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العالج التنفسيخطة البكالوريوس في   

 مهمةعناوين 

 

 عمادة شؤون الطلبة:      األردنية: جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 (22543) فرعي (+962) – 2 – 7201000تلفون:      األردن  – 22110 –اربد  3030 :ص.ب

 ( +962) – 2 – 7201043فاكس:       ( +962) – 2 – 7201000تلفون: 

 studentaffairs@just.edu.joبريد الكتروني:       ( +962) – 2 – 7095141فاكس: 

 prsdy@just.edu.joبريد الكتروني: 

 

 وحدة القبول والتسجيل:       التطبيقية: كلية العلوم الطبية 

 (27163) ( فرعي+962) – 2 – 7201000تلفون:     ( 23774) ( فرعي+962) – 2 – 7201000تلفون: 

 (+962) –2 – 7201027فاكس:                 (+962) –2 – 701087فاكس: 

 register@just.edu.joبريد الكتروني:       ams@just.edu.joبريد الكتروني:

 

 مكتب الطلبة العرب واألجانب:        المساندة:الطبية علوم القسم 

  (23048( أو )23040) ( فرعي+962) – 2 – 7201000تلفون:     ( 26788) ( فرعي+962) – 2 – 7201000 تلفون:

 (+962) –2 –7201025فاكس:                 (+962) – 2 –701087 فاكس:

 iso@just.edu.joبريد الكتروني:        amss@just.edu.joالكتروني:بريد 
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العالج التنفسيخطة البكالوريوس في   

 القســـــــم رؤيــــة

العالج  تخصصاتفي للعمل  عمليا  و مؤهلة علميا   متميزة تخريج كوادر إلىديمي الجامعي والبحث العلمي وكاالريادة والتميز في التعليم األ إلىيتطلع القسم 

 البصريات واإلسعاف والطوارئ. األشعة، تكنولوجيا التنفسي،

 

 القســـــــمرسالة 

في تطوير مختلف  دا  ليكون رائ الطبية المساندةعلوم القسم مع رسالة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية وكلية العلوم الطبية التطبيقية جاءت رسالة  تماشيا  

العلوم الطبية المستجدة في مجاالت  االحتياجاتمن خالل مواكبة التقدم العلمي الذي تشهده الساحة الطبية لتخريج كفاءات مؤهلة لتلبية  المساندة الطبيةعلوم ال

 .المساندة

 

 أهـداف الخـطة

 :العالج التنفسيأهداف خطة بكالوريوس 

 

 .العالج التنفسي بما يخصالعلمية  بالمعرفةتزويد الطالب  .1

 التنفسي العالجفي مجال  البكالوريوسالطالب على مستوى  وتأهيلاعداد  .2

 التنفسي العالجتذويد الطالب بالمعارف العلمية والعملية الخاصة باالهتمامات الرئيسية في مجال  .3

 تنمية قدرات الطالب في مجال خدمة المجتمع .4

 .التنفسي العالجالعمل على رفع قيم واخالقيات مهنة  .5

 

 :التنفسي العالجلخريجي  جاالت العملم
 

 في المجاالت التالية:في المستشفيات  للعملالعالج التنفسي في تخصص  الخريجين الطبية المساندةعلوم اليؤهل قسم 

والمختبرات المتخصصة في إجراء فحوصات وظائف الرئة والفحوصات األخرى التي لها عالقة بالقلب والجهاز العصبي والتي تؤثر على  راكزالم .1

 .فعالية الجهاز التنفسي

 المستشفيات.معالج تنفسي في  .2

  .عيادات الصدرية والعيادات المشابهة التي تقدم خدمات رعاية تنفسية وتشخيصية الرعاية؛دور  .3

 .المتخصصة اتسحب وتحليل الدم الشرياني لغازات الدم في المختبر .4

 اقسام الطوارئ في مختلف المستشفيات واقسام العناية المتوسطة والحثيثة.  .5



 

4 
 

 

العالج التنفسيخطة البكالوريوس في   

 العالج التنفسي الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في الخطة
 

 مدلول الترقيم والترميز للمساقات في الخطة

 تي:ن وثالثة أرقام كما في الجدول اآلعملية ترميز بحيث يتكون رمز المساق من حرفيلتمييز المساقات تستخدم 

 
 

 1 جدول

 مستوى المساق مجال المساق العام ترتيب المساق القسم

 z y x ب أ

 رموز المساقات

 رموز األقسام األكاديمية في كلية العلوم الطبية التطبيقية:

 2 جدول

 القســـم الرمز القســـم الرمز

 السمع والنطق س ن األشعةتكنولوجيا  شع

 اإلسعاف والطوارئ سط العالج الطبيعي عط

 علوم األسنان المساندة س م العالج الوظيفي تو

 العلوم الطبية المخبرية طم البصريات بص

 العالج التنفسي  ع ت تكنولوجيا صناعة األسنان ت س

 

 xyz ع ت اآلتي:على الشكل تنفسي الالعالج  سبق، سيكون ترميز مساقات اعتمادا  على ما

 

 أرقــام المساقات

(، المجال العلمي للمساق طرح فيها المساق )بحسب الجدول اإلسترشاديعلى مستوى السنة الدراسية التي ي عتمادااالمساق الرقم المميّز له  إعطاءيتم  -

 البرنامج. وتدرس فيفس المجال خانة رقمية خاصة بالمساق تميزه عن المساقات األخرى التابعة لن إلىباإلضافة العالج تنفسي من ضمن 
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العالج التنفسيخطة البكالوريوس في   

 

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

 

 ( وذلك كما يلي:طرح فيها المساق )بحسب الجدول اإلسترشاديمستوى السنة الدراسية التي يتبيّن  (x) الخانة األولى .أ

 
 3 جدول

 المستوى الرمــــز

 األولى 1

 الثانية 2

 الثالثة 3

 الرابعة 4

 

 وذلك حسب الجدول التالي: العالج التنفسي المجال العلمي للمساق من ضمن تخصص  إلى تشير (y) الثانيةالخانة  .ب

 4 جدول

 المجال / التخصص الرقم

 وتمهيديةمساقات أساسية  0

  العالج التنفسيمبادئ وخصائص  1

 وتقنياته العالج التنفسي 2

 التنفس الصناعي 3

 العناية الحرجة 4

 الرعاية التنفسية 5

 التنفسيالقلب والجهاز  6

 اسعافات القلب والرئتين 7

 تدريب سريري 8
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العالج التنفسيخطة البكالوريوس في   

بحيث تمثل األرقام الفردية الفصل األول والفصل  اإلسترشاديالفصل الذي يطرح فيه المساق من كل عام جامعي وذلك حسب الجدول  تمثل (z) الثالثةالخانة ج. 

 .الصيفي وتمثل األرقام الزوجية الفصل الثاني

 

 ( تم ترميزه وفق الوصف السابق كما يلي:102 تع)العالج التنفسي  فيقدمة م مثال: مساق

 

 5 جدول

 1 0 2 عت

 الثانيالفصل  العالج التنفسي
 المجال العلمي للمساق 

 (مساقات اساسية وتمهيدية)

 مستوى المساق

 (االولى)السنة  
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العالج التنفسيخطة البكالوريوس في   

)المعدلة( والخاصة بنظام منح الدرجات 1987( لسنة 1بموجب الشروط المنصوص عليها في التعليمات رقم ) العالج التنفسيتمنح درجة البكالوريوس في 

 137مجلس العمداء في الجامعة وذلك بعد إتمام الطالب دراسة ما ال يقل عن  تكنولوجيا وتعديالتها الصادرة عنالعلمية والشهادات من جامعة العلوم وال

:اح موزعة كما يليساعة معتمدة واجتيازها بنج  

 

 المعتمدةالساعات  المتطلبات

 المجموع االختياريةالساعات  الساعات االجبارية 

 25 9 16 متطلبات جامعة

 24 - 24 متطلبات كليـــة

 88 - 88 متطلبات قســــم

 137 9 128 المجـــموع

 

 

 :تتفرع الى( ساعة معتمدة و25لها ) الجامعة ويخصص)أ( متطلبات  

 موزعة كالتالي  معتمدة ( ساعة16يدرسها جميع طلبة الجامعة ويخصص لها ) جبارية:اإلمتطلبات ال .1

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة
 الساعات األسبوعية

 آلية التدريس المتطلب السابق
 عملي نظري

* 100ع ع  التعلم المدمج - - 3 3 علوم عسكرية 

101ع   التعلم المدمج - - 3 3 لغة عربية 

110ع أ   1 2 3 المسؤولية المجتمعية 
التعلم االلكتروني  -

 الكامل عن بعد

112ل غ  2لغة انجليزية    3 3 - 
او اجتياز امتحان  099النجاح في ل غ

%50المستوى بعالمة   
 التعلم المدمج

119ع أ   - 2 2 الريادة واإلبداع 
التعلم االلكتروني  -

 الكامل عن بعد

129ع أ   - 2 2 المهارات العامة 
112ل غ التعلم االلكتروني  

 الكامل عن بعد

   1 15 16 المجموع 
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العالج التنفسيخطة البكالوريوس في   

