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The Hashemite University         

   البشري  كلية الطب                        ���������������������������

  2012/ 2011عام  الدراسية لخطة  ال                                            
  

  دكتور في الطب   : البرنامج
  

 ساعة 257ن (ووسبع وخمس مئتاندراسة دكتور في الطب دنى للحصول  على درجة الحد اال (

  .هذه الخطة تمعتمدة بنجاح وفق تعلیما

  

  كمایلي الطب  دكتور فيتوزع الساعات المعتمدة للحصول على درجة: 
  

  لمعتمدةعدد الساعات ا                                                    :متطلبات الجامعةاوال: 
    12                                                                              اجباریة -1

          15                                                                             اختیاریة -2

  27                                                                                  المجموع   

  

  

ساعة معتمدة              20ثانیا: متطلبات الكلیة:                                                       

  

ثالثا: متطلبات التخصص:                                              عدد الساعات المعتمدة     

 

العلوم الطبیة السریریةب.   

114اجباریة                                                                      -  1  

9                اختیاریة                                                      - 2   

                                       210      المجموع                                                                     

    أ. العلوم الطبیة االساسیة                 87                                               

  

  257المجموع النهائي                                                           
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  رموز االقسام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 مثال : 

 الرقم التسلسلي المستوى رقم القسم رقم الكلیة سنة الخطة

11 1 5 0 4 4 0 1 

 

 

 

  

  

  

  

  

مالرق القسم  

 00 مشترك

 01 العلوم الطبیة االساسیة

لخاصةالجراحة العامة وا   20  

وطب االسرة  الباطنیةاالمراض   30  

40 طب االطفال  

50 النسائیة والتولید  
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  :موزعة على النحو التاليسبع وعشرون ساعة معتمدة،  )27: (معةمتطلبات الجااوال: 

  :تشمل المواد التالیة ساعة معتمدة  اثني عشرة )12: ( إجباریة  -1

متطلب 

 سابق

 ساعاتال نظري عملي

لمعتمدةا  

المادة اسم المادة رقم   

 111404117  العسكریة العلوم 3 3 - -

140411811   تربیة وطنیة  3 3 - -  

140510111  )عربيمهارات اتصال ( 3 3 -   

140511011  )نجلیزیةالغة مهارات اتصال ( 3 3 -   

 المجموع   12

  

  : یةاالتیختارها الطالب من المواد الواردة في القائمة  ساعة معتمدة خمسة عشر )15(اختیاریة:   -2

الساعات   اسم المادة  رقم المادة

  المعتمدة

  متطلب سابق  عملي  نظري

  -   -   3  3  االسالم وقضایا العصر  111404110

  -   -   3  3  فكر اسالمي  111404111

  -   -   3  3  القدس تاریخ وحضارة  111404112

  -   -   3  3  مبادئ الفن والجمال في االدب  111404113

  -   -   3  3  تاریخ االردن وحضارته  111404114

140410111   -   -   3    الطالب والجامعة 

140410211   -   -   3  3  مدخل الى علم النفس 

140410311   -   -   3    مهارات الحیاة 

140410411   -   -   3  3  االسرة وتربیة الطفل 

140411511   -   -   3  3  علم اجتماع 

140411611   -   -   3  3  اثار وسیاحةعلم  

140412011   -   -   3    علم االقتصاد واالدارة 

140412111   -   -   3  3  القانون في حیاتنا 

140510211   -   -   3  3  لغة عربیة تطبیقیة 

140511111   -   -   3  3  لغة انجلیزیة تطبیقیة 

140511211   -   -   3  3  ترجمة فنیة 

108104011   -   -   3  3  الطاقة و مصادرها 

108114011   -   -   3  3  اساسیات مكانیك السیارات 

108115011   -   -   3  3  اخالقیات الحاسوب 

108130011   -   -   3  3  تعزیز الصحة والتغذیة 

108132011   -   -   3  3  ریاضة وصحة 

108133011   -   -   3  3  توعیة بیئیة 

311010811   -   -   3 3لتكنولوجیا الحیویة والمجتمعاا 
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 ساعة 20 الساعات المعتمدة:                                    :ثانیا: متطلبات الكلیة

                   :تشمل المواد التالیة معتمدة  عشرون ساعة )20(  :العلوم االساسیةمن 
  الساعات المعتمدة  الساعات االسبوعیة  اسم المادة  دةرقم الما

  عملي  نظري
  3    3  اساسیات الكیمیاء العضویة الطبیة   0110103237

  3    3  )1( عامة ةحیاعلوم  0110104101

  2    2  حاسوب مهارات 0110108110

  1  3    مختبر مهارات حاسوب  0110108111

  2    2  اقتصادیات الصحة 0111501101

  2    2  السیاسات الصحیة  0111501102

  1    1  اخالقیات العلوم والتقانه الطبیة  0111501103

  3    3  الكیمیاء الحیویة العامة 0111501107

  3    3  االسعافات االولیة 0111501108

  20    المجموع
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                                                   ثالثا: متطلبات التخصص:

  
 :تشمل المواد التالیة ساعة معتمدة  سبعة وثمانون )87(  العلوم الطبیة االساسیة -1

  
  الساعات المعتمدة  الساعات االسبوعیة  اسم المادة  رقم المادة

  عملي  نظري
  3  3  2  التشریح العام 0111501104

  3  3  2  بیولوجیا خلویة وانسجة 0111501105

  3    3  العامعلم وظائف االعضاء  0111501106

  3    3  وراثه جزیئیة   0111501201

  3  3  2    )1(علم االمراض العام 0111501202

  3    3  علم االدویة العام 0111501203

  3  1  2.5  علم االحیاء الدقیقة العامة 0111501204

  5  3  4  الجهاز التنفسي  0111501205

  6  3  5  الجهاز الدوري  0111501206

  5  3  4  ي واللمفاوي الجهاز الدمو  0111501207

  3    3  علم المناعة   0111501208

011150120
9 

  3    3  مقدمة في الصحة العامة 

  5  3  4   اءجهاز الغدد الصم 0111501301

  6  6  4  الجهاز الهضمي  0111501302

  6  3  5  الجهاز الحركي والجلد  0111501303

  1  3  -   )1( سریریةال المهاراتمختبر  0111500101

  1  3  -   )2( سریریةال المهاراتمختبر  0111500201

011150030
3 

  1  3  -   )3( سریریةال المهاراتمختبر 

  1  3  -   )4( سریریةال المهاراتمختبر  0111500301

  1  3  -   )5( سریریةال المهاراتمختبر  0111500302

  8  6  6  التناسلي و الجهاز البولي 0111501304

011150130
5 

  4  3  3  )1الجهاز العصبي (

150130011
6 

  4  3  3  )2الجهاز العصبي (

011150130
7 

  3    3  اتخاذ القرار الطبي

011150130
8 

  3    3  سریريالعلم النفس 

  87    المجموع
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 ساعة معتمدة  ثالثة وعشرونمائة و )123(العلوم الطبیة السریریة   -2

