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Code: SKLL 101 :101مھر  الرقم والرمز 
Course Title: Learning Skills      :مھارات التعلم اسم المقرر 
Credit hours:  2 (2+0) :0+2(  2 الساعات المقررة( 
Pre- requisite: None :یوجد ال متطلب سابق  

 وصف المقرر
الطالب و  مھارات التعلم في ھذا المقرر تركز على المفاھیم والمبادئ األساسیة للتعلیم والتعلم التي تمكن

ب من تحدید بنجاح في الحیاة العملیة. كما تمكن الطال الطالبات من تطویر عادات التعلم التي تؤھل  لإلستمرار
لوصول االحتیاجات طبقا لخبرات التعلم وھي من األھمیة بمكان إلنتقال الطالب إلى المناخ األكادیمي الالزم ل

 إلى المعدل المرجو من المعرفة و المھارات و السلوك كما تمكنھ من دراسة أھداف الكلیة وإستراتیجیتھا
اعلة للطالب ھذا والتي تشمل التعلم المبني على أساس حل مشكالت التعلم المرتكز على المشاركة الف التعلیمیة

مھارات باإلضافة إلى عملیة التقییم وكیفیة وضع المناھج. إضافة إلى إعطاء الطالب مقدمة مختصرة عن ال
 المھنیة واألنشطة المختلفة للمنھج داخل المجتمع.

 أھداف المقرر
 مھارات التعلم والقراءة.تحسین  •
 القدرة على اإلندماج في العمل األكادیمي و النظام الطالبي الجامعي.  •
 التغلب على مقاومتھ للمیول الذاتیة مع إمكانیة تحدید نمط التعلیم الخاص بھ. •
 تعزیز قدرات التعلم الذاتي وكیفیة التعامل مع الموارد العلمیة المتاحة. •
 العمل في فریق من خالل العمل في مجموعات صغیرة.تعزیز التعلم التعاوني و  •
 إكساب مھارات العرض.  •
 القدرة على التعلم المستمر .  •
 القدرة على مھارات اإلتصال مع األقران و المرضى . •
 إكساب مھارات إدارة الوقت باإلضافة إلى تحدید األولویات والتعامل مع األزمات.  •

 
 
 
 

  111اسس  الرقم والرمز:
 مقدمة في العلوم األساسیة المقرر:اسم 

 )4+6(  10 الساعات المقررة:
  الیوجد متطلب سابق:
 وصف المقرر

تم تصمیم المنھج على أساس أن الطالب ھو محور العملیة التعلیمیة وأیضا على أساس التداخل بین العلوم الطبیة 
النفسیة و المجتمعیة المتعلقة  باإلضافة إلى  األساسیة و العلوم الطبیة السریریة مع إلقاء الضوء على الجوانب

یركز المقرر على تكوین ووظائف تطبیقات المعلومات في الحیاة العامة لمواكبة اإلحتیاجات المختلفة للطالب. 
كما یركز على تعریف الطالب بالبنیة  ووظائفھا الفسیولوجیة.  النسیجيالخلیة البشریة  فیما یتعلق بتكوینھا 

ویركز أیضا على  لھ. الكیمیائيمن خالل علم التشریح واألنسجة والمناعة والتكوین  اإلنساناألساسیة لجسم 
كما یركز المقرر على  .والفیروسات من الكائنات المجھریة مثل المیكروبات ضاألمراتعریف الطالب بمسببات 

والعالجیة األساسیة الالزمة لمساعدة الطالب على فھم ودراسة و تشخیص وعالج اكتساب المھارات االجتماعیة 
  ومتابعة  المریض.

 أھداف المقرر
 .للخلیة البشریة والنسیجي الوظیفيمعرفة الھیكل  •
 للجسم البشرى. الكیمیائيمعرفة علم التشریح واألنسجة و والمناعة والتكوین  •
 ھریة مثل المیكروبات والفیروساتمعرفة مسببات األمراض من الكائنات المج •
 تطویر المھارات المطلوبة (السریریة والمختبریة)  •
 معرفة عوامل الخطر المتعلقة باألمراض والوقایة منھا •

 
 
 



 
 

 
 
 

Code: Cardio113 :113قلب  الرقم والرمز  
Course Title: Cardiovascular Block      :الدورى والقلبالجھاز  اسم المقرر 
Credit hours:  7 (5+2) :2+5(  7 الساعات المقررة( 
Pre- requisite: None :الیوجد متطلب سابق  

 وصف المقرر
تم تصمیم المنھج على أساس أن الطالب ھو محور العملیة التعلیمیة وأیضا على أساس التداخل بین العلوم الطبیة 
األساسیة و العلوم الطبیة السریریة وإلقاء الضوء على الجوانب النفسیة و المجتمعیة المتعلقة وتطبیقات 

یركز المقرر على تكوین ووظائف الجھاز  طالب.المعلومات في الحیاة العامة لمواكبة اإلحتیاجات المختلفة لل
 ووظائفھ الفسیولوجیة.  النسیجيوالقلب فیما یتعلق بالبنیة التشریحیة وتكوینھ  الدوري

كما یعرض الطالب ألھم األمراض التي تؤثر علیھ من خالل علم األمراض والصورة السریریة وسبل العالج 
 . الدوائيو غیر  الدوائي

على اكتساب المھارات االجتماعیة والعالجیة األساسیة الالزمة لمساعدة الطالب على فھم كما یركز المقرر 
 ودراسة و تشخیص

  المریض. ومتابعة  وعالج
 أھداف المقرر

 والقلب. الدوريمعرفة علم التشریح واألنسجة في الجھاز  •
 .معرفة علم وظائف األعضاء في القلب واألوعیة الدمویة •
والقلب والتعرف على العالمات  الدوريالتعرف على أكثر األمراض شیوعا والتي تؤثر الجھاز  •

 المرضیة واألعراض المرتبطة بھ.
 .تطویر المھارات المطلوبة (السریریة والمختبریة) •
 معرفة عوامل الخطر المتعلقة باألمراض والوقایة منھا.  •
 ختلفة ، واآلثار الجانبیة.معرفة العقاقیر المستخدمة في عالج األمراض الم •

Code: Resp112 :112نفس  الرقم والرمز  
Course Title: Respiratory Block      :التنفسىالجھاز  اسم المقرر 
Credit hours:  4 (3+1) :1+3( 4 الساعات المقررة( 
Pre- requisite: None :الیوجد متطلب سابق  

 وصف المقرر
تم تصمیم المنھج على أساس أن الطالب ھو محور العملیة التعلیمیة وأیضا على أساس التداخل بین العلوم الطبیة 

األساسیة و العلوم الطبیة السریریة وإلقاء الضوء على الجوانب النفسیة و المجتمعیة المتعلقة وتطبیقات 
یركز ھذا المقرر على تكوین ووظائف الجھاز طالب . المعلومات في الحیاة العامة لمواكبة اإلحتیاجات المختلفة لل