 

لطلبة غير االردنيين أن يأخذوا مساقا  بديال عنه من المساقات االختيارية وفي ا . علىوتعطى نتائج هذا المساق على أساس النجاح والرسوبالمساق إجباري للطلبة األردنيين فقط  * 

ساب معدلهذه الحالة  ساق في ح سب . الطالب تدخل عالمة الم ساق دون الحاجة ،  م22/6/1998( بتاريخ 1561العالي)قرار مجلس التعليم ح سة هذا الم سكريين من درا يعفى الع

 : لفئات التاليةويشمل اإلعفاء االخذ مادة بديلة 

 . خريجو جامعة مؤتة الكلية العسكرية الملكية ومدرسة المرشحين العسكرية( أو ما يعادلها من كليات عسكرية أجنبية 

 . الضباط الحاصلون على دورات الصنف التأسيسية ودورات الوكالء التأسيسية بالنسبة للرتب االخرى 

 العسكري إلثبات أن الطالب المعني تنطبق عليه شروط االعفاء . إعتماد دائرة التعليم الجامعي بمديرية التدريب 

 

 :101مساق ع التالي بديال عن مساق الالطلبة غير الناطقين باللغة العربية في الجامعة  يدرس:  مالحظة

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رمز ورقم المساق

 - 3 عربية لغير الناطقين بهااللغة ال أ 101ع 

 
 .100من أي مساق في جميع الخطط التي لها متطلب سابق ن م  100يلغى المتطلب السابق ن م ** 

ساق ن م  ستجدين م شادية للطلبة الم ستر ستبدل في الخطط اإل سوب بـ        ع أ  100*** ي ساق ع أ  110مهارات الحا ستبدل م سؤولية المجتمعية وي سلوك  100الم الثقافة وال

 ساعة. 18الريادة واإلبداع شريطة أن ال تزيد ساعات الطالب عن  119الجامعي بـ مساق ع أ 
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العالج التنفسيخطة البكالوريوس في   

 

وتكون آلية التدريس لمساق بالتعلم الوجاهي، ومساق آخر بالتعلم المدمج ومساق آخر  ( ساعات معتمدة9ويخصص لها ) المتطلبات االختيارية: .2