 

    تشمل المواد التالیة  ساعة معتمدةمائة وأربعة عشر ) 114(:  االجباریة -أ
  

 التدریب السریري  اسم المادة  رقم المادة 
  باالسابیع

  الساعات المعتمدة

  10  10  )1(عامة الجراحة ال 0111502401

  2.25  2  جراحة االعصاب 0111502402

  10  10    )1(الباطنیة  االمراض 0111503401

  2  2  )1( االشعة التشخیصیة  0111503402

  2.25  2  )1( جراحة المسالك البولیة 0111502403

  4.5  4  االمراض العصبیة 0111503403

  2  2   طب الطوارئ والتخدیر 0111500401

  9  8  )1( طب المجتمع 0111501401

  9  8  )1(طب االطفال  0111504501

  9  8  )1( االمراض النسائیة والتولید 0111505501

  4.5  4  )1( طب وجراحة العظام 0111502501

  2.25  2  )1( لحنجرةامراض االنف واالذن وا 0111502502

  2.25  2  )1( امراض العیون 0111502503

  2.25  2  )1( سمومالالطب الشرعي و  0111501501

  2.25  2  )1( االمراض النفسیة 0111503501

  2.25  2   طب االسرة 0111503502

  2.25  2  )1( االمراص الجلدیة 0111503503

  9  8  )2(جراحة عامة  0111502601

  9  8  )2(الباطنیة  االمراض 0111503601

  9  8  )2(طب االطفال  0111504601

  9  8  )2( االمراض النسائیة والتولید 0111505601

  114  المجموع
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    من القائمة االتیة یتم اختیارھا تمدةساعات مع) تسع 9(:  اریةختیا -ب
            

التدریب السریري   اسم المادة  رقم المادة
  باالسابیع

  لمعتمدةالساعات ا

  9  8  )3(عامة الجراحة ال 0111502602

  9  8  )3( الباطنیةاالمراض  0111503602

  4.5  4  )2( جراحة المسالك البولیة 0111502603

  4.5  4  تخدیر  0111502604

  4.5  4   طب الطوارئ 0111500601

  9  8  )2( طب المجتمع 0111501601

  9  8  )3( طب االطفال 0111504602

  9  8  )3( مراض النسائیة والتولیداال 0111505602

  4.5  4  )2( طب وجراحة العظام 0111502605

  4.5  4  )2( امراض االنف واالذن والحنجرة 0111502606

  4.5  4  )2( امراض العیون 0111502607

  4.5  4  )2( سموملالطب الشرعي وا 0111501602

  4.5  4  )2(االمراض النفسیة  0111503603

  4.5  4  ة الصحیة االولیةرعایالو  طب االسرة 0111503606

  4.5  4  )2(االمراص الجلدیة  0111503604

  4.5  4  )2( االشعة التشخیصیة 0111503605

  4.5  4  )2(العام  علم االمراض 0111501603

  4.5  4  خاصة طبیة موضوعات 0111500603

  9  8  مشروع بحثي 0111500602
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  ساعة معتمدة) 45( السنة االولى
  فصل االولال

  الساعات المعتمدة  الساعات االسبوعیة  اسم المادة  رقم المادة
  عملي  نظري

  3    3 مھارات اتصال (عربي) 0111405101

  3    3 تربیة وطنیة 0111404118

)1علوم حیاة عامة ( 0110104101  3    3  

  2    2 اقتصادیات الصحة 0111501101

  2    2 السیاسات الصحیة 0111501102

1103011150 ةالطبیالعلوم و التقانة خالقیات أ   1    1  

  3    3 علوم عسكریة 0111404117

  17    المجموع

  
  

  السنة االولى/الفصل الثاني
  الساعات المعتمدة  الساعات االسبوعیة  اسم المادة  رقم المادة

  عملي  نظري

  2    2  حاسوب مھارات  0110108110

 1 3  مختبر مھارات حاسوب  0110108111

 3  3   )لغة انجلیزیةمھارات اتصال ( 0111405110

 3 3 2  التشریح العام  0111501104

 3 3 2  بیولوجیا خلویة وانسجة  0111501105

 3 - 3  علم وظائف االعضاء العام  0111501106

 3 - 3 طبیةال ضویةعالكیمیاء اساسیات ال  0110103237

 1 3   1 سریریةال المهاراتمختبر   0111500101

  19    المجموع

  
  

  السنة االولى/الفصل الصیفي
  الساعات المعتمدة  الساعات االسبوعیة  اسم المادة  رقم المادة

  عملي  نظري
  3    3  متطلب جامعة  اختیاري  

  3    3  الكیمیاء الحیویة العامة  0111501107
  3    3  االسعافات االولیة  0111501108

  9    المجموع
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  ساعة معتمدة) 44( السنة الثانیة

  الفصل االول

  الساعات المعتمدة  الساعات االسبوعیة  اسم المادة  رقم المادة
  عملي  نظري

  3  -  3  جزیئیةوراثھ   0111501201

  3  3  2  1علم االمراض العام   0111501202

  3  -  3  علم االدویة العام  0111501203

  3  1  2.5  علم االحیاء الدقیقة العامة  0111501204

  3    3  جامعة  اختیاريمتطلب   
  3    3  متطلب جامعة  اختیاري  

  18    المجموع
  

  

  السنة الثانیة/الفصل الثاني
  الساعات المعتمدة  الساعات االسبوعیة  اسم المادة  رقم المادة

  عملي  نظري

  5  3  4  الجھاز التنفسي  0111501205

  6  3  5  الجھاز الدوري  0111501206

  5  3  4  لمفاويالجھاز الدموي وال  0111501207

  1  3    2سریریة المختبر المھارات  0111500201

  17    المجموع

  

