق دراسته، والطاقة واألكسدة البيولوجية )توليد الطاقة و 

 ض النووية )مبا يفت واحلمو يوتيداوالربوتينات والنوكلوالفسفتةاألكسدية(، واستقالب السكرايت والشحميات واحلموض األمينية 
جسام سمية واستقالب األت نزع الفاعالذلك التعبري اجلين والبيولوجيا اجلزيئية وتقنياهتا وتطبيقاهتا(، وتكامل االستقالب، وت

ملرافقة ااحلاالت املرضية و الستقالب ايف  األجنبية بيولوجياً واالستقالب يف األمعاء الغليظة. هذا فضالً عن التعرف على أسس اخللل
 وظائف األعضاء يف ختباراتطها ابله. ُيضاف إىل ذلك طرائق معايرة املكوانت الكيميائية احليوية وأسسها والتعامل معها ورب

 اجلسم.
   Intellectual skills  املهارات الذهنية

 ته. اثر هوتنظيمهوأتلحتديدمفهوماالستقالبوسب .1
 .سديةةالتنفسيةاملتقدرية،والفسفرةالتأكلسليمون،االكسدةالبيولوجية،السلقةمحضاللضحرااستع .2
 .ضاستقالبكلمنالسكرايت،الربوتينات،والشحمياتوطرقتنظيمهارااستع .3
 .ةلوصفتكامالالستقالبفيدورةتغذيةكام .4
 .وبولينااتملناعيةلغلضالبنيةالكيميائيةلرااستع .5
 .ةاملتممةووظيفتهالضبنيةمجرااستع .6
 .مسيتهاةوإزالستقالهباا او Xenobiotics اال) الغريبة (االجنبيةوادتعدادامل .7

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
 .SGPT,SGOT,ALP اتحليويةاملرضيةلبعضأنزميااتلكبداري عايرةفيالدم،وتفسريالتغم .1
 .كرايتينني،البولة :اتحليويةاملرضيةلوظائفالكميةاري معايرةفيالدم،وتفسريالتغ .2
 .لعصيدةالشراينيةبوالالقأبمراض،والكولسرتولفيالدموعالقتهماLDH ا اتملرضيةألنزميالاري سةالتغامعايرةودر  .3
 .اتملرضيةحلمضالبولفيالدم،وتفسريالنتائجوعالقتهامعداءالنقرساري سةالتغامعايرةودر  .4
 .الريقانبأنواعريوبينالدموعالقةذلكلاتحليويةاملرضيةلبياري معايرةوتفسريالتغ .5
 .هابتسكرالدموعالقةذلكبالداءالسكريواختالطاتار طاتحليويةاملرضيةالضاري معايرةوتفسريالتغ .6
 .اتحليويةاملرضيةملكمورفيالسائاللدماغيالشوكياري معايرةوتفسريالتغ .7
 (.(Stripsا استعمااللالنتائجبول،وتفسري لكشفوحتميالملكواناتلكيميائيةاحليويةل .8

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .وماتلمعللمعرفة كيفية الوصول .           _التفاعل واملشاركة اإلجيابية_
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 مفردات املنهاج

 ةحوالالستقالابملتوسطلنظرةشام_ ةالتنفسيةوالفسفرةالتأكسديةلسلالس_ االكسدةاحليوية_ATP دورال:احليويةلطاقةا
 استحدااثلسكر_يكوجنيللغاستقالاب_ التحماللسكريوأكسدةمحضالبريوفيك_A قةمحضامليمونوتقويضاالستيلتميملح_
 حموضالدمسةللناعاحليوياالصط_ استقالابلشحميااتلغذائية_ توزاهلكسسبياللبنتوزفوسفاتوالسبالالخرىالستقالاب_
 استقالابحلموضالدمسةغرياملشبعةوااليكوسانوئيدات_ تكوين،وتقويضالكيتون،احلماضالكيتوين :اكسدةاحلموضالدمسة_
إفراغه هو لاصطناعالكولسرتول،نق_ الربوتينااتلدمسةالبالمسية: نقاللشحمياتوختزينها_ يسروالتوالشحميااتلسفينغوئيةلاستقالابالسيلغ_
 كامالالستقالبوتزويدالنسجبالوقود_ت

 علم وظائف األعضاء الفيزيولوجيا و األدوية قاسم:  الطب البشري كليـة
 MEPH422 رمز املقرر        (3لفيزيولوجيا )ا اسم املقرر

 4: نظري الساعات الفعلية
 (2الفيزيولوجيا ) املتطلب السابق عملي

 الثانيةالسنة الدراسية:         4:للمقرراملستوى املقرتح  -سريري: 2خمربي: 
  power pointالنظري : حماضرات  طريقة التدريس

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .  
 املرجع اإلضايف:      يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .

 أسئلة متعددة اخليارات  االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
دراسة األنسجة القابلة لالستثارة وأنواع العضالت )امللساء واملخططة وعضلة القلب( وآلية تقلصها واضطراابهتا، 

وآلية النقل العصيب واملشابك واملستقبالت احلسية واملنعكسات اجلهاز العصيب احمليطي واملركزي وبنية األلياف العصبية 
املختلفة ودور احلبل الشوكي يف النقل العصيب واملنعكسات الشوكية ودور جذع الدماغ وقشر الدماغ والعقد القاعدية 

املهاد ودور القشر واملخيخ والذاكرة، والنوم واجلهاز اللميب والوطاء؛ واحلواس )آلية الرؤية والسمع والشم والتذوق و 
 احلسي والرتابطي( وجهاز الغدد الصم واهلرموانت ووظائفها واالضطراابت ذات الصلة.

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .وماتلمعللمعرفة كيفية الوصول _.اإلجيابيةالتفاعل واملشاركة _

 مفردات املنهاج
فيزيولوجيا  ،فيزيولوجيا اجلهاز البويل ،فيزيولوجيا الغدد الصم ،فيزيولوجيا العضالت ،فيزيولوجيا اجلهاز العصيب واحلواس

 (.التكاثر )اجلهاز التكاثري الذكري واألنثوي
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 واألحياء الدقيقة واملناعةعلم احلياة قاسم:  الطب البشري كليـة
اسم 
 MEBI423 رمز املقرر        ( /اجلراثيم والفريوسات1األحياء الدقيقة ) املقرر

الساعات 
 3نظري  : الفعلية

 علم احلياة واخللية املتطلب السابق عملي
 الثانيةالسنة الدراسية:       4املستوى املقرتح للمقرر:  -سريري:  2خمربي:

طريقة 
 التدريس

 PowerPointحماضرات -النظري : 

الكتاب 
املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 املرجع اإلضايف:    يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .

طريقة 
 االمتحان

 أسئلة متعددة اخليارات 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
وطرائق تسببها  ،يئزيولوجي والكيمياينشاط الفالتكاثر و النمو و الق رائوطمن حيث البنية الطبية  راثيماجل صائصدراسة عامة خلمن خالل  مراض البشر اخلمجية اجلرثومية والفريوسيةلجراثيم والفريوسات الطبية أبلفهم العالقة الوثيقة 

كما يدرس الطالب الفريوسات وتوصيف تركيبها وتعداد خصائصها األساسية وأسس التصنيف   ق احلد والوقاية منها.ائطر و ليات حدوثها وانتقاهلا آمراض و لعديد من األهايف ادور و  وكيفية أتثري املضادات احليوية عليها. ،مراضابأل
دى اإلنسان: طرائق العدوى واألعراض السريرية توى اخللوي والتضاعف الفريوسي وطرائق إبطال فعالية الفريوسات وطرائق عزل الفريوسات وتشخيص األمراض الفريوسية واألمخاج الفريوسية لالفريوسي واإلمراضية الفريوسية على املس

 ضادة للفريوسات وتوضيح آليات أتثريها.والوقاية والوابئيات والرتكيبات املستخدمة يف اللقاحات وأهم اللقاحات الفريوسية واألدوية امل
   Intellectual skills املهارات الذهنية

راثيم ثيةالرئيسيةفياجلراضاملكواناتلو استعر ، االطبيعيةاجلرثوميةوحتديدأماكنوجودهاوأمهأنواعهاوفوائدهاار لو عريفالف، تيةووصفبنيتهاالدقيقةوتوضيحصفاهتاذااتألمهيةاملرضيةوشروطنموهاوتكاثرهالثيموالفريوسااتلطبيةوحتديدصفاهتاالشكار تعريفاجل
الصنعي )اللقاحات(، وميةوالفريوسيةوتوضيحآليااتلتمنيععضويةفياألمخاجاجلرثلضاآلليااتملناعيةلار ستعا، ضآلياهتاار عوستأاضيةمر إلاباضيةاجلرثوميةوالفريوسيةوحتديدالبنىواملنتجاتذااتلعالقةمر تعريفاإل، انتقاهلارائقوالفريوساتوط

، الفيزايئيةوالكيميائيةاملستخدمةرائق تعريفالتعقيموالتطهريوتعدادالط،ملستخدمةرائق األساسيةفيالتشخيصاملخربيلألمخاجاجلرثوميةوالفريوسيةوأمهالطاملراحالتعداد
 .االنتقالوالتشخيصاملخربيواملعاجلةوالوقايةمنهاطرائقضالتيتسببهاوتوضيحاضيةواألشكااللسريريةلألمر ار إلموالفريوسااتلطبيةالشائعةوشرحاآلليااتجلراثيميةوالزرعيةلحتديدالصفااتلشك،اثيموالفريوساتوشرحاآلليااتلرئيسيةلتأثريهاومقاومتهار عريفمضادااتجلت

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
 قواعدالسالمةالعامةوالتعميمااتملتبعةفيمخرباألحياءالدقيقةمعرفة  .1
 استخداماجملهرالضوئيبشكلصحيحفيفحصالعينااتجلرثومية .2
 إعدادلطاخةجرثوميةومتوينهاومتييزاألشكاالجلرثومية .3
 التعقيموالتطهريوتطبيقبعضهاطرائق  متييز .4
 .ىاألوساطالزرعيةالشائعةلءالزرعاجلرثوميمنعينةمرضيةعار جواضأوساطالزرعالشائعةاالستخداموطريقةحتضريها،ار عاست .5
 وجمهرايً اً وصفنتائجالزرعاجلرثوميعياني .6
 .الطبيةالشائعةراثيمىالصفااتلزرعيةواجملهريةألمهاجللعالتعرف .7
 اتلكيميائيةاحليويةالتفريقيةلبعضاألنواعاجلرثوميةراءبعضاالختباإجرا .8
 صاداتللمتييزاختبارالتحسساجلرثومي .9

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 وماتلمعللمعرفة كيفية الوصول ، التفاعل واملشاركة اإلجيابية، ى التحميل والدارسةلالقدرة ع، املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر

مفردات 
 املنهاج

 .مالفريوساتلع.ثيمالسريرياجلراملع.يمالعامعلم اجلراث
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 level  th5امساملستوى اخل – لثةــــــة الثاالسن
 

 مراض الباطنيةقاسم: األ الطب البشري كليـة

 MEIM524 رمز املقرر        (/األعراضوالتشخيص1الطب الباطن ) اسم املقرر

 - عملي : 2: نظري الساعات الفعلية
 3الفيزيولوجيا +  4التشريح  املتطلب السابق

 الثالثةالسنة الدراسية:       5املستوى املقرتح للمقرر:    
 power pointالنظري : حماضرات  طريقة التدريس

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 ابالتفاق مع اساتذة املادة .املرجع اإلضايف:    يدد من عمادة الكلية 

 خليارات و أسئلة إبجاابت قصرية. النظري: أسئلة متعددة ا االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
كاألمل والوهن يعترب هذا املقرر مدخالً إىل الطب الداخلي السريري، حيث يتم استعراض األعراض العامة لألمراض  

والزلة التنفسية ونقص الوزن اخل... مث األعراض اخلاصة بكل مجلة )هضمية، قلبية، صدرية...( مع أسس 
االستجواب السريري واحملاكمة للوصول إىل تشخيص تفريقي، مث كيفية االستعانة ابلوسائل التشخيصية كاملخرب 

 واألشعة بشكل منطقي للوصول إىل التشخيص الصحيح.
   Intellectual skills املهارات الذهنية
 النفسيمبافيهااملريض (املرضىشرحخطوامتقاربة

، فأجهزةاجلسملضوالعالماتفيمختراتوصيفاألع،اًمنأخذالقصةاملرضيةوانتهاًءابلفحصالسريريءبد)
راض استع،شرحخطوااتلفحصالسريريلكافةأجهزةاجلسم،رحخطواأتخذالقصةاملرضيةش

، فاملوجودااتلسريريةاملرضيةللمختالتشخيصالتفريقي
 .تفسرياملوجودااتملرضيةوالوصوإللىتشخيصأولياستناداًإلىالقصةاملرضيةوالفحصالسريري

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
، ةوهادفةومفيدةوذاتعالقةابلشكوأىواحلالةالسريريةلمفصة،دقيقة،للقيامبأخذقصةسريريةشاما

، القيامبفحصسريريكاملودقيقوشاملومفصيللكافةأجهزةاجلسم
م، اجلسمتييزاملوجودااتلطبيعيةواملرضيةاخلاصةبفحصكلجهازمنأجهزة

، )..اتلتنفساالضغطالشرايين،النبضاحمليطيوالسباتيوالوداجي،عددمر )فسريموجودااتلعالمااتحليويةت
 .إعدادحالةسريريةوتقدميهابشكلمنهجي،يتصنيفوتفسريموجودااتلفحصالسريريبشكلمفيدفيوضعالتشخيصالبدئ

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 ) ديدةعلىحاالجت (التطبيق.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 . وماتلمعلمعرفةكيفيةأخذقصةسريريةوالوصولل_.يل والدارسةلى التحلالقدرة ع_
 . أخالقيااتلعمالملهن_

، ضوالتشخيصلجهازالتنفسوالثديار عاأل، بيالوعائيلجهازالقلضوالتشخيصلااألعر ، مبادئمقاربةاملريضوأخذالقصةالسريريةوالفحصالعام مفردات املنهاج
راض ضوالتشخيصفياألمااألعر ، الدمراض ضوالتشخيصفيأمية، األعراضالكماضوالتشخيصفيأمر األعر ، ضوالتشخيصلجهازاهلضمار عأل
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، جهازالعصيبلضوالتشخيصلار ، األعضالغددار مضوالتشخيصفيأااألعر ، الروماتيزمية
 .ضاخلمجيةراضوالتشخيصفياألمار عاأل،ضالنفسيةراضوالتشخيصفياألماألعرا

 طب اجملتمعقاسم:   الطب البشري كليـة
 MECM525 رمز املقرر        الصحة العامة واملهنية اسم املقرر

 2نظري: الساعات الفعلية
 - املتطلب السابق عملي

 لثةنة الدراسية:  الثاالس 5املستوى املقرتح للمقرر:   -سريري: 2خمربي:
 power pointالنظري: حماضرات  طريقة التدريس

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:    يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 املرجع اإلضايف:   يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .

 اخليارات وأسئلة إبجاابت قصرية. النظري: أسئلة متعددة االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
ذلك مفاهيم الصحة واملرض وحمدداهتا ومفاهيم تعزيز تعريف الطالب ابملفاهيم األساسية لعلم الصحة العامة مبا يف 

الصحة. كذا تعريف الطالب بدور البيئة واملخاطر البيئية على الصحة وأمهية املواضيع املتعلقة جبودة املاء واهلواء 
هلادفة حلماية والغذاء. كما يهدف املقرر إىل تعريف الطالب ابملبادىء الرئيسة لعلم اإلدارة الصحية، وابلطرائق العملية ا

العاملني يف خمتلف املهن العامة واخلاصة من خماطرهاواالختطارات املرتبطة هبا وأسس التدبري والوقاية من اإلصاابت 
 على مستوى اإلسعاف األويل والرعاية الصحية األساسية.

   Intellectual skills املهارات الذهنية
، صحةلاتلرئيسةلار شتعريفاملؤ ، عمومالصحةالعامةمبافيهمفاهيمالصحةواملرضوحمدداهتاومفاهيمتعزيزالصحةئ شرمحباد

سااتلوابئرامتييزأمناطالد،ومالصحةالعامةلويةفيعامالوابئياتومبادئهاألساسيةوتطبيقاهتفيمجااللصحةالعامةكوهنحجرالز لعريفعت
، يةوحماسنومساوئكلمنها

، ضالساريةوغريالساريةوالوقايةمنهاوفيمجااللعماللسريريرايمجاملكافحةاألممالوابئياتفلضتطبيقاتعااستعر 
ماإلدارةالصحيةوالسيالضاملبادائلرئيسةلعااستعر ،ىالصحةلشرمحفاهيمصحةالبيئةومفاهيمتقييماخلطرالبيئيوأمهاملخاطرالبيئيةع

 .ىالصحةلوكيةوأثرهاعلوماالجتماعيةوالسلعلمناقشةاملبادائلرئيسةل، سااتلصحية
 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  

 (الرتابطحسامبقاييس، ) واالنتشارالوقوع (املراضةحسامبقاييس، اتلصحيةالرئيسةار شحساابملؤ 
، فةبشكلمبسطللوابئيةحسباألهدافاملختالدراسااتتصميم، )اخلطرالنسبيونسبةاألرجحية

 .اتلتشخيصيةاراحساابحلساسيةوالنوعيةوالقيمالتنبؤيةلالختب، لوابئيةالدراسااتكلمناقشةمصادراخلطأفيت
 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

 ) ديدةعلىحاالجت (_التطبيق.     املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 _تنمية مهارات التواصل. .يل والدارسةلى التحلالقدرة ع_
 اإلجيابية.    التفاعل واملشاركة _           احملاكمةفيالشأانلصحي_
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 مفردات املنهاج

  استخدامالوابئيات_ مقاييسالصحةواملرض_ مفاهيمالصحةواملرضوحمدداهتا_ مفاهيمالصحةوالصحةالعامة
 الوابئياتوالصحةالعامةوالوقايةمناملرض_ سااتلوابئيةاطرقالدر بية _السبلوابئياتومفاهيمائمباد_ أداةرئيسةفيالصحةالعامةك
 ضغريالساريةامااتلوابئياتفيمكافحةاألمر ااستخد_ ضالساريةرااستخدامااتلوابئياتفيمكافحةاألم_
 مفاهيمالسياسااتلصحيةوالتخطيطالصحي_ يمصحةالبيئةوتقييماخلطرالبيئي_مفاه استخدامااتلوابئياتفيالطبالسريري_
 .ىالصحةلعكيةوأثرهالو والسةوماالجتماعيلعللاملبادائلرئيسة_

 الكيمياء البيولوجيا اجلزيئيةقاسم:  الطب البشري كليـة
اسم 
 MEBC526 رمز املقرر        الكيمياء السريرية املقرر

الساعات 
 - عملي : 2نظري  :  الفعلية

 2الكيمياء احليوية الطبية  املتطلب السابق
 الثالثةالسنة الدراسية :      5املستوى املقرتح للمقرر:    

طريقة 
 التدريس

  ، حلقات نقاش   power pointالنظري : حماضرات بطريقة 

الكتاب 
املرجعي 

 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 . املرجع اإلضايف:      يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة

طريقة 
 االمتحان

 متعددة اخليارات مع أسئلة قصرية.أسئلة نظرية 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
اخلاصة ابلعمر طلب التحاليل املخربية الكيميائية احليوية وتفسريها، والتعامل مع العينات، واختبارات وظائف األعضاء والغدد املختلفة، واالختبارات 

 واحلمل، وبعض االختبارات النوعية.
   Intellectual skills املهارات الذهنية

، اهنتائجوتفسري حالةالسريريةللاتلكيميائيةاحليويةاملناسبةار اباالختبلط، اتلكيميائيةاحليويةاضاالختبار ار عواستمةفيالكيمياءالسريريةهشرحاملبادئوالتعاريفامل
ثة...(، اخلبااب،املناعة،هااللت(مةهاملضاافيتشخيصبعضاألمر وانزمياهتيةقياسربوتينااتلبالزمامهأتوضيح

ها، تشخيصةفياتملفيدار ااالختبوعرضواملغنيزيوماباتستقالابلسكرايتوالشحمياتوالربوتينااتلشحميةواحلديدوالبورفرييناتوالبوريناتوالكالسيوموالفوسفاتار ضطالقةرافاتلكيميائيةاحليويةاملاتعدادالتغري 
بها تصيضالتيار مزةفياجلسموتشخيصاألهواألجفيتقييموظائفبعضاألعضاءوالغددسهم تاتلكيميائيةاحليويةالتيار باتعداداالخت

، ازالعصبياملركزيهجلراض ايةفحصالسائاللدماغيالشوكيفيتشخيصبعضأممهأشرح، ةلكأمثبيالوعائيوغدةالدرقلالقاز هواجلضميهليةوالسبياللمعأخذالكبدوالك
 اتلكيميائيةاملفرتضار ااالختبحتديد، ألساسيا-مفيتقييمتوازانملاءوشواردالصوديوموالبواتسيوموالتوازانحلمضيهتساتلكيميائيةاحليويةالتيار بااالختوصف
ها ئار إجوتوقيتها اختيار توضيحسببس،املمار افياحلاالاتلسريريةالشائعةالتيتصادفالطبيبطلبه

 .يةالكيمياءاملرضيةفيحاالختاصةكسوءالتغذيةوالطفولةواحلملوالشيخوخةمهأشرح،ومتابعةسريهجهوعالافيتشخيصاملرضفائدهتدىاوحتديدمهوتفسري عرفةالنتائجاملتوقعةوم
 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .وماتلمعللمعرفة كيفية الوصول .           _واملشاركة اإلجيابيةالتفاعل _
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مفردات 
 املنهاج

 .اتلكيميائيةالسريريةار االختبا .1
 .استقالابلربوتينات .2
 .فياجملااللطيبها استخدام :األنزميات .3
 .استقالابلسكرايت .4
 .استقالابلشحمياتوالربوتينااتلشحمية .5
 .اتلدمزاوي،غالالقاستقالابملاءوالشوارد،التوازانحلمضي .6
 .يدةالفيتاميناتهلز استقالابملعادن،املعادان .7
 .زةاجلسمهوأجفأعضاءلملختالكيمياءاملرضيةوالسريرية .8

 علم احلياة واألحياء الدقيقة واملناعةقسم :  الطب البشري كليـة
 MEBI527 رمز املقرر        (/ الطفيليات2األحياء الدقيقة ) اسم املقرر

 3 نظري  : الساعات الفعلية
 (1األحياء الدقيقة ) املتطلب السابق عملي

 لثةالسنة الدراسية:     الثا 5املستوى املقرتح للمقرر:    -سريري: 2خمربي:
  ر توضيحية وأفالم فيديو تعليمية.مع صو  Power pointالنظري : حماضرات  طريقة التدريس

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 املرجع اإلضايف:    يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .

 خليارات مع أسئلة أبجوبة قصرية. النظري: أسئلة متعددة ا االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

  and understandingKnowledgeاملعرفة والفهم  
اخلالاي وحيدة اخللية وجمهرية احلجم ومتعددة )نواعها أنسان و ات املرضية لإلبسبكأحد املالطفيليات  التعرف على 
اليت تكون تلك نواع الطفيليات اليت تنتشر يف املنطقة و أب اً الطب ملم بلاطويهدف املقرر إىل جعل . (وكبرية احلجم

 هاوعالج هاوتشخيص هاعراضأو  تهمراضيإو هتودورة حيا هالطفيلي مناطق انتشار  .وتشمل دراسةدوليةصحية مشاكل 
 .ق السيطرة على املرض والطفيليائو طر 

   Intellectual skills املهارات الذهنية
 اتوالفطورالطبيةالشائعةاملمرضةليوصفدورةحياةالطفي_ توالفطورالطبيةواملعايرياملستخدمةفيتصنيفهالياالطفيضأنواععراستا

 ياتوالفطورالطبيةلضالتفاعالاتملناعيةالتيتحرضهاالطفيااستعر _ ياتوالفطورالطبيةالشائعةلطفيللضاآلليااتملرضيةار _استع
ة الشائعةوالفطريةالطبيةليوالعدواىلطفيقال ضطرقاالنتااستعر _
 .يةوالفطريةالطبيةالشائعةوعالجهالضالطفياضمبادائلوقايةمناألمر ار عاست_
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 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
، قةمعرفةقواعدالسالمةالعامةوالتعميمااتملتبعةفيمخرباألحياءالدقي

 (العيناتحتضري ، يةوالفطريةلصحيحفيفحصالعينااتلطفيلاستخداماجملهرالضوئيبشك
 .ياتوالفطورفيالعينااتملفحوصةلوصفالطفي، وفحصهاجمهرايً )اجللدية..زية،وقطرةالدم،والوسوفاالرب 

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .وماتلمعللمعرفة كيفية الوصول _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_

 مفردات املنهاج
، )املمرضةلإلنسان (الطبيةالفطور ، األواليالطبية، الديداانلطبية، ياتوالفطورالطبيةلالطفيدمةعنقم

 .ملمرضةالواملعلةلديةأوالناقلضاجلراملسببةلألمجالألر ااتمفصلي

 النسج والتشريح املرضيقاسم:  الطب البشري كليـة
 MEPA528 رمز املقرر        العام (/1مراض )علم األ اسم املقرر
الساعات 

 3نظري  : الفعلية
 2+ علم االنسجة 3الفيزيولوجيا املتطلب السابق عملي

 لثةالسنة الدراسية:     الثا 5املستوى املقرتح للمقرر:  -سريري: 2خمربي:
  power pointالنظري :حماضرات  طريقة التدريس

الكتاب 
املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 املرجع اإلضايف:    يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .

طريقة 
 االمتحان

 أسئلة متعددة اخليارات

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

إلى دراسة علم األمراض، وتفاصيل هذا العلم المتعلقة بطرق انتقال األمراض ، وأنواع يهدف هذا المقرر 

 .األمراض وتصنيفها حسب أجهزة الجسم وأقسامه

- Identify the etiological and epidemiologic basis of different diseases. 
-Describe and discuss characteristic gross and microscopic pictures of different 
pathologic lesions and the associated functional disturbances. 
- Outline the complications of cardiovascular and respiratory systems, 
dermatology, sexually transmitted, parasitic and microbial diseases. 
- Identify the measures of disease control. 

   Intellectual skills لمهارات الذهنيةا

- Analyze various gross and microscopic pathologic data. 
- Evaluate the disease as a problem and suggest the solution. 
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- Interpret the pathological report. 
- Correlate the pathologic features of the disease with its clinical presentation, 
laboratory investigations and complications. 
- Distinguish minor illnesses from those which require prompt medical 
intervention. 
- Stimulate creative thinking for problem identification and solving. 

 Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية:  

- Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Show professional responsibility and respect the compliance to work through 
systems. 
- React appropriately according to the seriousness of pathologic diagnosis in 
acceptable human manner. 
- Demonstrate critical thinking, problem- solving and decision-making abilities. 
- Counsel the patients and their families about different management strategies. 

 General and transferable skillsلالنتقال: المهارات العامة والقابلة 
- Communicate in a facilitative, effective, efficient, and educational manner with 
patients, their families and their relatives. 
- Communicate clearly and succinctly to colleagues and other members of the 
health care team. 
- Work in a team during laboratory demonstration. 
- Use the language of medicine in communication with other health team members. 
- Use modes of modern IT communication. 
- Perform library search and retrieval of information. 

مفردات 
 املنهاج

- .أمراض الجهاز القلبي الوعائي - .األمراض االنتانية .طرق انتقال األمراض - .العالمات الحياتية -

- .أمراض جهاز الهضم - .أمراض جهاز التنفس - .أمراض الدم - .أمراض الجهاز البولي والكليتين 
 .تأخر النمو - .أمراض الدرق - .السكري 

Physiological basis of pathology, etiology of diseases, signs and symptoms, 
complications, diagnosis, treatment and relationship between 
pathophysiology and clinical picture. Inflammation and repair, degeneration 
circulatory and cellular disturbances and degeneration; regeneration and repair, 
basics of neoplasm and metabolic diseases. Diseases of cardiovascular and 
respiratory systems, dermatology, sexually transmitted, parasitic and microbial 
diseases. 

 قسم علم وظائف األعضاء )الفيزيولوجيا( واألدويةالقاسم:   الطب البشري كلية

 1علم األدوية  اسم املقرر
Pharmacology- I 

 MEPH529 رمز املقرر       

الساعات 
 2عملي : 3:نظري  الفعلية

  املتطلب السابق
 السنة الدراسية:      الثالثة                   5املستوى:   

 الغاية واهلدف
علم األدوية وطرق أتثري األدوية  القدرة على ضبط التداخالت الدوائية والتأثريات الضارة لألدوية ومعرفة مبادئ

وآاثرها اجلانبية، التداخالت الدوائية، تصنيف األدوية املستعملة يف الصيدلة ، ومعرفة األدوية املستعملة يف الصيدلة 
 )أتثرها، اآلاثر اجلانبية، ....(
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 طريقة التدريس
 النظري : شرح احملاضرات ابستخدام  الوسائل االتية:

1- White board2- Data Show3- Power Point Presentation 
 العملي :  شرح وحتضري التجارب وبعدها اجراء اعمال خمربية بشكل فردي أو جمموعات

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:
1- Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, 
Joel G. 
Hardman, Lee E. Limbird, Alfred Goodman Gilman, New York: McGraw-
Hill Health Division. 
 

 املرجع اإلضايف:  
1- Pharmacology, H.P. Rang & M. M. Dale. 
2- Pharmacology, Evans. 
3- Pharmacology: An Introductory Text, Asperthim. 
4- Pharmacology, Loerad. 
5- Essentials of Medical Pharmacology, K. D. Tripathi 
6-Text Book of Pharmacology, Donald Doglass. 
 

 طريقة االمتحان

 أو أسئلة إبجاابت قصرية  MCQsالنظري: أسئلة متعددة اخليارات  
 العملي: اختبارات عملية يف املخرب،  ومقابالت شفهية  

 التوزيع  : يتم التوزيع على الشكل التايل:
-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks 
- Total: 100 marks 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
ثري األدوية لدوائية ، طرق أتالتداخالت ة،  امعرفة منشأ األدوية و تسميتها، طرق ادخال األدوية، احلركية الدوائية، التأثريات الدوائي
 ..( ر اجلانبية، ..العالجية ، اآلاث ة )أتثرهالصيدلوآاثرها اجلانبية، تصنيف األدوية املستعملة يف الصيدلة ، ومعرفة األدوية املستعملة يف ا

  Intellectual skills  املهارات الذهنية
ختيار الدواء ة، والقدرة على انن لألدوياملق القدرة على ضبط التداخالت الدوائية والتأثريات الضارة لألدوية، ومهارة االستعمال العلمي

 املناسب للمريض.
 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  

 .وانت الغدد الصمازية وهرماجله االدوية املتنوعة كاهلرموانت أبنواعها، وأصناف املخدرات واملرخيات، واألدوية التعرف على
 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

لدوائية،  ائية، التأثريات او احلركية الد ية،اتقان االستعمال  االدوية بشكل أمن ومعرفة   منشأ األدوية و تسميتها، طرق ادخال األدو 
 التداخالت الدوائية



 52الصفحة  الخطة الدرسية لكلية الطب البشري -جامعة الشام الخاصة
 

 
 

 Level  th6سادساملستوى ال –ــــــة الثالثة السن
 

 مفردات املنهاج
 النظري

 .املخدرات العامة - .املرخيات العضلية - .اهلرموانت املوضعية - .مبادئ عامة يف علم األدوية -
مثبطات  * .اجلهاز العصيب املركزيمنبهات  * :أدوية اجلهاز العصيب املركزي .أدوية اجلهاز العصيب املستقل )التلقائي( -

-مضادات مرضى ابركنسون  * .مضادات الصرع * :األدوية املؤثرة على الوظائف احلركية - .املركزي  اجلهاز العصيب
 غدة الكظر * .غدة البانكرايس * .غدة الدرق *الغدة النخامية * :هرموانت الغدد الصم

 مفردات املنهاج
 العملي

Handling of animals, effect of agonists and antagonists on smooth and 
skeletal muscles. Dose-response curves; effects of drugs on the eye. 

املعايرات احليويةلبعض  - .املواد واحملاليل الفيزيولوجية املستخدمة - .مقدمة عن التجارب على احليواانت : أهدافها وأنواعها -
 .التحري عن الفعالية الدوائية- .حتديد السمية الدوائية - .لألدوية

 التعليم الطيب والتدريب السريريقاسم:  الطب البشري كليـة
اسم 
 املقرر

 MEED630 رمز املقرر        اتريخ الطب وآدابه

الساعات 
 -عملي :  2:نظري   الفعلية

 - املتطلب السابق
 الثالثةالسنة الدراسية :      6املستوى املقرتح للمقرر:   

طريقة 
  أو من خالل عروض فيديو . DVD، واستخدام قرص مدمج أو   power pointالنظري : حماضرات   التدريس

الكتاب 
املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .  
 املرجع اإلضايف:      يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .

طريقة 
 االمتحان

 امتحاانت كتابية تتضمن أسئلة متعددة اخليارات مع أو بدون أسئلة قصرية .

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
يهدف املقرر إىل التعرف على اتريخ املهنة وأهم مفاصل تطورها زمنياً مع فهم أدبياهتا وهتيئة طالب الطب للعمل ابلقوانني الناظمة 

ء القدرة على فهم املسؤولية الطبية وجوانبها ملمارستها يف اجلمهورية العربية السورية، وترسيخ مفهوم النظرايت األخالقية اليت حتكمها، وإبدا
حباث القانونية، ومعرفة األخالق احليوية للوراثة والتناسل والتأكيد على اجلوانب األخالقية لزرع األعضاء والقضااي األخالقية املتعلقة لأل

 العلمية.
   Intellectual skills املهارات الذهنية

ونية ضاملسؤوليةالقانار عاستة، نالطبيهولةاملاز ضالتشريعااتلطبيةوالصحيةالسوريةوالقوانيناملرتبطةمبااستعر 
ء، األطبانةواجملتمعوالزمالءوالفئااتلصحيةاألخرىوحقوقهواملضواجبااتألطباءجتاهاملرضىااستعر لسورية،نةالطبفيسوريةحبسبالتشريعااتمهكيةملمارسةلئيةواملسزاوالطبيةاملدنيةواجل

هم أمناقشةه، ضشروطوعناصرالسرالطبيوتطبيقاتراتعاس
، ألخالقيةفيمجاالاتلطبوالرعايةالصحيةفياملمارسةاليوميةالمناقشةاملسائ،اهمنلتكزاومعرفةميداابلطبوأخالقياهتآلالنظراياتألخالقيةاألساسية
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عراض است، ألعضاءقالونمناقشةالقضااياألخالقيةالطبيةاملرتبطةابحلياةواملوتوطباجليناتوالتكاثر 
فة، لضعيدينواملعنفينوالفئااتهومناقشةالقضااياألخالقيةالطبيةفريعايةذوايالحتياجااتخلاصةواملضط

 .ةلاعربطرحأمثهضشروطوعناصرومكواناتملوافقةاملستنريةوكيفيةتنفيذااستعر ، ضأخالقياتوشروطتطبيقالبحواثلطبيةوالصحيةواجملاانألخالقيةالطبيةار عاست
 and Practical Professionalملية: والعاملهارات املهنية 

 للموافقةاملستنريةمناملرضى) وتطبيق( تصميمجيمنهتنفيذ .1
 .للموافقةاملستنريةمناملشاركينباألحبااثلطبيةالصحية) وتطبيق( تصميمجيمنهتنفيذ .2
 .اتألخالقيةالطبيةواحليويةرارامناقشةحيثيااثلق .3

  transferable skillsGeneral andاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .وماتلمعللمعرفة كيفية الوصول _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_

مفردات 
 املنهاج

 السرالطيب_ وريةالعربيةالسوريةحبسبالتشريعااتلسوريةهاجلمنةالطبفيهملكيةالقانونيةوالطبيةلواملسئيةزااملسؤوليةاملدنيةواجل_ التشريعااتلطبيةوالصحية
 يماألساسيةلألخالقالطبيةهاملفا_ النظراياتألخالقيةوآداابلطب_ ةهنوامل،املرضىواجبااتألطباءجتاه_ خلطأالطيبا_
 طباجلينااتحلديثواالستنساخ_ القضااياألخالقيةاملتعمقةابحلياةواملوت_
 .لقضااياألخالقيةاملتعمقةببعضاحلاالاتلصحيةأخالقيااتلبحواثلطبيةوالصحيةا_

 طب اجملتمعقسم : الطب البشري كليـة
اسم 
 MECM631 رمز املقرر        الوابئيات واإلحصاء احليوي  املقرر

الساعات 
 2نظري  : الفعلية

 - املتطلب السابق عملي
 السنة الدراسية:      الثالثة                   6املستوى املقرتح للمقرر:     -سريري: 2خمربي:

طريقة 
 التدريس

  ور توضيحية وأفالم فيديو تعليميةمع ص Power pointالنظري : حماضرات 
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الكتاب 
املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 اإلضايف:    يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . املرجع

طريقة 
 االمتحان

 يارات مع أسئلة إبجاابت قصرية. النظري: أسئلة متعددة اخل

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
لعلم الوابئيات الذي يعد حجر الزاوية يف علوم الصحة العامة، وتصميم الدراسات الوابئية والتحيز يهدف املقرر إىل تعريف الطالب ومتكينه يف املبادىء األساسية 

ة امليدانية على مستوى ومقاييس اخلطر ومعايري السببية وبرامج التحري والرتصد. وكذلك تعليم الطالب مفاهيم وطرائق اإلحصاء املتبعة يف البحوث الطبية والصحي
 قليمي والعاملي.اجملتمع احمللي واإل

   Intellectual skills املهارات الذهنية
، فةلإلحصاءفياستقصاءصحةاجملتمعواملشكالاتلطبيةاحليويةفيالبحواثلطبيةلاملختضداللةواستخداماجلوانبرااستع

، ومااتإلحصائيةحوالحلقواللطبيةمناملسوحاتوالسجالاتلسكانيةوسجالاتملشايفلملعئقجمعوتسجيالاضطر ار عاست،شرحأمهيةاإلحصاءفيالبحواثلصحية
االختبارات متييز ، عرضاملعطيات طرائقض، استعراخيصاملعطياتلتطرائقضار ، استعئقجمعاملعطياتوادخاهلاومعاجلتهاعراض طرااست

 راض.ضالتصنيفالدوليلألمااستعر ،سكانوالتسجيالحليايتللفية،مثاللتعدادالدوريرافمصادراملعطيااتلدميوغراستع، ااالحصائيةاملناسبةلتحميالملعطيات
 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  

، املناسبةرائق خيصاملعطياتباستخدامالطلت_ كلواحدمنهاميزاتتعدادأنواعاالعتيانوشرمح_ تسميةأنواعالبياانتومتييزهاعنبعضها،وتسميةسالملالقياس
، صياغةفرضيةحبثيةوفرضيةالعدم،متثيلنتائجاإلحصاءاتباستخداماملخططااتلبيانيةاملناسبة

 .يةومناقشتهالمالعحتديدعناصراملقالة، الحصائيةاملناسبةاالختبارااتتواختبارفرضيةالعدمباستخدامافأنواعاملتغري لمختفحصالعالقاتبين
 and transferable skills Generalاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

 ) ديدةحاالجتعلى (التطبيق_       املعرفةوالفهملموضوعااتملقرر_
 سةرايلوالدلىالتحلقدرةعي                       _الالنقدالتفكري _
 وماتلعلملمعرفةكيفيةالوصول                     _العملضمنفريق_
 إعدادالتقاريرامليدانية_التفاعلواملشاركةاإلجيابية_

مفردات 
 املنهاج

 اإلحصاءالطيب:  .1
 املتغريات -أ

 خيصهاوعرضهالمجعاملعطياتوت -ب
 اجلمهرةوالعينة -ت
 اتالحصائيةرااالختبا -ث
 االستدالالإلحصائي -ج

 اإلحصاءاحليوي .2

 راحةاجلقاسم: الطب البشري كليـة
 MESR632 رمز املقرر        ( / جراحة صغرى1اجلراحة ) اسم املقرر

 4التشريح  املتطلب السابق عملي 2: نظري الساعات الفعلية
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2خمربي:   الثالثةالسنة الدراسية:       6املستوى املقرتح للمقرر: -سريري: 
 power pointالنظري: حماضرات  طريقة التدريس

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:   يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .  
 املرجع اإلضايف:    يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .

 اخليارات وأسئلة إبجاابت قصرية. النظري: أسئلة متعددة االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

  understandingKnowledge andاملعرفة والفهم  
يتضمن مقاربة املريض اجلراحي حبسب التوزع الطبوغرايف للبطن وكذلك يف اجلهاز البويل التناسلي والصدر. ابإلضافة لدراسة العالمات 

ت احليوية من الناحية الفيزيولوجية واملرضية وتقييم النزوف واجلروح وأنواع التعقيم والتطهري. كما يسلط الضوء على مجيع اإلجراءا
 اجلراحية الصغرى فيما خيص جراحة الصدر والبطن واجلهاز البويل والتناسلي

   Intellectual skills املهارات الذهنية
، )العظمية ...العامةالصدريةالعصبيةالبولية (اجلراحيةمريضمنالناحيةللضمبادائلفحصالسريرياشرحواستعر 

، التعقيموالتطهريجراءتعريفالتعقيموالتطهريوتبيانكيفيةإ، تعريفالعالمااتحليويةوشرحكيفيةقياسهاوتفسرينتائجالقياس
 :ءااتلسريريةاألساسيةار جإللتسميةاالستطباابتومضاداالستطباابتواالختالطااتلشائعة

.    حيةار جلزعااتاخل_  الرحضااتلشرجية.  _نبيباملعدةت._عالرغامىاالسعايفز خ_  تفجريالصدر.      _بزجلوفالتأمور.   _بزجلوفاجلنب_
.  خياطةاجلروح.  _)الألدمةداخ،دلاجلحتت،عضميوريدي،(احلقن اعطاءاألدويةبطريق_  بزلوقثطرةاملثانة_            البزاللقطن_
 .تدبرياجلروحواحلروق.          _الضمادات.                  _وضعاجلبائرواألوشحةواألربطةالقماشيةوالضاغطة_
، حيةاألساسيةالسابقةار اجلءااتلسريريةار جءمناإلجراحلكإلار شرمح، ءااتلسريريةاألساسيةالسابقةاءمناإلجر ار جداألدوااتلضروريةلكإلسر 

 .تصنيفأنواعالنزوفمعتبيانكيفيةمقاربتها، توصيفأنواعاجلروح

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
 – القضيب – صيتاناخل) :يةالظاهرةالذكريةواألنثويةلفحصاألعضاءالتناس_ ءجسالثديوحتريوجودكتلوتوصيفهذهالكتلار جإ :حصالثديف

 بزجلوفالتأمور_ بزجلوفاجلنب_ املعقمةبشكلصحيحزات لبسالرداءاملعقموالقفا( _ياللظاهرةلفوهةاإلح – املهبل – الربوستات

-دلحتتاجل-عضمي-وريدي(اعطاءاألدويةبطريقاحلقن_ بزلوقثطرةاملثانة_ البزاللقطن_ الرحضااتلشرجية_ تنبيباملعدة_ تفجريالصدر_
 .ضماداجلروح_ وضعاجلبائرواألوشحةواألربطةالقماشيةوالضاغطة_ اطةاجلروحيخ_ )ألدمةالداخ

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .)ىحاالجتديدةلع (التطبيق.           _املعرفةوالفهملموضوعااتملقرر_
 .وماتلمعللذقصةسريريةوالوصولأخمعرفةكيفية.             _سةرايلوالدلالتحىلعالقدرة_
 .القيااتلعمالملهنأخ_

 مفردات املنهاج
 .حيار اجلمريضللالفحصالسريري .1
 .حيةاألساسيةرااتلسريريةاجلءااجر ا .2

 التعليم الطيب والتدريب السريريقاسم:  البشري الطب كليـة
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 MEED633 رمز املقرر        مهارات التواصل اسم املقرر
الساعات 

 -عملي : 2نظري  :  الفعلية
 - املتطلب السابق

 الثالثةالسنة الدراسية :      6املستوى املقرتح للمقرر:   
  ومناقشتها مع الطالب ضمن اجللسة ) املشاركة التفاعلية(.  powerpointالنظري : عرض شرائح  طريقة التدريس

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:
-Gerry Humphris ,Margret S.Ling, Behavioural Sciences for Dentistry, third edition, 

Elsevier, London, 2004. 
 .2006السريري ، منشورات جامعة دمشق، دمشق، حممد احلجار و نبيه خردجي: الوجيز يف علم النفس  -

 املرجع اإلضايف:
 - J.A.Dean, D.R.Avery, R.E.McDonald, Dentistry for the child and adolescent, ninth 

edition, Mosby Elsevier, Missouri 2011. 
- MTD training academy. Effective communication skills.  MTD training &ventus 

publishing , 2012 .   
 ، وأسئلة إبجاابت قصرية.MCQ أسئلة متعددة اخليارات االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
أهم املشاكل  -الرهاب و أنواعه –معرفة التطور االنفعايل و السلوكي و املعريف و االجتماعي لدى الفرد   –معرفة مكوانت الشخصية 

معرفة طبيعة االتصال اجلماهريي ويف  –العمليات األساسية يف التواصل اإلنساين -األمل  –السلوكية لألطفال يف العيادة السنية وتدبريها 
 االتصال ابلذات -فهم االتصال  اللفظي وغري اللفظي -صال الثاينفهم خصائص االت -اجملموعات الصغرية

   Intellectual skills املهارات الذهنية
 إتقان اختيار وسيلة التواصل مع اآلخرين.  –تقدير مصادر اخلوف –تقييم أتثري شخصية الوالدين على الطفل

  transferable skillsGeneral and.املهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
اتقان  -إدارة عملية االختالف –مهارة حتديد األهداف والتخطيط للمستقبل  -استخدام مهارات التواصل بني طبيب األسنان و املريض 

 مهارات العرض وااللقاء. -مهارة االستماع الفعال

 مفردات املنهاج

األمل آليته و -سنة 18النمو االنفعايل و السلوكي و املعريف و االجتماعي للفرد من الوالدة و حىت  - علم النفس  تعريفه، ميادينه وطرائقه-
الطرائق السلوكية و املعرفية يف عالج  -االضطراابت الرهابية  -املشاكل السلوكية لدى األطفال يف العيادة السنية و تدبريها  -طرق تدبريه 

 القلق من املعاجلة السنية .
االتصال الثاين، ومع اجملموعات الصغرية،  -اإلنصات -االتصال اللفظي وغري اللفظي -التواصل مع الذات -إىل االتصال اإلنساين مدخل

 مهارات التواصل بني املريض وطبيب األسنان. -ومع اجلمهور
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 النسج والتشريح املرضيقاسم:  الطب البشري كليـة
 MEPA 634 رمز املقرر        (/ اخلاص2)علم األمراض  اسم املقرر

 3نظري  :  الساعات الفعلية
 1علم األمراض  املتطلب السابق عملي

                السنة الدراسية:      الثالثة   6املستوى املقرتح للمقرر:   -سريري: 2خمربي:

 powerpoint النظري :  حماضرات  طريقة التدريس
  -العملي : 

املرجعي الكتاب 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 املرجع اإلضايف:    يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .

 امتحان نظري أبسئلة متعددة اخليارات االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

  understandingKnowledge andاملعرفة والفهم  
التنفسي  لوعائي واجلهازلقليب ااهاز يتضمن املقرر التغريات التشريية املرضية واآلليات املرضية اخلاصة أبمراض اجل
ي لتناسلي األنثو ااجلهاز و ذكري واجلهاز اهلضمي والكبد والطرق الصفراوية واجلهاز البويل واجلهاز التناسلي ال

 كزية.والغدد الصماوية واجللد واجلملة العصبية املر وأمراض الثدي واجلهاز اللمفاوي 
   Intellectual skills لمهارات الذهنيةا

- Analyze various gross and microscopic pathologic data. 
- Evaluate the disease as a problem and suggest the solution. 
- Interpret the pathological report. 
- Correlate the pathologic features of the disease with its clinical presentation, 
laboratory investigations and complications. 
- Distinguish minor illnesses from those which require prompt medical 
intervention. 
- Stimulate creative thinking for problem identification and solving. 

 Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية:  

- Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Show professional responsibility and respect the compliance to work through 
systems. 
- React appropriately according to the seriousness of pathologic diagnosis in 
acceptable human manner. 
- Demonstrate critical thinking, problem- solving and decision-making abilities. 
- Counsel the patients and their families about different management strategies. 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

- Communicate in a facilitative, effective, efficient, and educational manner with 
patients, their families and their relatives. 
- Communicate clearly and succinctly to colleagues and other members of the 
health care team. 
- Work in a team during laboratory demonstration. 
- Use the language of medicine in communication with other health team 
members. 
- Use modes of modern IT communication. 
- Perform library search and retrieval of information. 
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 مفردات املنهاج

- .أمراض الجهاز القلبي الوعائي - .األمراض االنتانية .طرق انتقال األمراض - .العالمات الحياتية -

- .أمراض جهاز الهضم - .أمراض جهاز التنفس - .أمراض الدم - .أمراض الجهاز البولي والكليتين 
 .تأخر النمو - .أمراض الدرق - .السكري 

Physiological basis of pathology, etiology of diseases, signs and symptoms, 
complications, diagnosis, treatment and relationship between 
pathophysiology and clinical picture. Inflammation and repair, degeneration 
circulatory and cellular disturbances and degeneration; regeneration and repair, 
basics of neoplasm and metabolic diseases. Diseases of cardiovascular and 
respiratory systems, dermatology, sexually transmitted, parasitic and microbial 
diseases. 

 )الفيزيولوجيا( واألدويةعلم وظائف األعضاء قاسم:  الطب البشري كليـة
 MEPH635 رمز املقرر        (/ اخلاص2علم األدوية ) اسم املقرر

 3نظري  :  الساعات الفعلية
 1علم األدوية  املتطلب السابق يعمل

 الثالثةالسنة الدراسية :     6املستوى املقرتح للمقرر:  -سريري: 2خمربي:

 طريقة التدريس
 باستخدام الوسائل االتية:محاضرات شرح الالنظري :

1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 شرح وتحضير التجارب وبعدها اجراءاعمال مخبرية بشكل فردي أو مجموعاتالعملي :  

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 
1-Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Joel Griffith 
Hardman, Lee E. Limbird, Alfred G. Gilman. Publisher, MacMillan Publishing Co 

 المرجع اإلضافي: 

1- Lippincott's Illustrated Reviews: Pharmacology,(Lippincott's Illustrated 
Reviews Series) by Richard A Harvey, Pamela C. Champe, Richard Finkel, and 
Luigi X. Cubeddu, Lippincott Williams & Wilkins. 
2- Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy, 
David E. Golan, Armen H. Tashjian, and April W. Armstrong, Lippincott Williams 
& Wilkins. 

 االمتحانطريقة 

 أو أسئلة بإجابات قصيرة  MCQsأسئلة متعددة الخيارات   النظري:

 اختبارات عملية في المخبر،  ومقابالت شفهية   العملي:
 : يتم التوزيع على الشكل التالي:التوزيع  

 

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks 
- Total: 100 marks 

 املخرجات التعليمية

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

- Gain the information and basic knowledge about drugs from different 
categories. 

- Recognize the basic pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters of 
drugs. 

- Mention the basic principles of structure activity relationship of drugs. 
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- Identify the role of pharmacology in the choice of drugs used for the 
treatment of 

disease 

- Recognize and identify the pharmacological actions, therapeutic uses, 
adverse 

effects of drugs on different body systems. 

- List the drug-target as well as the drug-drug interactions. 

- Gain the basic knowledge of how to utilize of physiology and 
pharmacovigilance 
in the proper selection and rationale use of drugs. 

   Intellectual skills المهارات الذهنية

- Evaluate and interpret clinical cases. 
- Explain the mechanism of action of drugs. 
- Interpret and evaluate drug effects at all levels of biological organization. 
- Predict any adverse reactions and contra-indications of drugs from 

different pharmacological classes. 
- Discuss therapeutically relevant details of pharmacological agents used in 

pharmacy practice. 
- Criticize different treatment modalities in order to provide optimum drug 

therapy 
for patients and avoid therapeutic failure. 
- Plan to avoid the adverse effects and drug interactions due to the use of 

drugs. 
 

 Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية:  
- Demonstrate critical thinking, problem- solving and decision-making abilities. 
- Demonstrate creativity and time management abilities. 
- Work creatively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Show professional responsibility and respect the compliance to work through 

systems. 

  transferable skillsGeneral andالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
- Communicate in a facilitative, effective, efficient, and educational manner 

with 
patients, their families and their relatives. 
- Communicate clearly and succinctly to colleagues and other members of the 

health care team. 
- Use the language of medicine in communication with other health team 

members. 
- Work in a team during laboratory demonstration. 

 مفردات املنهاج

Drugs acting on central nervous system, antipyretic analgesic drugs, 
drug of abuse, anti-inflammatory agents, local anesthetics and 
antihyperlipidaemic 
drugs. Locally acting drugs and drugs acting on G.I.T., respiratory tract, 
endocrine, reproductive systems, blood and blood forming elements. 

ية كأدوية داء أدوية الجهاز القلبي الوعائي وأدوية االضطرابات الدموية كما يغطي األدوية الهرمون
السكري. ويهدف الجزء األخير من المقرر إلى توضيح آليات عمل األدوية المؤثرة على الجهاز 

 العصبي المركزي واستطباباتها كأدوية الصرع واالكتئاب وكذلك المبنجات الموضعية والعامة وغيرها.
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 Level  th7املستوى السابع   –السنــــــة الرابعة املرحلة الثانية: 
 

 واملناعةعلم احلياة واألحياء الدقيقة قاسم:  الطب البشريكلية  كليـة
اسم 
 MEBI 636 رمز املقرر        ملناعةعلم ا املقرر

الساعات 
  -عملي : 2نظري  :  الفعلية

 1 االحياء الدقيقة املتطلب السابق
 الثالثةالسنة الدراسية :      6املستوى املقرتح للمقرر:    

طريقة 
 التدريس

  على احلاسوب  power pointالنظري : حماضرات 

 الكتاب
املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .   املرجع اإلضايف: 

طريقة 
 االمتحان

 النظري: أسئلة متعددة اخليارات وأسئلة قصرية

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
 واملكتسبة.وآليات فرط التحسس ورفض األعضاء املغرتسة واألدوية املثبطة للمناعة وأعواز اجلهاز املناعي اخللقية ويشمل آليات املناعة الطبيعية واملكتسبة وآليات حتمل الذات واملناعة الذاتية واملناعة ضد العوامل اجلراثيم والفريوسات والطفيليات 

   Intellectual skills املهارات الذهنية
، عمةلابيةوالبهاحلدثيةااللتة ىالعوامالملمرضةوااثر لافيالتعرفعهخلصائصوتوضيحدور انحيثاملكوانتوآليةالعملو ( مinnate) وصفاملناعةالطبيعيةة، ويلاخلو لنسيجيةواملكواناتتعريفاملنظومةاملناعيةمنحيثالوظيفة،املنشأ،ووصفالتوضعالتشريي

ي، لتمييزبينمستضدذايت،خيفيوغري واابلقدرةالتمنيعيةهاستضداتوعالقتلمضالطبيعةاملاديةلار عستاتعريفاملستضدو ها، احلاالتلعوزمركبااتملتممةاونواظمهم ضأار عاوالنتائجالنامجةعنذلكواستهاوتثبيطلهاووصفآلياتتفعيهاونواظماومستقبالهتتعريفمنظومةاملتممةوتعدادمكوانهت
، ساالغرت واضار معالقتياابالعراض افياملنظومةاملناعيةواستدوره لتوزعالنسيجيوالوظيفةوتوضيحاو لي امنحيثالبنيةوالتعددالشكوافقالنسيجيومتييزمستضداهتلتعريفمنظومةاملعقداألعظميلت
، ذهاملستقبالتهلائلاهلتباجلينيفيالتنوعاووصفدورالرت اهمنىخصائصكللعفةوالتعرفلاملختاهأصنافلتمييزبينوااوتوضيحبنيةاألضدادهبنيتةوالبائيةووصفيعريفمستقبالاتملستضدالتائت

راض طيةاملؤديةألملواخلويةلاخلضيةار ماالالقجوامبناعيذاتيومتييزاألليااتملناعيةثيةفيإطالور واوصفدورالعواماللبيئيةو ذاتللتحمالملناعيللتوضيحاآلليااتملركزيةواحمليطية،ماهعالقتماوتوضيحهمنوي،ووصفعناصروشروطوآليةومكاانلعمللكللاخلويةمنحيثالوسيطلواخلطيةلاخلالتمييزبيناملناعة
ها، منضالنامجةعنكلاضاألمر استعر اليااتملناعيةاملسؤولةعنفرطالتحسساملتواسطبالرايجني،أوابألضداد،أواملعقدااتملناعية،أواخلالايالتائيةو اآلشرح،مار و فةواأللاملختىالعوامالملمرضةلعوصفاألليااتملناعيةفيالرد،ىذلكلعوصفالياحتدواثالعوازاملناعيةاملكتسبةواملوروثةوتعدادالنتائجالسريريةاملرتتبة،املناعةالذاتية

ارات  التمييزبينأضدادالزمرةالدمويةالطبيعيةواألضدادالالنظاميةوتعداداختبي،الوالد–والداءاالحنالليلحديثيالوالدةبعدمالتوافقاجلنبنيافيحوادثنقاللدمهمدور هضمستضدااتلكراياتحلمروفااستعر ، االرئيسةهمثبطااتملناعةوالياتتأثري واستعراضوصفاآلليااتملناعيةلرفضاألعضاءاملغرتسة
 .كشفاألضدادالالنظاميةوتفسرينتائجيا

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املقرراملعرفة والفهم ملوضوعات _
 .وماتلمعللمعرفة كيفية الوصول _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_

مفردات 
 املنهاج

 .املناعةالطبيعيةواملكتسبة .1
 .الذاتيةواملناعةحتماللذات .2
 .ساالعضاءارت واغرام االو و الليااتملناعيةفياالمخاجا .3
 .املكتسبةو قيةلاالعوازاملناعيةاخل .4
 .لزمرالدمويةوسالمةنقاللدماملناعيةا .5
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 األمراض الباطنةقاسم:  الطب البشري كليـة
 MEIM 737 رمز املقرر        (/ اهلضمية وأمراض الدم2الطب الباطن ) اسم املقرر

 4:نظري الساعات الفعلية
+مهارات 2+علم االدوية1الطب الباطن السابق املتطلب عملي

 2التواصل + علم االمراض
 الرابعةالسنة الدراسية:   السنة  7املستوى املقرتح للمقرر:  أسبوع(4) 80سريري: -خمربي:

 فاعلي.ال، لقطات فيديو ، تعليم ت، صور ايضاحية، جداول و أشك powerpointالنظري : حماضرات  طريقة التدريس
الكتاب املرجعي 

 للمقرر
 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 

 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .   املرجع اإلضايف: 

 اخليارات. ةالنظري: أسئلة متعدد االمتحانطريقة 
 العملي: مقابلة شفهية 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
مية، مع موين للوظيفة اهلضصيب واهلر يم العيغطي هذا املقرر الوظائف الطبيعية لألعضاء اليت تؤلف اجلهاز اهلضمي، وكذلك التداخل بني التنظ

ائل تشخيصها اهتا السريرية ووسشاراً وصفر انتة األكثفهم لدور الكبد واملرارة واملعثكلة يف استتباب االستقالب. ويتضمن تعليم األمراض اهلضمي
ناعة وعلم ساؤها من خالل املهيم مت إر لى مفاعوآلياهتا اإلمراضية وأسباهبا، وأخريًا سبل معاجلتها. وفيما يتعلق أبمراض الدم، يستند املقرر 

ووظيفة   صة إضافة إىل بنيةضاء املخت األعيفنيع عناصر الدم األمراض تتعلق بتأثري األمراض على جهاز الدم يشكل عام. ويراجع املقرر آلية تص
تها، مع صها وأخريًا معاجلميزة تشخيا املكل من هذه العناصر. ويعلم الطالب من خالل هذا املقرر األمراض الدموية الشائعة وأسباهبا وصفاهت

 تركيز على اآلفات اخلبيثة اليت تصيب خالاي الدم جلهة التشخيص والعالج.
   Intellectual skills املهارات الذهنية

لألمراض نسبيلار اشديداالنتحت، خرىاألاألمراض االلتهابيةعنهاز ييومتتاناتشخيصاالنتلألمراض املعدية الشائعة، عالماتلوااضتوصيفاألعر 
، ألخرىبيةاهاتلاالاألمراضنها مغري عينهاومب امعديةفيملالألمراض تفريقيلاتشخيصلاوضع،لجننيلناألمملا،االنتقوارتباطها ابلعمر، اجلنسديةعامل

، يةسرير لاملعطيااتخربيةفيضوءملافحوصلانتائجتفسري لألمراض املعدية، خصةملشاخربيةملاتاحتديداالختبار 
أمناط حتديده، ئاوشفاملريضةعبتامو بةفيتشخيصملناسصليةاملفحوصالييزامت،سريريةلاملعطيااتختلفةفيضوءملسوائاللوادملزرعانتائجتفسري 

ائعة، اضاملعديةالشر ماأليواالنذارفطور لتاجااستنت،ديةعاألمراض املنالوقايةمحتديدطرقحالتهالصحيةومرضه املعدي، حسبللمريضستطبةملاللقاحاات
ومضادات يةيو حلملضادااتاتباابستطدااتضامو تابباحتديداستطع،زر نتائج الخربيةملواسريريةلاًللمعطيااتوفقملختلفةدااتاصلابجيةعاللططااستعراض اخل

 .األخرىالفريوسات والعوامالملمرضة
 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  

ه، نوتدويم، اجلسةهز جشامللكامألبفحصسريريالقياملكلمريضلديه محى وتدوينه، فصلمو لامءاستجوابدقيقوشاإجر 
، قيحيلانز لام، التشوهات، تور ليالموااإل (ابملرض املعديصلةلتلفةذااتالعالمااتملرضية املخحتديداملرض املعدي، تحديدتوضعل
الناجتة (املعدية الشائعة  املوجودات املرضيةببعض األمراضتفسري ، .)ختلفةملالديةجلاتاعاواالندف، لديةجلاطفحلا

، سريريةلاتاياملعطلىعءً ابنيلاألو خيصتشحالارت واق )فطورلديدانوالتواالطفيليا والفريوساتوالركتسياأتيأو لواألواعناجلراثيم
مرحلة املرض  ناًء علىاسبةبالصادااتملنوحتديدانجعةةجيالوضعخطةع، سريريةلالوحةلاخربيةفيضوءملاحوصلفائجاتفسرينت
 هنية.مع املرضى بطريقة أخالقية ومتواصلالوتوضعه وحالة املريض املناعية، رهاوانتشاملعدي

  transferable skillsGeneral andاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .)حاالجتديدةعلى(التطبيق ._الفاعلة والتعبري عن الذاتواملشاركة  _
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 .وماتلمعلمعرفةكيفيةأخذقصةسريريةوالوصولل.                     _احملاكمةالسريرية_
 .أخالقيات/ممارسة :العمالملهن_         .     اتلتواصلار اتنميةمه_
 .ياإلبداع / نقديلا :تفكريلا_

 مفردات املنهاج

 الصدمةاإلنتانية .1
 اإلسهاالخلمجي .2
 أمراض اجلراثيم إجيابية الغرام .3
 أمراض اجلراثيم سلبية الغرام .4
 أمخاجالشعييات الالهوائيات .5
 أمخاجاملتفطرات .6
 أمراض اللولبيات .7
 تاركتسيلاأمخاج .8
 املفطوراتواملتدثراتأمخاج  .9

 أمراض الفريوسات .10
 فطريةلااألمخاج .11
 يلاألواأمخاج .12
 ديدانلأدواءا .13

 األطفالقاسم:  الطب البشري كليـة
 MEPD738 رمز املقرر        (1أمراض األطفال ) اسم املقرر

 3نظري: الساعات الفعلية
+مهارات 2+علم االدوية1الطب الباطن املتطلب السابق عملي

 2التواصل + علم االمراض
 الرابعةالسنة الدراسية:      7قرتح للمقرر:املستوى امل أسبوع(3)60سريري: -خمربي:

  Power Pointالنظري : حماضرات ابالستعانة ابلعروض التقدميية  طريقة التدريس

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 :    يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .املرجع اإلضايف

 وأسئلة إبجاابت قصرية.  MCQsأسئلة  االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
مقاربة الطفل )القصة السريرية والفحص الفيزايئي مبا يتناسب مع العمر ومراحله(. والتواصل مع الطفل واألبوين 

وسوء التغدية، واضطراابت التعلم والقصور  والتطور الروحي احلركي، والنمو والبلوغ، وتغدية الطفل، والفيتامينات،
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العقلي، وطب الوليد، واألمراض اإلنتانية واللقاحات، واإلسهاالت احلادة واملزمنة، واإلقياءات، واآلالم البطنية، 
 واإلمساك، وفاقات الدم واالضطراابت النزفية.

   Intellectual skills املهارات الذهنية
، متييزاملوجودااتلسريريةالطبيعيةعندالطفلوالوليدوالرضيع، ضيعلر لالتطورالروحياحلركيئقتقييمالنمواجلسميو رارحطش

، ئقتقييمهاالسريريةواملخربيةار طو يمللسفةعندالطفاللاملختضوظائفاألجهزةار عاست
، طفلوالرضيعللتقييماحلالةالتغذوية، طفلوالرضيعللفةلاملختحتديداحلاجااتلغذائيةاليوميةمناملوادالغذائية

، ضاملعديةرائقووسائاللوقايةمناألماشرحطر ، فللطلعدادأسستقييماحلالةالنفسيةاالجتماعيةت
 .قيحالوطنلشرحربانجمالت، قاحااتألساسيةواستطباابهتاوموانعاستعماهلالالتسمية

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية  
ه، وتدوينمليلسطفالللءالفحصالسريرايلشاملراإج، يموتدوينهلءاستجوامبفصلدقيقوشاملحواللطفاللساإجر 

د، والوليتفسريموجودااتلفحصالسريريعنداخلدجي
، نموعندالطفلللفةوتفسريالنتائجومتييزالتبدالاتلطبيعيةلاملختىمخططااتلنمو لعاتلتغذويةااسقاطاملشعر 

 .ئقهرايماألمهاحتوألمهيةوفوائداإلرضاعالوالديوطلتع
 .باخلاصةابلتغذيةالطبيعيةوالتنويعالغذائيوالتغذيةاخلاصةبكلعمرمتييزأنواعاحلمي 6.
 .التواصلمعاألطفالوذويهمبطريقةأخالقيةومهنية 7.