 ووظائفھ الفسیولوجیة.  النسیجيفیما یتعلق بالبنیة التشریحیة وتكوینھ  التنفسي
كما یعرض الطالب ألھم األمراض التي تؤثر علیھ من خالل علم األمراض والصورة السریریة وسبل العالج 

 . الدوائيو غیر  الدوائي
لى اكتساب المھارات االجتماعیة والعالجیة األساسیة الالزمة لمساعدة الطالب على فھم كما یركز المقرر ع

  ودراسة و تشخیص وعالج ومتابعة المریض.
 أھداف المقرر

 جز وعضالت التنفس المساعدة.اوالحجاب الح التنفسيمعرفة علم التشریح واألنسجة في الجھاز  •
 .وطرق التحكم بھمعرفة علم وظائف األعضاء فیما یخص التنفس  •
والتعرف على العالمات المرضیة  التنفسيالجھاز  ىتؤثر علالتعرف على أكثر األمراض شیوعا والتي  •

 واألعراض المرتبطة بھ.
 .تطویر المھارات المطلوبة (السریریة والمختبریة) •
 معرفة عوامل الخطر المتعلقة باألمراض والوقایة منھا.  •
 ج األمراض المختلفة ، واآلثار الجانبیة.معرفة العقاقیر المستخدمة في عال •



 

 

 
 
 
 
 

Code: Ren114 :114كلى   الرقم والرمز  
Course Title: Renal Block      :الجھاز البولى و الكلى اسم المقرر 
Credit hours:  4 (3+1) :1+3( 4 الساعات المقررة( 
Pre- requisite: None :الیوجد متطلب سابق  

 وصف المقرر
 النسیجيفیما یتعلق بالبنیة التشریحیة وتكوینھ  و الكلى البوليالجھاز ھذا المقرر یركز على تكوین ووظائف .

 ووظائفھ الفسیولوجیة. 
كما یعرض الطالب ألھم األمراض التي تؤثر علیھ من خالل علم األمراض والصورة السریریة وسبل العالج 

 . الدوائيو غیر  الدوائي
على اكتساب المھارات االجتماعیة والعالجیة األساسیة الالزمة لمساعدة الطالب على فھم كما یركز المقرر 

تم تصمیم المنھج على أساس التداخل بین العلوم الطبیة األساسیة و  ودراسة و تشخیص وعالج ومتابعة المریض.
وتطبیقات المعلومات في الحیاة  العلوم الطبیة السریریة وإلقاء الضوء على الجوانب النفسیة و المجتمعیة المتعلقة

 العامة بكل اإلمكانات المتاحة لمواكبة اإلحتیاجات المختلفة للطالب
 أھداف المقرر

 .و الكلى البوليالجھاز معرفة علم التشریح واألنسجة في  •
 .و الكلى البوليالجھاز معرفة علم وظائف األعضاء فیما یخص  •
والتعرف على العالمات المرضیة  البوليالجھاز  ىعل تؤثرالتعرف على أكثر األمراض شیوعا والتي  •

 واألعراض المرتبطة بھ.
 .تطویر المھارات المطلوبة (السریریة والمختبریة) •
 معرفة عوامل الخطر المتعلقة باألمراض والوقایة منھا.  •
 معرفة العقاقیر المستخدمة في عالج األمراض المختلفة ، واآلثار الجانبیة. •

Code: Musculo115 :115حرك  الرقم والرمز 
Course Title: Musculoskeletal Block :الجھاز الحركى والعضلى  اسم المقرر 
Credit hours:  6 (4+2) :2+4(  6 الساعات المقررة( 
Pre-requisite: None :الیوجد متطلب سابق  

 وصف المقرر
تم تصمیم المنھج على أساس أن الطالب ھو محور العملیة التعلیمیة وأیضا على أساس التداخل بین العلوم الطبیة 

األساسیة و العلوم الطبیة السریریة وإلقاء الضوء على الجوانب النفسیة و المجتمعیة المتعلقة وتطبیقات 
ھذا المقرر یركز على تكوین ووظائف الجھاز طالب . المعلومات في الحیاة العامة لمواكبة اإلحتیاجات المختلفة لل

كما یعرض الطالب ألھم  ووظائفھ الفسیولوجیة.  النسیجيالعضلي الھیكلي فیما یتعلق بالبنیة التشریحیة وتكوینھ 
األمراض التي تؤثر على الجھاز العضلي الھیكلي. من خالل علم األمراض والصورة السریریة وسبل العالج 

. كما یركز المقرر على اكتساب المھارات االجتماعیة والعالجیة األساسیة الالزمة الدوائير و غی الدوائي
  لمساعدة الطالب على فھم ودراسة و تشخیص وعالج ومتابعة المریض.

 أھداف المقرر
 معرفة علم التشریح واألنسجة في الجھاز الحركي. •
  .معرفة علم وظائف األعضاء في العضالت واألعصاب •
على أكثر األمراض شیوعا والتي تؤثر على الجھاز الحركي والتعرف على العالمات المرضیة  التعرف •

 واألعراض المرتبطة بھ.
  .تطویر المھارات المطلوبة (السریریة والمختبریة) •
 معرفة عوامل الخطر المتعلقة باألمراض والوقایة منھا.  •
 واآلثار الجانبیة.معرفة العقاقیر المستخدمة في عالج األمراض المختلفة ،  •
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Code: SKLL 221 :221مھر   الرقم والرمز 
Course Title: Medical Professionalism      :المھنیة الطبیة اسم المقرر 
Credit hours: 6 (6+0) :0+6(  6 الساعات المقررة( 
Pre- requisite: None :الیوجد متطلب سابق  

 وصف المقرر
یدرس الطالب المفاھیم األساسیة للمھنیة الطبیة والتي تتضمن تعاریف المھنیة وأركانھا والصفات التي یوصف 

بھا الطبیب من الناحیة المھنیة والقدرة على التواصل بین الطبیب وزمالئھ وبین المرضى ومحاولة إعداد 
لمھني و النواحي األخالقیة و القانونیة الضروریة للمھنیة الطبیة والقدرة على أداء الطالب من ناحیة السلوك ا

 الخدمة للمجتمع كما یتضمن أیضاً القدرة على معرفة الخلفیة النفسیة للتعامل مع المرضى.
 أھداف المقرر