  

  السنة الثانیة/الفصل الصیفي

  الساعات المعتمدة  الساعات االسبوعیة  اسم المادة  رقم المادة
  عملي  نظري

  3    3  علم المناعة  0111501208

  3    3  الصحة العامة  في مقدمة  0111501209

  3    3  ختیاريمتطلب جامعة  ا  
  9    المجموع
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  ساعة معتمدة) 45( السنة الثالثة

  الفصل االول

  الساعات المعتمدة  الساعات االسبوعیة  اسم المادة  رقم المادة
  عملي  نظري

  5  3  4  اءجھاز الغدد الصم 0111501301

  6  6  4  الجھاز الھضمي  0111501302

  6  3  5  الجھاز الحركي والجلد  0111501303

  1  3  -  3سریریة المختبر المھارات   0111500303

  18    المجموع

  

  السنة الثالثة/الفصل الثاني
  الساعات المعتمدة  الساعات االسبوعیة  اسم المادة  رقم المادة

  عملي  نظري

  8  6  6  الجھاز البولي والتناسلي 0111501304

  4  3  3  )1الجھاز العصبي (  0111501305

  4  3  3  )2لعصبي (الجھاز ا  0111501306

  1  3  -  4مختبر المھارات السریریة   0111500301

  1  3  -  5مختبر المھارات السریریة  0111500302

  18    المجموع

  

  يلصیفالسنة الثالثة/الفصل ا
  الساعات المعتمدة  الساعات االسبوعیة  اسم المادة  رقم المادة

  عملي  نظري

  3  -  3  علم النفس السریري  0111501308

  3  -  3  اتخاذ القرار الطبي  0111501307

  3  -  3  متطلب جامعة  اختیاري  
  9    المجموع

  
  

  ساعة معتمدة) 42( السنة الرابعة

  الفصل الثاني  الفصل االول

التدریب   اسم المادة  رقم المادة
السریري 
  باالسابیع

الساعات 
  المعتمدة

التدریب   اسم المادة  رقم المادة
السریري 
  باالسابیع

الساعات 
  المعتمدة

  10  10  1االمراض الباطنیة   0111503401  10  10  1الجراحة العامة  0111502401

 االشعة التشخیصیة  0111503402  2.25  2  جراحة االعصاب  0111502402
1  

2  2  

الك سجراحة الم 0111502403
  1 البولیة

  4.5  4  االمراض العصبیة  0111503403  2.25  2

طب الطوارئ  0111500401
  والتخدیر

2  2         

  16.5  16      16.5  16   المجموع
    الفصل الصیفي
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  9  8  1 طب المجتمع 0111501401

  9  8   المجموع

  
  

  

  ساعة معتمدة) 36( ةخامسالسنة ال

  الفصل الثاني  الفصل االول

التدریب السریري   اسم المادة  رقم المادة
  باالسابیع

الساعات 
  المعتمدة

ري التدریب السری  اسم المادة  رقم المادة
  باالسابیع

الساعات 
  المعتمدة

االمراض النسائیة 0111505501  9  8  1طب االطفال 0111504501
  1والتولید 

8  9  

طب وجراحة 0111502501
  1العظام

امراض االنف 0111502502  4.5  4
 واالذن والحنجرة

1  

2  2.25  

  2.25  2  1 امراض العیون0111502503  2.25  2  طب االسرة0111503502

االمراض 5010111503
    1النفسیة

 االمراض الجلدیة0111503503  2.25  2
1  

2  2.25  

الطب الشرعي 0111501501       
  1 والسموم

2  2.25  

  18  16      18  16   المجموع

  
  

  ساعة معتمدة) 45( السنة السادسة

التدریب   اسم المادة  رقم المادة
السریري 
  باالسابیع

الساعات 

  المعتمدة
التدریب   اسم المادة  رقم المادة

السریري 
  باالسابیع

الساعات 
  المعتمدة

 0111505601  9  8  2طب االطفال  0111504601
  

االمراض 
النسائیة 
  2والتولید 

8  9  

 االمراض 0111503601
  2الباطنیة 

الجراحة   0111502601  9  8
  2 العامة

8  9  

التدریب  
السریري 

  )اختیاري(

8  9          

  18  16    27  24  المجموع
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   ساعات معتمدة 3                                                             )415011011(   علم التشریح العام 
الصدر والبطن وعبارة عن مقدمة في علم التشریح اإلجمالي لجمیع أجزاء الجسم (الطرف العلوي والسفلي  ادةالم هھذ

شمل ھذا تختلفة بما في ذللك  العضالت واألوعیة الدمویة واألعصاب. ولتعرف على مكونات الجسم الملوالرأس والرقبة) 

والمشیمة ,  ,المساق أیضا دراسة علم األجنة العام بما في ذلك  تطور الجنین بدءا من الزیجوت ، وأغشیة الجنین 

  .والتشوھات الخلقیة

   ساعات معتمدة 3                                               )          515011011( بیولوجیا خلویة وانسجة
شمل ایضا دراسة  بنیة خالیا الغدد تیشمل دراسة الخلیة فیما یتعلق بھیكلھا التنظیمي, وظیفتھا وتصنیفھا, وادة تالم هھذ

الصماء ، الدم ، واألنسجة الضامة والعظام والغضاریف والعضالت واألعصاب واألوعیة الدمویة والنسیج اللمفي والجلد 

 .وملحقاتھ

   معتمدة اتساع3                                           )           610115011( 1 علم وظائف االعضاء العام
علم وظائف األعضاء واألنظمة في الجسم. التي تتضمن موضوعات الوحدات االساسیة ل  تشمل دراسة ادةالم هھذ

ا، وسوائل الجسم  وكذللك عملیات النقل ، والتوازن ، والقوانین الدینامیكة الفسیولوجیة ، واألغشیة البیولوجیة وإمكاناتھ

  .لتدفق الدم

                 ساعات معتمدة 3                                              )            110715011الكیمیاء الحیویة العامة (
الدھون ، واألحماض األمینیة ، وھیكل وخصائص البروتینات ، دراسة بنیة وتصنیف الكربوھیدرات ، و شملت ادةالم هھذ