 :بالتعلم االلكتروني الكامل عن بعد(

اقسرمز الم  المساق 
الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق

                                    المجموعة األولى: المعارف اإلنسانية

200ع   - - 3 3 تذوق النص األدبي 

301ع أ   - - 3 3   ة الفلسطينيةالقضي 

115ع أ   - - 3 3 اإلسالم والقضايا المعاصرة  

116ع أ  االسالمالنظام االقتصادي  في    3 3 - - 

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

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

127ع أ   - - 3 3 تكنولوجيا التعليم 

131ع أ   - - 3 3 الحضارة االسالمية 

132ع أ   - - 3 3 تاريخ مدينة القدس  

133ع أ   - - 3 3 الحضارة والثقافات المعاصرة 

135ع أ   - - 3 3 ثقافة إسالمية 

137ع أ  نساناإلحقوق    3 3 - - 

161ع أ   - - 3 3 مشكالت معاصرة 

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

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

221ع أ   - - 3 3 مبادئ في علم النفس )باللغة االنجليزية(  

231ع أ   - - 3 3 تاريخ العلوم عند العرب  

251ع أ   - - 3 3 التذوق الموسيقي 

106ل غ   - - 3 3 مبادئ في اللغة األلمانية  

 المجموعة الثانية: المعارف العلمية والزراعية

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

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

211مك  غير طلبة الهندسة الميكانيكية(لمقدمة في ميكانيك السيارات )   3 3 - - 

191كم   - - 3 3 مقدمة في تكنولوجيا النانو 

177تغ   
)لغير طلبة التغذية وتكنولوجيا  "باللغة اإلنجليزية" حفظ األغذية

 الغذاء( 
3 3 

- - 

200حي   - - 3 3 حيوانات المزرعة و منتجاتها  

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

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

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

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

 207مط
االرض مشاكل و حلول ) لغير طلبة االنتاج النباتي والتريبة 

 والري(
3 3 

- - 

200نو   
مبادئ في الطاقة المووية وتطبيقاتها السلمية ) لغير طلبة 

 الهندسة النووية(
3 3 

- - 

 المجموعة الثالثة: المعارف الصحية

100تض   - - 3 3 تعزيز الصحة ) لغير طلبة الطب والتمريض والقبالة( 

109تض  األسرة ) لغير طلبة الطب والتمريض والقبالة( صحة   3 3 - - 

100م  س  
)لغير طلبة طب األسنان وتخصص علوم طب صحة الفم واألسنان 

 األسنان المساندة(
3 3 

- - 

104ص ع  ( والقبالة الطب والتمريضصحة وتغذية المجتمع )لغير طلبة    3 3 - - 

211ط ب   - - 3 3 صحة الحيوان )لغير طلبة الطب البيطري والزراعة(  

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

213ط ب   
البيطري ) باللغة لغير طلبة الطب سلوك ورعاية الحيوان 

 االنجليزية (
3 3 

- - 

100ط ع  - - 3 3 الصحة وأنماط الحياة )لغير طلبة العالج الطبيعي والوظيفي( 

100تو   - - 3 3 االعاقة والمجتمع )لغير طلبة قسم علوم التأهيل( 
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العالج التنفسيخطة البكالوريوس في   

 

 

 ساعة معتمدة( موزعة على النحو التالي: 24)ب( متطلبات الكليــــة )بواقع 
 

اقسرمز الم  آلية التدريس المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق 

103تح   التعلم الوجاهي - - 3 3 بيولوجيا عامه 

103ك   التعلم الوجاهي - - 3 3 كيمياء عامة 

107تح  أو متزامن 103ت ح  1 - 1 بيولوجيا عامه عملي   التعلم المدمج 

107ك  أو متزامن 103ك  1 - 1 كيمياء عامة عملي   التعلم المدمج 

218ع ط  107وت ح  103ت ح  1 2 3 تشريح وأنسجة   التعلم المدمج 

أ 230ط  103ت ح  - 3 3 فسيولوجيا اإلنسان   التعلم المدمج 

ب 230ط  أ او متزامن230ط  1 - 1 فسيولوجيا اإلنسان عملي   التعلم المدمج 

311ص ع   - - 2 2 إحصاء حيوي 
التعلم االلكتروني 

 الكامل عن بعد

391سط  الطبية التطبيقية أخالقيات المهن   1 1 - - 
التعلم االلكتروني 

 الكامل عن بعد

491س م   - - 3 3 اإلدارة وضبط الجودة في العلوم الطبية التطبيقية 
التعلم االلكتروني 

 الكامل عن بعد

491طم  311ص ع  - 1 1 طرق بحث علمي   
التعلم االلكتروني 

 الكامل عن بعد

493طم  متزامنأو  491طم  2 - 2 مشروع بحث   التعلم المدمج 

   6 18 24 المجمـــــوع
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العالج التنفسيخطة البكالوريوس في   

 ساعة معتمدة( 88ج( متطلبات القســــم )بواقع 
 

 ( ساعات معتمدة موزعة على النحو التالي:10متطلبــات قسم إجبارية من كلية العلوم واآلداب وبواقع ) .1

 المساق اقسرمز الم
الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 السابقةالمتطلبات  األسبوعية

 

 آلية التدريس عملي نظري

 التعلم الوجاهي -- - 3 3 فيزياء عامة 103ف 

 التعلم الوجاهي -- - 3 3 ات الحياتيةصالتخص لطلبة( 2ل )وتكامتفاضل  أ102ر 

 103وتح  103ك  - 3 3 كيمياء حيوية 262ك 
التعلم االلكتروني 

 الكامل عن بعد

 التعلم المدمج أو متزامن 262ك  2 - 1 (عملي)كيمياء حيوية  266ك 

   2 9 10 المجمـــــوع

 ( ساعات معتمدة موزعة على النحو التالي:3متطلبــات قسم إجبارية من كلية الطب وبواقع ) .2

 

 المساق اقسرمز الم
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 آلية التدريس المتطلبات السابقة

 عملي نظري

 212 ط
لطلبة العلوم الطبية  األمراضعلم 

 المخبرية
 التعلم المدمج ب230طو 218عط  - 3 3

   - 3 3 المجمـــــوع
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العالج التنفسيخطة البكالوريوس في   

