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البكالوريوس في الطب والجراحةالخطة الدراسية لدرجة    

 رؤيتنا: 

نكون األفضل في قيادة التطوير المستمر  التعليم، واناألساليب اإلبداعية المتجددة في  أحدث أن نكون في المقدمة في تقديم التعليم الطبي النوعي المرتكز على 

 للرعاية الطبية القادرة على رفع مستوى صحة االنسان الى اعلى درجاتها. 
 

  

 -هدفنا:

االت المختلفة  توجيه وتحفيز الطلبة في هذه الكلية ليكونوا أطباء مخلصين لهذه المهنة اإلنسانية وقادة في تطوير ورفع مستوى الخدمات الطبية في المج

 ليكونوا روادا في التعليم الطبي والبحث العلمي والتطوير المهني المستمر. و
  

 

 -األهداف العامة:

 يلي:  بماتهدف هذه الخطة لتمكين الخريجين 

 صياغة وتطبيق الخطط العالجية لألمراض الرئيسية بطريقة فعالة وآمنة  .1
 التواصل الفعال مع المرضى وعائالتهم بطريقة مهنية تراعي اخالق المهنة   .2

 الرعاية الصحية لتقديم أفضل رعاية صحية للمريض  متلقي لفعال مع االتواصل والتعاون  .3
 االلتزام بالتعليم المستمر لمواكبة التقدم في مجال الرعاية الصحية والتقدم التكنولوجي  .4
 ية لممارسة المهنة  المحددات الصحية المجتمع دمج .5

 مشاريع البحثية في المجتمعات المحلية واإلقليمية للالعالجية  للخططقيادة ومشاركة ودعم البرامج الوقائية  .6
 تقييم الحاجات الصحية بشكل فعال على المستوى المحلي واإلقليمي  .7

 السياسات الصحية على المستوى المحلي والعالمي لتقديم أحدث الخدمات الطبية الفعالة للمجتمع.  مقرري تسهيل التواصل بين  .8

 

 :من كلية الطب الطب والجراحةمجاالت العمل لخريجي 

وتؤهلهم ليكونوا قادرين  . والمراكز الخاصةالعيادات  الملكية،الطبية ، وزارة الصحة، الخدمات الجامعةمستشفيات  في عام كطبيب تؤهل الكلية الخريجين للعمل 

 على استكمال دراساتهم العليا في كل التخصصات الطبية.
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البكالوريوس في الطب والجراحةالخطة الدراسية لدرجة    

 

 في الطب والجراحةالدراسية للحصول على درجة البكالوريوس  الخطة

 

 مدلول الترقيم والترميز للمساقات في الخطة 

 : االتيوثالثة أرقام كما في الجدول  المساق من حرفز بحيث يتكون رمز ز المساقات تستخدم عملية ترميلتميي

 

 مستوى المساق  مجال المساق العام ترتيب المساق  الكلية

 Z Y X ط

 

 المساقات  ترميز

 xyz ط :اآلتيعلى الشكل  الطب والجراحة ، سيكون ترميز مساقاتما سبقاعتماداً على 
 

 أرقــام المساقات

ي(، المجال العلمي للمساق يتم إعطاء المساق الرقم المميّز له اعتمادا على مستوى السنة الدراسية التي يطرح فيها المساق )بحسب الجدول االسترشاد  -

     البرنامج. وتدرس فيباإلضافة إلى خانة رقمية خاصة بالمساق تميزه عن المساقات األخرى التابعة لنفس المجال   الطب البشريكلية  من

 اعتمادا على ذلك فإن رمز المساق يتبع برقم خاص مكون من ثالث خانات عددية وفق التوزيع التالي:  -

 

 مستوى السنة الدراسية التي يطرح فيها المساق )بحسب الجدول االسترشادي( وذلك كما يلي: الخانة األولى تبيّن  .أ

 

 المستوى الرمــــز

 األولى  1

 الثانية  2

 الثالثة  3

 الرابعة 4

 الخامسة 5

 السادسة 6
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البكالوريوس في الطب والجراحةالخطة الدراسية لدرجة    

)المعدلة( والخاصة بنظام منح الدرجات 1987( لسنة 1الشروط المنصوص عليها في التعليمات رقم ) بموجب  في الطب والجراحة تمنح درجة البكالوريوس

ساعة   257العمداء في الجامعة. وذلك بعد إتمام الطالب دراسة ما ال يقل عن  عن مجلسالعلمية والشهادات من جامعة العلوم والتكنولوجيا وتعديالتها الصادرة 

 : زعة كما يليمعتمدة واجتيازها بنجاح مو 

 

 
المتطلبات طبيعة   

 المعتمدة الساعاتعدد 

 اإلجبارية 

 الساعاتعدد 

االختيارية  المعتمدة  

 الساعاتعدد 

 المعتمدة النظرية 

 الساعاتعدد 

 المعتمدة العملية 
 المجموع 

 25 - 25 9 16 متطلبات الجامعة  

ات ــــمتطلب

 ةـــــالكلي

 11 1 10 - 11 واآلداب   العلوممن كلية 

 221 - 221 - 221 كلية الطب داخل  من

 257 - - 9 248 المجموع  

 

 ( ساعة معتمدة وتشمل:25ويخصص لها )الجامعة أ( متطلبات 
 

 ( ساعة معتمده موزعة كالتالي: 16يدرسها جميع طلبة الجامعة ويخصص لها ) متطلبات اجبارية: (1

 اسم المساق رمز المساق 
الساعات 

 المعتمدة 
 عملي  نظري 

والمتزامن االمتطلب السابق   

 - - 3 3 لغة عربية  101ع 

 - - 3 3 علوم عسكرية  100ع ع 

 - 1 2 3 المسؤولية الُمجتمعية    110ع أ 

  - 2 2 الريادة واإلبداع  119ع أ 

 متزامن  112ل غ - 2 2 المهارات العامة    129ع أ 

 - 3 3 2لغة انجليزية  112غل 
او اجتياز امتحان المستوى   99النجاح في ل غ  

 % 50 ال تقل عن بعالمة

 

I.   يجوز للطلبة غير األردنيين ان يأخذوا مساقا بديال عن مساق العلوم العسكرية من مساقات الجامعة االختيارية 
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البكالوريوس في الطب والجراحةالخطة الدراسية لدرجة    

II.  (: 110( و)ع أ 101أ( بدال من مساقي )ع  110أ( و )ع أ 101الطلبة غير الناطقين باللغة العربية في الجامعة يدرسون مساقي )ع 

اقسرمز الم المعتمدةالساعات  المساق   المتطلب السابق  

 - 3 (  1اللغة العربية لألجانب ) مبادئ أ  101ع 

 - 3 المسؤولية المجتمعية باللغة اإلنجليزية   أ  110ع أ 
 
 
 

جميع هذه  وتعتبر)اآلتية المجموعات الثالثة  كل مجموعة من مساقاً واحداً منالطالب  ( ساعات معتمدة يختار9يخصص لها ) ختيارية:امتطلبات   (2