خضاب الدم ، والبروتینات اللیفیة ، واالنزیمات بما في ذلك خصائصھا العامة وتصنیفھا,  وآلیات التثبیط والتنظیم, ودورة 
غطي أیضا و تت. شمل ایضا دراسة األحماض النوویة والنیوكلیوتیدات وبنیة الجیناتو حمض الكربوكسیلیك  واألكسدة

بما في  والعناصر الغائیة االخرى واألحماض األمینیة وكذللك الفیتامینات عمیات األیض وانتاج الطاقة الحیویة في الخلیة
  ., النیتروجبنذللك عملیات االیض للكربوھیدرات والدھون

  
   ساعات معتمدة 3                                       )                  120915011مقدمة في الصحة العامة (

ي ، والرعایة الصحیة األولیة ونظم الرعایة الصحیة والتخطیط موضوعات التركیب السكان دراسة شملت ادةالم هھذ

شمل أیضا مفھوم الصحة البیئیة، ودراسة مصادر التلوث وتصنیف الملوثات ، والمیاه ، بما في ذلك الھواء تالصحي ، و

لمھنیة ، والعالقة بین التلوث والعمل والسلوك االجتماعي ، وتأثیر التلوث على الصحة وطرق الوقایة والتربة والملوثات ا

  . من التلوث والمعدات المستخدمة في ھذا الصدد

  معتمدة ةساع 2                                                             )    110115011 ( اقتصادیات الصحة
تطبیق النظریة االقتصادیة للظواھر والمشكالت المرتبطة مع الرعایة بفرع من فروع االقتصاد المعنیة  يھ ادةالم هھذ

یة وفعالیة تكلفة العالجات الطبیة المختلفة. وتشمل أیضا دوائتحلیل التكالیف والمنافع الب وتعنىالصحیة الثانویة والثالثیة، 

بشكل دعم اتخاذ القرار الطبي، سواء بالنسبة لألفراد ومن اجل  األوبئة علمبما یخص بیانات اللتحلیل  االحصائیةالطرق 

  . لسیاسة الصحیةاأوسع 

  معتمدة ةساع 2                             )                                   111501102السیاسات الصحیة (  
 دراسة من خالللرعایة الصحیة داخل المجتمع. اف لتحقیق أھداالقرارات والخطط واإلجراءات  دراسة شملت ادةالم هھذ

فئات مختلفة من السیاسات الصحیة، بما في ذلك سیاسة الرعایة الصحیة، والسیاسة الدوائیة ، والسیاسات المتعلقة بالصحة 
 عالیةذات النوعیة ال غطي موضوعات التمویل وتوفیر الرعایة الصحیةتالتبغ. والعامة مثل التطعیم و سیاسات مكافحة 

 اإلنصاف في المجال الصحي.تحقیق ، ویھاوالحصول ع
  

  معتمدة ةساع 1                             )                        311150110(  اخالقیات العلوم والتقانھ الطبیة 
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ي واخذ التاریخ اثناء ممارسة الطب السریرالتي تطبق القیم واألحكام ودراسات المبادئ األخالقیة  شملت ادةالم هھذ
قبل الوالدة، وتنظیم النسل،   واالختبارات الجینیة اإلجھاض الحیاة بانھاءقیة المتصلة غطي القضایا األخالتالمرضي و

  والخالیا الجذعیة والتبرع باألعضاء وحقوق المریض.
  

  معتمدة اتساع 3                                            )                       201115011( وراثة جزیئیة  
دراسة الكروموسومات والوراثة ، والصلة الوراثیة وكیمیاء الجینات ، واالنقسام ، واالنقسام المنصف ،  شملت ادةالم هھذ

وتكوین األمشاج ، وآلیات نقل الصفات الوراثیة ، والشفرة الوراثیة وعملیت النسخ والترجمة لھذه الشیفرة ، وتخلیق 
لطفرات ، والخریطة الجینیة ، وتحدید الجنس ، والخصائص المرتبطة بالجنس ، واالضطرابات الوراثیة البروتین ، وا

  .البشریة وتشخیصھا  ومعالجتھا ، والھندسة الوراثیة
  

  معتمدة اتساع 3                                            )               220115011( "    1علم االمراض العام " 
دراسة اإلصابات المرضیة للخلیة بما في ذلك أنواعھا ومسبباتھا والیات حدوثھا ، والتكیف الخلوي للنمو  شملدة تامال هھذ

وتمایز الخالیا ، واالتھابات بما في ذلك أنواعھا وآلیاتھا ، والتئام الخلیة ، والعدوى وأسبابھا وخصائصھا ، واألورام من 
ث األوبئة ، واضطرابات الدورة الدمویة بما في ذلك الوذمة ، واالحتقان ، تخثر الدم حبث أنواعھا وآلیات حدوثھا ، وحدو

  .، االحتشاء والصدمة
  

  معتمدة اتساع 3                                                           )420115011علم األحیاء الدقیقة العام (
فیما یتعلق بتصنیفھا خاصة الفیروسات والبكتیریا والطفیلیات والفطریات دراسة الكائنات الحیة الدقیقة  شملت ادةالم هھذ

غطي أیضا دراسة أنواع الكائنات الدقیقة التي ت، واستجابتھا للمضادات المیكروبیة. وھو ھاتكرارھا و وخصائصھا ، ونمو
  .حتھاتسبب األمراض التي تصیب البشر ، ووالیات حدوثھا ، وطرق التشخیص والوقایة منھا ومكاف

  
  ساعة معتمدة  1                                                   )111500101( "  1مختبر المھارات السریریة " 

عنى بمناقشة احتیاجات طالب الطب من اجل تحضیرھم وبشكل كاف قبل وصولھم الى مرحلة التدریب ت ادةالم هھذ
المفروضة على ، والحد من الضغوط ذا الدورل تعظیم تأثیرھمرضاھم من أج وقبل مالقاة السریري في المستشفى

على أھمیة  ایضا لقي الضوءتوكل المناھج الطبیة.  مركز اھتمامتطویر المھارات السریریة التي ھي تعنى بالمرضى، و
یة لكل فئة تنفیذ بعض المھارات السریر المادةشتمل ھذا توالتكامل بین العلوم الطبیة األساسیة والممارسة السریریة. 