 ( ساعات معتمدة موزعة على النحو التالي:75وبواقع ) الطبية المساندةعلوم المتطلبــات القسم اإلجبارية من كلية العلوم الطبية التطبيقية / قسم  .3
 

رمز 

 المساق
 الساعات المعتمدة المساق

المتطلبات  الساعات األسبوعية

 السابقة

المتطلبات 

 المتزامنة
 آلية التدريس

 عملي نظري

 التعلم المدمج -- -- - 2 2 التنفسي العالج في مقدمة 102 عت

 211عت
 والجهاز وتشريح القلب فسيولوجيا

 التنفسي
3 3 - 

 عط أ،230 ط

218 
 التعلم المدمج --

 -- 211 عت - 2 2 الرعاية العامة للجهاز التنفسي 212 عت
التعلم 

 الوجاهي

 214عت 
الرعاية العامة للجهاز التنفسي 

 (عملي)
 212 عت -- 2 - 1

التعلم 

 الوجاهي

 التعلم المدمج -- 211 عت - 2 2 رعاية المرضى 216 عت

 216 عت -- 2 - 1 (عملي) المرضى رعاية 218 عت
التعلم 

 الوجاهي

 212 عت -- - 2 2  التنفسي بالجهاز العناية تقنيات 224 عت
التعلم 

 الوجاهي

 226 عت
التنفسي  بالجهاز العناية تقنيات

 (عملي)
 224عت  -- 2 - 1

التعلم 

 الوجاهي

 -- 218 عت - 2 2 التنفسية  القلبية االدوية علم 311 عت
التعلم 

 الوجاهي

 التعلم المدمج -- 103ف - 2 2 التنفسي العالج فيزياء 313 عت

 311 عت -- - 2 2  التنفسي العالج 327 عت
التعلم 

 الوجاهي

 327 عت -- 2 - 1 (عملي) التنفسي العالج 329 عت
التعلم 

 الوجاهي

 التعلم المدمج -- 327 عت - 2 2 االصطناعي التنفس أجهزة إدارة 334 عت
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العالج التنفسيخطة البكالوريوس في   

 336 عت
االصطناعي  التنفس أجهزة إدارة

 (عملي)
 334 عت -- 2 - 1

التعلم 

 الوجاهي

 التعلم المدمج -- -- - 2 2 الرئوي اإلشعاعي التصوير 343 عت

 343 عت -- 2 - 1 (عملي) الرئوي اإلشعاعي التصوير 345 عت
التعلم 

 الوجاهي

 350 عت
 التنفسي والجهاز القلب مراقبة

 الخاصة والتقنيات
3 3 - 

 313 عت

 345وعت
-- 

التعلم 

 الوجاهي

 352 عت
 وحديثي لألطفال التنفسية الرعاية  

 الوالدة
 -- 345 عت - 3 3

التعلم 

 الوجاهي

 -- -- - 3 3 الطارئة التنفسية الرعاية 354 عت
التعلم 

 الوجاهي

 -- 313 عت - 3 3 القلب والجهاز التنفسي أمراض 362 عت
التعلم 

 الوجاهي

 -- 224 عت 6 - 3 1تدريب سريري  383 عت
التعلم 

 الوجاهي

 -- 383 عت 6 - 3 2سريري  تدريب 386 عت
التعلم 

 الوجاهي

 -- 352 عت - 3 3 الرئوي وكبار السن التأهيل 413 عت
التعلم 

 الوجاهي

 -- 354 عت - 3 3 الحرجة الرئوية القلبية العناية 444 عت
التعلم 

 الوجاهي

 -- 336 عت - 2 2 القلب والرئة وظائف قياس 463 عت
التعلم 

 الوجاهي

 464عت 
وجهاز  القلب أمراض تشخيص

 التنفس
  362 عت - 3 3

التعلم 

 الوجاهي
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العالج التنفسيخطة البكالوريوس في   

 463 عت -- 2 - 1 (عملي)القلب والرئة  وظائف قياس 465 عت
التعلم 

 الوجاهي

 التعلم المدمج -- 336 عت - 2 2  علم النفس السريري  467 عت

 التعلم المدمج 467 عت -- - 3 3 إدارة الرعاية التنفسية 469 عت

 -- 354عت - 3 3 متقدم والرئتين القلب اسعافات 475 عت
التعلم 

 الوجاهي

 479عت 
متقدم  والرئتين القلب اسعافات

 (عملي)
 475 عت -- 2 - 1

التعلم 

 الوجاهي

 -- 386 عت 6 - 3 3تدريب سريري  487 عت
التعلم 

 الوجاهي

 -- 487 عت 12 - 6 4تدريب سريري  488 عت
التعلم 

 الوجاهي

    46 52 75 المجمـــــوع
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العالج التنفسيخطة البكالوريوس في   