 تحدید العناصر األساسیة للمھنیة واإلحتراف. •
 التاریخ.التعرف على تطور المھنیة الطبیة عبر  •
 التعمق في فھم األبعاد الدینیة واألخالقیة لممارسة الطبیب. •
 إدراج القیم والصفات المھنیة في وجھة نظر طلبة كلیة الطب. •
 تعزیز السلوك المھني واألخالقي الذي یضع مصالح المرضى والمجتمع في المرتبة األولى. •
 عایة الصحیة وتحلیلھا وحلھا.التعرف على المشكالت المھنیة التي تحدث أثناء ممارسة الر •
 تطویر مھارات إتخاذ القرارات التي من شأنھا أن تسھم في سلوك الطالب األخالقیة. •
 إدراك الخسائر المترتبة عن التصرفات غیر المھنیة والنواحي القانونیة لمھنة الطب. •
 ونحو ذوى اإلعاقات. إظھار القدرة على الحساسیة وإإلستجابة  لإلختالفات الثقافیة والنوعیة والسنیة •
فھم النواحي النفسیة المتعلقة باإلنسان مثل أنماط الشخصیة والسلوك المرضى وطرق التخفیف من  •

 التوتر.
إحترام دور طالب الطب المھني وأخصائي الرعایة الصحیة في النھوض بالناحیة الصحیة وتطور  •

 المجتمع.
 تطویر العالقات الشخصیة. •

 
 
 
 
Code: Endo225  225غدد   والرمز:الرقم  
Course Title: Endocrine Block      :جھاز الغدد الصماء اسم المقرر 
Credit hours: 6 (4+2) :2+4( 6 الساعات المقررة( 
Pre- requisite: None :الیوجد متطلب سابق  

 وصف المقرر
تم تصمیم المنھج على أساس أن الطالب ھو محور العملیة التعلیمیة وأیضا على أساس التداخل بین العلوم الطبیة 
األساسیة و العلوم الطبیة السریریة وإلقاء الضوء على الجوانب النفسیة و المجتمعیة المتعلقة وتطبیقات 

الغدد ھذا المقرر یركز على تكوین ووظائف طالب المعلومات في الحیاة العامة لمواكبة اإلحتیاجات المختلفة لل
 ووظائفھ الفسیولوجیة.  النسیجيفیما یتعلق بالبنیة التشریحیة وتكوینھ  الصماء

كما یعرض الطالب ألھم األمراض التي تؤثر علیھ من خالل علم األمراض والصورة السریریة وسبل العالج 
 . الدوائيو غیر  الدوائي

اكتساب المھارات االجتماعیة والعالجیة األساسیة الالزمة لمساعدة الطالب على فھم كما یركز المقرر على 
  ودراسة و تشخیص وعالج ومتابعة المریض.

 أھداف المقرر
 .جھاز الغدد الصماءمعرفة علم التشریح واألنسجة في  •
 .جھاز الغدد الصماءمعرفة علم وظائف األعضاء فیما یخص  •
والتعرف على العالمات  جھاز الغدد الصماء ىتؤثر علعا والتي التعرف على أكثر األمراض شیو •

 المرضیة واألعراض المرتبطة بھ.
 تطویر المھارات المطلوبة (السریریة والمختبریة)  •
 معرفة عوامل الخطر المتعلقة باألمراض والوقایة منھا.  •
 معرفة العقاقیر المستخدمة في عالج األمراض المختلفة ، واآلثار الجانبیة. •



 
 

Code: GNT223 :223ھضم   الرقم والرمز  
Course Title: Gastrointestinal & Nutrition 
Block      

 الجھاز الھضمى والتغذیة اسم المقرر:

Credit hours:  4 (3+1) :1+3( 4 الساعات المقررة( 
Pre- requisite: None :الیوجد متطلب سابق  

 وصف المقرر
تم تصمیم المنھج على أساس أن الطالب ھو محور العملیة التعلیمیة وأیضا على أساس التداخل بین العلوم الطبیة 

األساسیة و العلوم الطبیة السریریة وإلقاء الضوء على الجوانب النفسیة و المجتمعیة المتعلقة وتطبیقات 
طالب  وكذلك على أساس النظریات الحدیثة في التعلیم المعلومات في الحیاة العامة لمواكبة اإلحتیاجات المختلفة لل

الجھاز ھذا المقرر یركز على تكوین ووظائف مع التركیز على السلوك و المھارات و تطبیق المعلومات . 
 ووظائفھ الفسیولوجیة.  النسیجيفیما یتعلق بالبنیة التشریحیة وتكوینھ  الھضمي

لیھ من خالل علم األمراض والصورة السریریة وسبل العالج كما یعرض الطالب ألھم األمراض التي تؤثر ع
 . الدوائيو غیر  الدوائي

كما یركز المقرر على اكتساب المھارات االجتماعیة والعالجیة األساسیة الالزمة لمساعدة الطالب على فھم 
  ودراسة و تشخیص وعالج ومتابعة المریض.

 أھداف المقرر
 .الھضميالجھاز معرفة علم التشریح واألنسجة في  •
 الھضمي.الجھاز معرفة علم وظائف األعضاء فیما یخص  •
والتعرف على العالمات  الھضميالجھاز  ىتؤثر علالتعرف على أكثر األمراض شیوعا والتي  •

 المرضیة واألعراض المرتبطة بھ.
 .تطویر المھارات المطلوبة (السریریة والمختبریة) •
 والوقایة منھا. معرفة عوامل الخطر المتعلقة باألمراض  •
 معرفة العقاقیر المستخدمة في عالج األمراض المختلفة ، واآلثار الجانبیة. •

 
 

Code: Neuropsych222 :222عصب  الرقم والرمز 
Course Title: Neuropsychiatry Block  :العصبي و النفسيالجھاز اسم المقرر 
Credit hours:  12 (8+4)  :4+8( 12الساعات المقررة( 
Pre-requisite: None  :الیوجدمتطلب سابق  

 وصف المقرر
تم تصمیم المنھج على أساس أن الطالب ھو محور العملیة التعلیمیة وأیضا على أساس التداخل بین العلوم الطبیة 

األساسیة و العلوم الطبیة السریریة وإلقاء الضوء على الجوانب النفسیة و المجتمعیة المتعلقة وتطبیقات 
طالب  وكذلك على أساس النظریات الحدیثة في التعلیم المعلومات في الحیاة العامة لمواكبة اإلحتیاجات المختلفة لل

ھذا المقرر یركز على تكوین ووظائف الجھاز مع التركیز على السلوك و المھارات و تطبیق المعلومات . 
 ووظائفھ الفسیولوجیة.  یجيفیما یتعلق بالبنیة التشریحیة وتكوینھ النس العصبي

من خالل علم األمراض والصورة السریریة  العصبيلى الجھاز كما یعرض الطالب ألھم األمراض التي تؤثر ع
. كما یركز المقرر على اكتساب المھارات االجتماعیة والعالجیة األساسیة الدوائيو غیر  الدوائيوسبل العالج 

 الالزمة لمساعدة الطالب على فھم ودراسة و تشخیص وعالج ومتابعة المریض.
 أھداف المقرر

 .العصبيمعرفة علم التشریح واألنسجة في الجھاز  •
 .واألعصاب المركزیة و الطرفیة العصبيمعرفة علم وظائف األعضاء الجھاز  •
والتعرف على العالمات  العصبيالتعرف على أكثر األمراض شیوعا والتي تؤثر على الجھاز  •