تقییم البصر، واإلنعاش و تحت الجلد والحقن في الورید، واختبار السمع، العضلي  عمریة، مثل قیاس ضغط الدم، والحقن
  .القلبي

  معتمدة  اتساع 3                                                             )320115011( علم االدویة العام  
تاثیر االدویة على البدن خالل فترة زمنیة محددة ، عملیات االمتصاص لالدویة  والتوزع دراسة  شملت ادةالم هھذ

شمل ایضا دراسة العالقة بین التاثیرات الفسیولوجیة والكیمیائیة الحیویة توالتوضع ضمن االنسجة والتحول واالفراغ. و
العالقة بین التكلفة والمنافع ، و،  لھا ثار الجانبیةشمل دراسة الجرعات، السمیات واآلتوبین االدویة وتركیبھا الكیمیائي.  و

شمل ت، و ةوأصول اجراء التجارب لالدویة ، ومبادئ وصفة الدواء، ومبادئ استخدام االدویة، والتفاعل التداخلي لالدوی
  .األدویة المضادة للسرطان ونقص المناعةوایضا دراسة المضادات المیكروبیة  

  
  ساعات معتمدة  5                                                                )502115011(  الجھاز التنفسي

دراسة الجھاز التنفسي من الناحیتین, ھیكلھ التشریحي والنسیجي ، بما في ذلك وظائف التنفس وآلیاتھ  شملت ادةالم هھذ
والنقل ، واختبارات وظائف الرئة ،  وخصائصھ ، ومقاومة مجرى التنفس ونشر الغاز في الرئة ، وتبادل الغاز

غطي أیضا أمراض الجھاز ت يھختالل الحمضي والقاعدي التنفسي. والخصائص الكیمیائیة لألوكسجین ، ونقلھ واال
الدوائي لھذه  واألورام والعالجواألمراض المھنیة والمناعیة،  الدمویة،انسداد األوعیة  االلتھابات،التنفسي بما فیھا 

  .بھلجھاز بما في ذلك العالمات واألعراض لالمراض المتعلقة لھذا ا مل ایضا دراسة الجوانب السریریةشت. واألمراض
 
  ساعات معتمدة 6                                                                  )620115011( الجھاز الدوري  

لناحیتین التشریحیة والبنیة النسیجیة للقلب ، والشرایین من ا الدمویةدراسة نظام القلب واألوعیة  شملت ادةالم هھذ
شمل ایضا دراسة وظائف القلب واألوعیة الدمویة بما في ذلك فسیولوجیا القلب تواألوردة والشعیرات الدمویة ، و

یم ضغط وخصائص الغشاء ، انقباض القلب وآلیاتھ ، والتوصیل ودورة القلب ، وتدفق الدم واضطراباتھ ، وناتجھا ، وتنظ
الدم والجھد في القلب ، واضطرابات الدورة الدمویة ، وفشل القلب ، وانزیمات القلب وعالقتھا مع احتشاء عضلة القلب. 

غطي أیضا أمراض القلب واألوعیة الدمویة بما في ذلك العدوى، وارتفاع ضغط الدم وأمراض نقص ترویة القلب، تو
شمل ایضا دراسة الجوانب السریریة لجھاز القلب تلقلب واألوعیة الدمویة. ووأمراض القلب الخلقیة  والعالج من أمراض ا

  .واألوعیة الدمویة بما في ذلك العالمات واألعراض لالمراض المتعلقة بھ
  

  ساعات معتمدة 5                                                           )720115011( الجھاز الدموي اللمفاوي 
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لدم واألنسجة اللیمفاویة والجھازاللمفاوي المركزي والطرفي ، بما في نخاع لالعناصر الخلویة  دراسة شملت ادةالم هھذ
غطي أیضا إنتاج خالیا الدم ، وفسیولوجیا سوائل األنسجة تالعظام ، والغدة الصعتریة والطحال والغدد اللیمفاویة. و

 وكذلك كیمیاء الدم واللمف وبنیة الھیموغلوبین ووظائفھا,تدرس ایضا و مھام ھذه السوائل والخالیا،واللیمفاویة والبالزما 
الجھازبما ھذا خصائص البالزما ، بروتینات البالزما، الجلوبیولین المناعي، واآللیات المناعیة ، واألمراض التي تصیب

واضطرابات أمراض , وثرالنزیف والتخ ,  ابیضاض الدموفقر الدم، و والبیضاء في ذلك اضطرابات خالیا الدم الحمراء
. وبالطبع یشمل أیضا دراسة الجوانب السریریة بما في ذلك العالمات واألعراض ومعالجتھاالطحال والغدة الصعتریة؛ 

 .الجھازھذا المرضیة المتعلقة ب
  تمدة ساعة مع1                                                  )111500201( "  2مختبر المھارات السریریة " 

القلب واألوعیة  جھازالجھاز التنفسي، وبما یخص  اخذ التاریخ والفحص البدني  تدریب الطلبة على كیفیةعنى بت ادةالم هھذ
من خالل  االجھزةھذه  تصیبالدمویة والجھاز اللمفاوي . وھو یغطي أیضا دراسة عالمات وأعراض األمراض التي 

  .متطورة متوفرة في مختبر المھارات في كلیة الطب ىدمالحلقات الدراسیة والتدریب العملي على 
  معتمدة  اتساع 3                                                                     )120815011( علم المناعة  

وظائفھا ، دراسة الجھاز المناعي بما في ذلك أنواع الخالیا واألنسجة ، وتوزیعھا في الجسم و دراسة شملت ادةالم هھذ

ونمو وتطور وتمایز المستضدات وخصائصھا ، واألجسام المضادة وأنواعھا ووظائفھا ، ردود فعل مصل الدم ، ونظام 

اضطرابات المناعة تشمل ایضا دراسة المتممات وظائفھا وطرق  تفعیلھا, والتفاعل بین الخالیا لتولید استجابة مناعیة ، و

شمل ایضا دراسة االدویة المستخدمة ت, ولحساسیة, مناعة االورام ، وزراعة االعضاءبما في ذلك المناعة الذاتیة، فرط ا

  في امراض المناعة.