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال 
 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .)حاالجتديدةعلى(التطبيق _.واملشاركة اإلجيابيةالتفاعل _
 .وماتلمعللمعرفةكيفيةأخذقصةسريريةوالوصول_ .       اإلبداعي / النقدي :لتفكريا_
 .أخالقيات/ممارسة :العمالملهن_ .             اتلتواصلار امهتنمية_

 مفردات املنهاج

 لتطورالروحياحلركيعنداألطفالا
 التطورالنفسياالجتماعيعندالطفل

 فحصالطفاللطبيعي
 وظائفاألجهزةالطبيعيةعندالطفل

 النمووالتطور
 تغذيةالوليدوالرضيعوالطفل

 مبادئفيالوليدواخلديج
 الوقايةمناألمارضاملعدية
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 وليد وأمراض النساءقاسم: الت الطب البشري كليـة
 MEGO739 رمز املقرر        طب التوليد اسم املقرر

الساعات 
 3: نظري الفعلية

+مهارات 2+علم االدوية1الطب الباطن املتطلب السابق عملي
 2التواصل + علم االمراض

سا  60سريري: -خمربي:
 أسبوع( 3)

 الرابعةالسنة الدراسية:       7املستوى املقرتح للمقرر: 

  املواضيع من قبل الطالبضري بعض ، حت power pointالنظري : شرائح     طريقة التدريس
الكتاب املرجعي 

 للمقرر
 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 

 :   يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .املرجع اإلضايف

 ة اخليارات وأسئلة قصرية متنوعة.النظري: أسئلة متعدد االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
( التوليد الطبيعي: بعد مراجعة اللمحة التشريية واجلنينية عن احلوض واجلنني، يتم التعرف على 1ويشمل قسمني: )

والتوأم. وتدبري نزوف التبدالت الفيزيولوجية عند احلامل ودراسة مراحل املخاض والوالدة للمجيئات النظامية والشاذة 
( التوليد املرضي واالختالطات اليت تتعرض هلا احلامل كشذوذات املخاض ومتزق األغشية الباكر 2اخلالص. )

واملخاض املبكر ونقص النمو ضمن الرحم وارتفاع التوتر الشرايين احلملي وتنافر الزمر الدموية واإلنتاانت اليت تصيب 
ت الداخلية واجلراحية املرافقة للحمل ومن مث التحدث عن التدخالت التوليدية مثل احلامل. وأخرياً ذكر االختالطا

 القيصرية وتطبيق ملقط اجلنني واحملجم السويدي.
   Intellectual skills املهارات الذهنية

، حملللةرافقضاملاضاألمر ااستعر ، تشخيصاحلموالملرضية، صفتطوراحلماللطبيعيه، و حقاتلوموصفتطوراجلنين
، تشخيصاملخاضغريالسوي، تشخيصاملخاضوالعواماللتيتسيءلتطورهمراحله، وصفاختالطااتحلملفيكل

عراض است، يااتلتوليديةاألخرىلوالعمحيةاضطرقإهناءاحلمالجلر ار عاست، تشخيصالنفاسالطبيعيوغريالسوي
 .تعريفالوليدالطبيعي، اخلطوطاألساسيةلعالجاختالطااتحلمل

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
، فاوالدةطبيعيةحتتاإلشر راء ج، إءالفحصالسريرايملناسبلتشخيصاجمليئااتلطبيعيةواملرضيةراإجه، حاملوتقديرسناحلملوتدوينلءفحصسريريلاجر إ

 .التواصلمعاملرضىبطريقةأخالقيةومهنية، مخاضلمتابعةالطورالثالثل
 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .)حاالجتديدةعلى(التطبيق _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_
 .وماتلمعللمعرفةكيفيةأخذقصةسريريةوالوصول_ .               احملاكمةالسريرية_
 .أخالقيات/ممارسة :العمالملهن_ .             اتلتواصلار امهتنمية_

 املخاضوالنفاسالشاذ_ ابأتثناءاحلملار طواالضاحلمالملرضي_ املخاضوالنفاسالطبيعي_ حلماللطبيعيا_ مفردات املنهاج
 راحي. التوليداجل_ الوليد_
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 اجلراحةقاسم:  الطب البشري كليـة

 MESR 740 رمز املقرر        (/ اجلراحة العامة وجراحة البطن2اجلراحة ) اسم املقرر

 4نظري: الساعات الفعلية
 1اجلراحة  املتطلب السابق عملي

سا 80سريري: -خمربي:
 أسبوع(4)

 الرابعةالسنة الدراسية :   7املستوى املقرتح للمقرر: 

 حماضرات نظرية مدعمة بعرض الشرائح عرب احلاسب  طريقة التدريس
الكتاب املرجعي 

 للمقرر
 Ophthalmology deratology ENT Bilingual Edition  ملراجع املعتمدة:ا

 
 أسئلة متعددة اخليارات االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
للبطن ودراسة فتوق جدار البطن، وشرح ألمراض املري واملعدة والعفج والكبد والطحال  يتضمن الفحص السريري

والبنكرايس واألمعاء الغليظة والدقيقة اجلراحية من حيث التظاهرات السريرية والتشخيص واملعاجلة. كما يتضمن 
. فضاًل عن دراسة آفات الثدي تناذر انسداد األمعاء والتهاب الزائدة الدودية وآفات املستقيم والقناة الشرجية

 والغدة الدرقية وجارات الدرق والغدة الكظرية من حيث تشخيص األمراض اجلراحية املتعلقة هبا ومعاجلتها.
   Intellectual skills  املهارات الذهنية

، حيةالعامةوالبطنيةالشائعةواإلسعافيةاضوالعالماتفياآلفااتجلر اشرحاألعر 
، ئقتشخيصهاار طضار عواستحيةالشائعةواإلسعافيةاحقاهتاجلر لمو متييزآفااتجلهازاهلضمي

، ئقتدبريهاراضطراحيةواستعراتشخيصآفااتلثدايجل، ئقتشخيصهاراضطار عواستحيةرامتييزآفااتلطحاالجل
، السريريةالةلحلضاالستقصاءااتملخربيةوالشعاعيةاملناسبةوفقاً رااستع، حيةار اجلدوالنسجالرخوةلاجلأورامضرااستع

، ومتييزآفااتلبطنالرضيةاحلادحيار اجلتوصيفالبطن، ئقاملعاجلةاملناسبةراحيةوطرااالنتااناتجلحتديد
، ضاملبادائلعامةلزرعاألعضاءار عاست، حةالتنظرييةرائقاألساسيةفياجلار لطاضااستعر 

 .شرحتناذراهلرسواإلستجابةاجلهازيةااللتهابية
  PracticalProfessional andاملهارات املهنية والعملية:  

 .حيةعامةأوبطنيةاسعافيةأوانتقائيةار جءاستجوامبفصلوشاملوتدوينه،ملريضلديهآفةراإج .1
 .هاءفحصسريريشاملوتدوينه،وكشفالعالمااتملرضيةوتفسري راإج .2
 .معطيااتلسريريةلوضعتشخيصتفريقيوفقاًل .3
 .وحةالسريريةلباالستقصاءااتملتممةاملناسبةوفقاملعطيااتللط .4
 .حةالسريريةلو مةاملخربيةوالتصويريةوفقاملعطيااتلتفسرينتائجالفحوصاملتم .5
 .تقدمياحلاالاتملرضيةبشكلمنهجي .6
 .التواصلمعاملرضىبطريقةأخالقيةومهنية .7
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 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .)حاالجتديدةعلى(التطبيق _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_
 .وماتلمعللمعرفةكيفيةأخذقصةسريريةوالوصول_ .               احملاكمةالسريرية_
 .أخالقيات/ممارسة :العمالملهن_ .             اتلتواصلار امهتنمية_

 مفردات املنهاج
 النسجالرخوةراض أم_ حةالتنظريةالبطنيةرااجل_ة حيار جلاحةاهلضماضجر ار أم_حةالعامةار جلأساسياات_
 .آفااتلثدي_ رضوضالبطن_ مالسرطانوزرعاألعضاءلع_

 قسم: طب اجملتمع الطب البشري كليـة
 MECM 741 رمز املقرر        الطب الوقائي وطب األسرة اسم املقرر

الساعات 
 2نظري:  الفعلية

 - املتطلب السابق عملي

سا  40سريري:  -خمربي:
 الرابعةالسنة الدراسية :      7املستوى املقرتح للمقرر:  )أسبوعني(

 شعاعية -مناقشة وعرض حاالت سريرية  PowerPointحماضرات وشرح ابستخدام عرض -النظري :  طريقة التدريس
الكتاب املرجعي 

 للمقرر
 املرجع املعتمد:    يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 

 اإلضايف:  يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .املرجع 
 أسئلة متعددة اخليارات االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
األمراض السارية واألمراض غري تعريف الطالب ابملفاهيم األساسية للطب الوقائي. وتطوير معارف الطالب بوابئيات وأسس مكافحة 

السارية، وسلسلة العدوى وطرق انتقال املرض الساري والوقاية منه، وترصد عوامل خطر األمراض غري السارية، واإلملام أبساليب الوقاية 
والتثقيف الصحي، وتعريف األولية والثانوية والثالثية من األمراض. كما ويهدف املقرر إىل تعريف الطالب ومتكينه يف جمال السلوك الصحي 

الطالب ومتكينه من بعض األنشطة الربجمية الوقائية اخلاصة. ويهتم طب األسرة بتعريف الطالب مبفاهيم هذا التخصص ودور طبيب األسرة 
السكانية ابإلضافة يف النظام الصحي والرعاية األولية. كما يهدف إىل تعليم الطبيب مهارات الوقاية السريرية وتطبيقاهتا على مجيع الفئات 

كما إىل زايدة مداركه حول مهارات التواصل وأمهيتها وتطبيق املهارات املناسبة يف املقابلة الطبية ويف تقدمي االستنصاح لألفراد وأسرهم.  
 يغطي املقرر مفاهيم العنف داخل األسر ومحاية الطفل من األذى وسوء املعاملة.

   Intellectual skills املهارات الذهنية
، اوقايةفيكلمستوىومناقشةتطبيقاهتلمتييزمستواياتلوقايةوالطرقاملتبعةل، ةليفياحلياةالعمه افالطبالوقائيواستخداماتهدتعريفأ

ها، لوقايةمنضالساريةوتطبيقوسائالاةالعدوىوطرقانتقاالألمر لسلمناقشةس، يةالصحيةالعموميةمهضالساريةذااتألاسردوابئياتوالتارخيالطبيعيلألمر 
، ضغريالساريةمرامناقشةسباللوقايةمناأل، يةالصحيةالعموميةمهغريالساريةذااتألمراض سردوابئياتوالتارخيالطبيعيلأل

، الصحيةالوقائيةذااتألولويةالصحيةربامج تبياانل، اهغريالساريةوعواملخطر واألمراضالساريةمراض فيمكافحةاألهتيةالرتصدالوابئيوتطبيقامهتوضيحأ
 .ةوالصحةهنيةالعالقةبيناملهضمارااستع

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
، اهومناقشتىتطبيقيالعاوالقدرةهتمستوايفلتسميةأساليبالوقايةمبخت
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 Level  th8ثامناملستوى ال –السنــــــة الرابعة املرحلة الثانية: 
 

، التثقيفالصحييهفضالساريةمباار ماألدميالنصححوألساليبالوقايةمنتق
، ضاكاألمر لبتطبيقمبادائلتحريوكشفالفئااتلعاليةاخلطورةلإلصابةت
، ىالصحةلعوكالصحيوأتثريهلالسالتثقيفالصحيتحديديهفضغريالساريةمباار ماألطبيقأساليبالوقايةمنت
 ىالصحةلعضواحلفاظادفالوقايةمناألمر هبفأشكاهللطبيقوسائاللتثقيفالصحيبمختت

 .نيةهاملضاألمراةفيرتصدمهاملساار هإظ، ىالفئاختاصةمناجملتمعلعحملتملااهوأثر جمالصحيةالرئيسةامناقشةمكواناتلرب 
 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

 .يل والدارسةلى التحلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .)جديدةومسائل حاالتعلى(التطبيق_معرفة كيفية احلصول على املعلومات.  _

 .إعدادالتقاريرامليدانية _ .             نهأخالقيااتلعمالمل_
 .لتواصلاتار امهتنمية_

 مفردات املنهاج
، الساريةراض األسسالوابئيةوأسسمكافحةاألما، ومستوايهتوقايةمناملرضلل ملبادائألساسيةا
ك، و للسىتعدياللعوكيةوالوقايةاملعتمدةللعواماللس، اضغريالساريةاألسسالوابئيةوأسسمكافحةاألمر ا

 .نيةهاملضار ماألنيةوالوقايةمنهاملالصحة،)جمالصحيةارب ال(أنشطةبرجميةوقائيةخاصة

 األمراض الباطنةقسم : الطب البشري كليـة
 MEIM 842 رمز املقرر        الصدريةو (/القلبية والوعائية 3الطب الباطن ) اسم املقرر

 4:نظري الساعات الفعلية
+مهارات 2+علم االدوية2الباطنالطب  املتطلب السابق عملي

 2التواصل + علم االمراض

سا 80سريري: -خمربي:
 أسبوع(4)

 الرابعةالسنة الدراسية :  8املستوى املقرتح للمقرر:    

 Power Pointالنظري : حماضرات  طريقة التدريس
الكتاب املرجعي 

 للمقرر
 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 

 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .املرجع اإلضايف:
 يارات ، وأسئلة إبجاابت قصرية. النظري: اسئلة متعددة اخل االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
يغطي هذا املقرر السمات املرضية والدوائية واآلليات اإلمراضية لكل من اجلملتني القلبية والوعائية، حبيث يتمكن 

وااللتهابية واملناعية، وكذلك اآلفات االستقالبية واجلهازية الطالب يف هناية املقرر من وصف دقيق لآلفات اخلمجية 
والرضية اليت تصيب هاتني اجلملتني. سيتمكن الطالب بعد إمتام هذا املقرر من التمييز بني احلالة الطبيعية واملرضية، من 

خدم يف املقرر احملاضرات اختيار االختبارات التشخيصية املناسبة، وفهم املعاجلة بشقيها الدوائي وغري الدوائي. وتست
 والندوات املرتكزة إىل مناقشة احلاالت لتعزيز املعلومة وربط املعلومات النظرية ابجلانب السريري.
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   Intellectual skills املهارات الذهنية
، بواألوعيةالشائعةلالقضراضالسريريةفيأمار عواألحتديدالعالمات، يبلالقشرحكيفيةمقاربةاملريض

 هكغدةلوعم)اآللية(بكمضخةللقبوالربطبينعمالللقتفسريفيزيولوجياعمال،بواألوعيةلالقضراضوابئياأتمار ستعا
، بوتتأثربهلابلقضاحلاالاتلتيتؤثر رااستع، بواألوعيةالشائعةلالقأمراضاستنتاجالتطورواالنذارفي، )اهلرموانتوالبيتيدااتملفرزة(

 .سعافيةواإلبواألوعيةالشائعةلالقراضوضعاخلطوطالعالجيةاألساسيةألم
 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  

، تدوينهو  )بالطبيعيةواالضافيةوالنفخاتلمتييزأصوااتلق(يبلريضالقلمءفحصدقيقل، إجراءاستجوابدقيقوشاملومفصيلوتدوينهار جإ
- يةلوص–فوقبطينة(اباتلنظمار طمتييزاض، بالكهرابئيالطبيعيواملرضيلالتمييزبينتخطيطالق، تفسرياملوجودااتملرضيةوربطهامعمعطيااتلقصةالسريرية

، تسميةاالستقصاءاملناسبوتفسريالنتائجوفقمعطيااتلقصةوالفحصالسريري، ءةصورةالصدرالشعاعيةبشكلجيداقر ، )بطينة
 .التواصلمعاملرضىبطريقةأخالقيةومهنية

 eneral and transferable skillsGاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .)حاالجتديدةعلى(التطبيق _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_
 .وماتلمعللمعرفةكيفيةأخذقصةسريريةوالوصول_ .               احملاكمةالسريرية_
 .أخالقيات/ممارسة :العمالملهن_ .             اتلتواصلار امهتنمية_

 مفردات املنهاج

 اساسيااتلتصويرابألمواجفوقالصوتية_ بالكهرابئيوصورةالصدرالشعاعيةلالقختطيط_ يبلالققاربةاملريض_م
 بيةلالقةللعضآفاات_ آفااتلتأمور_ آفااتلشغاف_ بالوالديةلالقضاأمر _ بيةلالقاباتلنظمرااضط_

 بواحلمللوالقضالعامة،ار مواألبلالق_ ارتفاعالتوترالشرايين_ يواآلفااتلوعائيةليلاالكصور _الق
 بيةواملداخالاتلعالجيةالغازيةللقاألدويةا_

 األطفالقسم : الطب البشري كليـة
 MEPD 843 رمز املقرر        ( 2) أمراض األطفال اسم املقرر

 3نظري  : الساعات الفعلية
 1أمراض األطفال  املتطلب السابق عملي

سا 80سريري: -خمربي:
 أسبوع( 4)

 الرابعةالسنة الدراسية :      8املستوى املقرتح للمقرر:    

 حماضرات نظرية مدعمة بعرض الشرائح عرب احلاسب النظري :  طريقة التدريس
الكتاب املرجعي 

 للمقرر
 املرجع املعتمد:    يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 

 حيدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . املرجع اإلضايف: 
 متعددة اخليارات أسئلةالنظري:  االمتحانطريقة 
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املخرجات 
 التعليمية

 and understanding Knowledgeوالفهم املعرفة 
واهلام عند األطفال من أمراض األجهزة )التنفسية والعصبية والكلية والغدد الصم وتشوهات القلب  يتناول اخلاص

الوالدية واملفاصل واالستقالب والكبد واألورام( واملرضى ذوي اخلطورة العالية واإلسعافات الداعمة للحياة واحلوادث 
لى آلية التعليم التفاعلي سواء يف القسم النظري أو والتسممات النامجة عن البيئة واضطراابت السلوك مع الرتكيز ع

التدريب السريري وعلى احلاالت الشائعة واحلادة واإلسعافية، وعلى اجلانب الوقائي لكل احلاالت، وعلى التعامل مع 
 .األمراض املزمنة مبشاركة األهل والطفل

   Intellectual skills املهارات الذهنية
ل، ضوالعالماتالرئيسيةعندالوليدوالرضيعوالطفاشرحاألعر 

برية اتالمخءتسميةاالستقصا، لشائعةواإلسعافيةاالضاألطفاضيةألمر اشرحالخطوطاألساسيةلآلليةاإلمر 
ة، لشائعةواإلسعافيالضاألطفااالمتممةالالزمةلتشخيصأمر ىوالشعاعيةوالفحوصاألخر 

ل طفلالحالةالعامةلمتقيي، حةالسريريةو لمعالقريةوالشعاعيةمايتوافباتالمخءصاقتفسيرنتائجاالست
ء، وتمييزالحاالتالتيتستوجباستشارةاختصاصيةأواالستشفا

 تآليا تحديد، قةفيالحاالتاإلسعافيةوالحاالتالمرضيةالشائعةطبفةالملجيةالمختهاتالعالجيةالمنربضالمقاااستعر 
ل، فيطباألطفالالستعمااألدويةشائعةاقإعطاءةوطر يداخالتالدوائتابوالطباتومضاداتاستبابيرواستطتأث

، تاإلرضاعاالصطناعيبااطبتحديداستم، فيحاالتاإلرضاعالوالديعنداألمضاألدويةممنوعةاالستخداااستعر 
 .الغذائيهرمعناصرالقوفلتغذيةالطفءشرحأخطا، تغذيةالرضيعوالتنويعالغذائيءشرحأخطا

 and Practical Professionalوالعملية: املهارات املهنية 
، اهأوالحالةالمرضيةوتدوينى لشكو باةذاتعالقةلة،دقيقة،مفصلأخذقصةسريريةشام

، وتدوينهلعمرالطفقوفقودقيلفحصسريريكاممبلقياا
، ةالتشخيصربمفيدفيمقابشكلالموجوداتفازوتصنيهجلفحصكبتمييزالموجوداتالمرضيةالخاصة

 الحالةالسريريةقريةوالشعاعيةوفبتفسيرنتائجالفحوصالمخ
 جيهمنبشكلحالةسريريةمتقدي، حالتشخيصاألوليحسبالمعطياتالسريريةار تاق

 .نيةهطريقةأخالقيةومهمبمعالمرضىوذويلالتواص
 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .)حاالجتديدةعلى(التطبيق _.اإلجيابية التفاعل واملشاركة_
 .وماتلمعللمعرفةكيفيةأخذقصةسريريةوالوصول_ .               احملاكمةالسريرية_
 .أخالقيات/ممارسة :العمالملهن_ .             اتلتواصلار امهتنمية_

 مفردات املنهاج

 يةاثضالور ار مالوالديةواألبل ضقااألمر _ وغبلاتلنمووالاباضطرا_ ضالوليدواخلديجاأمر _ ملريضالةالطفبمقار _
 اتملناعةوعوزاملناعةاملكتسبراابضطال _ااألطفميةالشائعةعندضاهلضااألمر _ لشارديواملائياناتلتواز راابلتغذيةواضطالمشاك_
 اتلتنفسيةالشائعةااباالضطر ال _األطفالشائعةعندامر و اتلدمويةواألراابالضط_ا ضاالنتانيةالشائعةار ماأل_
 ازاحلركيهاجلضاأمر _ يةالنفسيةباتلعصاباالضطرا_ اتلغديةالشائعةطرااباالض_
 .متالزمةاملواتملفاجئ_ دهاملضطفل الطتناذر _احلوادثوالتسممات_ ويةالشائعةلوالكوليةباتلاباالضطرا_
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 راحةقاسم: اجل الطب البشري كليـة