 :المساق(المتطلبات من مستوى سنة أولى بغض النظر عن رقم سطر 

 المعارف اإلنسانية  األولى:المجموعة 

 عملي  نظري  الساعات المعتمدة المساق رمز المساق 

 - 3 3 تذوق النص األدبي 200ع 

 - 3 3 القضية الفلسطينية 103ع أ 

 - 3 3 اإلسالم والقضايا المعاصرة  115ع أ 

 - 3 3 االسالم االقتصادي فيالنظام  116ع أ 

 - 3 3 غير طلبة اللغة اإلنجليزية(لمبادئ في علم االجتماع ) 121ع أ 

 - 3 3 (غير طلبة التمريض والقبالةلمبادئ في علم النفس ) 126ع أ 

 - 3 3 تكنولوجيا التعليم 127ع أ 

 - 3 3 الحضارة االسالمية 131ع أ 

 - 3 3 تاريخ مدينة القدس  132ع أ 

 - 3 3 الحضارة والثقافات المعاصرة  133ع أ 

 - 3 3 ثقافة إسالمية 135ع أ 

 - 3 3 حقوق إنسان 137ع أ 

 - 3 3 اإلسالم والتحديات المعاصرة 153ع أ 

 - 3 3 مشكالت معاصرة 161ع أ 
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البكالوريوس في الطب والجراحةالخطة الدراسية لدرجة    

 - 3 3 مبادئ في علم االجتماع )باللغة االنجليزية(  211ع أ 

 - 3 3 الفرد والمجتمع )باللغة االنجليزية( 213ع أ 

 - 3 3 تاريخ العلوم عند العرب  231ع أ 

 - 3 3 التذوق الموسيقي  251ع أ 

المعارف العلمية والزراعية الثانية:المجموعة   

103ع ب  البيئة(حماية البيئة )غير طلبة علوم    3 3 - 

102مك   - 3 3 مقدمة في الطاقة المتجددة )لغير طلبة الهندسة الميكانيكية( 

191كم   - 3 3 مقدمة في تكنولوجيا النانو 

177تغ  )لغير طلبة التغذية وتكنولوجيا الغذاء(   "باللغة اإلنجليزية" حفظ األغذية   3 3 - 

200حي  منتجاتهاحيوانات المزرعة و   3 3 - 

200نب   - 3 3 حدائق منزلية )لغير طلبة الزراعة( 

201نب   - 3 3 تربية النحل )لغير طلبة الزراعة( 

200مط   - 3 3 الموارد الطبيعية واإلنسان )لغير طلبة الزراعة(  

207مط   - 3 3 األرض مشاكل وحلول )لغير طلبة الزراعة(  

202نب  الزراعة( نباتات األردن الطبيعية )لغير طلبة    3 3 - 

200نو   - 3 3 مقدمة في الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية )لغير طلبة الهندسة النووية( 

 المجموعة الثالثة: المعارف الصحية

100س.م  - 3 3 صحة الفم واالسنان )لغير طلبة طب االسنان وتخصص علوم طب اسنان مساندة( 

211ط ب   - 3 3 صحة الحيوان )لغير طلبة الطب البيطري والزراعة(  
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البكالوريوس في الطب والجراحةالخطة الدراسية لدرجة    

212ط ب   - 3 3 العناية بالحيوانات المنزلية )لغير طلبة الطب البيطري( 

213ط ب   - 3 3 سلوك ورعاية الحيوان )لغير طلبة كلية الطب البيطري( 

214ط ب  البيطري(المنتجات الحيوانية والصحة العامة )لغير طلبة الطب    3 3 - 

100عط  (الصحة وأنماط الحياة )غير طلبة العالج الطبيعي والوظيفي   3 3 - 

100تو   - 3 3 اإلعاقة والمجتمع )لغير طلبة قسم علوم التأهيل(  

 

 

 الكلية: متطلبات  (ب

I. ( ساعة معتمدة وهي: 11) يخصص لهاو كلية العلوم واآلدابت من تطلبام 

اق سرمز الم  المساق 
الساعات 

 المعتمدة 
 نظري 

 العملية الساعات

 االسبوعية 

 - 3 3 فيزياء طبية   104ف 

 - 3 3 بيولوجيا عامة   104ب 

 3 0 1 بيولوجيا عامة )عملي(  108ب 

 - 4 4 الكيمياء العامة والعضوية  108ك 

 3 10 11 المجموع 
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البكالوريوس في الطب والجراحةالخطة الدراسية لدرجة    

 

 

.II      وهي( ساعة معتمدة 221) ويخصص لها كلية الطبمن داخل متطلبات  : 

اق سرمز الم  المساق 
الساعات 

 المعتمدة 

 الساعات االسبوعية 
 االسابيع 

 عملي  نظري 

 3 2 3 بيولوجيا خلوية وانسجة  114ط

  

 

  3 2 3 تشريح واجنة  115ط

   3 3 كيمياء حيوية  122ط

   3 3 فسيولوجيا عامة  132ط

   3 3 علم المناعة  133ط

   4 4 ومصطلحات طبية مقدمة في الطب  173ط

   3 3 مقدمة في البحث والبراهين الطبية  183ط

   3 3 علم الوراثة  202ط

  3 - 1 مختبر علم الوراثة  203ط

  3 2 3 علم االمراض العام  231ط

   3 3 علم االدوية العام  251ط

  3 2 3 احياء دقيقة عامة  265ط

  6 4 6 واللمفاوي الجهاز الدموي  272ط

  6 5 7 الجهاز العصبي  282ط

   2 2 علم االوبئة واقتصاديات الصحة  284ط

  6 3 5 الجهاز الحركي والجلدي 292ط

االحصاء الحيوي والمعلوماتية الصحية   293ط

 الصحية 

3 3   

  - 1 1 مهارات االتصاالت الطبية  301ط
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البكالوريوس في الطب والجراحةالخطة الدراسية لدرجة    

  6 4 6 الجهاز الهضمي 311ط

  - 2 2 اخالقيات الطب والطب الجنائي  312ط

  3 3 4 جهاز الغدد الصماء 320ط

  6 6 8 الجهاز البولي والتناسلي  352ط

  6 4 6 الجهاز التنفسي  353ط

  6 4 6 الجهاز الدوري 364ط

 6 9 1.5 4.5 طب المجتمع ومشروع بحث  408ط

 6 9 1.5 4.5 مقدمة في الطب السريري 409ط

 10 - - 9 ( 1الجراحة العامة ) 412ط
 - - 3 3 علم النفس السريري  415ط

 2 - - 2.25 الطب الشرعي 416ط

 2 - - 2.25 االمراض الجلدية 417ط

 2 - - 2.25 التخدير واالنعاش  418ط

 2 - - 2.25 االشعة التشخيصية  419ط

 2 3 - 1 ابحاث  420ط

 10 - - 9 ( 1) الباطنية العامة  422ط

 9 - - 9 ( 1االطفال )طب  507ط

 9 - - 9 ( 1النسائية والتوليد )  510ط

 4 - - 4.5 الطب النفسي 540ط

 2 - - 2.25 االنف واالذن والحنجرة  550ط

 4 - - 4.5 طب العظام 553ط

 2 - - 2.25 علم االعصاب  556ط

 2 - - 2.25 جراحة االعصاب  557ط
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البكالوريوس في الطب والجراحةالخطة الدراسية لدرجة    

 

 

  

 2 - - 2.25 طب العيون  560ط

 4.5 - - 4.5 ( 1اختياري) تدريب  591ط

 4.5 - - 4.5 ( 2تدريب اختياري )  592ط

 8 - - 9 ( 2الجراحة العامة ) 610ط

 8 - - 9 ( 2الباطنية العامة )  620ط

 8 - - 9 ( 2طب االطفال ) 630ط

 8 - - 9 ( 2النسائية والتوليد )  640ط

 8 - - 9 طب االسرة وطب الطوارئ والحوادث  645ط

     221 المجموع 
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البكالوريوس في الطب والجراحةالخطة الدراسية لدرجة    