 المرضیة واألعراض المرتبطة بھ.
 .والمختبریة)تطویر المھارات المطلوبة (السریریة  •
 معرفة عوامل الخطر المتعلقة باألمراض والوقایة منھا.  •
 معرفة العقاقیر المستخدمة في عالج األمراض المختلفة ، واآلثار الجانبیة. •

 



 
 
 

Code: Repro224 :224نسل   الرقم والرمز  
Course Title: Reproduction Block      :الجھازالتناسلى اسم المقرر 
Credit hours: 6 (4+2) :2+4( 6 الساعات المقررة( 
Pre- requisite: None  :الیوجدمتطلب سابق  

 وصف المقرر
تم تصمیم المنھج على أساس أن الطالب ھو محور العملیة التعلیمیة وأیضا على أساس التداخل بین العلوم الطبیة 
األساسیة و العلوم الطبیة السریریة وإلقاء الضوء على الجوانب النفسیة و المجتمعیة المتعلقة وتطبیقات 

طالب  وكذلك على أساس النظریات الحدیثة في التعلیم المعلومات في الحیاة العامة لمواكبة اإلحتیاجات المختلفة لل
 التناسليالجھاز ھذا المقرر یركز على تكوین ووظائف مع التركیز على السلوك و المھارات و تطبیق المعلومات . 

 ووظائفھ الفسیولوجیة.  النسیجيفیما یتعلق بالبنیة التشریحیة وتكوینھ 
علیھ من خالل علم األمراض والصورة السریریة وسبل العالج  كما یعرض الطالب ألھم األمراض التي تؤثر

 . الدوائيو غیر  الدوائي
كما یركز المقرر على اكتساب المھارات االجتماعیة والعالجیة األساسیة الالزمة لمساعدة الطالب على فھم 

 ودراسة و تشخیص وعالج ومتابعة المریض. 
 أھداف المقرر

 .التناسليالجھاز معرفة علم التشریح واألنسجة في  •
 التناسلي.الجھاز معرفة علم وظائف األعضاء فیما یخص  •
والتعرف على العالمات المرضیة  التناسليالجھاز  ىتؤثر علالتعرف على أكثر األمراض شیوعا والتي  •

 واألعراض المرتبطة بھ.
  .تطویر المھارات المطلوبة (السریریة والمختبریة) •
 معرفة عوامل الخطر المتعلقة باألمراض والوقایة منھا.  •
 معرفة العقاقیر المستخدمة في عالج األمراض المختلفة ، واآلثار الجانبیة. •
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Code: COMM 311 311طبع   :الرقم والرمز   
Course Title: Community Medicine       :طب المجتمعاسم المقرر  
Credit hours:  4 (4+0)  :0+4( 4الساعات المقررة( 
Pre- requisite: None  :الیوجدمتطلب سابق   

 وصف المقرر
،والتغذیة الصحیة  واألحیاءالحیویة  واإلحصاءاتیھتم المقرر بمبادئ وأسالیب علم األوبئة ، والدیموغرافیا ، 

 والتعلیم ، والصحة العقلیة والصحة المھنیة
 

 أھداف المقرر
تزوید الطلبة بالمھارات والمعارف التي یمكن أن تستخدم من أجل تشخیص مشاكل المجتمع ، والتعرف  •

إلى الموجھ  بوممارسة الطعلى المشاكل الصحیة في المجتمع ، والتخطیط إلیجاد الحلول لھا ، 
 المجتمع وتعزیز الصحة. 

 .في مجال علم األوبئة السریریة البحثیة المساعدة في إعداد الطالب للقیام بالمشاریع •
 

 

Code: FORM 321 :321شرع   الرقم والرمز   
Course Title: Forensic Medicine & 
Toxicology      

الطب الشرعي والسموماسم المقرر:   

Credit hours:  2  (2+0)  :0+2( 2الساعات المقررة( 
Pre- requisite: None  :الیوجدمتطلب سابق   

 وصف المقرر
یتناول المقرر مبادئ الطب الشرعي والسموم وینصب التركیز الرئیسي على تمییز وفحص األشعة السینیة لتحدید 
العمر وتقییم اإلصابات المیكانیكیة والجروح والحروق وإصابات الطلق الناري والخنق والتسمم. ویتضمن أیضاً 

 مناقشة أخالقیات مھنة الطب من ناحیة إتصالھا بالطب الشرعي.
  

 أھداف المقرر
 تالقانوني واإلبالغ عن الحاالت البسیطة من اإلصابا –تمكین الطالب من القدرة على الحكم الطبي  •

 والوفیات والتسمم.
 توجیھ الطالب على أن یعتمد على أخالقیات المھنة. •

 

Code: MED 341 341طبب   :الرقم والرمز   
Course Title: Internal Medicine     األمراض الباطنیةالمقرر:اسم  
Credit hours:  10(6+4)  :4+6(10 الساعات المقررة( 
Pre- requisite: passed the basic 
science, 2nd year 

إجتیاز السنة الثانیةمتطلب سابق:    

 وصف المقرر
التشخیص الطبي إن الھدف الرئیس ھو إتقان الحصول على التاریخ الصحي وتعلم أسلوب الفحص الطبي، و عمل 

ویھدف المقرر إلى تطویر مھارات  المبدئي وطلب الفحوصات  والتعرف على المعامالت المرضیة للمرضى.
الطالب في ترجمة الفحوصات الطبیة على ضوء اإلفتراضات المقترحة وإقتراحات الخطط العالجیة الالزمة و 

 إعداد الطالب لمواجھة العمل الطبي.
 

 أھداف المقرر
 قدرة على  تسجیل وتقدیم ومناقشة تفاصیل األمراض الشائعة. ال إتقان •
 معرفة األعراض وعالمات األمراض الشائعة.  إثبات •
 المھارات المناسبة إلجراء الفحص السریري الشامل للمرضى.  إظھار •
 الشائعة.  ضالجسدیة لألمراالتدلیل على الطرق المناسبة لتحدید العالمات  •
 صیاغة معقولة للتشخیص التفاضلي لتشخیص المشاكل الطبیة.  •
 .اعتماد تقنیات التعلم الذاتي وال سیما مع استخدام الوسائل التعلیمیة والمختبرات •

 



 

Code: CMED 301 301معط  :الرقم والرمز   
Course Title: Medical Informatics    :المعلوماتیة الطبیةاسم المقرر  
 
Credit hours:  2  (1+1) 

       

Pre- requisite: None  :الیوجدمتطلب سابق   
 وصف المقرر

یھدف المقرر إلى تعریف الطالب بتكنولوجیا الحاسب المتقدمة وتطبیقاتھا في الرعایة الصحیة. كما یھدف إلى 
الصحیة مثل أنظمة دعم القرار اإلكلینیكي وأنظمة الخبرة الطبیة  اتحدث نظم المعلومأالطالب على  إطالع