 اإلسترشاديالبرنامج 
 

 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 
المتطلب  األسبوعية

 السابق
المتطلب 
 المتزامن

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة

 112 غ ل
 2لغة انجليزية 

 )التعلم المدمج(
3 3 - 

او  99غ النجاح في ل 

اجتياز امتحان 

المستوى بعالمة 

50% 

 218ط ع 
)التعلم  تشريح وأنسجة

 المدمج(

 
3 2 2 

 103 تح

 107 تحو
-- 

 110ع أ 

المسؤولية 

التعلم )المجتمعية

االلكتروني الكامل 

 (عن بعد

 أ230ط  -- - - 3 3
 فسيولوجيا اإلنسان

 )التعلم المدمج(
 -- 103 تح - 3 3

 103ك 
)التعلم كيمياء عامة

 الوجاهي(
 ب230ط  -- -- - 3 3

فسيولوجيا اإلنسان 
 )التعلم المدمج( (عملي)

1 - 2 
أ 230ط 

 متزامن أو
-- 

 107ك 
كيمياء عامة 

 )التعلم المدمج(ةعملي
 102 عت -- أو متزامن 103ك  2 - 1

 العالج في مقدمة
 )التعلم المدمج(التنفسي

2 2 - -- -- 

 103ف 
)التعلم ياء عامةفيز

 الوجاهي(
 119ع أ  -- -- - 3 3

التعلم )الريادة واإلبداع

االلكتروني الكامل عن 

 (بعد

2 2 - - -- 

 103ب 
)التعلم بيولوجيا عامة

 الوجاهي(
3 3 - -- -- 

 100ع ع 
)التعلم علوم عسكرية

 المدمج(
3 3 - -- -- 

 107 تح
بيولوجيا عامة 

)التعلم  (عملي)

 المدمج(
 -- أو متزامن 103 تح 2 - 1

 أ102ر 
( 2)وتكامل تفاضل 

 التخصصات لطلبة
 )التعلم الوجاهي(الحياتية

3 3 - -- -- 

  2 15 17 المجموع  3 14 17 المجموع
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العالج التنفسيخطة البكالوريوس في   

 السنة الثانية

 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

 المتزامن
 مختبر محاضرة مختبر محاضرة

 211 عت

 القلب وتشريح فسيولوجيا

)التعلم التنفسي والجهاز

 المدمج(

3 3 - 
 أ،230 ط

 218 عط
-- 

 212 عت
 للجهاز العامة الرعاية

 الوجاهي( )التعلمالتنفسي
 -- 211 عت - 2 2

 311ص ع 

التعلم )إحصاء حيوي

االلكتروني الكامل عن 

 (بعد

2 2 - -- -- 

 214 عت -- -- - 3 3 )التعلم المدمج(لغة عربية 101ع 

 للجهاز العامة الرعاية

)التعلم  (عملي) التنفسي
 الوجاهي(

1 - 2 -- 
 عت

212 

 129أ ع 

التعلم )المهارات العامة

االلكتروني الكامل عن 

 (بعد

 216 عت -- -- - 2 2
)التعلم المرضى رعاية

 المدمج(
 -- 211 عت - 2 2

 262ك 

التعلم )كيمياء حيوية

االلكتروني الكامل عن 

 (بعد

3 3 - 
 103ك 

 103 تحو
 218 عت --

 (عملي) المرضى رعاية

 )التعلم الوجاهي(
1 - 2 -- 

 عت

216 

 266ك 
 (عملي)كيمياء حيوية 

 )التعلم المدمج(
1 - 2 

أو  262ك 

 متزامن
 224 عت --

 بالجهاز العناية تقنيات

 )التعلم الوجاهي(التنفسي
2 2 -  

 عت

212 

 

تطلب جامعة م

التعلم )اختياري

االلكتروني الكامل عن 

 (بعد

3 3 - -- -- 

 226 عت

 بالجهاز العناية تقنيات

)التعلم  (عملي) التنفسي

 الوجاهي(

1 - 2 -- 
 عت

224 

 212طم 

ض لطلبة العلوم علم األمرا

)التعلم الطبية المخبرية

 المدمج(

3 3 - 
 218 عط

 ب230وط
-- 

 
متطلب جامعة 

 )التعلم المدمج(اختياري
3 3 - -- -- 

  6 11 15 المجموع  3 16 17 المجموع
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العالج التنفسيخطة البكالوريوس في   