  ساعات معتمدة  5                                                                     )301115011(   جھاز الغدد الصماء
ن التشریحیة والبنیة النسیجیة ، والھرمونات بما في ذلك ھیاكلھا الغدد الصماء من الناحیتی دراسة شملت ادةالم هھذ

ووظائفھا وآلیات عمل المستقبالت ، وعملیة األیض لدیھا ، باإلضافة إلى اضطرابات فرط النشاط الھرموني وقصوره، 

ة في عالج الخصائص الدوائیة والھرمونات والعقاقیر المستخدموالخبیثة وواألمراض المناعیة واالمراض الحمیدة 

 ضامراالفي ذلك أعراض وعالمات  لجھاز بماا لھذا دراسة الجوانب السریریة ایضا شملتأمراض الغدد الصماء. و

  .المتعلقة بھ

  ساعات معتمدة  6                                                                     )230115011(   الھضميجھاز ال
الجھاز الھضمي من الناحیتین التشریحبة والبنیة النسیجیة بما في ذلك القناة الھضمیة والكبد  دراسة شملت ادةالم هھذ

واإلفراز، والھضم ،مع دراسة  كیمیاء اللعاب على  تھاقدرو تھاوظیف وكذلكوالمرارة والقنوات الصفراویة والبنكریاس 

غطي أیضا العدوى ، والتشوھات ت يلھاضمة . وھوإفرازات المعدة ، والصفراء ، وإفرازات البنكریاس ، واالنزیمات ا

واألمراض الناتجة عن اختالل المناعیة  وراماألالخلقیة والمكتسبة ، واضطرابات األوعیة الدمویة ، والقرحة المعویة و

في ذلك  ویشمل ایضا دراسة األدویة المستخدمة في عالج ھذه األمراض ، فضال عن الجوانب السریریة لھذا الجھاز بما

  .ةیالعالمات واألعراض المرض

  ساعات معتمدة  6                                                             )330115011(  الحركي والجلدجھاز ال
الجھاز الحركي والجلد بما في ذلك علم التشریح وعلم األنسجة والعضالت واألعصاب والجلد ،  دراسة شملت ادةالم هھذ

عصاب والعضالت ، والكیمیاء الحیویة لتقلص العضالت ونقل السیال العصبي. وھو یغطي أیضا أمراض وفسیولوجیا األ

الجلد والعضالت واألنسجة العصبیة بما فیھا االلتھابات البكتیریة والفیروسیة والطفیلیة والفطریة ،وكذلك  اضطرابات 

الحركي وأورام العضالت والعظام والمفاصل. ویشمل  التمثیل الغذائي واالختالالت الوراثة المتعلقة بامراض الجھاز

في ذلك العالمات  الجوانب السریریة لھذا الجھاز بما دراسة المساق أیضا العالجات ألمراض ھذا الجھاز ، فضال عن

  .ةیواألعراض المرض

  ساعات معتمدة  8                                                             )430115011(  البولي والتناسليجھاز ال
الجھاز البولي والتناسلي للذكور واإلناث من الناحیتین التشریحیة والبنیة النسیجیة وظیفة الكلى بما  دراسة شملت ادةالم هھذ

في ذلك وظائف األعضاء والتي تغطي الترشیح الكبیبي ، وظائف انیبیبات الكلى، التوازن الحمضي القاعدي ودور الكلیة 
غطي أیضا فیزیولوجیا الجھاز التناسلي للذكور واإلناث ، والھرمونات ووظائفھا ، وكذلك أمراض الجھاز ت ي. وھفي ذلك

البولي التناسلي وسرطان الثدي بما فیھا االلتھابات واألورام الحمیدة والخبیثة ، وااللتھابات ، واضطرابات المشیمة 
الجوانب السریریة للجھاز بما في ذلك  المادة هغطي ھذتمراض. ووالحمل والعقم والفشل الكلوي والعالج من ھذه األ

  .دراسة األعراض والعالمات المراض المتعلقة بھ
  

  ساعات معتمدة  4                                                            )530115011( "  1" العصبي جھاز ال
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ن الناحیتین التشریحیة والبنیة النسیجیة بما في ذلك المخ والحبل الجھاز العصبي المركزي م دراسة شملت ادةالم هھذ

غطي أیضا تدرس كذلك كیمیاء الجھاز العصبي والسیاالت العصبیة. وتالشوكي وقشرة الدماغ والمستقبالت العصبیة، و

ووذمة الدماغ ، أمراض الجھاز العصبي المركزي بما فیھا االلتھابات البكتیریة والفیروسیة ، الفطریة والطفیلیة ، 

واستسقاء الرأس ، واضطرابات األوعیة الدمویة، والصدمات النفسیة، والتشوھات الخلقیة، واألورام، واالضطرابات 

الجوانب السریریة للجھاز بما في ذلك دراسة  ھذه المادةغطي تالتنكسیة والمناعیة واألدویة المستخدمة لھذه األمراض. و

  .بھ متعلقةالمراض اللاألعراض والعالمات 

  ساعات معتمدة  4                                                            )630115011( "  2" العصبي جھاز ال
الجھاز العصبي المحیطي من الناحیتین التشریحیة والبنیة النسیجیة بما في ذلك األعصاب الحركیة  دراسة شملت ادةالم هھذ

لى دراسة الرؤیة والسمع بما في ذلك الكیمیاء العضویة لھذا الجھا، والمستقبالت والسیاالت والحسیة وظائفھا باإلضافة إ
الجوانب السریریة  دراسةغطي تغطي أیضا أمراض الجھاز العصبي المحیطي. . وت يالعصبیة ، وكیمیاء الرؤیة. وھ

 .ر على الحواس خاصةواللتي تؤثبھ  للجھاز بما في ذلك دراسة األعراض والعالمات المراض المتعلقة
  معتمدة  ةساع 1                                               )111500301(  "  4مختبر المھارات السریریة " 

.  البولي التناسليوالفحص البدني  بما یخص الجھاز  المرضي اخذ التاریخ على كیفیةتدریب الطلبة عنى بت ادةالم هھذ
ت وأعراض األمراض التي تصیب ھذه االجھزة من خالل الحلقات الدراسیة والتدریب غطي أیضا دراسة عالمات يوھ

  .العملي على دمى متطورة متوفرة في مختبر المھارات في كلیة الطب
  معتمدة  ةساع 1                                               )211150030(  "  5مختبر المھارات السریریة " 

اجھاز و 1العصبي والفحص البدني  بما یخص الجھاز  المضي اخذ التاریخ على كیفیةتدریب الطلبة عنى بت ادةالم هھذ
. وھو یغطي أیضا دراسة عالمات وأعراض األمراض التي تصیب ھذه االجھزة من خالل الحلقات الدراسیة  2العصبي 