والطب والصیدلة عن بعد والتطبیقات الصحیة لالنترنت. ویركز المقرر على إستخدام أنظمة استجالب 
نترنت، والبرامج المتعلقة برعایة المریض، والبرامج الخاصة بمعالجة البیانات الطبیة ألداء المعلومات في اإل

 ام المھنیة.المھ
 أھداف المقرر

  .تعامل مع الكمبیوتر بكل مھنیةال •
 إستخدام التكنولوجیا الحدیثة لتحسین مھارات التعلم لدى المتعلم.  •
 إستخدام مصادر التعلم على شبكة االنترنت بوصفھا أداة تعلیمیة. •
 إعداد عرض تقدیمي كجزء من مھارات التعلم. •
 لمین والمرضى. اإلتصال اإللكتروني مع األقران والمع •

 
 
 
Code: COMM 395   :كطب 395الرقم والرمز   
Course Title: Muslim Medical Ethics       :الطبیب المسلم أخالقیاتاسم المقرر  
Credit hours:  3(3+0)  :0+3( 3الساعات المقررة( 
Pre- requisite: SURG 351, MED 341 :طبب 341جرح أو  351متطلب سابق   

 المقرروصف 
تنمیة المعرفة بالجوانب األخالقیة واألحكام الطبیة الفقھیة المتعلقة بالممارسات الطبیة ومھنة  إلىیھدف المقرر 

 الطب لدى طالب الطب من منظور إسالمي.
 

 أھداف المقرر
 تعریف الدارسین باإلطار العام لآلداب والسلوكیات المتعلقة بالممارسة الطبیة من منظور إسالمي. •
تعریف الدارسین باألحكام الشرعیة ذات الصلة بالممارسة الطبیة بما یعینھم على ترشید الممارسة  •

 الحرج عنھم. ورفعالطبیة ویساعدھم على إرشاد المرضى 
 تعریف الدارسین بواجبات وحقوق الطبیب والمریض وأھلھ من وجھة نظر اإلسالم. •
 مل مع المرضى والفریق الصحي والمجتمع.تمكین الدارسین من إتقان مھارات وأخالقیات التعا •
 تعریف الدارسین بأخالقیات البحث العلمي من منظور إسالمي. •
 اإلحاطة بإرشادات وأنظمة ممارسة مھنة الطب في المملكة. •
 تعریف الدارسین بأسس وقواعد أخالقیات الطب والفقھ الطبي في اإلسالم. •
 القیة.تطویع المعرفة باألخالقیات في حل المعضالت األخ •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Code: CMED 304 304:  كطب الرقم والرمز   
Course Title: Medical Research & 
Informatics      

البحوث الطبیةاسم المقرر:   

Credit hours:  6 (0+6) 6+0(  6 : الساعات المقررة( 
Pre- requisite: COMM 311 311: طبع متطلب سابق   

 وصف المقرر
 ةالمحدد نماذجالبحوث باستخدام ال ةوإجراء وكتابعلى التخطیط ،  بتدریب الطال إلىیھدف المقرر 

 والبروتوكوالت ، تحت إشراف عضو ھیئة التدریس. 
یمكن للطالب استخدام البیانات التي تم جمعھا في التجربة التعلیمیة السریریة كأساس لتقدیم ورقة بحثیة. وھذا 

الذاتي والمستقل للمساعدة في تحقیق التكامل بین األسرة والمجتمع وغیرھا من تعزیز التعلیم والتعلم  إلىیھدف 
 التخصصات الطبیة.

البیولوجي. وبالطبع أیضا ینطوي على سلسلة من  واإلحصاءوھو یعني أیضا بممارسة األسالیب الوبائیة 
 المحاضرات التي تعد الطالب لھذه المھمة

 أھداف المقرر
 التفكیر وبائیا. • 

 إجراء مراجعة أدبیة موضوعیة. • 
 وأسالیب أخذ العینات المناسبة.  ةاالستقصائیة السكانیالتخطیط وتنفیذ الدراسات • 
 مراقبة وتسجیل خصائص وحدات الفحص (مثل حاالت المرض). • 
 جدولة وتحلیل البیانات. • 
 تقییم حجم المشكلة في المجتمع ودرسھا. • 
 حیة وارتباطھا بالعوامل المحددة ، واستخالص االستنتاج الصحیح. وصف نمط توزیع المشاكل الص• 
 .أن تكون قادر على التدخل استنادا إلى النتائج• 

 
Code: RAD 365 :365شاع   الرقم والرمز   
Course Title: Radiology      :التشخیص اإلشعاعي اسم المقرر  
Credit hours:  2 (0+2)  :2+0( 2 الساعات المقررة( 
Pre- requisite: None  :الیوجدمتطلب سابق   

 وصف المقرر
الطالب على مبادئ التصویر األساسیة ، والتقنیات اإلشعاعیة والتشریح اإلشعاعیة ، والنتائج  یتم تدریب
اإلشعاعي العادي، التصویر بواسطة مختلفة بما فیھا التصویر الطرائق الفي األمراض الشائعة ودور  اإلشعاعي
والموجات فوق الصوتیة ، نظام التصویر باألشعة المقطعیة ، التصویر بالرنین المغناطیسي ، التصویر  الصبغات

 .التداخلیة  واألشعةالنظائر ، تصویر تتبعي باألشعة السینیة ب
 

 أھداف المقرر
  تحدید التشریح اإلشعاعي ألجزاء الجسم المختلفة. • 

  .المناسبة للمشاكل المشتركة للتقییم السریري تحدید ودراسة التوصیات اإلشعاعیة• 
 التعرف على نتائج التصویر في األمراض الشائعة و طرق التصویر المختلفة • 
  .ربط نتائج التصویر مع االستنتاجات السریریة• 
 .شرح ومناقشة خطوات الفحوص اإلشعاعیة بما في ذلك إعداد المریض• 
 اإلشعاعیة المختلفة. تحدید مؤشرات وموانع االستخدامات• 

 

 

 

 

 

 



Code: SURG 351 351جرح   :الرقم والرمز   
Course Title: General Surgery      :األمراض الجراحیة اسم المقرر  
Credit hours:  8 (4+4)  :4+4( 8الساعات المقررة( 
Pre- requisite: None  :الیوجدمتطلب سابق   

 وصف المقرر
الطالب  تدریبتعزیز المھارات السریریة للطالب وتأھیلھم لفحص المرضى في العیادات و ىیركز علالمقرر 

 على كیفیة اخذ التاریخ الطبي ، وكیفیة التواصل وكیفیة إجراء الفحص العام وفحص أجھزة الجسم المختلفة. 
 على حد سواء. ویجري التدریب على دمى المحاكاة والمرضى المحاكون والحقیقیون