 البرنامج االسترشادي 

 السنة األولى 

 الفصل الثاني  الفصل األول

رمز  

 المساق 
 اسم المساق 

الساعات  

 المعتمدة 

 الساعات األسبوعية 
المتطلب  

 السابق 

المتطلب  

 المتزامن 

رمز  

 المساق 
 اسم المساق 

الساعات  

 المعتمدة 

 الساعات األسبوعية 
المتطلب  

 السابق 

المتطلب  

 عملي  نظري عملي  نظري المتزامن 

   3 2 3 تشريح وأجنة  115ط  --   3 3 فيزياء طبية  104ف 

 173ط 
 مقدمة في الطب 
 ومصطلحات طبية

 3 بيولوجيا خلوية وانسجة 114ط  --   4 4
2 3 

  

    3 3 كيمياء حيوية  122 ط --   3 3 بيولوجيا عامة  104ب 

    3 3 فسيولوجيا عامة  132ط  --  3 0 1 بيولوجيا عامة )عملي( 108ب 

 108ك 
الكيمياء العامة 

 والعضوية 
4 4   -- 

مقدمة في البحث   183ط 
 والبراهين الطبية  

3 
3    

          - 3 3 2لغة انجليزية   112ل.غ

   6 13 15 المجموع   3 17 18 المجموع

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السنة األولى

 الصيفيالفصل 

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات  

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

المتطلب 

 عملي نظري المتزامن

 - - - 3 3 علم المناعة   133ط

 112ل.غ - - 2 2 عامة المهارات ال 129ع.أ

 - - - 2 2 الريادة واالبداع 119ع.أ

 - - - 3 3 اللغة العربية  101ع

   10 10 المجموع
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البكالوريوس في الطب والجراحةالخطة الدراسية لدرجة    

 

 السنــــــة الثانيــــــة 

 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المساق  رمز المساق 
الساعات  
 المعتمدة

المتطلب   الساعات األسبوعية 
 السابق 

المتطلب  
 المتزامن

رمز  
 المساق 

 المساق اسم 
الساعات  
 المعتمدة

المتطلب   الساعات األسبوعية 
 السابق 

المتطلب  
 عملي نظري عملي نظري المتزامن

   6 4 6 الجهاز الدموي واللمفاوي 272ط   1 2 3 المسؤولية المجتمعية  110ع.أ

   6 5 7  الجهاز العصبي  282ط   - 3 3 علم الوراثة   202ط 

   6 3 5 الجهاز الحركي والجلدي  292ط   3 - 1 مختبر علم الوراثة   203ط 

          3 2 3 العام  علم االمراض   231ط 

          - 3 3 العام   علم األدوية 251ط 

          3 2 3 عامة دقيقة احياء  265ط

 284ط
علم االوبئة  

 واقتصاديات الصحة  
2 2 - 

         

   18 12 18 المجموع   10 14 18 لمجموعا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

 

 السنـــــــة الثانيـــــــة 

 الفصل الصيفي

 اسم المساق المساقرمز 
الساعات  

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 السابق

المتطلب 

 عملي نظري المتزامن

   - 3 3 العلوم العسكرية   100ع.ع

االحصاء الحيوي  293ط

 والمعلوماتية الصحية  
3 3 -   

   - 3 3 1مساق اختياري  

   - 3 3 2مساق اختياري  

    12 12 المجموع
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 ة ــــــة الثالثــــالسن

 الفصل الثاني الفصل األول

رمز  
 المساق 

 اسم المساق 
الساعات  
 المعتمدة

المتطلب   الساعات األسبوعية 
 السابق 

المتطلب  
 المتزامن

رمز  
 المساق 

 اسم المساق 
الساعات  
 المعتمدة

المتطلب   الساعات األسبوعية 
 السابق 

المتطلب  
 عملي نظري عملي نظري المتزامن

مهارات االتصاالت  301ط
 الطبية

   6 4 6 الجهاز الهضمي  311ط   - 1 1

   - 2 2 اخالقيات الطب والطب الجنائي 312ط   6 6 8 الجهاز البولي والتناسلي 352ط

   3 3 4 جهاز الغدد الصماء 320ط   6 4 6 الجهاز التنفسي 353ط

   6 4 6 الجهاز الدوري  364ط   - 3 3 (3مساق اختياري ) 

              

  15 13 18 المجموع  12 14 18 المجموع
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 السنـــــة الرابعــــــة 

 الفصل االول الفصل الصيفي
 المدة باالسابيع الساعات المعتمدة اسم المساق  رمز المساق المدة باالسابيع الساعات المعتمدة اسم المساق  رمز المساق

 10 9 ( 1الجراحة العامة ) 412ط 6 4.5 واساسيات البحثطب المجتمع  408ط
 10 9 (1الباطنية العامة ) 422ط 6 4.5 السريري الطب في  مقدمة 409ط

يتبعها اسبوع    
 امتحانات

    

 20 18 المجموع 13 9 المجموع

 

 السنـــــة الرابعــــــة 

 الثانيل ــــالفص

 المدة في االسابيع الساعات المعتمدة اسم المساق  رمز المساق

  نظري  /3 علم النفس السريري  415ط

 2 2.25 الشرعي الطب  416ط

 2 2.25 االمراض الجلدية   417ط

 2 2.25 التخدير واالنعاش 418ط

 2 2.25 االشعة التشخيصية 419ط

 2 1 أبحاث 420ط

 10 13 المجموع

 

 السنة الرابعة في شهر حزيران وتنتهي في شهر ايار في العام الذي يليه. تبدء -1

 . اسبوع 43نات النظرية والعملية = شامال االمتحاللسنة الرابعة كاملة عدد اسابيع الدوام   -2

 ايام(. 4االسبوع العاشر لكل المساقات على مدار اسابيع شامال االمتحان في  10( معا وعلى مدار 420و  419و 418و  417و  416يتم دراسة المساقات ط) -3
 ساعات اسبوعيا. ويتم فتح شعبة أحد ثالثاء خميس وشعبة اثنين اربعاء.  3يتم تدريسه لجميع الطلبة في الفصل الدراسي الثاني بواقع  415المساق ط -4

 ع العاشر.اسابيع لكل منها شامال االمتحان العملي في االسبو 10هي  422و ط 412مدة المساق ط -5
 اسابيع لكل منهما, ويتم عقد االمتحان للمساقين في االسبوع الثالث عشر. 6بالتناوب ولمدة  409و ط 408يتم دراسة المساقين ط -6
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 السنة الخامسة 

 الفصل االول الفصل الصيفي

 المدة باالسابيع الساعات المعتمدة اسم المساق  رمز المساق المدة باالسابيع الساعات المعتمدة اسم المساق  رمز المساق

 9 9 (1النسائية والتوليد ) 510ط 9 9 (1طفال )الطب أ 507ط

 4.5 4.5 1ي اختيارتدريب  591ط    

 4.5 4.5 2اختياري تدريب  592ط    

 18 18 المجموع 9 9 المجموع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبدء السنة الخامسة  في شهر حزيران وتنتهي في شهر ايار في العام الذي يليه. -1

