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 وصف انبرنامح األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 صاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . وي

 

 وٍْح اٌطة ظاِؼح اٌثظشج اٌّؤعغح اٌرؼٍّْْح .1

 االِشاع ً اٌطة اٌؼذٌِ / اٌّشوض  ؼٍِّاٌمغُ اٌ .2

اً اعُ اٌثشناِط األوادِّّ  .3

 اٌّينِ 
 اٌثشناِط االوادِّّ ٌّادج اٌطة اٌؼذٌِ ٌطٍثح اٌّشحٍح اٌشاتؼح 

 M.B.Ch.B اعُ اٌشيادج اٌنيائْح  .4

  :اٌذساعِ اٌنظاَ  .5
 عنٌُ /ِمشساخ /أخشٍ 

 عنٌُ

 ِعٍظ االػرّاد ٌىٍْاخ اٌطة فِ اٌؼشاق اٌّؼرّذ   تشناِط االػرّاد .6

 صّاساخ ِرثادٌح ِغ ظاِؼاخ اخشٍ  اٌّؤششاخ اٌخاسظْح األخشٍ  .7

 2222 ذاسّخ إػذاد اٌٌطف  .8

 أىذاف اٌثشناِط األوادِّّ .9

  ذٌِ ذؼشّف اٌطاٌة تاٌّثادئ االعاعْح ٌٍطة اٌؼ

وغاب اٌطاٌة ِياسج اٌرؼاًِ ِغ لؼاّا اٌششؽح ً وْفْح اعرالِيا ً فحظيا ً وراتح اٌرمشّش اٌطثِ اٌؼذٌِ ا

 االًٌِ ً االحرفاظ ً ػثؾ االدٌح اٌّادّح تحغة اٌحاٌح ٌِػٌع اٌثحس 
 وْفْح اٌرؼاًِ ِغ اٌٌفْاخ اٌمؼائْح ً وْفْح ػٍّْح اٌرششّح ٌٍرٌطً اٌَ عثة اٌٌفاج
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 اٌّطٌٍتح ًؽشائك اٌرؼٍُْ ًاٌرؼٍُ ًاٌرمُْْ ثشناِطاٌِخشظاخ   .12

  االىذاف اٌّؼشفْح  - أ
 ّفيُ انٌاع اٌنظُ اٌطثْح اٌؼذٌْح        -1أ
 ّؼشف اٌٌّخ ًػالِاذو     -2أ

 ّؼشف وْفْح اٌرؼاًِ ِغ اٌعصس اٌّشعٍح ٌٍطة اٌؼذٌِ    -3أ

     ّؼشف فحٌطاخ ػٍَ االحْاء ِصً فحض اٌثنٌج  ًاألٌِس اٌعنغْح  -4أ
     

 ثشناِط ٌخاطح تاٌا ْحاٌّياساذ األىذاف –ب 

 اٌرؼاًِ ِغ اٌّؼذاخ ًاٌرمنْاخ اٌحذّصح - 1ب 

ٌٍّشػَ  اٌمؼاّا اٌطثْح اٌؼذٌْحفح ِن ذٌفْش اٌّؼٌٍِاخ األعاعْح ٌعٌانة ِخرٍ - 2ب 

ٌفاج االحْاء ًاٌٌّذَ  ًاٌرّىن ِن وراتح اٌرماسّش اٌطثْح اٌؼذٌْح االًٌْح اٌظحْحح ًشيادج اٌ

 .تؼذ اٌرخشض

      .ًػالض ِشػَ اٌغٌَّاٌمذسج ػٍَ ذشخْض ذٌفْش   - 3ب 

 
 ؽشائك اٌرؼٍُْ ًاٌرؼٍُ      

 اٌّحاػشاخ اٌنظشّح

 اٌَ طاٌح اٌرششّح فِ اٌذسًط اٌؼٍّْحاٌحؼٌس 

 

 
 ؽشائك اٌرمُْْ      

 

 االِرحاناخ اٌفظٍْح ً اِرحاناخ نظف ً نياّح اٌغنح

 
 ح ًاٌمّْْح .اٌٌظذانْ األىذاف -ض

 ذنّْح اٌغٌٍن االخاللِ ٌذٍ اٌطٍثح -1ض         

 االىرّاَ تغشّح اٌّؼٌٍِاخ  اٌّذًنح فِ اٌرمشّش اٌطثِ اٌؼذٌِ  -2ض

 اٌرؼاًِ االنغانِ ِغ اٌحاالخ اٌطثْح اٌؼذٌْح اٌرِ ذخض االحْاء  -3ض

 ًُ اٌّرٌفِ ً ِشاػاج ِشاػشىُ \اٌرؼاًِ االنغانِ ِغ  -4ض   
 ٌرؼٍُْ ًاٌرؼٍُ ؽشائك ا    

 