  .والتدریب العملي على دمى متطورة متوفرة في مختبر المھارات في كلیة الطب
    معتمدة  اتساع 3                                                                 )730111150(  اتخاذ القرار الطبي 

من خالل تحدید المالمح السریریة وجمع  تبنى تىواللذھنیة ال اتصفالمعرفیة ذات ال اتعملیال دراسة شملت ادةالم هھذ
لمرض. لالبدني واستیعابھ والتحلیل والتقییم ووضع قائمة من األسباب المحتملة البیانات من التاریخ المرضي والفحص 

  عملیة الحكم.والذي یشكل العمود الفقري لجزء من عملیة التقییم.واالختیار  وحیث ان جمع البیانات واالستیعاب والتحلیل ھ
  

    معتمدة  اتساع 10                                                           )401215011(  "   1الجراحة العامة " 
األمراض الجراحیة التي تصیب أجھزة الجسم المختلفة ، بما في ذلك التدریب على اخذ التاریخ  دراسة شملت ادةالم هھذ

المرضي والفحص البدني للوصول الى التشخیص والطرق الجراحیة المستخدمة لعالجھا ومتابعة المریض بعد الجراحة 

على دراسة  امراض واصابات الجھاز العصبي المركزي والمحیطي ، كالمراض  ایضا قومت ادةالم هھذ. وریةالسری

  .ةمن خالل التدریب السریري  والمحاضرات والحلقات الدراسی ویتم ذلك السرطانیة والتشوھات الخلقیة

  معتمدة ات ساع 10                                                          )140315011(  " 1االمراض الباطنیة " 
األمراض التي تصیب البشر بما في ذلك طرق أخذ التاریخ المرضي والفحص البدني للوصول دراسة  شملت ادةالم هھذ

العالجیة  إلى التشخیص من خالل دراسة  العالمات واألعراض المرضیة. إضافة إلى أن المساق یغطي الطرق

مبادئ التصویر وتطبیقاتھ السریریة لتشخیص  ایضا ھذا المساق ویغطي عالج ھذه األمراض. والتدخالت المستخدمة في

امراض واصابات اجھزة الجسم المختلفة باستخدام األشعة السینیة ، التصویر المقطعي المحوسب ، الرنین النووي ، 

 المحاضرات التدریب السریري و من خالل ویتم ذلك والتصویر بالموجات فوق الصوتیة ، والمسح بالنظائر المشعة

   .والندوات وحلقات النقاش

  معتمدة ات ساع  9                                                                )450115011(  " 1طب االطفال " 
والوقایة والسیطرة تطور الطفل ونموه عقلیا وجسدیا على حد سواء منذ الوالدة ، ورعایة األطفال  دراسة شملت ادةالم هھذ

غطي أیضا دراسة األمراض التي تصیب األطفال والمسببات ، وطرق االصابة، واألعراض ت يعلى أمراض الطفولة. وھ
والعالمات المرضیة  والتشخیص والعالج والوقایة من ھذه األمراض طبیا من خالل التدریب السریري المبرمج ، 

  .والمحاضرات والندوات والمناقشات الجماعیة
 

  معتمدة ات ساع  9                                              )550115011(  " 1االمراض النسائیة والتولید " 
األمراض التي تصیب الجھاز التناسلي األنثوى بما في ذلك العقم واضطرابات الدورة الشھریة من  دراسة شملت ادةالم هھذ

طرق التشخیص والتقییم والعالج الطبي والجراحي  دراسة شمل ایضاتخالل العالمات ، واألعراض المرضیة ، و

غطي أیضا أسالیب رعایة الحوامل أثناء الحمل والمخاض وبعد الوالدة ، والوالدة الطبیعیة وغیر ت يوالمتابعة والوقایة. وھ

م النسل وطرقھ. یتم تنفیذ ظینتم تغطیة أمراض الحمل والخصوبة والحمل خارج الرحم، وتتالطبیعیة. باإلضافة إلى ذلك ، 

  ھذا المساق من خالل التدریب السریري المبرمج والندوات والمحاضرات والمناقشات الجماعیة.
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  معتمدة ة ساع  4.5                                                  )250115011(  " 1جراحة العظام  " وطب 
ھیكل العظمي بما فیھا االلتھابات والكسور واالورام والتشوھات الخلقیة دراسة االمراض اللتي تصیب ال شملت ادةالم هھذ

وكذلك طرق التشخیص من خالل األعراض ، والمسببات واالجراءات المخبریة واإلشعاعیة ، باإلضافة إلى طرق 
لندوات وحلقات العالجات الطبیة والجراحیة بما في ذلك العالج الطبیعي وإعادة التأھیل من خالل  التدریب السریر وا

  .النقاش
  معتمدة ة ساع   2                                                         )040115011(طب الطوارئ والتخدیر  

حاالت الطوارئ والحوادث حیث یغطي دراسة األمراض والصدمات النفسیة التي  علىتدریب الطلبة  شملت ادةالم هھذ

شمل دراسة المظاھر السریریة وتشخیصھا ومعالجتھا. وینطوي أیضا على التدریب في تو تتطلب توفیر الرعایة العاجلة

تضمن ایضا دراسة الطرق المستخدمة في عملیات تمجال التخدیر بما في ذلك إعداد المرضى قبل الجراحة و

مساق تدریب الطالب في التخدیروكذلك االدویة المستعملة في انعاش المرضى بعد االجراء الجراحي,  كما ویتضمن ھذا ال

  .وحلقات النقاشمن خالل التدریب السریري  وحدة العنایة المركزة

  معتمدة ة ساع   2.25                                       )150115011("    1الطب الشرعي وعلم السموم " 
الطابع القضائي، والموت القضائي ،  الجوانب القانونیة في الممارسة الطبیة ، والحوادث ذات دراسة شملت ادةالم هھذ

واالحیاء  لموتىوالمسؤولیات القضائیة من منظور الطب الشرعي ، فضال عن التحقیقات الجنائیة وأسالیب تحدید ھویة ا

غطي أیضا كیفیة تشخیص تمن خالل التدریب السریري المبرمج في العیادة ، وغرف تشریح الجثث والحلقات الدراسیة. و

  .من حیث انواعھا ومصادرھا حاالت التسمم

  معتمدة ة ساع   2.25                                                                 )350215011(طب االسرة   
نطوي على تدریب الطالب لتقدیم الرعایة الطبیة الشاملة لجمیع أفراد العائلة من خالل االمكانات والخدمات ت ادةالم هھذ