 MESR 844 رمز املقرر        (/ القلبية الوعائية والصدرية3اجلراحة) اسم املقرر

الساعات 
 3:نظري الفعلية

 2اجلراحة  املتطلب السابق عملي

سا 80سريري: -خمربي: 
 أسبوع(4)

 الرابعةالدراسية:  السنة  8املستوى املقرتح للمقرر:

 power pointحماضرات  النظري: طريقة التدريس

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:   يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .املرجع اإلضايف: 

 خليارات و أسئلة إبجاابت قصرية. النظري: أسئلة متعددة ا االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 and understanding Knowledgeوالفهم املعرفة 
يتضمن املنهاج شرحاً ألمهية اجلراحة ودورها يف معاجلة أفات القلب اإلكليلية ودسامات القلب وآفات القلب اخللقية 

والدسام األهبري والتامور. وكذلك آفات الشرايني من حيث أمراض الشرايني االنسدادية تشخيصاً ومعاجلة، فضاًل عن 
وردة من حيث التشريح والتظاهرات السريرية للخثار الوريدي وقصور األوردة والقرحات أمراض أمهات الدم وآفات األ

الوريدية، واجلهاز اللمفاوي وأسباب تورم األطراف وتشخيص وتدبري الوذمة اللمفاوية. هذا مع دراسة الصدر من انحية 
 األورام يف الرئة واملنصف واجلنب. التشريح السريري واالستقصاءات وطرائق التشخيص، ودور جراحة الصدر يف تدبري

  Intellectual skills الذهنيةاملهارات 
ا، عالجهضطرقار عواستحيةالشائعةاوصيفآفااتلصدراالنتانيةاجلر ، تضطرقعالجهااتوصيفتشوهااتلصدرالوالديةواستعر 

، حيةالصدريةراضاملبادائألساسيةفيمقاربةالرضوضواإلسعافااتجلااستعر ، مالصدريةوراردمبادئتشخيصومعاجلةاألس
، ضطرقعالجهاراتشخيصآفااتملنصفواستع، ضطرقعالجهااحيةواستعر راحتديدآفااتملرايجل

 .حةالصدريةالتنظرييةواملستجدااتألخرىاضمبادائجلر رااستع، ضطرقعالجهااشخيصآفااتحلجاابحلاجزواستعر ت

 and Practical Professionalوالعملية: املهارات املهنية 
، حيةصدريةاسعافيةأوانتقائيةار جءاستجوامبفصلوشاملوتدوينه،ملريضلديهآفةار جإ

 ءفحصسريريشاملوتدوينه،وكشفالعالمااتملرضيةوتفسرياملوجودااتلسريريةوالتوصللوضعتشخيصأوليوفقاً إجرا
، حيةالصدريةاالنتقائيةامعطيااتلسريريةفياحلاالاتجلر لل

، ءبزالجلنبفياحلاالاتالسعافيةاإجر ، وحةالسريريةللتفسرينتائجالفحوصاملتممةاملخربيةوالتصويريةوفقاملعطياات
 .التواصلمعاملرضىبطريقةأخالقيةومهنية، تقدمياحلاالاتملرضيةبشكلمنهجيية،السعافءتفجريجنبفياحلاالاتار إج

  transferable skillsGeneral andاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .)حاالجتديدةعلى(التطبيق _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_
 .وماتلمعللمعرفةكيفيةأخذقصةسريريةوالوصول_ .               احملاكمةالسريرية_
 .أخالقيات/ممارسة :العمالملهن_ .             اتلتواصلار امهتنمية_
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 مفردات املنهاج
 الرضوضواإلسعافااتلصدرية_ مالصدرار و أ_حيةرااجلضالصدراالنتانيةراأم_ تشوهااتلصدروالرئتينالوالدية_
 .حةالصدريةار اجلالوسائاللتشخيصيةفي_آفااتملري_

 أمراض اجللد واألمراض املنتقلة ابجلنسقاسم:  الطب البشري كليـة
اسم 
 MEDV 845 رمز املقرر        أمراض اجللد واألمراض املنتقلة ابجلنس املقرر

الساعات 
 2نظري: الفعلية

 2علم األمراض  املتطلب السابق عملي
 الرابعةالسنة الدراسية:         8املستوى املقرتح للمقرر:   أسبوع( 2سا )40سريري: -خمربي:

طريقة 
 التدريس

 power pointالنظري : عرض 

الكتاب 
املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:    يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .املرجع اإلضايف: 

طريقة 
 االمتحان

 كتايب،  أسئلة متعددة اخليارات  .short and long essay-MCQالنظري:   

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
لألمراض الداخلية. كما يتناول األورام اجللدية السليمة يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب برتكيب ووظائف اجللد فاألمراض اجللدية واملنتقلة ابجلنس الشائعة مع مدخل إىل التظاهرات اجللدية 

 التعريف واإلمراضية والتمييز السريري. هذا ابإلضافة إىل طرائق الوقاية ومبادئ التدبري األساسية يف األمراض اجللدية. واخلبيثة من حيث
   Intellectual skills املهارات الذهنية
، ديةواملنتقمةابجلنسالشائعةلضاجلاديةفياألمر لضيةلالندفاعااتجلاشرحاآلليةاإلمر ، ةابجلنسالشائعةلديةواملنتقلضاجلار مدواألغشيةاملخاطيةفياأللديةفياجللتوصيفاالندفاعااتجل، دالطبيعيووظائفهلتوصيفبنيةوتركيباجل

، ضالفحوصاملخربيةاملساعدةلتأكيدالتشخيصار عاست، ىالصورةالسريريةواإلحالةإلختصاصيعندالضرورةلعوضعالتشخيصالتفريقيوالتوصإللىالتشخيصاألولياعتماداً ، يةالشائعةوفياالرتكاسااتلدوائيةلالداخمراض ديةلبعضاأللاتجلار همتييزالتظا
، )غريالدوائيةكالضوئيةمثاًلوغريهاالدوائيةو (ديةواملنتقمةابجلنسالشائعةلاجلراض ضاخلططالعالجيةالرئيسيةفياألمراستعا، )اخلزعالنسجيةوالومضانيةاملناعيةاملباشرة(ديةلءاخلزعاجلار جإتعداداحلاالاتلسريريةالتييتوجبفيها

   .ابجلنسالشائعةلة واملنتقديةلاجلضار ماألحتديداستطباب،مضادااتالستطباب،االختالطات،والتداخالاتلدوائيةلألدويةاملستخدمةفي
 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  

 ءفحصسريرميتمم،وتدوينهإجراحقاهتواألغشيةاملخاطيةمعلومدلجللءفحصدقيقاجر _إ ءاستجوابدقيقوشاملومفصلوموجهلمريضلديهآفةمجدية،وتدوينهاإجر _
 ديةبطريقةصحيحةلاجلأخذاملسحة_ حةالسريريةلو التفسرينتائجالفحوصاملخربيةالدمويةمبايتوافقمع_ ....شمانيااملباشرليلحتديدالفحوصاملخربيةاملتممةاستناداًإلىاملعطيااتلسريرية،كتحرايلفطوراملباشر،أوحتراي_
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 .التواصلمعاملرضىبطريقةأخالقيةومهنية_ تقدمياحلاالاتلسريريةبشكلمنهجي_

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع_    . املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .)حاالجتديدةعلى(التطبيق .           _التفاعل واملشاركة اإلجيابية_
 .وماتلمعلمعرفةكيفيةأخذقصةسريريةوالوصولل.                     _احملاكمةالسريرية_
 .أخالقيات/ممارسة :العمالملهن.              _اتلتواصلار اتنميةمه_

مفردات 
 املنهاج

راض تشخيصاألم.دووظيفتهلنيةاجلب
 .يةلداجلابألمراضمعاجلةلاملعاجلةالدوائيةواالشكااللفيزايئيةل.دلماجلار و أ.األخرىواألجهزةدلاجل.لواحقالبشرة.أمراضاباتلتصبغرااضط.ثيةرااجلالدااتلو .اجلالدااتلفقاعية.اباتلتقرناضطر ا.األمراضاملنتقلةابجلنس.ديةلضااللتهابيةاجلااألمر .ديةلاجل

 اجلراحة قسم : الطب البشري كليـة
 MESR 864 رمز املقرر        أمراض األذن واألنف و احلنجرة اسم املقرر

الساعات 
 2نظري  : الفعلية

 (3)التشريح  املتطلب السابق عملي

سا  40سريري:  -خمربي:
 الرابعةالسنة الدراسية :      8املستوى املقرتح للمقرر:     )أسبوعني(

طريقة 
 التدريس

 حماضرات نظرية مدعمة بعرض الشرائح عرب احلاسب النظري : 

الكتاب 
املرجعي 

 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .املرجع اإلضايف: 

طريقة 
 االمتحان

 أسئلة متعددة اخلياراتالنظري: 
 العملي 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
ذكورة دراسة تشريح الرأس والعنق سريرايً وجراحياً مبا يهم الطبيب العام مث دراسة أعراض وعالمات كل مرض بذاته وعالقته بكل من األعضاء امل

فضالً عن عالقة وعالمات األمراض اجلهازية أبمراض الرأس والعنق وخصوصاً أن الكثري منها ذو أتثري مباشر على األغشية وطرائق تدبريه. هذا 
 املخاطية يف الفم واألنف وكذلك جهاَزي السمع والتوازن.

   Intellectual skills املهارات الذهنية
، ءةخمططااتلسمعراىقلطوالقدرةعلواملختيواحلسيالعصبيلالنقمتييزأنواعنقصالسمع، عومالشائعةلحلنجرةوالباألنفواجليوبو اضاألذنو اوالعالماتألمر راضشرحاألع

، ابألنفاالنتانيعنالتحسسيهاالتمتييز ، دوارومتييزهعنالدوخةللوضعتشخيصتفريقي، اواختالطاهتاباتألذانخلارجيةوالوسطىهاالتتشخيصأنواع
، فياختصاصاألذنواألنفواحلنجرةاألورامضوالعالمااتلتيتنبئبوجودار عاألسرد، ضاألنفواجليوجبانباألنفيةاوضعتشخيصتفريقيألمر 

، علالبضالتشخيصالتفريقيلبحةالصوتوعسرةرااستع
، ابيةوالورميةهوااللتقيةلاخلضالتشخيصالتفريقيلكتاللعنقتعرااسها،تدبري متييزحاالاتستنشاقاألجساماألجنبيةوكيفية

، تشخيصواملتابعةوفقاحلالةاملرضيةللوبةلاملطالفحوصاملتممة، استعراضعوملوالبحلنجرةانفواجليوبو واألضاألذنار مأباإلحالةفيلتتطتيمتييزاحلاالاتل
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ا جرعاهتحتديداستطبااباتملضادااتحليويةفياألذنواألنفواحلنجرةمع،عومالشائعةواإلسعافيةلحلنجرةوالبوانفواجليوبواألضاألذنراضخطوطالعالجالرئيسيةفيأمااستعر 
 ا.واختالطاهت

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
 هوتدوينسوالعنقالرأشكايةأذنيةأوأنفيةأوفياحلنجرةأوفيهءاستجوابدقيقوشاملومفصللمريضلدي_إجرا

 :يقودإىله،سوالعنقوتدوينرأءفحصسريريشامللألذنواألنفواحلنجرةوالاإجر _
 .حتديدالبنىالطبيعيةوالبنىاملصابة .1
 ةووجودورمكولسرتينلةالطبيعيومتييزانثقااباتلطبلريغشاءالطبحت .2
 مرافااتلوتريةوضخامةالقريناتووجودبوليباأتوأو افحصجوفاألنفالطبيعيوكشفوجوداحنر  .3
 مااعناألور هومتييز اباتحلنجرةهالتكشفحاالات .4
 اهلوائية اابخلشاءاحلادوانسدادالطرقهالتامثاللرعاف،هوتدبري متييزاحلاالاتإلسعافيةفياألذنواألنفواحلنجرة .5
 يةفيالعنقللكتكشفالضخامااتلعقديةواآلفاات .6
 جيوجبانباألنفيةللفسريصوراألشعةالبسيطةت_
 خمططااتلسمعواملعاوقةالصوتيةبقراءةالقيامو  )الرانانت(اتلسريريةلتقييمالسمعاالقيامباالختبار _
 أممركزي )يزيهلد( ابلتوازمنحيطيااتلسريريةلتقييمالتوازنومتييزمصدراضطر ار اباالختبالقيام_
 .جيهقدمياحلاالاتملرضيةبشكلمن_ت
 .نيةهالتواصلمعاملرضىبطريقةأخالقيةوم_

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .التحميل والدارسةى لالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .)حاالجتديدةعلى(التطبيق .           _التفاعل واملشاركة اإلجيابية_
 .وماتلمعلمعرفةكيفيةأخذقصةسريريةوالوصولل.                     _احملاكمةالسريرية_
 .أخالقيات/ممارسة :العمالملهن.              _اتلتواصلار اتنميةمه_

مفردات 
 املنهاج

 .ضاألذناأمر  .1
 .عوماألنفيواجليوجبانباألنفلضاألنفوالباأمر  .2
 .ضاحلنجرةاأمر  .3
 .ضالعنقاأمر  .4
 .عوملضالفموالباأمر  .5

 الطب الشرعي وعلم السموم قسم :  الطب البشري كليـة
 MELM 847 رمز املقرر        الطب الشرعي وعلم السموم اسم املقرر

 2نظري:  الساعات الفعلية
 2األمراض علم  املتطلب السابق عملي

 السنة الدراسية:    الرابعة                  8املستوى املقرتح للمقرر:     -سريري: 2خمربي:
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 Level  th9التاسعاملستوى  – اخلامسةالسنــــــة املرحلة الثانية: 
 

 ور توضيحية وأفالم فيديو تعليميةمع ص Power pointالنظري : حماضرات  طريقة التدريس
الكتاب املرجعي 

 للمقرر
 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 

 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .املرجع اإلضايف: 
 يارات مع أسئلة إبجاابت قصرية. النظري: أسئلة متعددة اخل االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

  understandingKnowledge andاملعرفة والفهم  
شرح مراحل وكيفية إجراء الفحص الطيب الشرعي لألحياء وتقدير اجلوانب الطبية الشرعية لإلصاابت الرضية، وشرح 

أقسام وأنواع التقرير الطيب والواثئق الطبية لألحياء، وشرح مكوانت وأصول كتابة شهادة الوفاة موضحاً أسباب الوفاة 
الفحص الظاهري للوفيات وتقدير اجلوانب الطبية الشرعية هلا، شرح كيفية التعرف وطريقة الوفاة، شرح مراحل إجراء 

والتوجه ابلفحص الطيب الشرعي لإلصاابت السمية عند األحياء والوفيات وكذلك شرح شروط ومراحل مجع عينات من 
 اآلاثرات احليوية من األحياء والوفيات ومن مسرح اجلرمية وكيفية حفظها.

   Intellectual skills الذهنيةالمهارات 

- Apply the knowledge of patient stabilization and antidotes in management of 
toxicity cases. 
- Apply and utilize the knowledge of physiology and toxicology in predicting the side 
effects of toxic agents. 

 Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية:  
- Assume professional responsibility for patients and respect the compliance to 
work through systems. 
- Comprehend the sensitivity to issues regarding cultural diversity, employing 
appropriate attitudes, behaviors, and skills. 
 

 مفردات املنهاج

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
- Communicate clearly and succinctly to colleagues and other members of the 
health care team 
-Take a complete history for a given patient. 
- Assess accurately the potential toxicity of the most commonly ingested 
substances involved in accidental poisonings. 
- Evaluate the health effects of chemicals. 

 األمراض الباطنةقاسم:   الطب البشري كليـة
 MEIM 948 رمز املقرر        (/ العصبية والكلية4الطب الباطن ) اسم املقرر

 4نظري: الساعات الفعلية
+مهارات 2+علم االدوية2الطب الباطن املتطلب السابق عملي

 2التواصل + علم االمراض

سا  80سريري:  -خمربي:
 أسبوع( 4)

 اخلامسة:     ةالدراسيالسنة  9املستوى املقرتح للمقرر: 

 power pointالنظري: حماضرات  طريقة التدريس



 76الصفحة  الخطة الدرسية لكلية الطب البشري -جامعة الشام الخاصة
 

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .املرجع اإلضايف:

 اخليارات وأسئلة إبجاابت قصرية. النظري: أسئلة متعددة  االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
عن الدماغ  ية وفيزيولوجيةة تشريىل حمليغطي املقرر املفاهيم األساسية لبنية ووظيفة اجلملة العصبية املركزية، إضافة إ

عية والورمية اخلمجية واملناوعائية و ية والاحلسية واحلركية. مث ينتقل إىل أهم األمراض االستقالبواحلبل الشوكي واجلملتني 
ي ال الكلية، يغطا. يف جمعالجهو اليت ميكن أن تصيب اجلملة العصبية، مع مراجعة ألدواء الصرع وأسباهبا وتشخيصها 

مية مع الوعائية والور و ملناعية اكلية افة إىل أمراض الاملقرر اضطراابت السوائل والشوارد والتوازن احلامضي القلوي إض
 توتر الشرايين.رتفاع الذلك االرتكيز على مقاربة الفشل الكلوي احلاد واملزمن ومفاهيم التحال وزرع الكلية وك

   Intellectual skills املهارات الذهنية
، ضالعصبيةالشائعةاضوالعالماتفياألمر ار عاأليدد

، وضعتشخيصتفريقيلمحاالاتملرضيةالعصبيةالشائعةاستناداًإلىاملعطيااتلسريرية
، ةحياجر متييزاحلاالاتملرضيةالعصبيةاالسعافيةواحلاالاتلتيتستدعياستشارةاختصاصيةعصبيةأو 

، حتديداستطباابتومضادااتستطباابالستقصاءااتلعصبيةاألساسية
، ةيةالشائعالعصبقةبتشخيصومتابعةاحلاالاتملرضيةلاملتعتسميةوتفسرينتائجالفحوصاملخربيةوالتصويرية

، العصبيةالشائعةاألمراضتبياانخلطوطاألساسيةلتدبري 
، ائعةعصبيةالشمراض الاأليعالجةفلعمختالطااتلتداخالاتلدوائيةاملمكنةلألدويةاملستواحتديداستطباابتومضادااتالستطباب
راض تعاس، ضالعصبيةالشائعةار ماألتثقيفاملريضحولبعضأسسالوقايةمن
 .إلعاقةالعصبيةالنفسيةوامبادائلعنايةابملرضىاملصابينبالعتاهة

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
لقحلركيواألعصاابصاجلهازاملوفحءفحصسريريعصبيشاملوتدوينهيشماللتأاإجر ،ءاستجوابسريريشاملومفصلودقيقوتدوينهراإج

، سكوياسغالتقييماملريضاملسبوتوتقديراخلطورةحسبمق، لعالمااتلسحائيةايةو للعقاتراحفيةواملقد
 اداً تماعوضعتشخيصتفريقيمناسب، ةبشكواىملريضلصالماتباطنيةغريعصبيةذاتعضأو راحتديدوجودأع

، مريضللوضعخطةاالستقصاءااتملناسبة، حةالسريريةلو لىمعطيااتلع
، عطيااتلسريريةتفسرينتائجالفحوصاملخربيةونتائجالبزاللقطنيوربطهاابمل

 .يةيقةأخالقيةومهنملرضىبطر لمعالتواص، اةابجلهازالعصبيوربطهاابملعطيااتلسريريةلقاملتعتفسريموجودااتلتصويرالطبي
 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .)حاالجتديدةعلى(التطبيق _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_
 .وماتلمعللمعرفةكيفيةأخذقصةسريريةوالوصول_ .               احملاكمةالسريرية_
 .أخالقيات/ممارسة :العمالملهن_ .             اتلتواصلار امهتنمية_
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 مفردات املنهاج

 .ألمراضالتيتصيبالدماغوالنخاعالشوكيوتشمالةالعصبيةاملركزيةلضاجلمار أم .1
 .ضالتيتصيباجلذوروالضفائرواألعصابار مألةالعصبيةاحمليطيةوتشماللضاجلماأمر  .2
 .يلضالوصاللعصبيالعضاأمر  .3
 .العضالتأمراض .4

 األمراض الباطنةقاسم:  الطب البشري كليـة
 MEIM 949 رمز املقرر        اجلهاز احلركي واخلمجية(/ 5الطب الباطن ) اسم املقرر

الساعات 
 4: نظري الفعلية

+مهارات 2+علم االدوية2الطب الباطن املتطلب السابق عملي
 2التواصل + علم االمراض

سا 80سريري: -خمربي:
 أسبوع(4)

 اخلامسةالسنة الدراسية:    9املستوى املقرتح للمقرر:  

 power pointالنظري :حماضرات  طريقة التدريس
الكتاب 

 املرجعي للمقرر 
 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 

 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .املرجع اإلضايف:
طريقة 

 االمتحان
 النظري: أسئلة متعددة اخليارات وأسئلة إبجاابت قصرية.   