 اٌّحاػشاخ اٌنظشّح ً اٌذسًط اٌؼٍّْح

 

 

 
 ؽشائك اٌرمُْْ    
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 االِرحاناخ اٌفظٍْح 

 اِرحاناخ نظف اٌغنح اٌنظشّح 

 اِرحاناخ نياّح اٌغنح اٌنظشّح ً اٌؼٍّْح

 

 
 

 

 .اٌشخظِ(س األخشٍ اٌّرؼٍمح تماتٍْح اٌرٌظْف ًاٌرطٌ )اٌّياساخاٌّنمٌٌح اٌرأىٍْْح ً اٌّياساخ اٌؼاِح-د 

اخرظاص اٌطة اٌؼذٌِ ِيُ فِ حّْغ ِعاالخ اٌطة تاػرثاسه ظضء ِن ػٍّو اٌٌِِْ فِ وراتح -1د

 اٌرمشّش اٌطثِ اٌؼذٌِ االًٌِ ً ذنظُْ شيادج اٌٌفاج

 ؽشائك اٌرؼٍُْ ًاٌرؼٍُ          

 

 اٌّحاػشاخ اٌنظشّح 

 اٌحؼٌس اٌَ طاٌح اٌرششّح فِ اٌذسًط اٌؼٍّْح

 

 

 
 ك اٌرمُْْ ؽشائ         

 
 االِنحاناخ 

 

 تنْح اٌثشناِط  .11

 اٌغاػاخ اٌّؼرّذج           اعُ اٌّمشس أً اٌّغاق سِض اٌّمشس أً اٌّغاق اٌّشحٍح اٌذساعْح 

 ػٍِّ     نظشُ      

 62 62 اٌطة اٌؼذٌِ   اٌشاتؼح
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 اٌرخطْؾ ٌٍرطٌس اٌشخظِ .12

 
ِراتؼح اٌرطٌس اٌؼٍِّ ً االؽالع ػٍَ اٌّظادس اٌحذّصح ً اعرخذاَ اٌرمنْاخ اٌحذّصح فِ ذشخْض اٌحاالخ 

 ٌه السذثاؽ ٌطة اٌؼذٌِ اٌّثاشش تاٌمؼاء ً اٌششؽح  راٌطثْح اٌؼذٌْح ً ِؼشفح عثة اٌٌفاج ً 

 

 
 اٌّؼيذ(األنظّح اٌّرؼٍمح تاالٌرحاق تاٌىٍْح أً  غ)ًػِؼْاس اٌمثٌي  .13

 
د شروط مقابلة للطالب لتقٌٌمه الشخصً عند القبول بالكلٌة حٌث ان القبول المركزي ٌعتمد على معدل ال توج

 الطالب فً االمتحانات المركزٌة لمرحلة السادس العلمً مع اجراء مقابلة تعرٌفٌة للطالب 
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 مىذج وصف انمقررن

 

 وصف انمقرر

 

 

 ظاِؼح اٌثظشج وٍْح اٌطة اٌّؤعغح اٌرؼٍّْْح .1

 االِشاع ً اٌطة اٌؼذٌِ فشع   / اٌّشوض ؼٍِّ اٌمغُ اٌ .2

 اٌطة اٌؼذٌِ  ُ / سِض اٌّمشساع .3

 ِحاػشاخ نظشّح ِغ ذذسّة ػٍِّ  أشىاي اٌحؼٌس اٌّراحح .4

 عنٌّح  اٌفظً / اٌغنح .5

  121 )اٌىٍِ(ػذد اٌغاػاخ اٌذساعْح  .6

 2122 ذاسّخ إػذاد ىزا اٌٌطف  .7

 أىذاف اٌّمشس .8

اسعاي اٌنّارض ًاٌىشف ػن صّادج ِياسج اٌطاٌة فِ ػٍُ اٌطة اٌؼذٌِ ًاإلٌّاَ تاٌنظُ اٌطثْح اٌؼذٌْح ًوْفْح 

 ِحً اٌحادز ًاٌؼحْح ًاٌرؼشف ػٍَ ػالِاخ اٌٌّخ ًأعثاتو

المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ًؽشائك اٌرؼٍُْ ًاٌرؼٍُ ًاٌرمُْْ ّمشساخ اٌِخشظ .11

  ىذاف اٌّؼشفْح األ -أ
 أ      اٌرؼشف ػٍَ انٌاع اٌنّارض اٌؼذٌْح اٌّشعٍح ٌٍطة اٌؼذٌِ -1أ
 اٌرؼشف ػً ػالِاخ اٌٌّخ ًأعثاتو       -2أ

 اٌرؼشف ػٍَ اشاس اٌعشّّح ٌألحْاء تّا فِ رٌه اٌغٌائً اٌعغّْح ًاٌٌّاد اٌٌساشْح      -3أ

     -4أ
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  ّمشس.اٌخاطح تاٌ ْحاٌّياساذاألىذاف   -ب 