 .اسبوعا 45عدد اسابيع الدوام شامال االمتحانات النظرية والعملية =  -2

 اسابيع لكل منهما شاملة لالمتحان العملي. 9هي  510و ط 507مدة المساقات ط -3

 لنفس المجموعة, ويتم عقد االمتحان العملي للمساقات الثالثه في االسبوع التاسع. 553و ط 550طو  560يتم تدريس المساقات ط -4

 لنفس المجموعة, ويتم عقد االمتحان العملي للمساقات الثالثه في االسبوع التاسع. 557و ط 540و ط 556يتم تدريس المساقات ط -5

                                 

 السنة الخامسة 

 ي ـــــل الثانــــــالفص

 المساق اسم  رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

المدة 
 باالسابيع

 4 4.5 طب العظام  553ط

 2 2.25 االنف واالذن والحنجرة 550ط

 2 2.25 طب العيون 560ط

 أسبوع امتحان

 4 4.5 الطب النفسي 540ط

 2 2.25 علم االعصاب  556ط

 2 2.25 جراحة االعصاب 557ط

 أسبوع امتحان

 18 18 المجموع
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 ة ـــالسادسة ـــالسن

 ل االولــالفص ل الصيفيــالفص

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات  

 المعتمدة

المدة في  

 األسابيع

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات  

 المعتمدة

المدة في  

 األسابيع

 8 9 (2الباطنية العامة ) 620ط 8 9 (2الجراحة العامة ) 610ط
 8 9 (2طب األطفال ) 630ط    

        

 16 18 المجموع 8 9 المجموع

 

 

 ة  ـــة السادســالسن

 يــــــل الثانــالفص

 اسم المساق رمز المساق
الساعات  

 المعتمدة

المدة في  

 االسابيع

 8 9 (2النسائية والتوليد ) 640ط

طب االسرة وطب  645ط

 الطوارئ والحوادث
9 8 

    

 16 18 المجموع

 

 

 اسبوعا  40شامال االمتحانات النظرية والعملية = للسنة السادسة عدد اسابيع الدوام 
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البكالوريوس في الطب والجراحةالخطة الدراسية لدرجة    

 

 وصف المساقات 

 ورمزه اسم المساق  ( 3( العملية ) 2وعدد ساعاته النظرية )  خلوية وانسجة بيولوجيا   114ط

يا والمكونات  يقدم هذا المساق معرفة اساسية حول علم التشريح المجهري من خالل دراسة التركيب الدقيق للخلية ومكوناتها وانشطتها والمادة بين الخال
 والخصائص االساسية النسجة الجسم االساسية.  

 
 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  ( 3( العملية ) 2وعدد ساعاته النظرية )  جنةتشريح وا 115ط

ر االنسان ابتداء من  يقدم هذا المساق معرفة اساسية حول علم التشريح العياني من خالل دراسة انظمة الجسم المختلفة كما يتعرض لدراسة المراحل المبكرة لتطو 
 تكوين الجانيتات وانتهاء بمراحل تكوين الجنين المختلفة. 

 
 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  (  -( العملية ) 3وعدد ساعاته النظرية )كيمياء حيوية  122ط

 وصف المساق  يقدم هذا المساق معرفة شمولية فيما يتعلق بالمبادئ االساسية للكيمياء الحيوية وتطبيقاتها في مجال الطب. 

 ورمزه اسم المساق  (  -( العملية ) 3وعدد ساعاته النظرية )  فسيولوجيا عامة  132ط

التحكم بتوازن  ليات آئة الداخلية وي ويتعرض لمفهوم الب  ي المبادئ االساسية لوظائف الجسم على المستوى الجزيئي والخلوي والجهاز  حول يقدم هذا المساق مقدمة 
 انظمة الجسم. 

 
 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  (   -( العملية )  3ساعاته النظرية )  وعدد   علم المناعة   133ط

جهاز المناعي واضطراباته  الة الكاملة ب ي يقدم هذا المساق معرفة اساسية بالمناعة وتطبيقاتها في المرض والتشخيص ويعرف بمبادئ االستجابة المناعية والوظيف
 واساسيات مختبر علم المناعة. 

 
 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  (  -( العملية ) 4وعدد ساعاته النظرية )   ومصطلحات طبية  مقدمة في الطب  173ط

والمصطلحات االساسية المستخدمة في    اريخ الطبتشمل الخطة الدراسية وت كاديمية لطالب الطب وسيرة االميقدم هذا المساق معرفة اساسية بجوانب مختلفة في ال
 العالمية في الطب.  باالمتحانات عرف وي  علوم الطب والعالج ومفهوم المهنية واالخالق الطبية والوعي الطبي وطب المجتمع 

 
 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  ( -( العملية ) 3وعدد ساعاته النظرية )   والبراهين الطبية مقدمة في البحث  183ط

وإتقان المعلومات ، والتقييم النقدي لألدبيات الطبية. وهي مخصصة لطالب الطب   ( ،EBMيحدد هذا المساق المفاهيم األساسية للبحث والطب المبني على األدلة ) 

ة والعلوم في كل من  في السنة األولى كمقدمة لمفاهيم البحث وتبني مهارات للتعرف على تصميم البحث والتحليل وتفسير النتائج والتطبيقات في الممارسة الطبي 

 المجاالت الطبية ومجاالت الصحة العامة.

   

 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  (   -( العملية )  3وعدد ساعاته النظرية )   علم الوراثه   202ط



  

19 
 

 

البكالوريوس في الطب والجراحةالخطة الدراسية لدرجة    

للمادة الوراثية وتنظيمها ونسخها  ية الجزيئية يقدم هذا المساق معرفه اساسية في مفاهيم الوراثة الجزيئية وتطبيقاتها في المجال الطبي من خالل دراسة البن 
 وصف المساق  وترميمها ويناقش التعبير الجيني وبعض جوانب الوراثيات السرطانية وتقنيات علم االحياء الجزيئي.وطفراتها  

 

 اسم المساق ورمزه  ( 3)( العملية  -ساعاته النظرية )  الوراثة وعدد مختبر علم  203ط

 وصف المساق  . الحيوية وعلم االحياء الجزيئييقدم هذا المساق معرفة اساسية في التقنيات المخبرية في الكيمياء 

 اسم المساق ورمزه  ( 3( العملية )2وعدد ساعاته النظرية )   العامعلم االمراض   231ط

ستجابات  ويغطي دراسة اال  ة مجاالت الطب االساسية والعلوم السريري االمراض بشكل عام ويربط ما بين  واليات تكونيقوم هذا المساق معرفة شمولية في اسباب 
 لدموية وتكون االورام. الجزيئية والخلوية والنسيجية للعوامل المسببة لالمراض ويتعرض الصابة الخلية وتكيفها وااللتهاب والترميم واالعتالالت الديناميكية ا

 
 وصف المساق 

 المساق ورمزه اسم  (   -( العملية )  3وعدد ساعاته النظرية )   العام  علم االدوية   251ط

الجانبية  وموجبات استخدام االدوية الشائعة وموانعها واثارها     والجسماالدوية  المتبادلة بين  تأثيراتويستعرض اليقدم هذا المساق دراسة عامة لمبادئ علم االدوية 
 سميتها وتفاعالتها مع بعضها. تطرق الى مواضيع اكتشاف وتطوير وتقييم االدوية ومعالجة ي و
 