تتعلق  التي مواضیعال دراسة شمل أیضاتالمتاحة  بھدف الوصول إلى نوعیة عالیة من الرعایة الصحیة. واالستشاریة 
بصحة المجتمع بما في ذلك الصحة البیئیة والصحة المدرسیة ، وبرامج التحصین ، فضال عن السجالت الطبیة 

  .النقاشحلقات یب السریري المبرمج ووالمعلوماتیة الطبیة من خالل تدر

 
  معتمدة ة ساع   2.25                                                 )350315011("    1المراض الجلدیة  " ا

امراض الجلد وملحقاتھ واالختالالت الصبغیة من حیث األسباب والعالمات واألعراض  دراسة شملت ادةالم هھذ

  .النقاشوحلقات مراض الجلد من خالل والتدریب السریري األوبئة المتعلقة با دراسة والتداخالت العالجیة ، فضال عن

  معتمدة ة ساع   2.25                                       )250215011("    1امراض االذن واالنف والحنجرة " 
ن طرابات الكالم والسمع والتوازن ، ماالمراض التي تصیب ھذه االعضاء وتشمل دراسة اض دراسة شملت ادةالم هھذ

 خالل دراسة العالمات واألعراض ، والمسببات والوسائل المختبریة والسریریة والتشخیص اإلشعاعي واختبارالتوازن   
وحلقات جنبا إلى جنب مع طرق العالج الطبي والجراحي والوقائي وذلك من خالل التدریب السریري المبرمج والندوات 

  .النقاش

  
  معتمدة ة ساع   2.25                                                      )325015011("    1امراض العیون " 

أمراض العیون واالصابات واألخطاء االنكساریة وطرق التشخیص والعالج الطبي والجراحي بما  دراسة شملت ادةالم هھذ
  .النقاشقات وحلتصویبات األخطاء االنكساریة ،وذلك من خالل التدریب السریري والمحاضرات والندوات 

  
  معتمدة ة ساع   2.25                                             )304215011("    1جراحة المسالك البولیة  " 

ھذا المساق یشمل دراسة األمراض التي تصیب الجھاز البولي بما فیھا االلتھابات ، واالنسدادات  واالورام والتشوھات 

  .النقاشالطبیة ، والتدریب السریري وحلقات   والعالج من خالل المحاضراتالخلقیة ، وكذلك طرق التشخیص 

  معتمدة ة ساع   2.25                                                  )350115011("    1االمراض النفسیة  " 
عالمات المرضیة األعراض والواالضطرابات النفسیة التي تصیب اإلنسان ومسبباتھا، دراسة  شملت ادةالم هھذ

غطي أیضا دراسة االتصال النفسي والعضوي تخالت العالجیة النفسیة. ووالتشخیص, والتعامل مع المریض النفسي والتدا
االضطرابات لدى األطفال والمسنین ، وتعاطي المخدرات وإدمان المخدرات والكحول ، وتدرس ایضا  بعض األمراض،ل

غطیة ھذه المواضیع من خالل التدریب السریري في العیادات الخارجیة واالضطرابات النفسیة الجنسیة. ویتم ت
  وفقا لنھج حل المشاكل النقاشوحلقات والمستشفیات النفسیة وكذلك ایضا من خالل المحاضرات والندوات 

 
  مدة معتة ساع 4.5                                                           )340315011( االمراض العصبیة 
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األمراض التي تصیب الجھاز العصبي المركزي والمحیطي بما في ذلك العدوى واألورام ،  دراسة شملت ادةالم هھذ
غطي أیضا كیفیة اخذ التاریخ المرضي وفحص المریض للوصول تواألمراض التنكسیة واألمراض المتصلة بالشیخوخة. و

 .النقاشوحلقات والندوات  الى التشخیص السلیم من خالل التدریب السریري المبرمج

 
  معتمدة ات ساع 9                                                           )260115011( "  2الجراحة العامة " 

تدریب الطلبة في العیادات الخارجیة والوحدات المتخصصة وغرف العملیات التي تغطي دراسة  شملت ادةالم هھذ 
ض، التشخیص والعالج ، باإلضافة إلى مراقبة و متابعة المرضى بعد التداخالت الجراحیة من المظاھر السریریة لألمرا

 .النقاشوحلقات خالل التدریب السریري المبرمج والندوات 

 
  معتمدة ات ساع 9                                                           )360115011( "  2االمراض الباطنیة  " 

تدریب الطلبة في العیادات الخارجیة والوحدات المتخصصة التي تغطي دراسة المظاھر السریریة  شملت دةاالم هھذ
  .وحلقات النقاش والندوات لألمراض، التشخیص والعالج ، من خالل التدریب السریري المبرمج والندوات

 
 

  معتمدة ات ساع 9                                                               )460115011( "  2طب االطفال  " 
أمراض األطفال ، وطرق العالج والرعایة للطفل من خالل التدریب السریري المبرمج في دراسة  شملت ادةالم هھذ 

العیادات الخارجیة ،ووحدة العنایة المركزة ، ووحدة عنایة األطفال حدیثي الوالدة  من خالل اقامة الحلقات الدراسیة 
  .. ویتم تدریب الطالب على التعامل مع أمراض األطفال وفقا لنھج حل المشاكلالنقاش وحلقات

 
  معتمدة ات ساع 9                                               )560115011( "  2االمراض النسائیة والتولید " 

سرة ومنع الحمل عن طریق التدریب األمراض النسائیة والحمل ورعایة الحوامل وتنظیم األ دراسة شملت ادةالم هھذ
  . النقاشوحلقات وات السریري المبرمج في العیادات الخارجیة وغرف الوالدة والتولید وغرف العملیات باالضافة الى الند

  
  
  

  معتمدة ات ساع 3                                                                     )110815011( اسعافات اولیة  
  
  

  معتمدة ة ساع 2                                                          )240315011(  " 1االشعة التشخیصیة " 
  
  

    معتمدة ة ساع 2.25                                                               )240215011(  جراحة االعصاب 
  
  

    معتمدة  اتساع 3                                                                 )830111150(  علم النفس السریري 
.ھذا المساق یدرس مبادئ علم النفس والعلوم السلوكیة   

  
                                                                   جمیع المواد االختیاریة             

  
 