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
يركز هذا املقرر على أمراض األنسجة الضامة، حتديداً اجلهاز احلركي حيث يقوم بتوصيف اآلليات اإلمراضية ألهم 

األمرض اليت تصيب هذا اجلهاز، إضافة إىل الوسائل التشخيصية املخربية والشعاعية منها، مث املعاجلة بشقيها الدوائي 
وغري الدوائي خاصة فيما يتعلق ابلعالج الفيزايئي وطرائق إعادة التأهيل. واملفاهيم األساسية لألمراض اخلمجية اجلرثومية 

والفريوسية والفطرية، مع الرتكيز على الوابئيات والوقاية وسبل التشخيص السريري واملخربي والشعاعي. مث ينتقل إىل 
 دات احليوية.املبادئ األساسية يف املعاجلة ابلصا

   Intellectual skills املهارات الذهنية



 78الصفحة  الخطة الدرسية لكلية الطب البشري -جامعة الشام الخاصة
 

 

، الشائعةاستناداًإلىاملعطيااتلسريريةاحلركية واخلمجيةوضعتشخيصتفريقيلمحاالاتملرضية، الشائعةحلركيةضااضوالعالماتفياألمر ار عحدداألي
، حيةاأوجر احلركية واخلمجية االسعافيةواحلاالاتلتيتستدعياستشارةاختصاصيةاحلركية واخلمجية متييزاحلاالاتملرضية

، األساسيةاحلركية واخلمجية حتديداستطباابتومضادااتستطباابالستقصاءات
األمراض تدبري تبياانخلطوطاألساسيةل، الشائعةاحلركية واخلمجية قةبتشخيصومتابعةاحلاالاتملرضيةلتسميةوتفسرينتائجالفحوصاملخربيةوالتصويريةاملتع

األمراض  احلركية ةفيعالجلختالطااتلتداخالاتلدوائيةاملمكنةلألدويةاملستعمواحتديداستطباابتومضادااتالستطباب، الشائعةاحلركية واخلمجية
ابألمراض احلركية  مبادائلعنايةابملرضىاملصابنيراض استع، الشائعةاحلركية واخلمجية ضار متثقيفاملريضحولبعضأسسالوقايةمناأل، الشائعةواخلمجية
 . واخلمجية

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
، تقييماملريضاملسبوتوتقديراخلطورة، ءفحصسريريشاملوتدوينهيشماللتأملوفحصاجلهازاحلركياإجر ،ءاستجوابسريريشاملومفصلودقيقوتدوينهراإج

، حةالسريريةلو ىمعطيااتللعاداً وضعتشخيصتفريقيمناسباعتم، ةبشكواىملريضلالماتباطنيةغريعصبيةذاتصعضأو راحتديدوجودأع
، وربطهاابملعطيااتلسريريةاحلركية  ةابجلهازلقتفسرينتائجالفحوصاملخربيةتفسريموجودااتلتصويرالطبياملتع، مريضلوضعخطةاالستقصاءااتملناسبةل

 .لتواصلمعاملرضىبطريقةأخالقيةومهنيةا
 General and transferable skillsبلة لالنتقال: املهارات العامة والقا

 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .)حاالجتديدةعلى(التطبيق .           _التفاعل واملشاركة اإلجيابية_
 .وماتلمعلمعرفةكيفيةأخذقصةسريريةوالوصولل.                     _احملاكمةالسريرية_
 .أخالقيات/ممارسة :العمالملهن.              _اتلتواصلار اتنميةمه_

مفردات 
 املنهاج

 األمراض احلركية -1
 األمراض اخلمجية -2

 اجلراحةقاسم:  الطب البشري كليـة
 MESR 950 رمز املقرر        (/العصبية والبولية واألطفال4اجلراحة ) اسم املقرر

الساعات 
 3:نظري الفعلية

 2+ أمراض األطفال  1اجلراحة املتطلب السابق عملي

سا 80سريري: -خمربي:
 أسبوع( 4)

 اخلامسةالسنة الدراسية :  9املستوى املقرتح للمقرر: 

 وأسئلة ونقاشات ضمن احملاضرات.‘  power pointالنظري : حماضرات ابستخدام العروض التقدميية  طريقة التدريس
الكتاب املرجعي 

 للمقرر
 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 

 حيدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .   املرجع اإلضايف: 
 النظري: أسئلة متعددة اخليارات وأسئلة إبجاابت قصرية.    االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 :   and understandingKnowledgeاملعرفة والفهم  
تتناول اجلراحة العصبية التناذرات الرضية للرأس والعمود الفقري وتشخيص أورام الدماغ والنخاع الشوكي وتدبريها 
اجلراحي. وكذلك تشخيص تناذر االستسقاء الدماغي وتدبريه اجلراحي. وابلنسبة للجراحة البولية يتناول املنهاج 

املثانة والربوستات واحلويصيلني املنويني واإلحليل واخلصية والرببخ من حيث تشخيص دراسة أمراض الكلية واحلالب و 
التناذرات االلتهابية واإلنتانية واألورام والرضوض واحلصيات والتشوهات اخللقية وتدبريها اجلراحي. فضاًل عن تناذر 
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قرر على أمراض األطفال اجلراحية من العقم واألمراض اجلنسية لدى الرجال. وفيما يتعلق جبراحة األطفال يركز امل
 حيث التناذرات االلتهابية واألورام والتشوهات اخللقية يف اجلهاز اهلضمي والبويل والتناسلي واجلهاز العظمي.

 :   Intellectual skills املهارات الذهنية
، يةالشائعةواإلسعافيةلالتناسيةالبوليةراحضاجلاتشخيصاألمر 

، يةالشائعةواإلسعافيةلحيةالبوليةالتناسار اجلحاالاتملرضيةللضعتشخيصتفريقيو 
لي، التناسوليةرضوضاجلهازالبةملقاربألساسيديداملبادائحت، يةلحيةالبوليةالتناسار اجلضاضاألسبابواآلليةاملرضيةلألمر راستعا

بة، تسواملكقيةلاخليلسوالتنايزالبولضتشوهااتجلهارااستعا، تدبريهضأسساةالشائعةواستعر ليوالتناسمالبوليةار و األحتديد
 .يدأسستدبريهاكوروحتدعندالذ اباتلوظيفةاجلنسيةوأسباابلعقمار طضاضار تعاسا، واختالطاهتضمبادئزرعالكميةار عاست

 :  Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
 (يلتناسبوليالجهازالللفحصسريريشاملجراءإه، وتدوينحيالبوليراريضاجللملاستجوامبفصلوشاملجراء إ

 ،السريريةاعيةاملناسبةوفقاحلالةحتديداالستقصاءااتملخربيةوالشع، وتدوينه) القضيبالكمية،املثانة،املوثة،الصفن،
، يشكلمنهجرضيةبتقدمياحلاالاتمل، يلالتناساجلهازالبوليأمراضتفسرينتائجالفحوصاملتممةالرئيسيةفي
 .التواصلمعاملرضىبطريقةأخالقيةومهنية
 : General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .)حاالجتديدةعلى(التطبيق _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_
 .وماتلمعللمعرفةكيفيةأخذقصةسريريةوالوصول_ .               احملاكمةالسريرية_
 .أخالقيات/ممارسة :العمالملهن_ .             اتلتواصلار امهتنمية_

 مفردات املنهاج

 .االنسدادالبوليوالركودة .1
 .اجلذراملثانياحلاليب .2
 .يلجهازالبوليالتناسلاإلنتااناتجلرثوميةل .3
 .داءاحلصيااتلبولية .4
 .يلالتناسرضوضاجلهازالبولي .5
 .ويلالكنشيماار لباو مالبشرةالبوليةراأو  .6
 .يمةلالسالضخامةاملوثية .7
 سرطاانلربوستات .8
 .يةلمالتناسار و األ .9

 .اباتملثانةالعصبيةااضطر  .10
 .غدةالكظرابت ااضطر  .11
 .يتنيلابلكااضطر  .12
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 .ةليالكزرع .13
 .احلالبوالوصالحلالبياملثاينابت ااضطر  .14
 .املثانة،الربوستاتواحلويصالملنويابت ااضطر  .15
 .ياللذكريلالقضيبواالحابت ااضطر  .16
 .اخلصية،الصفنواحلبالملنويابت ااضطر  .17

 .العقمالذكري .18
 .عسرةالوظيفةاجلنسيةعندالذكور .19

 األمراض الباطنةقسم : الطب البشري كليـة
 MEIM 951 رمز املقرر        الطب النفسي اسم املقرر

الساعات 
 2نظري  : الفعلية

 3التشريح  املتطلب السابق عملي

 2سا )40سريري:  -خمربي:
 اخلامسةالسنة الدراسية :      9املستوى املقرتح للمقرر:  أسبوع(

طريقة 
 التدريس

 مدعمة بعرض الشرائح عرب احلاسب  حاضرات نظريةالنظرمي

الكتاب 
املرجعي 

 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 حيدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .   املرجع اإلضايف: 

 أسئلة متعددة اخلياراتالنظري: طريقة 
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 االمتحان

املخرجات 
 التعليمية

 :  Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
ضطراابت يف اجملتمع وعن اال ة الطبيعيةلنفسيالظواهر ايتناول املقرر شرحا لألعراض و العالمات اخلاصة ابالضطراابت النفسية الشائعة، ومتييزها عن 

ومهية لفصام واهلجمات التلذهانية كاااابت العصبية العضوية، مع الرتكيز على اضطراابت القلق والسلوك واملزاج، وخاصة االكتئاب واهلوس، واالضطر 
حلاالت النفسية لى تشخيص اعرف عفسية عند األطفال مع التاحلادة؛ وكذلك اضطراابت الشخصية وسوء تعاطي املواد )اإلدمان( واالضطرب الن

يض وتثقيف املر  التخليج الكهرابئي،و السلوكية، فية و االسعافية. كما يتناول املقرر استعراض أسس املقارابت العالجية املختلفة )الدوائية، والنفسية املعر 
 واألهل( ومكان تطبيقها حبسب مبادئ الطب املسند ابلدليل.

 :   Intellectual skills ارات الذهنيةامله
، جملتمعلطبيعيةفيانفسيةااباتلنفسيةومتييزهاعنالظواهرالاتشخيصاالضطر ة، الشائعاباتلنفسيةاضوالعالمااتخلاصةفياالضطر ار عاألشرح

، اباتلعصبيةالعضويةااباتلنفسيةالوظيفيةعناالضطر امتييزاالضطر 
ع، املتوقإلنذار والنتائجوا)يةوالبيئيةلئثية،العواماللنفسيةواالجتماعيةوالعااالعمر،اجلنس،العواماللور (معفقاألساسياحتديداالنتشارالنسبيالرت 

ة، يالعاملىاملعايري لجيةوالذهانيةاحلادةواملزمنةاعتماداًعاقيةواملز للنفسيةالقرااباتوضعتشخيصتفريقيلالضط
ر، أخباستشارةاختصاصلتشخيصاحلاالاتلنفسيةاإلسعافيةواحلاالاتلتخصصيةوحاالتط

ة، لعصبيرحاملبادائألساسيةفيالفيزيولوجيةالعصبيةالنفسيةوعمالملستقبالتوالنواقالش
 )ريضواألهلجالكهرابئي،تثقيفاملليالتخوكية،لوالسالدوائية،النفسيةاملعرفية(فةلاملختضأسساملقاراباتلعالجيةااستعر 

ة، النفسيدويةتعدادطريقةعمالألل،ابلدليمكانتطبيقهاحسبمبادائلطباملسندو 
، )جا ااتملز كتئاب،مضادااتلذهان،احلااثاتلنفسية،منظمق،مضادااتال لقحاالاتل(حتديداستطباابتومضادااتستطبابوجرعاتواختالطاتوالتداخالاتلدوائيةلألدويةالنفسية

 .يةلالعقحتديدمبادئتقييمالعجزالنفسيوتقييماحملاكمة
 :   PracticalProfessional andاملهارات املهنية والعملية:  

. ءاستجواابحلالةالنفسيةبشكلدقيقوشاملومفصلوتدوينه_إجرا
 :وصوإلىلللوكوذلكلالسأمناطلف كوخمتا ر تفكريواإلدةوالجيةوالوجدانياز هنةوتدوينها،والتيتشماللناحيةاملايةالر لوالعقءفحصاحلالةالنفسيةاةواجر ليامباملقاب_الق

 .كمةصريةواحملا كوالبو لكوالسا جوالتفكريواإلدر از اباتملرضيةاملوجودةفياملار طحتديداحلالةالنفسيةالسويةومتييزهاعناالض (1
 .جا ز ارتفاعأواخنفاضفياملراض كشفومتييزوجودأع (2
 .غةلالبفيار طاضاباتلكالم،ااباتلتفكريمبافيهاشكألوجمراىلتفكري،حمتواىلتفكري،التومهات،اضطر ار طاضفحص (3
 .كشفوجوداخنداعاأتوأهالسات (4
 .وكلبفيالسار طالتحريعنوجوداض (5
 .اباتلنومأوالطعاماتقديراضطر  (6
 .ابلنفسياحلايلاابتغرينفسيةهلاعالقةمناالضطر احتديدوجوداضطر  (7
 .توثيقوكتابةالفحصالنفسيحسباملعايريالعامليةاملعتمدة (8
 .تقديراحلاالاتلعياديةعناحلاالاتإلسعافية (9

 .ىاملعطيااتلسريريةلعوضعتشخيصتفريقيمناسباعتماداً  (10

 قبااتلدمويةالدوائيةاتفسرينتائجالفحوصالدمويةفيمرضىاإلدمانواملر _ ةواالجتماعيةعمىأداءاملريضاملهنتقديرنسبةانعكاساحلالةالنفسي_
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 .لتواصلمعاملرضىالنفسيينبطريقةأخالقيةومهنية_ا
 : General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

 .ى التحميل والدارسةلعالقدرة .     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .)حاالجتديدةعلى(التطبيق _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_
 .وماتلمعللمعرفةكيفيةأخذقصةسريريةوالوصول_ .               احملاكمةالسريرية_
 .أخالقيات/ممارسة :العمالملهن_ .             اتلتواصلار امهتنمية_

مفردات 
 املنهاج

 .مقدمةفيالطبالنفسي
 .اباتملرتبطةابلشدةاقواالضطر لاباتلقااضطر 
 .اباتلتومهيةرااباتلنفاسيةأوالذهانيةوالفصامواالضطرااالضط 3.
 .جوالوجداناز ملاباتااضطر  4.
 .)اإلدمان(ةنفسياً لكيةالنامجةعناستخدامموادفاعلو والساباتلنفسيةار ضطاال 5.
 .اباتلدوافعااباتلشخصيةواضطر ااضطر  6.
 .هقنياطبنفساألطفالواملر  7.
 .وكالغذائيللساباتااباتلنومواضطر طرااض 8.
 .اباتجلنسيةااالضطر  9.

 .اباتلنفسيةالعضويةطرااالض 11.

 .يلالعقفلالتخ 11.

 .اباتلنفسيةخالالحلملوالوالدةطرااالض 12.

 اجلراحةقسم : الطب البشري كليـة
اسم 
 MESR 952 رمز املقرر        أمراض العني وجراحتها املقرر

الساعات 
 2نظري  : الفعلية

 3التشريح  املتطلب السابق عملي
 اخلامسةالسنة الدراسية :      9املستوى املقرتح للمقرر:  أسبوع( 2سا )40سريري:  -خمربي:

طريقة 
 التدريس

 مدعمة بعرض الشرائح عرب احلاسب  حماضرات نظريةالنظري 

الكتاب 
املرجعي 

 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .املرجع اإلضايف: 
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طريقة 
 النظري:  أسئلة متعددة اخليارات االمتحان

املخرجات 
 التعليمية

 :  Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
ة والقرنية وجهاز الدمع وامللتحم ني )األجفانلفة للعمقاربة املريض العين وفحصه السريري مبا يهم الطبيب العام من األمراض الشائعة اليت تصيب األجزاء املختدراسة 

يت إحالتها دبري تلك احلاالت وتوقع حملة عن تم. لعنيوالعدسة واجلسم الزجاجي والشبكية واحلجاج( مبا يف ذلك الزرق والساد وأسواء االنكسار ورضوض ا العنبةوالصلبة و 
 إىل االختصاصي.

 :   Intellectual skills املهارات الذهنية
، ءالعنيجزافأتلااتلشائعةالوالديةملخهتوصيفالتشو ، ءالعنيجزافألتدعيممعرفةالطالببالبنيةالتشرييةوالوظيفيةالسريريةملخت

، تشخيصالتفريقياملناسبانباملفاجئوالتدرجييوسرداليدأوثنائياجللبصريةوحمتييزتدنيالقدرةا، ءواحلدقةالبيضاءعناألطفالووضعالتشخيصالتفريقياملناسبمراضوالعالمااتلعينيةالشائعةوخاصةالعيناحلامتييزاألعر 
، العينمريضللفحصالسريريللجيةهملنحتديداخلطواات ،ااألويلهاسعاففةوذكرطرقلاملختضتصنيفرضوضالعينرااستع، ءالعنيجزاأفلمختضالعينيةالشائعةفياسرداألمر ، اهئقتدبري طراو ضأسواءاالنكسار ار عاست

، ازيةاملؤثرةفيالعنيهاملوضعيةواألدويةاجلضاألدويةالعينيةار عاست، ضالعينيةالشائعةمرااأليف )اتثقيفاملريضهمبافي(حيةافةالدوائيةواجلر لضأسساملقاراباتلعالجيةاملختااستعر 
 .بالتحويلألخصائيالعيونلمتييزاحلاالاتلعينيةالتيتتط

 :  Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
ه، لقياسستخداممقياساجلحوظورأيوالحموريوتوصيفكيفيةاىوجودجحوظمحلعنوالتعرفىومناجلانبلمقارنةوضعيةالعينيلاألعتقييماحلجاجبالتأملمنن، األجفاالفحصبالتأمللألجفانواملنطقةاحمليطةابلعينومتييزشذوذاتوضعية

ل،  األطفادمعووصفطريقةسربجمراىلدمععندللازاملفرزواملفرغهاجلازالدمعومتييزأماكنالتوضعالتشرييألقسامهتقييمج
  ومعرفةليهزلةاألجساماألجنبيةاملوجودةعإويو لباجلفنالعلىقلىالقرنيةوالقدرةعلكشفوجوداألجساماألجنبيةع

، ابستخدامالقرصاملثقوبمبالحظةحتسنالقدرةالبصريةالالنكسار لخودةوكشفوجبعيدوالقريبباستخداملوحااتلقدرةالبصريللقياسالقدرةالبصريةني،لععينفيحااللتعرضلدخوملوادكيماويةلداخاللءالغساللفوريلإجرافيةكي
 ات،ملفرز ومعرفةكيفيةأخذعينةمناها وجودتحميةفيحاللاتملاتحمةوتقييمنوعوكميةاملفرز لاابملهالتفقةلكلنوعمنأنواعاسرداملوجودااتلسريريةاملر 

 .عيناملباشرألمحرلقعرالعينبتنظريقعرالتحرايملنعكساابهفيتشفاحصالعدسةوتقييم، فاهفياريهوينالقرنيةومتييزوجودعيبظللتيناملوضعيئورسلالفتقييمشفافيةالقرنيةوحتريسالقرنيةوتوصيفطريقةتطبيق
 : General and transferable skillsهارات العامة والقابلة لالنتقال: امل
 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .)حاالجتديدةعلى(التطبيق .           _التفاعل واملشاركة اإلجيابية_
 .وماتلمعلمعرفةكيفيةأخذقصةسريريةوالوصولل.                     _احملاكمةالسريرية_
 .أخالقيات/ممارسة :العمالملهن.              _اتلتواصلار اتنميةمه_

مفردات 
 املنهاج

 ( جهاز الدمع.2          األجفان (1
 ( القرنية.4امللتحمة.                  (3
 ( الزرق.6الصلبة.                          (5
 ( العدسة.8          العنبة.                 (7
 ( الشبكية.10اجلسم الزجاجي.               (9

 ( احلجاج.12أمراض العصب البصري.       (11
 ( احلول.14                              حلل االنكسار. (13
 ( األعراض العينية.16رضوض العني وجروحها.                      (15
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 ( طرائق فحص املريض ووسائله.18      األدوية املؤثرة ابلعني.                    (17

 التعليم الطيب والتدريب السريريقاسم:  الطب البشري كليـة
 MEED 953 رمز املقرر        رسالة التخرج اسم املقرر

 -:نظري الساعات الفعلية
 - املتطلب السابق عملي

 اخلامسةالسنة الدراسية:      9املستوى املقرتح للمقرر:    -سريري: 6خمربي: 

 هدف املقرر

 :لدى الطالب املهارات الالزمة لا يكوند االنتهاء من هذا املقرر، سوف نع
 .لتعامل مع مشاريع احلياة احلقيقيةا -
 .ديد بيان ملشكلة معينةحت -

 .متطلبات األنظمة حتديد -
 .إجراء دراسة جدوى -

 .حتديد حلول بديلة خمتلفة -
 .زمن، ومتابعة بدقة حمتواهعلم كيفية عمل جدول ت -
 .تطوير مهارات العرض الشفوي -
 .ة مقرتح ملشروع ماكتاب -

 طرق التقييم

 :الطالب القدرة على لدى يكونبعد االنتهاء من هذا املقرر، سوف 
 إجراء مشاريع احلياة احلقيقية .1
 .إجياد حلول بديلة .2

 .تنفيذ املشروع حمدد .3
 .إنشاء جدول زمن، ومتابعة بدقة حمتواه .4
 .معرفة كيفية اختبار التنفيذ .5
 .تطوير املهارات يف العرض الشفوي، والعرض العملي للمشروع .6
 .التواصل من خالل الندوات .7
 سليط الضوء على نقاط القوة يف املشروعت .8



 85الصفحة  الخطة الدرسية لكلية الطب البشري -جامعة الشام الخاصة
 

 
 
 

   th10 Levelالعاشراملستوى  – اخلامسةالسنــــــة املرحلة الثانية: 
 

 مفردات املنهاج

إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس، ومن مث يعدون  حتت أهدافهالطالب موضوع املشروع ويددون  خيتار املقرر،يف هذ 
 مقرتح املشروع والذي يتوي على:

 حتديد املشكلة املراد معاجلتها، وحتديد متطلبات النظام، ومن مث حتديد احللول املرشحة ملشكلة الدراسة.
 دول الزمن لذلك.بعد ذلك يتم عمل دراسة جدوى لكل احللول املقرتحة، ومن مث يدد أفضل حل مقرتح ويدد اجل

جيب على الطالب تقدمي تقرير للمشروع املقرتح يف هناية الفصل الدراسي. سيتم احلصول على الدرجات من خالل 
  االمتحان الشفوي الذي سيعقد من قبل جلنة من أعضاء هيئة التدريس.

 يسمح للطالب للعمل بشكل فردي أو يف جمموعات.