 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  ( 3العملية )  (2)وعدد ساعاته النظرية   عامة ال االحياء الدقيقة 265ط

ي التقنيات االساسية  طغوجمع العينات المخبرية وي   العدوىوالطفيليات ومفاهيم التحكم  والفيروسات والفطرياتمبادئ علم البكتيريا هذا المساق معرفة اساسية ب يقدم 
 ي االحياء الدقيقة السرير في مختبر علم 

 وصف المساق 
 

 اسم المساق ورمزه  ( 6العملية ) ( 4) وعدد ساعاته النظرية   الجهاز الدموي واللمفاوي  272ط

ويصف  وعالجها   اتيغطى هذا المساق بشكل شمولي ومتكامل للخصائص التشريحيه الوظيفية للجهاز ويناقش التصنيفات االساسية لمرض فقر الدم والسرطان 
 وصف المساق  . التشوهات الخلقية المرتبط به 

 اسم المساق ورمزه  (   6( العملية )  5)ساعاته النظرية   العصبي وعددالجهاز  282ط

اطها باالحياء  يقدم هذا المساق دراسة شمولية ومتكاملة في التشريح العصبي وعلم وظائف االعصاب وعلم ادوية االعصاب واالمراض العصبية اضافة الى ارتب 
تشوهات الخلقية  المجهرية والكيمياء الحيوية ويناقش السلوك البشري في حالتي الصحة والمرض واضطرابات الجهاز العصبي المركزي والطرفي ويصف ال 

 المرتبطة به 
 

 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه    (  -( العملية ) 2وعدد ساعاته النظرية )   علم االوبئة واقتصاديات الصحة  284ط

الصحة   ويركز علىعلم االوبئة ومفاهيم الرعاية الصحية االولية وتطبيقاتها  ئ مباد سدروي يقدم هذا المساق معرفة اساسية بالصحة العامة والطب المجتمعي 
 . والرعاية الصحية  ياالدارية في النظام الطب  ئ البيئية وصحة االم والطفل والوقاية من االمراض وتعزيز الصحة والتغذية وكيفية تطبيق المباد

   
 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  ( 6( العملية ) 3ساعاته النظرية )وعدد   الجهاز الحركي والجلدي 292ط
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م االحياء الدقيقة  يقدم هذا المساق بشكل شمولي وتكاملي الخصائص التشريحية والوظيفية لهذا الجهاز ويناقش ارتباط المعلومات المتعلقة بهذا الجهاز في عل
واالوتار والجلد واالنسجة    بطةوالمفاصل واالرثر على العضالت والعظام ؤبهذا الجهاز التي ت  االمراض المتعلقةوالكيمياء الحيوية وعلم االدوية في دراسة 

 الرخوة المرتبطة بها ويصف التشوهات الخلقية المرتبطة به. 
 وصف المساق 

 

 اسم المساق ورمزه  (   -  ( العملية )3وعدد ساعاته النظرية )    االحصاء الحيوي والمعلوماتية الصحية 293ط

واالستنتاجي ويدرس النظم الوصفية ومفاهيم االحتماالت ونظريات االنحياز لتأكيد صحة حساب الفحوص  يقدم هذا المساق معرفة اساسية في االحصاء الوصفي 
 وصف المساق  المخبرية واالختبارات السريرية والتعامل مع التصميم االحصائي للتجارب. 

(  -( العملية ) 1وعدد ساعاته النظرية )   ' مهارات االتصاالت الطبية 301  ورمزه اسم المساق  

خالله يتعلم الطالب أسس بناء العالقة الصحيحة ومن  المرضى،يتيح هذا المساق أولى الفرص لحصول اتصال فعلي بين طالب الطب و
 إيمانا بأن سالمة بينة هذه العالقة أمر حاسم ذو أهمية في مستقبل الطبيب. المريض،بينه وبين 

 

 وصف المساق 

( 6( العملية )4وعدد ساعاته النظرية ) الجهاز الهضمي   311ط  اسم المساق ورمزه  

ناقش االمراض المختلفة  ي التغذية والصحة العامة ومشاكل تعرض سلجهاز وي ا والوظيفية لهذا يقدم هذا المساق بشكل شمولي ومتكامل المفاهيم االساسية التشريحية  
   المرتبطة به. المتعلقة بهذا الجهاز وعالقتها بالكيمياء الحيوية وعلم االحياء الدقيقة وعلم االدوية ويصف التشوهات الخلقية 

 وصف المساق 
 

( -( العملية )2وعدد ساعاته النظرية ) اخالقيات الطب والطب الجنائي 312ط  اسم المساق ورمزه  

الطبية القضائية   اتومن جهة أخرى يتناول التحقيق  ،الفلسفية األخالقية من جهة  النظرياتويدرس  ومعاصرةبارزة طبية يقدم هذا المساق مواضيع أخالقية وقضايا  
كد على فهم األسباب المرضية لالصابات الجسدية والموت المفاجئ. ؤبما يشمل جرائم القتل واالنتحار والجرائم الجنسية وي واالصابات الموت  في حاالت   

 

 وصف المساق 
 

( 3( العملية ) 3وعدد ساعاته النظرية )   جهاز الغدد الصماء 320ط  اسم المساق ورمزه  

علم   في  هذا المساق بشكل شمولي ومكامل الخصائص التشريحية والوظيفية لهذا الجهاز ويناقش ارتباط هذا الجهاز وامراضه مع التفاصيل المتعلقة به  يطغي 
   الخلقية المرتبطة به.  االحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية وعلم االدوية ويركز على دور هذا الجهاز في عملية اتزان البيئة الداخلية للجسم ويصف التشوهات

 

 وصف المساق 
 

 اسم المساق ورمزه  (   6( العملية )  6وعدد ساعاته النظرية )   الجهاز البولي والتناسلي  352ط

الكيمياء الحيوية والوراثية وعلم االحياء الدقيقة   ارتباط تفاصيلية والوظيفية لهذا الجهاز ويبحث في  حيقدم هذا المساق دراسة شمولية ومتكاملة للخصائص التشري 
 وصف المساق  ويصف التشوهات الخلقية المرتبطة به. المرتبطة بهذا الجهاز وتشخيص وعالج االمراض   نشوءوعلم االدوية في 

 اسم المساق ورمزه  (  6( العملية ) 4وعدد ساعاته النظرية )   الجهاز التنفسي  353ط

  ة دقيقظائفه ويستعرض تفاصيل االحياء ال و  التنفسي ويناقشالمجهري وتطور الجهاز العياني و المساق بشكل شمولي ومتكامل التركيب التشريحي:يغطي هذا 
المتعلقة بهذا الجهاز ويشرح امراض الجهاز التنفسي العلوي والسفلي وعالماتها السريرية وطرق التشخيص والعالج ويصف   وعلم االدوية  الحيويةوالكيمياء 

 المرتبطة به.   التشوهات الخلقية

 وصف المساق 
 
 

 اسم المساق ورمزه  (  6( العملية ) 4وعدد ساعاته النظرية )  الجهاز الدوري 364ط
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ر الجهاز الدوري ويتضمن التغييرات المرضية والحيوية التي تطرأ عليه  العياني والمجهري وتطويغطي هذا المساق بشكل شمولي ومتكامل التركيب التشريحي 
 المساق وصف  في االمراض ويوضح العالجات الدوائية والوقائية ويركز على بعض امراض القلب الشائعة ويصف التشوهات الخلقية المرتبطة به. 