 السنة الثالثة

 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 

 المتزامن
 مختبر محاضرة مختبر محاضرة

 311 عت
 القلبيةدوية اال علم

 )التعلم الوجاهي(التنفسية
 334 عت -- 218 عت - 2 2

 التنفس أجهزة إدارة

 )التعلم المدمج(االصطناعي
2 2 - 

 عت

327 
-- 

 313 عت
)التعلم التنفسي العالج فيزياء

 المدمج(
 336 عت -- 103 ف - 2 2

 التنفس أجهزة إدارة

)التعلم  (عملي) االصطناعي

 الوجاهي(

1 - 2 -- 
 عت

334 

 327 عت
)التعلم  التنفسي العالج

 الوجاهي(
2 2 - -- 

 عت

311 
 346 عت

)التعلم الطارئة التنفسية الرعاية
 الوجاهي(

3 3 - -- -- 

 329 عت
 (عملي) التنفسي العالج

 )التعلم الوجاهي(
1 - 2 -- 

 عت

327 
 350 عت

 التنفسي والجهاز القلب مراقبة

)التعلم الخاصة والتقنيات
 الوجاهي(

3 3 - 

 عت

313  ,

 345عت

-- 

 343 عت
 اإلشعاعي التصوير

 )التعلم المدمج(الرئوي
2 2 - -- -- 

 352 عت

 لألطفال التنفسية الرعاية

)التعلم الوالدة وحديثي
 الوجاهي(

3 3 - 
 عت

345 
-- 

 345 عت
 الرئوي اإلشعاعي التصوير

 )التعلم الوجاهي( (عملي)
1 - 2 -- 

 عت

343 

 383 عت
)التعلم 1تدريب سريري 

 الوجاهي(
 362 عت -- 224 عت 6 - 3

القلب والجهاز  أمراض

 )التعلم الوجاهي(التنفسي
3 3 - 

 عت

313 
-- 

 391 سط

أخالقيات المهن الطبية 

التعلم االلكتروني )التطبيقية

 (الكامل عن بعد

1 1 - -- -- 

 386 عت
)التعلم 2تدريب سريري 

 الوجاهي(
3 - 6 

 عت

383 
-- 

 491طم 
التعلم )طرق بحث علمي

 (االلكتروني الكامل عن بعد
1 1 - 

ص ع 

311 
-- 

 
متطلب جامعة 

 )التعلم الوجاهي(اختياري
3 3 - -- -- 

  8 14 18 المجموع  10 13 18 المجموع
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العالج التنفسيخطة البكالوريوس في   

 

 

 

 السنة الرابعة

 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 

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة المتزامن

 413 عت
 وكبار الرئوي التأهيل

 )التعلم الوجاهي(السن
3 3 - 

 عت

352 
 491س م  --

اإلدارة وضبط الجودة في 

العلوم الطبية 

التعلم االلكتروني )التطبيقية

 (الكامل عن بعد

3 3 - -- -- 

 463 عت
القلب  وظائف قياس

 )التعلم الوجاهي(والرئة
 444 عت -- 336عت - 2 2

 الرئوية القلبية العناية

 )التعلم الوجاهي(الحرجة
 -- 354 عت - 3 3

 465 عت

القلب  وظائف قياس

)التعلم  (عملي)والرئة 
 الوجاهي(

 464 عت 463 عت -- 2 - 1

 القلب أمراض تشخيص

)التعلم التنفس وجهاز
 الوجاهي(

 -- 362 عت - 3 3

 467 عت

 النفس علم

)التعلم السريري

 المدمج(

2 2 - 
عت 

336 
 488 عت --

)التعلم 4تدريب سريري 
 الوجاهي(

 -- 487 عت 12 - 6

 469 عت
 الرعاية إدارة

 )التعلم المدمج(التنفسية
 467 عت - - 3 3

 493طم 
)التعلم مشروع بحث

 المدمج(
2 - 6 

 491طم 

أو 

 متزامن

-- 

 475 عت
 والرئتين القلب اسعافات

 )التعلم الوجاهي(متقدم
3 3 - 

عت 

354 
-- 

 479عت 

 والرئتين القلب اسعافات

)التعلم  (عملي) متقدم

 الوجاهي(

 475عت  -- 2 - 1

 487 عت
تدريب سريري 

 )التعلم الوجاهي(3
3 - 6 

 عت

386 
-- 

  18 9 17 المجموع  9 13 18 مجموعال
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العالج التنفسيخطة البكالوريوس في   