 األمراض الباطنةقاسم:  الطب البشري كليـة
 MEIM 1054 رمز املقرر        غدد واستقالب وتغذية وشيخوخة(/ 6الطب الباطن ) اسم املقرر

 4: نظري الساعات الفعلية
 - املتطلب السابق عملي

سا  80سريري:  -خمربي: 
 أسبوع(4)

 اخلامسةالسنة الدراسية:   10املقرتح للمقرر:املستوى 

 power pointالنظري :عرض شرائح  طريقة التدريس
الكتاب املرجعي 

 للمقرر 
 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 

 . يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادةاملرجع اإلضايف: 
 النظري:   أسئلة متعددة اخليارات االمتحانطريقة 

 العملي: مقابلة شفهية. 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
يغطي هذا املقرر آليات تركيب وإفراز وتنظيم اهلرموانت واألعضاء املتخصصة بذلك. كما يتم تدريس األمراض الشائعة اليت تصيب اجلهاز 

كاضطراابت الدرق وجارات الدرق والغدة النخامية والكظرين إضافة إىل اضطراابت البلوغ والنمو. وخيصص حيز من املقرر لآللية   الغدي
اإلمراضية للداء السكري وأمناطه ووابئياته وأعراضه وعالجه فضالً عن االختالطات النامجة عنه. كما تتم مراجعة مبادئ التغذية الطبية 

واء االمتصاص والتغذية وأسس احلميات الغذائية والبدانة وأخرياً مبادئ التغذية االصطناعية. ويتم الرتكيز يف هذا املقرر واضطراابهتا وأس
أيضاً على املشكالت الصحية الشائعة واهلامة لدى املسنني، وكيفية التواصل مع هذه الشرية العمرية، وخصوصيات املعاجلة الغذائية 

 .والدوائية والفيزايئية
   Intellectual skills املهارات الذهنية

، فةلوغاملختلاباتلبطراغالفيزيولوجيوالتمييزبيناضلو حاللبار متعريفوظيفةاألقنادالسويةووصف، ااملنظمةرموانتفياجلسموآلياهتوصفآليةعمالهل
، )فرطسكرالدموفرطالكولستريولوفرطالشحومالثالثية(اباتالستقالبيةالشائعةاوصيفاالضطر ، اباتلنمواشرحاضطر 
، ضالغددواالستقالابلشائعةاضوالعالمااتلسريريةفيأمر اسرداألعر 

رتاح اق، تشخيصاحلاالاتلغديةواالستقالبيةاإلسعافيةواحلاالاتلتيتستدعياستشارةاختصاصية
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، ضالغددواالستقالابلشائعةأمراجالتطورواالنذارفياستنتا، تشخيصواملتابعةوفقاحلالةاملرضيةلوبةلللفحوصاملخربيةوالشعاعيةاملطا
، احسبمبادائلطباملسندابلدليلهتطبيقمكانو  )تثقيفاملريضها مبافي(ةلفضأسساملقاراباتلعالجيةاملختار عاست

ه، ةاجلسموتفسرينتائجلتعريفمشعركت، ضالغددواالستقالباحتديداستطبابومضادااتستطبابواختالطاتوالتداخالاتلدوائيةلألدويةاملستخدمةفيأمر 
، يةالتوازانلغذائيفيالبدنلافياالستتباابالستقالبيوفيعمهعريفاملغذاياتلكربىوالصغرىودور ت

، توازنةتتضمنالعناصراملغذيةتتناسبمعاحلالةالصحيةلكلمريضم )ةمحي(رمسخطةغذائيةصه،نقضالتيتنجمعنزايدةالواردالغذائيأو ار ماألتوصيف
، ذهالشريةالعمريةهمسنوتعدياللعالجبمايتناسبمعللةعنداملسنني،وتقييماحلالةالصحيةلفاملختضاتوصيفاخلصوصيةالصحيةلألمر 

 .يةنوابلسقوطكعاملخطركبريلداىملسننيمهتقييمأ، تقديراالختالففياستقالابألدويةعنداملسنينووضعاخلطةالعالجيةالتيتدعمصحةاملسن
 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  

 ه.بغدأيواستقالبيوتدوينااضطر يهءاستجوابدقيقوشاملومفصيلعندمريضلداإجر _
 :ىتحريلع،معالرتكيز هوتدوينالقيامبفحصسريريشامل_
 العالمااتحليويةوخاصةقياسالضغطالشرايين. 
 ةاجلسموحترايلبدانةأوالنحافةلحسامبنسبكت. 
 ،يبلاايت،ثراحلهالنابتعينية،عالماتضخامةار طاضوجودضخامةدرقية. 
 نيةار عشتثدي، :غوحتريوجودلو لبعالماات. 
 ييناحمليطيةوحترايلوذماختاصةعندمرضىالسكريشراالجس. 

 .حتشخيصأويلارت واقالةالسريريةلحلتفسرياملوجودااتملرضيةوفقاً _
 .وفقمعطيااتحلالةهانتائجحالفحوصاملخربيةوالشعاعيةوتفسري ااقرت _
 .ضخطوطاملعاجلةاألساسيةوفقاحلالةالسريريةااستعر _
 .نيةهومالتواصلمعاملرضىبطريقةأخالقية_

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .)حاالجتديدةعلى(التطبيق _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_
 .وماتلمعللمعرفةكيفيةأخذقصةسريريةوالوصول_ .               احملاكمةالسريرية_
 .أخالقيات/ممارسة :العمالملهن_ .             اتلتواصلار امهتنمية_

 مفردات املنهاج

 .ضالغددواالستقالباأمر  .1
 .التغذية .2
 .الشيخوخة .3

 التشخيص والعالج الشعاعي والفيزايء الطبيةقاسم:  الطب البشري كليـة
 MERA 1055 رمز املقرر        األشعة واملعاجلة الشعاعية املقرراسم 
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 2نظري: الساعات الفعلية
 3التشريح  املتطلب السابق عملي

خمربي: 
- 

سا  40سريري: 
 أسبوع( 2)

 اخلامسةالسنة الدراسية:     10املستوى املقرتح للمقرر:  

 ،   power pointالنظري : حماضرات بطريقة  طريقة التدريس
  -العملي :

الكتاب املرجعي 
 للمقرر 

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .املرجع اإلضايف: 

 النظري: أسئلة متعددة اخليارات وأسئلة قصرية. االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
زة اجلسم ة واألشعة ألجهير الطبيلتصو ويتضمن املقرر شرح األساسيات الفيزايئية لألشعة واملواد الظليلة ومن مث دراسة ا

ر ائومضانية ابلنظدراسة الة الاملختلفة من حيث التشريح الشعاعي والتقنيات واالستطباابت. وكذلك يتم دراسة تقني
 املشعة مع التطرق إىل مبادئ املعاجلة الشعاعية وأمهيتها واستطباابهتا.

   Intellectual skills املهارات الذهنية
، هالدئعمفةومبالتةاملخمتييزاألجهزةالشعاعي، ملحاللتيمرهباهذاالعار واملماألشعةاوكتشافهالسرداترخيتطورع

ا، إلجنازهئقاالستقصاءالشعاعيوخصائصكلمنهاوتوصيفالشروطالتقنيةاحتديدطر 
، ستعماهلانهاواستطبااباتتكلماميز فةو لةاملختليلالظحتديداملواد، ينواملتعرضنيلابلعامحتديدمبادائلوقايةالشعاعيةاملتعمقة

)اإليكو(لصدىراننوالتصويرابوريواملقياحملفأجهزةاجلسموذلكباألشعةالعاديةوالتصويرالطبلتوصيفاملوجودااتلشعاعيةالطبيعيةملخت
، فأجهزةاجلسملتوصيفاملوجودااتلشعاعيةفياحلاالاتإلسعافيةوالشائعةملخت، 

ي، شخيصالتشعاعياعالفاألجهزةووضعاالنطبلملختتفسرينتائجاملوجودااتلشعاعيةفياحلاالاتإلسعافيةوالشائعة
 .ةيةوالوعائيلضاستطباابألشعةالتداخااستعر ، شخيصوالعالجبالنظائراملشعةحتديدمبادائلت

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
، ازهاتقنيةإلجنروطالتفسرينتائجصورةالصدرالطبيعيةوالش، تشخيصاحلاالاتلعصبيةاإلسعافيةوالشائعةشعاعياً 

، اننواملر وصفالتشريالشعاعيالعصبيبالطبقياحملوري، صفالتشريالشعاعيالصدريبالطبقياحملوريو 
، قصائهاقاستئار طو تشخيصاحلاالاتهلضميةاالسعافية، تطرقاالستقصاءاز يومتشخيصاآلفااتلرضيةالشائعة

 .ئقاستقصائهاالشعاعيةطراو فةلةاملختليالتناسخيصاحلاالاتلبوليةتش
 General and transferable skillsقابلة لالنتقال: املهارات العامة وال

 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .)حاالجتديدةعلى(التطبيق _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_
 .وماتلمعللمعرفةكيفيةأخذقصةسريريةوالوصول_ .               احملاكمةالسريرية_
 . اتلتواصلار امهتنمية_

 مفردات املنهاج

 قدمةعنالفيزايءواألجهزةالشعاعيةم .1
 األشعةالعصبيةوالوجهوالعنق .2
 يةلبيةالوعائيةمعمقدمةعناألشعةالتداخلاألشعةالصدريةوالق .3
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 أشعةاجلهازاحلركي .4
 ضالنسائيةمرايواأللليوالتناسو أشعةاجلهازالب .5
 أشعةاجلهازاهلضمي .6
 حملةعنالطبالنووي .7

 اجلراحةقاسم:  الطب البشري كليـة
اسم 
 MESR 1056 رمز املقرر        ( / العظمية و التجميل5اجلراحة ) املقرر

الساعات 
 4:نظري الفعلية

 (1اجلراحة ) املتطلب السابق عملي

سا 80سريري: -خمربي: 
 أسبوع(4)

 اخلامسةالسنة الدراسية:   10املستوى املقرتح للمقرر: 

طريقة 
 التدريس

 Power Pointالنظري : حماضرات نظرية بشرائح 
  العملي : تطبيق عملي حلاالت سريرية على املرضى حتت األشراف املباشر.

الكتاب 
املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 اساتذة املادة .يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع املرجع اإلضايف: 

طريقة 
 االمتحان

 النظري: أسئلة متعددة اخليارات وأسئلة إبجاابت قصرية .
 العملي: حتضري حالة سريرية.

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
والكاحل والقدم من حيث تشخيص وتدبري اآلفات األورثوبيدية تتضمن اجلراحة العظمية دراسة آفات العمود الفقري والطرف العلوي والورك والركبة 

لتجميل فيها وكذلك الرضوض. كما يتضمن املنهاج تشخيص وتدبري التناذرات االلتهابية واألورام يف اجلهاز العظمي والعضلي. ويُعىن مقرر جراحة ا
كما يتم دراسة تقنيات اجلراحة الرتميمية لتصحيح فقدان األنسجة   بتقنيات معاجلة احلروق وطرائق تعويض نقص السوائل والشوارد النامجة عنها.

 إبجراء الطعوم والشرائح اجللدية.
   Intellectual skills املهارات الذهنية

 .قةواملفتوحة،واحلاالاتالروتوبيديةالشائعةلفواجلذعاملغاضرضوضوكسوراألطر ااستعر 
 .اختالطااتلكسوروطرقالوقايةمنهاوتدبريهاعراض است

 .فةفيحاالاتلرضوضوالكسورواحلاالاتالروتوبيديةالشائعةلتسميةاالستقصاءااتملخت
 .حتديدمبادئتدبريرضوضاجلهازاحلركيومبادئمتابعةاملريضبعدالعالج

 .ملبادائألساسيةفيتدبريهاواحتديدالتشوهااتلوالديةالعظميةالشائعة،
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 .حتديدانتااناتلعظامالنوعيةوغريالنوعية
 .يمةواخلبيثةلالسمتييزأوارمالعظام
 .واستعراضاملبادائألساسيةملعاجلتها) والغضروفلعظمالتهااب-ع التصنعسرة (االستقالبيةمتييزآفااتلعظام

 ضاألذاياتلرايضيةوأسسمعاجلتهاااستعر 
 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  

 .حيةعظميةاسعافيةأوانتقائيةجراءاستجوامبفصلوشاملوتدوينه،ملريضلديهحالةاإجر  1.
.2 
 .حيةالعظميةالشائعةاعطيااتلسريريةفياحلاالاتجلر لملءفحصسريريشاملوتدوينه،وكشفالعالمااتملرضيةوتفسرياملوجودااتلسريريةوالتوصللوضعتشخيصأوليوفقاً اإجر 
 .باالستقصاءااتلشعاعيةواملخربيةوفقمعطيااتحلالةالسريريةلط 3.
 .وحةالسريريةلالشعاعيةواملخربيةفيضوءتفسرينتائجاالستقصاءااتل 4.
  .التدبرياألوليلرضوضاجلهازاحلركي 5.
 .تقدميالعنايةاإلسعافيةاألوليةملرضىاألذاياتملتعددةالتيتنقذحياةاملريض 6.
 .تقدمياحلاالاتملرضيةبشكلمنهجي 7.
 .التواصلمعاملرضىبطريقةأخالقيةومهنية 8.

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 

مفردات 
 املنهاج

 .مبادئتدبريالرضوض_ االستقصاءاتوطرقاملعاجلة_ حةالعظامالعموماألساسيةفيجر _ا
 .كسوروآليةحدوثهاللمبادئعامة_مبادئتدبريالكسورواسعافهامكاانحلادث_
 .أذاياتحلوض_ قةواملفتوحةلملغوايلالعأذاياتلطرف_ أذاياتجلذع_
 .ويلضالطرفالعار مأ_ قةلواملغياملفتوحةلالسفأذاياتلطرف_
 .مالعظامار و أ_ يلأورتوبيدايالطرفالسف_

 اجلراحةقاسم:  الطب البشري كليـة
اسم 
 MESR 1057 رمز املقرر        طب الطوارئ والتخدير واإلنعاش املقرر

الساعات 
 3:نظري الفعلية

 (3الفيزيولوجيا ) املتطلب السابق عملي

سا 60سريري: -خمربي: 
 أسبوع(3)

 اخلامسةالسنة الدراسية:   10املستوى املقرتح للمقرر:   

طريقة 
 التدريس

 Power Pointالنظري : حماضرات نظرية بشرائح 
  العملي : تطبيق عملي حلاالت سريرية على املرضى حتت األشراف املباشر.
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الكتاب 
املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 حيدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .     املرجع اإلضايف: 

طريقة 
 االمتحان

 النظري: أسئلة متعددة اخليارات وأسئلة إبجاابت قصرية .
 العملي: حتضري حالة سريرية.

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
ويقدم مدخالً إىل هذا االختصاص ليشمل طرائق حتضري املريض للجراحة والتخدير )التحضري الدوائي والتنبيب الرغامي والتخدير  

نقل العصيب واملسكنات املركزية ابملخدرات الوريدية واإلنشاقية العامة وابملخدرات املوضعية والناحية(. كما يتضمن تعريفاً حباصرات ال
وأنظمة التنفس وجهاز التخدير، وما يقدم للمريض يف غرفة الصحو واإلنعاش القليب الرئوي وآليات تدبري احلاالت الطارئة املرافقة  

تيجيات عالج كالصدمة ونقل مكوانت الدم والتوازن احلمضي القلوي وتوازن السوائل والشوارد فضاًل عن املعاجلة ابألكسجني واسرتا
 األمل. 

   Intellectual skills املهارات الذهنية
، توصيفطرقالتخديروأنواعهوالتمييزبيناألدويةاملستخدمةفيهوطرقالتحضريالدوائي

، قبااتحليويةواألجهزةاملستخدمةأثناءالتخديرار ءجهازالتخديروتعداداملاييزأجز مت
، يةالتنبيبالرغاميلشرحطرقتحريرالطريقاهلوائيوتوصيفعم، توصيفقاعةالصحووتعداداالختالطاتفيهاوذكرمعايريخترجياملريضمنها

، اباتملاءوالشواردطرااضتبياانلتوزعالطبيعيلسوائالجلسموشرح،بيالرئويواملعاجلةابألكسجنيلاستذكاروترتيباخلطوااتألساسيةفياإلنعاشالق
، كرأنواعوآليااتلصدمةوتسميةمنتجااتلدمومعيضااتلبالمساوحتديداستطباابهتا، ذ ابتهار طضويوتبياانللقتوصيفالتوازانحلامضيا

 .حةاالتمييزبيناألملاحلادواملزمنوتوصيفطرقنقالألملوطرقمعاجلتهبعداجلر ،تعريفوحدةالعنايةاملشددةوحتديداستطبااباتلقبولفيهاوالتهويةاآللية
 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  

 (تشغيلوتطبيقأجهزةالتزويدابألكسجينالبسيطةمنهاش، اإلنعابيالرئويوالعملضمنفريقلءاتدعماحلياةاألساسيواملتقدملإلنعاشالقجراإأداء
، حةاةوفحصاملريضقباللتخديرواجلر لشامقييمحالةاملريضعنطريقأخذقصةسريرية، ت)القثطرةاألنفيةالقناعالوجهي

، لطريقاهلوائيبالطرقالبسيطةابستخداماليدينءحتريرااإجر 
، التعاملمعمريضفيحالةصدمةأبنواعهاوتنفيذالتدبرياألوليلها،التمييزبينالتنبيبالرغاميوالقناعاحلنجري،ىاملريضلوعءالتنبيبالرغاميباستخدامالدميةاإجر 
، ءهتويةملريضمتوقفالتنفسفيحاالتنقالملريضمنالعيادةإلىاإلسعافأوإلىالعنايةابستخداجمهازاآلمبومعالقناعاإجر 
 .ءنقلدملمريضوالتعاملمعاألدواتواملعدااتلالزمةلذلكوالوصوإللىاستخدامهاابلطريقةالصحيحةاإجر 

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .ى التحميل والدارسةلالقدرة ع.     _عرفة والفهم ملوضوعات املقررامل_
 .)حاالجتديدةعلى(التطبيق _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_
 .وماتلمعللمعرفةكيفيةأخذقصةسريريةوالوصول_ .               احملاكمةالسريرية_
 .أخالقيات/ممارسة :العمالملهن_ .             اتلتواصلار امهتنمية_

مفردات 
 املنهاج

، تدبريالطريقاهلوائي،)قبةرائقهجهازالتخديروأجهزةاملاأنواعهأدويتهطر  (التخدير، بيالتنفسيواملعاجلةابألكسجنيلاإلنعاشالق
 .) أنواعهاوتدبريها ( الصدمة، نقاللدمومعيضااتلبالمسا، العنايةاملشددة، تدبرياألمل، يلو القالسوائلوالشواردوالتوازانحلامضي
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 التوليد وأمراض النساءقاسم:  الطب البشري كليـة

 MEGO 1058 رمز املقرر        أمراض النساء اسم املقرر

 3:نظري الساعات الفعلية
 طب التوليد املتطلب السابق عملي

سا 60سريري: -خمربي: 
 أسبوع( 3)

 اخلامسةالسنة الدراسية:   10املستوى املقرتح للمقرر:   

 Power Pointالنظري : حماضرات نظرية بشرائح  التدريسطريقة 
  العملي : تطبيق عملي حلاالت سريرية على املرضى حتت األشراف املباشر.

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:     يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة . 
 مع اساتذة املادة .يدد من عمادة الكلية ابالتفاق املرجع اإلضايف: 

 النظري: أسئلة متعددة اخليارات وأسئلة إبجاابت قصرية . االمتحانطريقة 
 العملي: حتضري حالة سريرية.

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
والسرطاانت النسائية، مث االنتقال حملة تشريية جنينية عن اجلهاز التناسلي ودراسة اآلفات السليمة للجهاز التناسلي 

للتحدث عن التبدالت اهلرمونية يف أثناء الدورة الطمثية واالضطراابت املرافقة للطمث كعسرة الطمث وانقطاع 
الطمث البدئي والثانوي وشذوذات البلوغ وأعراض فرط األندروجني والشعرانية وتدبري ثر احلليب، مث االنتقال لدراسة 

 مل والتبدالت يف سن اليأس ومن مث التحدث عن اإلنتاانت التناسلية واحلوضية.العقم وموانع احل
   Intellectual skills املهارات الذهنية

، وغالباكرعنداإلانثلوغالطبيعيوالبلحتديدحالةالتطوراجلنسيالطبيعيوالب، ضالنسائيةالشائعةاضوالعالماتفياألمر ار عمتييزاأل
، فةوموانعاستعماهلالتسميةاستطباابمتوانعاحلملبأشكاهلااملخت، ابهتاامتييزالدورةالطمثيةالطبيعيةواضطر 
، اباتحلماللباكرةكاإلسقاطواحلمالهلاجروالرحىالعداريةاشرحاضطر ، فةوطرقمعاجلتهالتشخيصحاالاتلعقمبأسباهبااملخت

، ضوعالمااتلسرطااناتلنسائيةاوصيفأعر ، وعالمااتألندومرتيوزوطرقتشخيصهاومعاجلتهاأعراضتشخيص
ول بسلس ال( يةعندالنساءلضالبوليةوالتناساضوعالمااتألمر اتوصيفأعر ، ةليلتناسضوعالمااتالنتااناتاتوصيفأعر 

، قةبهلضاملتعاواألمر أسيضوعالماتسنالاشرحأعر ،)ل...واملهبالرمحهبوط
، ضوالعالمااتلنفسيةاملشاهدةلدىمريضااتلنسائيةوطرقتدبريهاوعالجهااحتديداألعر 

 .ضالنسائيةار مفاأللضاخلطوطالعالجيةالرئيسيةملختااستعر 
 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  

 ءالفحصالسريرايلنسائيوتدوينهماار إجأخذالقصةاملرضيةو  .1
 كشفاملوجودااتملرضيةابلفحصالسريري .2
 ىاملعطيااتلسريريةلحتشخيصأوليبناًءعرتااق .3
 حخطةالتدبرياملناسبةااقرت  .4
 املشاركةفيأخذلطاخةعنقالرحم .5
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   th11 Levelحلادي عشرااملستوى  – السادسةالسنــــــة املرحلة الثانية: 
 

 .التواصلمعاملرضىبطريقةأخالقيةومهنية .6

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 .والدارسةى التحميل لالقدرة ع.     _املعرفة والفهم ملوضوعات املقرر_
 .)حاالجتديدةعلى(التطبيق _.التفاعل واملشاركة اإلجيابية_
 .وماتلمعللمعرفةكيفيةأخذقصةسريريةوالوصول_ اتلتواصلار امهتنمية_
 .أخالقيات/ممارسة :العمالملهن_

 مفردات املنهاج

 .القصةوالفحصالسريرايلنسائي .1
 .األنثويليالتطوراجلنينيوتشرياجلهازالتناس .2
 .ابهتاواخلصوبةطراالدورةالطمثيةواض .3
 .النسائيةمراض األ .4
 .النواحيالنفسيةفيالطبالنسائي .5

 األمراض الباطنةقاسم:  الطب البشري كليـة
 MEIM 1159 رمز املقرر        الطب الباطن اسم املقرر

 -: نظري الفعلية الساعات
 السابقة عدا رسالة التخرج 5مقررات السنوات ال املتطلب السابق عملي

 السادسةالسنة الدراسية:   11املستوى املقرتح للمقرر:  6 سريري: -خمربي:

  العملي : تطبيق عملي حلاالت سريرية على املرضى حتت األشراف املباشر. طريقة التدريس

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .      