 لمقررأھداف ا
 لألمراض الجراحیة الشائعة.  الصحيومناقشة مھارات أخذ التاریخ   وتقدیمأداء وتسجیل • 

 التدلیل على معرفة األعراض والعالمات لألمراض الجراحیة الشائعة. • 
 التدلیل على المھارات المناسبة إلجراء الفحص السریري الجراحي الشامل للمرضى. • 
 التدلیل على الطرق المالئمة للتعرف على العالمات لألمراض الجراحیة الشائعة. • 
 الصیاغة المعقولة التشخیص التفریقي في المشاكل الجراحیة. • 
 .اعتماد تقنیات التعلم الذاتي و استخدام الوسائل التعلیمیة والمختبرات• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

  ةالسنة الرابع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Code: CMED 044 :044كطب   الرقم والرمز  
Course Title: Basic Anesthesia  & 
Resuscitation 

  أساسیات التخدیراسم المقرر: 

Credit hours:  4 (1+3)  :3+1( 4الساعات المقررة( 
Pre- requisite: None  :الیوجدمتطلب سابق  

 وصف المقرر
  ر.الحیاة في الحاالت الحرجة والتخدی إنقاذتزوید طالب الطب بالمعرفة والمھارات في 

 أھداف المقرر
 معرفة مجال التخدیر.  •
 تخدیر. الالتعرف على المشاكل الطبیة في ممارسة  •
 .التعرض لمختلف التقنیات والممارسات في مجال التخدیر •
 .اإلنعاشمعرفة  عوامل السالمة في مسرح العملیات وغرفة  •
  .معرفة مستوى الرعایة والمتابعة في التخدیر •
 والقلب وإدارتھا.  رجراحة الصدمعرفة مرحلة ما بعد عملیات  •
 .رعایة المرضى أساسیاتمعرفة  •
 التعرف واتخاذ إجراءات فوریة لمنع آثار الصدمة. •
 عالجیة.والمحالیل الطبیة ال التعرف على المعلومات األساسیة عن وسائل العالج واستخدام •
 معرفة األسس لعملیات نقل الدم ومضاعفاتھ.  •
معرفة اإلنعاش في الحاالت الخاصة مثل الغرق ، والسكتة الدماغیة وانخفاض حرارة الجسم والصدمة  •

 .الكھربائیة
 في وحدة العنایة المركزة وغرف العملیات.  التعرف على طرق العمل •
 بیب الھوائیة. مختلفة من األناالواع األنمعرفة كیفیة استخدام  •
 طرفیاً  القسطرة الدمویة مركزیا إدخالمعرفة كیفیة  •
 اإلنعاش.معرفة التطبیق السلیم لإلجراءات  •

 
 
 

Code: DERM 393  :393جلد الرقم والرمز  
Course Title: Dermatology  :األمراض الجلدیة العامةاسم المقرر 
Credit hours: 2 (0+2)  :2+0( 2الساعات المقررة( 
Pre- requisite: None  :الیوجدمتطلب سابق  

 وصف المقرر
الجلد ووصفھا بشكل مناسب. كما أنھ التي تصیب تمكین طالب الطب من تحدید المشاكل  إلىیھدف المقرر 

الئقة ومن ثم التعامل معھا بشكل صحیح. ولقد صمم لجعل التعلم مفید  یساعدھم على وضع تشخیصات تفریقیة
 .وممتع لتحقیق االستفادة القصوى

 
 أھداف المقرر

 فھم أساسیات علم التشریح الجلدى.  •
 األمراض الجلدیة لیكون قادرا على وصف ظروف الجلد المختلفة. معرفة •
 التعرف على األمراض الجلدیة الشائعة.  •
 على االختبارات المعملیة لتشخیص األمراض الجلدیة ذات الصلة. اإلطالع  •
 لألمراض الجلدیة.  الئقةوضع تشخیصات تفریقیة معرفة  •
 التعامل بشكل مناسب جدا مع حاالت الطوارئ في مختلف األمراض الجلدیة. •

 

 

 

 

 



Code: COMM 421   :421طبع الرقم والرمز  
Course Title: Primary Care       :الرعایة الصحیة األولیةاسم المقرر 
Credit hours: 6 (2+4)  :4+2(  6الساعات المقررة( 
Pre- requisite: None  :الیوجدمتطلب سابق  

 وصف المقرر
الھدف من ھذا المقرر ھو الحصول على لمحة عامة عن الرعایة الصحیة األولیة والتعرف على أسالیب ونھج 

على درایة ومعرفة بالمواقف والمھارات  لیصبحواھدف إلى مساعدة الطالب لكي یالرعایة للمرضى. كما أنا 
 فریق مركز للرعایة الصحیة األولیة فيعضو   یصبحالالزمة ل

 
 أھداف المقرر

تفنید مبادئ الرعایة الصحیة األولیة ، وتفھم دورھم في رعایة المرضى في المملكة العربیة معرفة  •
 السعودیة. 

  كطبیب أسرة.مناقشة تشخیص ومعالجة المشاكل المشتركة  •
 توضیح وعي المجتمع من الموارد واالستخدام المالئم لالستشاریین.  •
 التعرف على نماذج مختلفة من االستشارات الطبیة.  •
 شرح وفھم دور العوامل االجتماعیة والنفسیة والبیئیة في التسبب بالمرض.  •
 رة الطبیة.التعرف على وظائف سجالت األس •

 

 

Code: ENT 431   :431أذن الرقم والرمز  
Course Title: Otorhinolaryngology   :جراحة األنف واألذن والحنجرة و جراحة اسم المقرر

 الرأس والرقبة
Credit hours: 4 (1+3)  :3+1( 4الساعات المقررة( 
Pre- requisite: None  :الیوجدمتطلب سابق  

 وصف المقرر
ھذا المقرر یركز على أمراض األذن واألنف والحنجرة والرأس والعنق ، وتعاریف األمراض ، والتشریح وعلم 
 وظائف األعضاء ، وأسبابھا ، والطب الشرعي ، والتحالیل المختبریة ، والمضاعفات والطرق المختلفة للعالج. 

الحاالت  ولیمیة واألنشطة بما في ذلك العیادات یتم تدریس الدورة من خالل المحاضرات التفاعلیة ، والبرامج التع
 .قبل وبعد العملیات الجراحیة ، عیادات اضطرابات البلع ووحدة التخاطب والسمعیات السریریة 

 
 أھداف المقرر

العملي والواقعي لتشریح األذن واألنف والحنجرة والرأس والرقبة ومشاكلھا  للتدریبتعرض الطالب  •
 في شكل شامل.

  .الجوانب العملیة والنظریة للمبادئ األساسیة للتخصصالتعرف على  •
التعامل بفعالیة مع مشاكل األذن واألنف والحنجرة ولتوصل إلى معرفة واقعیة في التخصص إمكانیة ا •

والرأس والرقبة ؛ ومعرفة المضاعفات العالجیة ، ووسائل اإلحالة المالئمة في مجال طب األذن 
 والحنجرة.