 

 

 اسم المساق ورمزه  ( 6)العملي باالسابيع    (4.5)  المعتمدةوعدد ساعاته   و مشروع بحث  طب المجتمع 408ط 

فترة  ني فهو عبارة عن يقسم هذا المساق إلى قسمين متساويين، الجزء األول يتم فيه محاكاة حالة مرضية ليقوم الطالب بالنقاش والتعليق عليها. أما الجزء الثا
. حيث يتم تخصيص مركز  حولها صحية مختارة في اربد وما ق للممارسة الميدانية في مراكز مخصصة للممارسة الميدانية في طب المجتمع من خالل مناط

شكل جداول ورسومات. بالنهاية يجب ان يخضع   علىطالبا. يتدرب الطالب على جمع وتحليل وعرض البيانات  40صحي لكل مجموعة طالب من حوالي 
 وم كل طالب بتقديمه للمعايير القياسية للبحث الكتابي. قالتقرير الذي ي 

 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  ( 6)العملي باالسابيع   (4.5)وعدد ساعاته المعتمدة    السريري مقدمة في الطب  409 ط

إيمانا بأن   المريض،خالله يتعلم الطالب أسس بناء العالقة الصحيحة بينه وبين ومن  المرضى،يتيح هذا المساق الفرص لحصول اتصال فعلي بين طالب الطب و
 بل الطبيب. سالمة هذه العالقة أمر حاسم ذو أهمية في مستق

أخذ التاريخ المرضي   في األسبوع األول من هذا المساق أو كما يطلق عليه " األسبوع العام" يعطى الطلبة سلسلة من المحاضرات تتضمن المواضيع التالية: كيفية
باإلضافة إلى   ومهارات االتصالحترافية المهنية الموضوعات عامة تتعلق با الجسم،محددة في وأجهزة الحديث عن أجزاء  العام،الفحص الطبي  عام،بشكل 

 مسائل أخالقية ذات صلة بالموضوع. 
كل مجموعة رئيسية تمضي أسبوع واحد   فرعية.مجموعة رئيسية إلى مجموعات  وتنقسم كل رئيسية،التالية يتم تقسيم الطالب إلى مجموعات  االربعةفي األسابيع 

. خالل هذه األسابيع  اما االسبوع الرابع فيكون لالمتحان النظري والعملي  العامة وأسبوع واحد في طب األطفال  في الجراحة  وأسبوع واحد في الطب الباطني 
يتوزع الطلبة على شكل أزواج ثم يباشرون بأخذ التاريخ المرضي   األول، في األسبوع ومعرفة اكتسبوه من علم  وتطبيق مايبدأ الطلبة بمقابلة المرضى  االربعة

سوف يتعرض الطالب أيضا   المرضية،بعد هذا تجتمع كل مجموعة فرعية مع عدد من الطاقم الطبي لمزيد من النقاش بشأن الحاالت  العام،الطبي  وعمل الفحص
 أسئلة أيضا.  ع أيللعديد من التخصصات الفرعية والعديد من السيناريوهات السريرية وسيتم منح كل طالب الفرصة لمناقشة الحالة مع أعضاء هيئة التدريس ورف 

 

 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  ( 10)  ي باالسابيعالعمل (9المعتمدة )وعدد ساعاته  1عامة الجراحة ال 412ط 

أسابيع عبارة عن تجربة سريرية مكثفة يتعرف من خاللها الطالب على المبادئ األساسية في الجراحة. يتوزع   9التدريب السريري في نطاق الجراحة العامة لمدة 
يمضيها الطلبة في الجراحة العامة   9أسابيع من أصل  7.  لتدريب الطلبه فيها لكلية الطب في الجامعة معتمدة مستشفياتعلى عدة  مجموعاتالطالب على شكل 
في فترة التدريب السريري هذه يتعلم الطالب كيفية التقييم والتصرف مع األمراض   الجراحية. بقيين فيمضيها الطلبة في التخصصات الفرعية أما األسبوعين المت 

 رف العمليات. الخارجية وغ  ات شفى و العيادست الجراحية قبل إجراء العمليات الجراحية وأثناءها و بعدها , كما يمضي الطلبة في هذه الفترة وقتا في أجنحة الم
 

 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  (  -)  العملي باالسابيع  ( 3) المعتمدة وعدد ساعاته  لم النفس السريري ع  415ط 

 هدفان: هذا المساق في علم السلوكيات له 
 .  ة عامة عن الطب النفسي السريري وتقديم لمح،  يعرض لك الجوانب النفسية للممارسة الطبية

 السريري يسانده مواد تدرس كعلم االجتماع وعلم النفس البشري. طب النفس 
 السلوك. ويشمل العلوم السلوكية والبيولوجيا السلوكية ويتضمن بيوكيميائية وفسيولوجية ودوائية 

 وصف المساق 
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 االجتماعي.لشخصية والسلوك  والشخصية واالضطرابات النفسية والعالقات ا والدافع،  الحياة،ودورة   العواطف،السلوك الفردي بما في ذلك وتتضمن ايضا 
 سريرية  ، من المتوقع أن المواد التي سيتم تناولها في هذا المساق سوف تكون ذات صلة وبالتالي  معظم المحاضرين هم أطباء

 اسم المساق ورمزه  ( 2) العملي باالسابيع   (2.25المعتمدة ) وعدد ساعاته   الطب الشرعي  416 ط

يغطي هذا العلم التحقيقات  والحوادث والعنف.  الطبيعية،حاالت الموت واالصابة الناتجة عن االصابات  مثلالقضائية -يتعامل هذا المساق مع التحقيقات الطبية
لى فهم األسباب المرضية لإلصابات  التأكيد ع ذلك،الى  باإلضافةحاالت االنتحار ألسباب مختلفة والجرائم الجنسية. القتل، جرائم  النقل،والتحليالت لحوادث 

 غير متوقع. والموت المفاجئ و  الجسدية،
 

 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  ( 2) العملي باالسابيع  ( 2.25المعتمدة )وعدد ساعاته  الجلدية  األمراض 417ط 

على األمراض   الرابعةهذا المساق يتم تعريف طالب الطب السنة  الجلدية. خاللاألمراض  شعبة هذا المساق هو عبارة عن مناوبة لمدة اسبوعين كاملين في
إلى ذلك   جلدية. إضافة الجلدية العامة مع التركيز على كيفية الحصول على السيرة المرضية الخاصة باألمراض الجلدية والفحص باستخدام مصطلحات وصفية 

يتم   الصحة. كماووزارة  الملكية  ةسيتطرق الطالب لحاالت سريرية مختلفة في عيادات مستشفى الملك عبد هللا المؤسس وعيادات الجلدية في الخدمات الطبي 
 التركيز على مواضيع شائعة من خالل ندوات المناقشة التي تتم يوميا لمدة أسبوعين في األمراض الجلدية.  