 اٌرؼشف ػٍَ اٌطشق ًاألظيضج اٌحذّصح  ٌٍطة اٌؼذٌِ  - 1ب
 اورغاب اٌخثشج اٌؼٍّْح تفحٌطاخ االحْاء ًاالٌِاخ     2ب 

  

 ٌرؼٍُْ ًاٌرؼٍُ ؽشائك ا     

 

 اٌّحاػشاخ اٌنظشّح

 اٌحؼٌس اٌَ طاٌح اٌرششّح فِ اٌذسًط اٌؼٍّْح

 
 ؽشائك اٌرمُْْ      

 

 االِنحاناخ اٌفظٍْح

 اِرحاناخ نظف اٌغنح 

 اِرحاناخ نياّح اٌغنح 

 

 
 األىذاف اٌٌظذانْح ًاٌمّْْح  -ض

 ٌِاالعرخذاَ االِصً ٌٌٍّاد ًاألظيضج اٌّغرخذِح تاٌطة اٌؼذ - -1ض
 االعرخذاَ االِصً ٌطشق اسعاي اٌنّارض اٌؼذٌْح ًاٌىشف فِ ِحً اٌحادز-2ض

 اٌحفاظ ػٍَ عشّح اٌّؼٌٍِاخ اٌنشخْظْح ٌٍّشع 3

اٌحشص ػٍَ اٌرؼاًِ االنغانِ ِغ اٌحاالخ اٌطثْح اٌؼذٌْح اٌرِ ذخض االحْاء ً اٌرؼاًِ االنغانِ ِغ -4

 الاسب اٌّرٌفِ ً ِشاػاج ِشاػشىُ 

 ػالَ اٌّشّغ ً ِشافمْو تنرائط اٌفحض اٌطثِ اٌؼذٌِ  ذؼٍُْ ؽشق ا -5ض

 االىرّاَ تاٌعانة االنغانِ   -6ض

 

   
 ؽشائك اٌرؼٍُْ ًاٌرؼٍُ     

 

 اٌرشوْض ػٍَ اٌغٌٍن اٌّينِ ً اخاللاّاخ ِينح اٌطثْة اٌؼذٌِ فِ اٌّحاػشاخ اٌنظشّح 

 
 ؽشائك اٌرمُْْ    

 

 اٌغنححاناخ اٌفظٍْح ً نظف اٌغنح ً نياّح ِراال

 

 
 اٌّنمٌٌح ) اٌّياساخ األخشٍ اٌّرؼٍمح تماتٍْح اٌرٌظْف ًاٌرطٌس اٌشخظِ (.اٌرأىٍْْح اٌؼاِح ً اٌّياساخ -د 

صّادج االؽالع ػٍَ انٌاع ِخرٍفح ِن اٌعصس اٌّششحح ٌٌٍلٌف ػٍَ اعثاب اٌٌفاج عٌاء اواند  -1د

 ؽثْؼْح اَ اظشاِْح
 ٌح اٌطثْح اٌؼذٌْح ً ِؼشفح عثة اٌٌفاجاعرخذاَ اٌرمنْاخ اٌحذّصح فِ ذشخْض اٌحا-2د
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اٌّشحٍح 

 اٌذساعْح 
سِض اٌّمشس 

 أً اٌّغاق

 اٌغاػاخ اٌّؼرّذج           اعُ اٌّمشس أً اٌّغاق

 ػٍِّ     نظشُ      

 انفصم االول

 - 1 مقدمة عن انطب انعدني  اٌشاتؼح 

 - 2   ت انطبةة انعدنةةحاالان  

 - 3 خبا ت األطباء تداه انحاال ت انطبةة انعدنةةوا  

 4 4 اندروذ  

 5 5 خروذ األسهحة اننارية  

 2 2 و كةفةة حدوث انحىادث ةظروف االصاب  

   انفصم انثاني  

 4 7 انمى ت  

 4 4 انحروق  
 5 5 انصدمة انكهربائةة  

 4 4 االختناق   
 2 2 إصابا ت وسائظ اننقم  

 4 4 سةةانقضايا اندن  

 3 3 انمى ت انمفاخئ  

 4 4 انسمىو  

 4 4 االستعراف  
 

 خطح ذطٌّش اٌّمشس اٌذساعِ  .12

   

  ٌفْش ِخرثشاخ ػذٌْح ِرخظظحذ 
 ذٌفْش اظيضج حذّصح ٌٍفحض 

 

 اٌثنْح اٌرحرْح .13

 : ـ اٌىرة اٌّمشسج اٌّطٌٍتح 1

اٌطة اٌمؼائِ ً اداب اٌّينح  

 1981اٌطثْح د.ػْاء نٌسُ حغن 
 ٌؼذٌِ تشناسد ناّداٌطة ا 

 

  

 

 

 تنْح اٌّمشس  .11
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