 تمام وتحفیز الطالب إلجراء مزید من الدراسات العلیا في مجال التخصص.خلق االھ •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Code: Ophthalmology 432   :432عین الرقم والرمز  
Course Title: Ophthalmology  :أمراض العیوناسم المقرر 
Credit hours: 4 (1+3)  :3+1( 4الساعات المقررة( 
Pre- requisite: None  :الیوجدمتطلب سابق  

 وصف المقرر
الھدف من ھذا المقرر ھو الحصول على لمحة عامة عن طب العیون. كما أنھا تھدف إلى مساعدة الطالب على 

 لعالجھا. التعرف على أمراض العیون الشائعة في بالدنا والعالم وإدارتھا ، وتطویر المعارف والمھارات الالزمة
 

 أھداف المقرر
 المشاكل المشتركة التي تواجھ طب العیون في بلدنا. اإللمام ب •
 على مناقشة وتشخیص وعالج مشاكل العیون الشائعة. القدرة  •
توضیح وفھم دور الممارس العام في اكتشاف أمراض العین الخطیرة ، واإلحالة إلى طبیب العیون  •

  للتدخل في الوقت المناسب.
 
 
 
 

Code: SURG 452   :452جرح الرقم والرمز  
Course Title: Orthopedic Surgery       :جراحة العظاماسم المقرر 
Credit hours: 6 (2+4)  :4+2( 6الساعات المقررة( 
Pre- requisite: None  :الیوجدمتطلب سابق  

 وصف المقرر
مقرر العظام إلدخال أساسیات إدارة الصدمات ومبادئ أمراض العظام الشائعة في المجتمع لطالب  متصمیتم 

األولیة في حاالت الطوارئ  تیدركوا اإلسعافاالطب. والھدف من ذلك ھو تعزیز معرفة الطالب والسماح لھم أن 
وارد المستشفى وفى نفس الوقت تقدیم التي تواجھ العظام والتعامل مع مشاكل العظام المشتركة بطریقة ال تستنفد م

  .أفضل رعایة للمریض
 

 أھداف المقرر
 على مناقشة وتشخیص وعالج أمراض العظام الشائعة. القدرة • 

  صحیح. التعرف على النماذج المختلفة من التحالیل الالزمة للوصول إلى تشخیص• 
 شرح وفھم دور العالج الطبیعي وتقویم العظام في خطط إدارة أمراض العظام المختلفة. • 
 التعرف على السلوك الصحیح كطبیب وجراح على وجھ الخصوص. • 
 .على مفھوم وأسالیب األبحاث وتقدیم المواضیع العلمیةاإلطالع • 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Code: PSYCH 462 :462 طنف  الرقم والرمز  
Course Title: Psychiatry الطب النفسي :اسم المقرر                            
Credit hours:  4 (2+2)  :2+2( 4الساعات المقررة( 
Pre- requisite: None  :الیوجدمتطلب سابق  

 وصف المقرر
یھدف ھذا المقرر إلى دراسة الطب النفسي بوصفھ واحدا من أھم التخصصات التي تنمو بشكل سریع في بلدنا والعالم ، 

المعارف األساسیة لألمراض النفسیة والمھارات السریریة التي ستمكنكم من وظیفة على مستوى الرعایة  تعلم ویوفر المقرر
اآلمنة عند تقییم ومعالجة المرضى نفسیا. وسیتحقق ذلك من خالل مجموعة  الصحیة األولیة لعلم النفس واتخاذ القرارات

 متنوعة من األنشطة التعلیمیة.
 أھداف المقرر

  المعارف : 
 للحصول على الحقائق األساسیة الضروریة في مجال الطب النفسي السریري. •

  السلوك :
 لتطویر الموقف العلمي من أجل :  •
 .نفسیة المرضى وعائالتھم •
 .التدخالت النفسیة (بیولوجیة ونفسیة واجتماعیة)  •
 .الصحة النفسیة ومقدمي الخدمات (األطباء النفسیین واألخصائیین النفسیین والمرشدین االجتماعیین وغیرھم) •
 الطب النفسي باعتباره فرع من فروع الطب.  •

  المھارات السریریة :
 إلجراء مقابلة كاملة مع مریض نفسي :  -
 المقابلة السلیمة والمھارات.تقنیات  •
 ما یكفي من تاریخ الطب النفسي.   •
 تقدیم صیغة لتشخیص االضطرابات النفسیة الشائعة استنادا إلى أحدث األنظمة التصنیفیة في الطب النفسي. •
لوضع الخطوط العریضة لخطة إدارة االضطرابات النفسیة  األكثر شیوعا بعد دراسة بیولوجیة ونفسیة   •

 (على المدیین القصیر الطویل).  واجتماعیة
 تقییم مناسب للمرضى النفسیین في مجال الرعایة األولیة. •
 التقییم والتعامل بكفاءة وأمان مع حاالت الطوارئ لألمراض النفسیة.  •

 
 
 

Code: GYNE 481   :481نسا الرقم والرمز  
Course Title: Obstetrics & Gynecology  :ةوالوالدالنساء اسم المقرر 
Credit hours: 8 (2+6)  :6+2(  8الساعات المقررة( 
Pre- requisite: None  :الیوجدمتطلب سابق  

 وصف المقرر
ھذا المقرر یھدف إلى تمكین الطالب إما للشروع في الممارسة العامة أو غیرھا من االختصاصات. واحدة من 

 المرضیة أثناء الحمل والمخاض والوالدة.أھم أھداف الرعایة للمرأة ھو التعرف على األحداث 
 أھداف المقرر

 .، وفحص الحوامل وغیر الحوامل "تحت إشراف"  الصحيأن یكون قادرا على أخذ التاریخ •
 وضع خطة لإلدارة حالة المرأة. • 
 .حضور ما قبل الوالدة وأمراض النساء في العیادات• 
المراقبة والمساعدة في عملیات التولید والطب النسائي ، والحصول على بعض الخبرات في مجال التولید • 

 وأمراض النساء حاالت الطوارئ. 
 .أن یكون مطلعا على مفھوم وأسالیب األبحاث وتقدیم المواضیع العلمیة• 

 
 
 
 
 
 
 



 
Code: ELC 101   :101ختر الرقم والرمز  
Course Title: Elective Studies 1  :1علوم طبیة إختیاریة اسم المقرر 
Credit hours: 3 (0+3)  :3+0( 3الساعات المقررة( 
Pre- requisite: None  :الیوجدمتطلب سابق  

 وصف المقرر
یحدد الطالب بنفسھ األھداف التعلیمیة لما یختار والوسائل  یعطي المقرر الطالب فترة إختیاریة لمدة إسبوعین

التي یحقق بھا ھذه األھداف وتھدف ھذه الفترة  إلى تقویم القصور الموجود لدى الطالب خالل دراساتھم 
 السابقة.