 

 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  ( 2) العملي باالسابيع  ( 2.25)المعتمدة  وعدد ساعاته   واالنعاش  التخدير 418ط 

هذه المناوبة السريرية سيقضي الطالب ساعات الصباح في غرفة العمليات يتعلمون   الرابعة. خالل هذا المساق هو عبارة عن أسبوعين يقدم لطالب الطب السنة 
أيضا إعطاء   ضى، واإلنعاش. سيتم المر إلى مراقبة  التخدير، إضافة  والمحافظة على  السوائل إعطاء الهواء، إدارة المبادئ األساسية للتخدير بما فيه إدارة مجرى 

 الطالب ندوات يومية تغطي جوانب هامة من التخدير. 
 األهداف العامة من هذا المساق: 

 .مهارات إدارة مجرى الهواء 1
 .قناع التهوية والتنبيب الرغامي 2
 .تأمين الوصول الوريدي 3
 الهوائية.التعقيم قبل الجراحة في الشعب 4
 الموضعي .االستخدام المناسب للتخدير5
 

 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  ( 2) العملي باالسابيع  (2.25المعتمدة ) وعدد ساعاته   يةالتشخيص االشعة 419 ط

. المتوقع من الطالب مع نهاية هذا المساق:  الجامعي عبد هللا المؤسس  المساق عبارة عن اسبوعين من الجوالت والمناوبات في قسم األشعة في مستشفى الملك
أن يكون الطالب على دراية بتركيب وتشريح جسم االنسان   منها،معرفة دواعي وموانع استعمال كل فحص  إجرائها،معرفة الفحوصات االشعاعية الشائعة وطرق 

 ارئة باستخدام الطرق اإلشعاعية المختلفة. وان يكون قادراً على معرفة وتشخيص الحاالت المرضية الشائعة والط االشعة،تحت صور 
 

 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  ( -العملي باالسابيع )  ( 1) المعتمدة وعدد ساعاته   ابحاث 420ط

وجمع المعلومات  موضوع بحث طبي معاصر والقيام بمهام الباحث بما يتضمن الرجوع الى االدبيات العلمية يقدم هذا المساق فرصة حقيقة للطالب الختيار 
 وتحديد اهداف مباشرة للقيام بالبحث وتقييم النتائج وكتابة المنشورات العلمية الطبية. 

 
 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  ( 10) العملي باالسابيع  ( 9المعتمدة ) وعدد ساعاته   (1) ة عامال ةباطنيال 422ط 
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 الشائعة. من الحاالت المرضية  الطالب العديدحيث يعرض على   السريرية،لطالب المرحلة  الباطنيالى الطب هذا المساق يعد مدخال 
مستشفيات  ويتوزع الطالب على عدة مستشفيات منها مستشفى الملك المؤسس ومستشفيات وزارة الصحة و التدريسية.لمساق العديد من اعضاء الهيئة ايتقاسم هذا 

 شيوعا. وتعليمهميهدف هذا المساق الى اكساب الطلبة المعرفة الضرورية حول اهم االمراض التي تصيب مختلف االعضاء واكثرها  . الخدمات الطبية الملكية
 سليم. ة وكيفية اجراء فحص سريري  لمرضي الطريقة الصحيحة ألخد السيرة ا

 

 وصف المساق 
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 اسم المساق ورمزه  ( 9) ( العملي باالسابيع 9المعتمدة ) وعدد ساعاته   (1) األطفال طب  507ط 

القدرة على أخذ التاريخ المرضي ألمراض األطفال الشائعة ومنحهم المهارة الالزمة للقيام بالفحص السريري   الخامسة هذا المساق يمنح طالب الطب في السنة 
يخضع الطالب إلشراف أطباء مختصين حول أمراض األطفال الشائعة   التغذية. حيثللرضيع والطفل. ويشمل هذا المساق قواعد الطب الوقائي مثل التطعيم و

 ويغطي هذا المساق التطور الطبيعي والمشاكل المتعلقة بالجوانب السلوكية لألطفال في الفئات العمرية المختلفة.  ق. أسابيع من المسا  8خالل  
 

 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  ( 9)  ( العملي باالسابيع 9)  المعتمدة وعدد ساعاته  ( 1)  لنسائية والتوليدا  510ط 

ويقوم بالتركيز على منح الطالب المهارة األساسية   أسابيع بتزويد الطالب بالمعلومات األساسية حول أمراض النسائية و التوليد الشائعة. 9يقوم هذا المساق ذو ال
لنسائية والتوليد  في نهاية هذا المساق يتوقع من الطالب تقييم مناسب ألمراض ا في أخذ التاريخ المرضي والقيام بالفحص السريري المتعلق بالنسائية والتوليد.

باإلضافة الى مناقشة طرق إدارة األمراض الشائعة   والقدرة على إعطاء التشخيص المتباين واستخدام المختبرات وسائل التصوير للوصول للتشخيص الصحيح.
ومحاضرات  روحات يقدمها الطالب وتوضيح الطب الوقائي المتعلق بالصحة خالل الحمل او تنظيم النسل. تتضمن أساليب التعليم جوالت على المرضى وش

 السريرية.  اتالمهارومختبرات 
 

 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  ( 4)  العملي باالسابيع  ( 4.5) وعدد ساعاته المعتمدة  الطب النفسي  540ط 

اسية  أسابيع من الدورات تدريبية في العيادات النفسية في شمال األردن. ويهدف لتمكين الطالب من إجراء التقييم النفسي ومعرفة القواعد األس 4يتكون المساق من 
 العالمات لهذه األمراض. ولتشخيص األمراض النفسية ومعرفة األعراض 

 
 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  (  2)  باالسابيع ( العملي2.25)وعدد ساعاته النظرية    والحنجرةاألذن و  االنف  550ط 

الطلبة فيه على المعرفة األولية  حيث يحصل مساق لمدة أسبوعين يقدم لطالب السنة الخامسة يتم خالله التعرف على أشهر أمراض األنف واألذن والحنجرة. 
 الفحص السريري.  جراء إ بمهارات فحص األذن واألنف والحنجرة والقدرة على تشخيص ومتابعة األمراض المتعلقة بها بعد القيام بأخذ التاريخ المرضي و

 
 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  (4) العملي باالسابيع   (4.5المعتمدة )وعدد ساعاته  عظام طب ال 553ط 

في نهاية هذا المساق يتوقع   لطالب الطب السنة الخامسة خاللها سيتم تعريف الطالب على أمراض العظام العامة.  اربعة اسابيعهو عبارة عن مناوبة سريرية لمدة 
والمفاصل.  كما ويستطيعون تقييم أمراض العظام التي تؤثر على العظام ها، من الطلبة أن يكونوا قد قاموا بتغطية جميع الجوانب المتعلقة بتقييم الكسور ومضاعفات 

كما   يكون الطالب قد تدربوا على أخذ السيرة المرضية وعلى أداء الفحص البدني)السريري( للمرضى الذين يعانون من األمراض العضلية الحركية.  في حين
هذا المساق سيشارك الطالب في التقارير الصباحية اليومية والجوالت السريرية والعيادات الخارجية   شيوعا. خالل مشاكل العظام األكثر بتغطية ويكونوا قد قاموا 

 إضافة إلى الندوات التفاعلية. 