 املرجع اإلضايف: 
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .     

 العملي:  االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
 

   Intellectual skills الذهنيةاملهارات 
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 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
 

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 

 مفردات املنهاج
 

 األطفالقاسم:  الطب البشري كليـة
 MEPD 1161 رمز املقرر        األطفال اسم املقرر

 -: نظري الساعات الفعلية
 السابقة عدا رسالة التخرج 5مقررات السنوات ال املتطلب السابق عملي

 السادسةالسنة الدراسية:   11املستوى املقرتح للمقرر:  5سريري:  -خمربي:

 Power Pointالنظري : حماضرات نظرية بشرائح  طريقة التدريس
  على املرضى حتت األشراف املباشر. العملي : تطبيق عملي حلاالت سريرية

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .      

 املرجع اإلضايف: 
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .     

 العملي: حتضري حالة سريرية. االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
 

   Intellectual skills املهارات الذهنية
 

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
 

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 

 مفردات املنهاج
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 التوليد وأمراض النساءقاسم:  الطب البشري كليـة
 MEGO 1162 رمز املقرر        التوليد وأمراض النساء اسم املقرر

 -: نظري الساعات الفعلية
 السابقة عدا رسالة التخرج 5مقررات السنوات ال املتطلب السابق عملي

 السادسةالسنة الدراسية:   11املستوى املقرتح للمقرر:  4سريري:  -خمربي:

  العملي : تطبيق عملي حلاالت سريرية على املرضى حتت األشراف املباشر. طريقة التدريس

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .      

 املرجع اإلضايف: 
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .     

 العملي: حتضري حالة سريرية. االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
 
 
 

   Intellectual skills املهارات الذهنية
 

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
 

  and transferable skillsGeneralاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 

 مفردات املنهاج
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 : األمراض الباطنةقاسم الطب البشري كليـة
 MEIM 1163 رمز املقرر        األمراض اجللدية واملنقولة ابجلنس اسم املقرر

 -: نظري الساعات الفعلية
 السابقة عدا رسالة التخرج 5مقررات السنوات ال املتطلب السابق عملي

 السادسةالسنة الدراسية:   11املستوى املقرتح للمقرر:  1سريري:  -خمربي:

  العملي : تطبيق عملي حلاالت سريرية على املرضى حتت األشراف املباشر. طريقة التدريس

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .      

 املرجع اإلضايف: 
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .     

 العملي: حتضري حالة سريرية. االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
 

   Intellectual skills املهارات الذهنية
 

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
 

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 

 مفردات املنهاج
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 اجلراحةقاسم:  الطب البشري كليـة
 MESR 1164 رمز املقرر        أمراض األنف واألذن واحلنجرة وجراحتها اسم املقرر

 - :نظري الساعات الفعلية
 السابقة عدا رسالة التخرج 5مقررات السنوات ال املتطلب السابق عملي

 السادسةالسنة الدراسية:   11املستوى املقرتح للمقرر:  1سريري:  -خمربي:

  العملي : تطبيق عملي حلاالت سريرية على املرضى حتت األشراف املباشر. طريقة التدريس

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املعتمد:املرجع 
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .      

 املرجع اإلضايف: 
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .     

 العملي: حتضري حالة سريرية. االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
 

   Intellectual skills الذهنيةاملهارات 
 

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
 

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 

 مفردات املنهاج
 

 اجلراحةقاسم:  الطب البشري كليـة
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 MESR 1165 رمز املقرر        وجراحتها العنيأمراض  اسم املقرر

 -: نظري الساعات الفعلية
 السابقة عدا رسالة التخرج 5مقررات السنوات ال املتطلب السابق عملي

 السادسةالسنة الدراسية:   11املستوى املقرتح للمقرر:  1سريري:  -خمربي:

  األشراف املباشر.العملي : تطبيق عملي حلاالت سريرية على املرضى حتت  طريقة التدريس

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .      

 املرجع اإلضايف: 
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .     

 العملي: حتضري حالة سريرية. االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
 

   Intellectual skills املهارات الذهنية
 

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
 

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 

 مفردات املنهاج
 

 طب اجملتمعقاسم:  البشريالطب  كليـة
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 MECM 1166 رمز املقرر        الرعاية الصحية األولية اسم املقرر

 -: نظري الساعات الفعلية
 السابقة عدا رسالة التخرج 5مقررات السنوات ال املتطلب السابق عملي

 السادسةالسنة الدراسية:   11املستوى املقرتح للمقرر:  1سريري:  -خمربي:

  العملي : تطبيق عملي حلاالت سريرية على املرضى حتت األشراف املباشر. التدريسطريقة 

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .      

 املرجع اإلضايف: 
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .     

 العملي: حتضري حالة سريرية. االمتحانطريقة 

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
 

   Intellectual skills املهارات الذهنية
 

 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  
 

  skillsGeneral and transferableاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 

 مفردات املنهاج
 

 اجلراحةقاسم:  الطب البشري كليـة
 MESR 1167 رمز املقرر        طب الطوارئ والتخدير واإلنعاش اسم املقرر
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 -: نظري الساعات الفعلية
السابقة عدا  5مقررات السنوات ال املتطلب السابق عملي

 رسالة التخرج
 السادسةالسنة الدراسية:   11املستوى املقرتح للمقرر:  1سريري:  -خمربي:

  العملي : تطبيق عملي حلاالت سريرية على املرضى حتت األشراف املباشر. طريقة التدريس

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 املرجع املعتمد:
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .      

 املرجع اإلضايف: 
 يدد من عمادة الكلية ابالتفاق مع اساتذة املادة .     

 العملي: حتضري حالة سريرية. طريقة االمتحان

املخرجات 
 التعليمية

 Knowledge and understandingاملعرفة والفهم  
ئي والتنبيب  الدوالتحضريويقدم مدخاًل إىل هذا االختصاص ليشمل طرائق حتضري املريض للجراحة والتخدير )ا

 ا يتضمن تعريفاً ية(. كمالناحو الرغامي والتخدير ابملخدرات الوريدية واإلنشاقية العامة وابملخدرات املوضعية 
 غرفة الصحو لمريض يفقدم لجهاز التخدير، وما يحباصرات النقل العصيب واملسكنات املركزية وأنظمة التنفس و 

القلوي  التوازن احلمضيالدم و  كوانتمواإلنعاش القليب الرئوي وآليات تدبري احلاالت الطارئة املرافقة كالصدمة ونقل 
 .وتوازن السوائل والشوارد فضاًل عن املعاجلة ابألكسجني واسرتاتيجيات عالج األمل

   Intellectual skills املهارات الذهنية
، توصيفطرقالتخديروأنواعهوالتمييزبيناألدويةاملستخدمةفيهوطرقالتحضريالدوائي

، قبااتحليويةواألجهزةاملستخدمةأثناءالتخديراءجهازالتخديروتعداداملر زامتييزأج
، توصيفقاعةالصحووتعداداالختالطاتفيهاوذكرمعايريخترجياملريضمنها

، يةالتنبيبالرغاميلوصيفعمشرحطرقتحريرالطريقاهلوائيوت
، بيالرئويواملعاجلةابألكسجنيلالقاستذكاروترتيباخلطوااتألساسيةفياإلنعاش
، ابتهار طضوتبياانيلو القتوصيفالتوازانحلامضي، اباتملاءوالشوارداتبياانلتوزعالطبيعيلسوائالجلسموشرحاضر 

، هتااباستطباااتلصدمةوتسميةمنتجااتلدمومعيضااتلبالمساوحتديديوآلذكرأنواع
، ريفوحدةالعنايةاملشددةوحتديداستطبااباتلقبولفيهاوالتهويةاآلليةتع

 حةاالتمييزبيناألملاحلادواملزمنوتوصيفطرقنقالألملوطرقمعاجلتهبعداجلر 
 Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية:  

، بيالرئويوالعملضمنفريقاإلنعاشلءاتدعماحلياةاألساسيواملتقدملإلنعاشالقاأداءإجر 
، ) القثطرةاألنفيةالقناعالوجهي ( تشغيلوتطبيقأجهزةالتزويدابألكسجينالبسيطةمنها

، ةراحةوفحصاملريضقباللتخديرواجللتقييمحالةاملريضعنطريقأخذقصةسريريةشام
، ىاملريضلوعميةلدتخداماءالتنبيبالرغاميباساإجر ، ءحتريرالطريقاهلوائيبالطرقالبسيطةابستخداماليديناإجر 

، وليلهادبرياأليذالتالتعاملمعمريضفيحالةصدمةأبنواعهاوتنف،التمييزبينالتنبيبالرغاميوالقناعاحلنجري
، آلمبومعالقناعاجمهازاستخدءهتويةملريضمتوقفالتنفسفيحاالتنقالملريضمنالعيادةإلىاإلسعافأوإلىالعنايةابار جإ
 .لصحيحةريقةاةلذلكوالوصوإللىاستخدامهاابلطءنقلدملمريضوالتعاملمعاألدواتواملعدااتلالزمار جإ
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 ختياريةاملقررات اال
 

 RQUE1  -( ساعة معتمدة 2) :علم اإلدارة
 مقررات متطلبات اجلامعة االختيارية الطب البشري كلية

 RQUE1 رمز املقرر: علم اإلدارة اسم املقرر

2نظري:  الساعات الفعلية -عملي:    ال يوجد املتطلب السابق: 
 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس

 -العملي: 
 املستوى املقرتح للمقرر:

 اختياري
 السنة الدراسية:

- 
الكتاب املرجعي 

 للمقرر
 مع أستاذ املقرر. ابلتنسيق، يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةاملرجع املعتمد: 
 ُيدده أستاذ املقرر. املرجع اإلضايف:

االمتحانطريقة   .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني40) 
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل60)

الطالب املعرفة والفهم سيكتسب : Knowledge and understanding املعرفة والفهم املخرجات التعليمية
 فيأسس علم اإلدارة، إضافًة إىل مراحل تطور الفكر اإلداري والعلوم اإلدارية.

عند االنتهاء من الربانمج سيكون الطالب قادرًا على : Intellectual skillsاملهارات الذهنية 
 استيعاب مبادئ وأسس الفكر اإلداري واالجتاهات احلديثة لعلم اإلدارة.

عند االنتهاء من الربانمج سيكون : Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية 
 الطالب ملماً مبفاهيم ومبادئ علم اإلدارة اليت متكنه من ممارسه عمله املهن بشكل أفضل.

 : سيكون الطالب قادراً General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال 
 على فهم خلفية العمل اإلداري. 

يتناول املقرر العناوين اليت هتدف إىل تنمية معارف الطالب يف علم اإلدارة، مبا يف ذلك مفهومها،  مفردات املنهاج
تعريفها، مبادئها/ تطور الفكر اإلداري/ بيئة العمل اإلداري/ الوظائف الرئيسة لإلدارة/ االجتاهات احلديثة 

 رة.واملعاصرة لإلدا

 General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 

 مفردات املنهاج
 )املراقبةئقهجهازالتخديروأجهزةار طأنواعهأدويته ( التخدير_ بيالتنفسيواملعاجلةابألكسجنيلنعاشالقاإل_
 نقاللدمومعيضااتلبالمسا_ العنايةاملشددة_ دبرياألملت_ ويلالسوائلوالشواردوالتوازانحلامضيالق_ تدبريالطريقاهلوائي_
 .) أنواعهاوتدبريها ( الصدمة_
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 RQUE2  - ( ساعة معتمدة2): علم االجتماع
 مقررات متطلبات اجلامعة االختيارية الطب البشري كلية

 RQUE2 رمز املقرر: علم االجتماع اسم املقرر

2نظري:  الساعات الفعلية -عملي:    ال يوجد املتطلب السابق: 
 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس

 -العملي: 
للمقرر:املستوى املقرتح   
 اختياري

 السنة الدراسية:
- 

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 ابلتنسيق مع أستاذ املقرر.، يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةاملرجع املعتمد: 
 ُيدده أستاذ املقرر. املرجع اإلضايف:

االمتحانطريقة   .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني40) 
 .من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٪( 60)

سيكتسب الطالب املعرفة والفهم يف : Knowledge and understanding املعرفة والفهم املخرجات التعليمية
أمهية علم االجتماع، موضوعاته وأسسه، وابلتايل سيسهم يف فهم العالقات االجتماعية والسلوك 

 اإلنساين. 

عند االنتهاء من الربانمج سيكون الطالب قادرًا على : Intellectual skills الذهنيةاملهارات 
 احملاجة الذهنية يف فهم النظرايت والقضااي املختلفة يف علم االجتماع.

عند االنتهاء من الربانمج سيكون  :Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية 
الطالب قادراً على استيعاب الدور الذي يلعبه علم االجتماع يف تطوير النظرة الواقعية للمجتمع من جهة 

 ورفده ابألطر العلمية السليمة من جهة أخرى.
 : سيكون الطالب قادراً General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال

 على شرح ومناقشة أمهية وموضوعات علم االجتماع يف احلياة اليومية.
 ،يتضمن هذا املقرر املوضوعات والعناوين املتعلقة بتعريف علم االجتماع وأمهيته يف احلياة االجتماعية مفردات املنهاج

 إضافًة إىل أهم النظرايت املعروفة املتعلقة هبذا العلم.
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 RQUE3  - ( ساعة معتمدة2:) املنطق العلمي
 مقررات متطلبات اجلامعة االختيارية الطب البشري كلية

 RQUE3 رمز املقرر: املنطق العلمي اسم املقرر

2نظري:  الساعات الفعلية -عملي:    ال يوجد املتطلب السابق: 
 حماضرات.النظري:  طريقة التدريس

 -العملي: 
املستوى املقرتح 

اختياريللمقرر:  
 السنة الدراسية:

- 
الكتاب املرجعي 

 للمقرر
 ابلتنسيق مع أستاذ املقرر.، يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةاملرجع املعتمد: 

 ُيدده أستاذ املقرر.املرجع اإلضايف: 
االمتحانطريقة   .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني40) 

 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٪( من عالمة املقرر: 60)
سيكتسب الطالب املعرفة والفهم يف : Knowledge and understanding املعرفة والفهم املخرجات التعليمية

 تعريف املواضيع ومناقشتها ونقدها مبفهوم علمي ومنطقي.
الطالب قادراً على حتليل عند االنتهاء من الربانمج سيكون : Intellectual skills املهارات الذهنية

 األحداث واملتغريات واملوضوعات الطارئة واملطروحة بشكل علمي.
عند االنتهاء من الربانمج سيكون :Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية

 الطالب قادراً على فهم املنطق العلمي واإلملام أبمهيته وكيفية استخدام أدواته.
: سيكون الطالب قادراً General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال 

 على فهم وشرح أبعاد ومعىن املنطق العلمي واستخدام معارفه يف احلياة اليومية.
 يتناول هذا املقرر: مفردات املنهاج

 مهارات التحليل املوضوعية لألحداث.*
 ابألحباث اليت يقوم الطالب إبجرائها.*االستبياانت اخلاصة 

 *عرض املواضيع ونقدها ومناقشتها مبفهوم علمي ومنطقي.
 *مفهوم حبوث العمليات.
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 RQUE4  -معتمدة  ( ساعة2: )(2اللغة العربية )
 مقررات متطلبات اجلامعة االختيارية الطب البشري كلية  

(2اللغة العربية ) اسم املقرر املقرر:رمز    RQUE4 

2نظري:  الساعات الفعلية -عملي:    (1اللغة العربية ) املتطلب السابق: 
RQU102 

 حماضرات.النظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

 املستوى املقرتح للمقرر:
 اختياري

 السنة الدراسية:
- 

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 ابلتنسيق مع أستاذ املقرر. ،اجلامعةيتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف املرجع املعتمد: 
 ُيدده أستاذ املقرر. املرجع اإلضايف:

االمتحانطريقة   .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني40) 
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل60)

سيكتسب الطالب املعرفة والصياغة،  : understandingKnowledge andاملعرفة والفهم املخرجات التعليمية
 والفهم يف التطبيقات اللغوية والنحوية والنصوص اإلدارية.

عند االنتهاء من الربانمج سيكون الطالب مؤهاًل ملستوى : Intellectual skillsاملهارات الذهنية
 ودراية. أفضل يف املهارة الذهنية اللغوية يف مناقشة املسائل اإلدارية حبكمة

عند االنتهاء من الربانمج سيكون : Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية
 الطالب قادراً على الكتابة بلغة عربية سليمة والتحدث هبا بشكل أفضل.

: سيكون الطالب قادراً General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال
اللغة العربية وشرح أمهيتها والتحدث مع اآلخرين بلغة سليمة وواضحة وكتابة النصوص العادية  على فهم

 واألكادميية واملهنية الوظيفية بشكل سليم.
يتضمن هذا املقرر تطبيقات حنوية ونصوص إدارية، إلكساب الطالب مهارة الكتابة األكادميية والقانونية  مفردات املنهاج

 ة بلغة سليمة.واملهنية واإلداري
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 RQUE5  -( ساعة معتمدة 2: ) علم النفس
 مقررات متطلبات اجلامعة االختيارية الطب البشري كلية

 RQUE5 رمز املقرر: علم النفس اسم املقرر

2نظري:  الساعات الفعلية -عملي:    ال يوجد املتطلب السابق: 
 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس

 -العملي: 
املقرتح للمقرر:املستوى   

 اختياري
 السنة الدراسية:

- 

الكتاب املرجعي 
 للمقرر

 ابلتنسيق مع أستاذ املقرر.، يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةاملرجع املعتمد: 
 ُيدده أستاذ املقرر.املرجع اإلضايف: 

االمتحانطريقة   .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني40) 
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل60)

سيكتسب الطالب املعرفة والفهم : Knowledge and understanding املعرفة والفهم املخرجات التعليمية
 للمقوالت واملفاهيم األساسية لعلم النفس وعالقتها ابلسلوك الفردي.

االنتهاء من الربانمج سيكون الطالب قادراً على امتالك  عند: Intellectual skillsاملهارات الذهنية
مستوى أعلى من املقدرة الذهنية اليت متكنه من فهم العوامل النفسية واالجتماعية اليت تؤثر على تصرفات 

 الفرد.
: عند االنتهاء من الربانمج سيكون Professional and Practical املهارات املهنية والعملية

قادرًا على معاجلة الكثري من القضااي واملشاكل اليت يعيشها الفرد أو توجهه خالل سريورة احلياة الطالب 
 اليومية.

: سيكون الطالب قادراً General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال
 على استيعاب موضوعات علم النفس وأمهيته يف تفسري السلوك اإلنساين.

املفاهيم األساسية لعلم النفس وعالقته ابلسلوك الفردي وهو يستعرض أواًل اجلهاز يتناول هذا املقرر  مفردات املنهاج
العصيب ووظائفه الرئيسية من أحاسيس وملكات إدراكية وعواطف وأثرها يف تكوين الشخصية، كما يعاجل 

جتماعية والبيئية والبيولوجية اليت تؤثر يف هذا هذا املقرر السلوك اإلنساين لفهم أفضل العوامل النفسية واال
السلوك اثنياً، ويركز املقرر يف هذه املعاجلة على مواضيع عملية ذات صلة بتجارب الطلبة واملشاكل 

 والقضااي النفسية واالجتماعية اليت يعيشوهنا.
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 RQUE6  -( ساعة معتمدة 2) االقتصاد السوري:
متطلبات اجلامعة االختياريةمقررات  الطب البشري كلية    

 RQUE6 رمز املقرر: االقتصاد السوري اسم املقرر
2نظري:  الساعات الفعلية -عملي:    ال يوجد املتطلب السابق: 
 حماضرات النظري:  طريقة التدريس

 -العملي: 
 املستوى املقرتح للمقرر:

 اختياري
 السنة الدراسية:

- 
الكتاب املرجعي 

 للمقرر
 ابلتنسيق مع أستاذ املقرر.، يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةاملرجع املعتمد: 
 ُيدده أستاذ املقرر. املرجع اإلضايف:

االمتحانطريقة   .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني40) 
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل60)

املخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة والفهم يف : Knowledge and understanding املعرفة والفهم
 تركيبة ومكوانت االقتصاد السوري، ماهي موارده وأهم قطاعاته االقتصادية.

 عند االنتهاء من الربانمج سيكون الطالب قادرًا على فهم: Intellectual skills املهارات الذهنية
 نقاط القوة ونقاط الضعف يف االقتصاد السوري.

عند االنتهاء من الربانمج سيكون : Professional and Practicalاملهارات املهنية والعملية
 الطالب قادراً على حتليل التغريات يف االقتصاد السوري.

الطالب أكثر سيكون :General and transferable skillsاملهارات العامة والقابلة لالنتقال
 إملاماً وتعمقاً يف فهم عالقة املؤشرات االقتصادية السورية بعضها ببعض.

حملة اترخيية عن مكوانت وتطور االقتصاد السوري/ خصائص االقتصاد السوري/ التوزع الوزن القطاعي  مفردات املنهاج
نقل واخلدمات/ أهم املؤشرات لالقتصاد السوري، الزراعة، الصناعة التحويلية واالستخراجية، السياحة، ال

االقتصادية واالجتماعية واخلدمية الكلية، الدخل القومي، والناتج احمللي والقومي/ العمالة والبطالة، الفقر 
والدخل الفردي/ اخلطط اخلمسية التاسعة والعاشرة/ هنج اقتصاد السوق االجتماعي، القطاع العام ودور 

 .الدولة يف االقتصاد
 

 
 
 
 