 أھداف المقرر
الطالب  على تطویر مفاھیم طرق البحث العلمي لدیھم وتطویر الوعي المعرفي من مجموعة واسعة ضمن  تمكن •

 والحاالت التي یمكن استخدامھا.استراتیجیات بحثیة متاحة في الطب 
 فھم مبادئ المشاركة في المختبر ومشاریع البحوث السریریة  في أقسام الكلیة المختلفة . •
لمي ، وكیفیة وضع مشروع بحثي، وجمع  البیانات المطلوبة ،وتحلیل البیانات، ووضع تطویر مھارات البحث الع •

 المعلومات المناسبة لنشر المقال. 
 تطویر مھارة القراءة الناقدة  والعثور على التطبیق ألسریري  والتأكد من صحة المشاریع البحثیة. •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الخامسة السنة   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Code: MED 441   :441طبب الرقم والرمز  
Course Title: Internal Medicine  :ممارسة الطب الباطنياسم المقرر 
Credit hours:  10 (0+10)  :10+0( 10الساعات المقررة( 
Pre- requisite: None  :الیوجدمتطلب سابق  

 وصف المقرر
وبھ یحضر الطالب اً أسبوع 12ھو جزء من عملیة التناوب السریریة ، ویعتبر كتدریب كامل لمدة  ھذا المقرر

 ، والحضور في غرفة الطوارئ ، والمساعدة في إجراءات التشخیص وغیرھا. سریریھجلسات تدریبیة 
 أھداف المقرر

 .أن یكون قادرا على المساھمة في مھام الطوارئ •
والفحص البدني وتقدیم االستنتاج  الصحيأن یكون قادرا على تجمیع المعلومات المستقاة من التاریخ  •

 المنطقي. 
 .أن یكون قادرا على تأكید التشخیص من خالل تحدید أنسب طرق التشخیص والعالج •
وارد المتاحة أن یكون قادرا على تكییف معارفھ الطبیة لمعالجة مشاكل المجتمع وكیفیة االستفادة من الم •

 لھذا الغرض.
 

 

 

Code: SURG 451   :451 رحجالرقم والرمز  
Course Title: General Surgery practice :ممارسة الجراحة العام والتخدیر. اسم المقرر 
Credit hours: 10 (2+8)  :8+2(  10الساعات المقررة( 
Pre- requisite: None  :الیوجدمتطلب سابق  

 وصف المقرر
ھذا المقرر یھدف إلى تغطیة جمیع األمراض الجراحیة التي تھم طبیب الممارسة العامة ، ویتكون من دورات 

 في المستشفیات ودورات تعلیمیة. سریریھ
كامل الوقت في المستشفى للمشاركة في العمل الروتیني لوحدة الجراحة ، والذي ینطوي على  بنشر الطالیتم 

والحاالت  اإلكلینیكیةمسارح العملیات الجراحیة للمرضى ومختبر  المھارات حضور أعمال قسم الجراحة ، و
 الطارئة في قسم الحوادث والطوارئ

 
 أھداف المقرر

أن یكون الطالب قادرا على التصرف السلیم مع التاریخ المرضى ، ومنھجیة الفحص البدني للمشاكل المشتركة  •
 الجراحیة. 

 نھج سلیم واقتراح العالج الممكن.  فيأن یكون قادرا على اقتراح ومناقشة التحالیل الطبیة المناسبة  •
  أن یكون قادرا على رعایة المشاكل الجراحیة العامة. •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Code: PED 473   :473طفل الرقم والرمز  
Course Title: Pediatrics       :طب األطفالاسم المقرر 
Credit hours:  10 (2+8)  :8+2( 10الساعات المقررة( 
Pre- requisite: None  :الیوجدمتطلب سابق  

 وصف المقرر
ھذا المقرر یھدف إلى تزوید الطالب بفرصة جیدة لبناء المعارف والمھارات السریریة في طب األطفال 

 والتحضیر لذلك بوظیفة متدرب.
 

 أھداف المقرر
 أداء وتسجیل وتفسیر التاریخ المرضى الكامل لألطفال. • 

 إجراء وتسجیل وتفسیر الفحوصات البدنیة في جمیع الفئات العمریة لألطفال. • 
تحدید وحل المشاكل المشتركة السریریة في طب األطفال من خالل توفیر التشخیص المؤقت المناسب • 

 والتشخیص التفریقي. 
 طتحدید الخطولحة والحاالت الطارئة في طب األطفال ، وأن یكون قادرا على التعرف على الحاالت الم• 

 العریضة لخطة عمل مالئمة. 
شیوعا لدى األطفال من حیث صلتھا المملكة  رالطبیة األكثتحدید الخطوط العریضة لخطة عامة للمشاكل • 

 العربیة السعودیة. 
 التدلیل على فھم كیفیة استخدام المختبرات من أجل التوصل إلى تشخیص المشاكل األكثر شیوعا لدى األطفال. • 
 التدلیل على معرفة المشكالت المجتمعیة المتصلة بصحة الطفل. • 
 تنفیذھا.  ىوالقدرة علالتدلیل على معرفة الجوانب الوقائیة من المشاكل الصحیة في مرحلة الطفولة ، • 
 .ةلطیفة واحترافیالتفاعل مع األطفال وآبائھم وأمھاتھم أو أقاربھم بطریقة • 

 

Code: ELC 102   :102ختر الرقم والرمز  
Course Title: Elective Studies 2  :2علوم طبیة إختیاریة اسم المقرر 
Credit hours: 3 (0+3)  :3+0( 3الساعات المقررة( 
Pre- requisite: None  :الیوجدمتطلب سابق  

 وصف المقرر
یعطي المقرر الطالب فترة إختیاریة لمدة إسبوعین یحدد الطالب بنفسھ األھداف التعلیمیة لما یختار والوسائل 

التي یحقق بھا ھذه األھداف وتھدف ھذه الفترة  إلى تقویم القصور الموجود لدى الطالب خالل دراساتھم 
 السابقة.

 أھداف المقرر
لتمكین الطالب  على تطویر مفاھیم طرق البحث العلمي لدیھم وتطویر الوعي المعرفي من مجموعة واسعة  • •

 والحاالت التي یمكن استخدامھا ضمن استراتیجیات بحثیة متاحة في الطب 
 فھم مبادئ المشاركة في المختبر ومشاریع البحوث السریریة  في أقسام الكلیة المختلفة  •
تطویر مھارات البحث العلمي ، وكیفیة وضع مشروع بحثي، وجمع  البیانات المطلوبة ،وتحلیل البیانات، ووضع  •

 المعلومات المناسبة لنشر المقال 
لتطویر مھارة القراءة الناقدة  والعثور على التطبیق ألسریري  والتأكد من صحة المشاریع البحثیة التي نشرت  •

 في األدب 
 

 
 

 

 

 

 

 