 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  ( 2( العملية ) 2.25)ساعاته النظرية   األعصاب وعدد  علم   556ط 

فهو عبارة عن مساق متكامل عن علم األعصاب حيث يغطي   السريري لطالب الطب السنة الخامسة.  الدوام هذا المساق المكون من أسبوعين يعطى كجزء من 
   .المشاكل الشائعة المتعلقة بعلم األعصاب 

وإدارة األمراض العصبية الشائعة. وأيضا   لوجيا المرضية،والفسيو كما وأن هذا المساق يركز على أساسيات الحصول على السيرة المرضية، الفحص العصبي،
 العضلية. كما ويتم تغطية األمراض    السكتة الدماغية،مراض االهتمام بأ

 

 وصف المساق 
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 اسم المساق ورمزه  ( 2( العملي باالسابيع )   2.25المعتمدة  )  وعدد ساعاته  األعصاب  جراحة 557ط 

فهو عبارة عن مساق متكامل عن جراحة األعصاب حيث يغطي المشاكل الشائعة المتعلقة بعلم   . السريري الدوامهذا المساق المكون من أسبوعين يعطى كجزء من 
وإدارة األمراض العصبية وجراحة   والفسيولوجيا المرضية،  على أساسيات الحصول على السيرة المرضية، الفحص العصبي،كما يركز  . األعصاب جراحة 

 العمود الفقري.  الدماغ، أمراضوأورام   التشوهات الخلقية، الفقري،األعصاب الشائعة. وأيضا االهتمام بأجزاء الرأس وإصابات العمود 
 

 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  ( 2( العملي باالسابيع ) 2.25المعتمدة  ) وعدد ساعاته    طب العيون 560ط 

يشاركون في رؤية المرضى في العيادات. وتعطى في   الجناح كماخالل هذا المساق يحضر الطالب جولة سريرية يومية في  .عبارة عن مناوبة لمدة أسبوعين
 المساء محاضرات عن أمراض العيون الشائعة. 

 الشائعة. في نهاية هذا المساق على الطالب أن يكون على دراية بأساسيات طب العيون، ومدرك ألمراض وحاالت العيون 
 شاركة بالندوات التفاعلية. ية واالستشارة والعيادات الخارجية إضافة إلى الميرخالل هذا المساق يشارك الطالب بالجوالت السر

 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  ( 4.5( العملي باالسابيع ) 4.5المعتمدة )وعدد ساعاته   (1اختياري )تدريب  591ط 

السريري  هو عبارة عن موضوع اختياري يتم اختياره من التخصصات السريرية االساسية. وخالل هذا المساق يقوم الطالب بالممارسة الطبية في التخصص 
 وصف المساق  المباشر. خارج المستشفى الجامعي تحت االشراف 

 اسم المساق ورمزه  (   4.5العملي باالسابيع )  (4.5المعتمدة )وعدد ساعاته   (2)تدريب اختياري  592ط 

لسريري خارج  هو عبارة عن موضوع اختياري يتم اختياره من التخصصات السريرية الفرعية. وخالل هذا المساق يقوم الطالب بالممارسة الطبية في التخصص ا
 المستشفى الجامعي تحت االشراف المباشر. 

 
 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  ( 8) العملي باالسابيع  ( 9المعتمدة ) وعدد ساعاته   (2) الجراحة العامة  610ط

أسابيع من   6يشتمل المساق على وعلى الطالب خالل التدريب الميداني تقييم ومتابعة المرضى. وأسابيع تجربة سريرية  8تعتبر الجوالت في قسم الجراحة لمدة 
 (. الجراحة العامة واسبوعين من الجراحة الدقيقة )علم األعصاب وجراحة المخ واألعصاب 

وزيارة بعض غرف العمليات لمشاهدة   منها،عد االنتهاء وفرق لتقييم وإدارة العمليات الجراحية قبل اجرائها وب  المرضى، يعمل الطالب كأعضاء في فرق لرعاية 
النصائح   الراجعة، ويوفر أعضاء هيئة التدريس التغذية  بالتفصيل،عدد من العمليات الجراحية. المناوبات اليومية تعطي الفرصة للطالب لمناقشة مشاكل المرضى 

 والمشورة للطالب. 

 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  ( 8) ( العملي باالسابيع 9المعتمدة ) وعدد ساعاته  ( 2)  ة العام الباطنية 620 ط

الهضمي والبولي   الدوراني، التنفسي،من خالله تطوير مهاراتهم في مجال الطب الباطني. من المتوقع ان يغطي الطالب فيه مشاكل من الجهاز  الطلبة يمكن
قد  خالل هذا المساق سوف يكون للطالب فرصة لع المتخصصة،بالتفصيل. ويتضمن أسلوب التدريس الجوالت السريرية اليومية وحضور العيادات الخارجية 

 ومن المتوقع أيضا للطالب المشاركة في األنشطة التعليمية األسبوعية للقسم.  والهامة،الندوات التفاعلية التي تغطي مجموعة واسعة من المشاكل الطبية الشائعة 
 وصف المساق 
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 اسم المساق ورمزه  ( 8) العملي باالسابيع  ( 9المعتمدة )  وعدد ساعاته   (2) طب األطفال  630 ط

سيتعرض الطالب خاللها لظروف مختلفة عن طريق القيام بجوالت مع اخصائيين مختلفين في مستشفيات مختلفة.   والمناوبات،اسابيع من الجوالت  8عبارة عن 
كة الطالب في رعاية  وتساهم في مشار تؤكد وهذا يتضمن المرضى الذين يتم ادخالهم للمستشفيات وأولئك الذين يزورون العيادات الخارجية. هذه المناوبات 

اجل تحضيرهم  المرضى، وتمكينهم من متابعة المرضى الخاصين بهم واالستمرارية معهم. ويتم تشجيع الطالب أيضا للعمل على مستوى األطباء المتمرسين من 
 وتجهيزهم لمتطلبات التخرج.  

 سريرية والعيادات الخارجية والندوات التفاعلية. في اعداد التقرير الصباحي اليومي، الجوالت ال   يشارك الطلبةطوال مدة المساق، 
الفحوصات ذات  وبحلول نهاية هذه المساق يجب أن يكون الطالب قادرين على وضع خطة للتعامل مع أمراض األطفال الشائعة، واتخاذ التاريخ الطبي المفصل و

ص، وبناء مهارات التواصل مع أسر المرضى والزمالء، والمشاركة في جوالت  الصلة، ومعرفة قائمة التحقيقات والفحوصات المشتركة المستخدمة لتحديد التشخي 
 اإلدارة والعيادات الخارجية والنداءات الليلية من المرضى. 

 

 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  ( 8) العملي باالسابيع  ( 9المعتمدة ) وعدد ساعاته  ( 2)  النسائية والتوليد 640 ط

هذا المساق، يتوقع من   يهدف هذا المقرر إلى التوسع في المعارف المكتسبة في السنة الخامسة، مع التركيز على الجوانب العملية ألمراض النساء والتوليد. وخالل
في هذا المجال. وسيشارك الطالب طول   والتعامل مع حاالت الطوارئ المنتشرة الشائعة،الطلبة معرفة المزيد عن طرق التعامل وادارة امراض النسائية والتوليد 

 التقرير الصباحي اليومي، الجوالت السريرية والعيادات الخارجية والندوات التفاعلية.  عداداب مدة المساق 
 

 وصف المساق 

 اسم المساق ورمزه  (  8( العملي باالسابيع )  9المعتمدة )وعدد ساعاته   االسرة وطب الطوارئ والحوادث طب 645 ط

خالله الطالب على  من  يط لع ويقوم الطالب بالتواصل مع المرضى وأخذ التاريخ المرضي واجراء الفحص السريري والمشاركة الفاعلة في الخطة العالجية. 
   لدى المرضى المراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية. األمراض الشائعة 

 وصف المساق 

 