 

 

 وصف المساقات
 

 

 :)المتطلب السابق: ال يوجد( (ساعة عملي 0ساعة نظري،  2، ساعة معتمدة 2) التنفسي العالج في مقدمة 102عت 

 كما. للطالب الطبية المعدات وشروط األعضاء وظائف وعلم والميكانيكا الغاز قوانين تدريس يتم. الطبي الفريق في كعضو التنفسي المعالج بوظيفة التعريف

 سوف. العدوى من والوقاية الهواء، مجرى وإدارة الحماية، وأجهزة الجوي، والهباء الرطوبة وعالج الطبية، الغازات إلدارة متعمق بفهم الطالب يزود أنه

ا الطالب يسمع  .القلبية والسكتة التنفسي الجهاز لرعاية المختلفة والمرافق الخاصة الهوائية الممرات على للحفاظ المستخدمة الميكانيكية األجهزة عن أيض 

 

 (:218 عط ،أ230 ط)المتطلب السابق: ( ساعة عملي 0ساعة نظري،  3، ساعة معتمدة 3)التنفسي  والجهاز القلب وتشريح فسيولوجيا 211عت 

 التهوية، ميكانيكا/  فيزياء، والرئوي التنفسي الجهاز لتشريح مراجعة ذلك في بما الرئوي، القلبي للجهاز الفسيولوجية لآلليات دراسة عن عبارة المساق هذا

 في العصبي والتحكم التروية؛/  التهوية عالقات منه، والتخلص الكربون أكسيد ثاني نقل األكسجين، نقل والخارجي، الداخلي التنفس فسيولوجيا الغاز، انتشار

 .التهوية

 

 (:211 عت: السابق المتطلب)( ساعة عملي 0ساعة نظري،  2، ساعة معتمدة 2)الرعاية العامة للجهاز التنفسي  212عت 

 الرئيسية الموضوعات تشمل .المستخدمة والعالجات األولية المهارات ذلك في بما التنفسي، الجهاز رعاية لممارسة العالمية واألهمية التاريخ المساق يقدم

 التنفسية الفيزياء دراسة ومكافحتها؛ العدوى من الوقاية مفاهيم الجودة؛ عالية تنفسية رعاية إلى العالمية الحاجة المهنة؛ تطوير في ساهم الذي العالمي التاريخ

 الهباءب عالجال الهواء، مجرى تطهير الرئوي، والتوسع مريضال مراقبة. الجوي والهباء الرطوبة إدارة الطبية؛ الغازات ومعالجة وتوزيع تخزين األساسية؛

 .الجوي

 

 (:212 عت: متزامنال المتطلب( )ساعة عملي 2ساعة نظري،  0، معتمدة ساعة 1) عملي التنفسي للجهاز العامة الرعاية 214 عت

 األساسية التنفسية لإلجراءات السريري التطبيق عن مقدمة .مناقشتها تمت التي العالجية للطرق السريري التطبيق في عملية خبرة العملية المختبرات ستوفر

 .األخرى والتشخيص المراقبة وإجراءات الشرايين، وثقب اإليجابي، الهواء مجرى ضغط وعالج الجوي، الهباء وعالج األكسجين، إعطاء مثل

  

 (:211 عت: سابقال المتطلب( )ساعة عملي 0ساعة نظري،  2، معتمدة ساعة 2)رعاية المرضى  216 عت

 المريض وتقييم المريض مع التواصل الموضوعات تشمل. التنفس إلجراءات يخضعون الذين المرضى لرعاية األساسية والمهارات المعرفة المساق هذا يطور

 التعامل عند خاصة الطبي التعقيم وطرق العدوى مكافحة أساسيات على التركيز تم كما. الصحية الرعاية منشأة في التنفسية الرعاية ومقدم المريض وسالمة
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العالج التنفسيخطة البكالوريوس في   

ا،. جتياحيةاال اإلجراءات لبعض يخضعون الذين المرضى مع  وحوادث الصدمات مثل خاصة حاالت من يعانون الذين المرضى مع التعامل طرق مناقشة أخير 

 .الدماغية والسكتة الدماغية الدموية األوعية

 (:216 عت: متزامنال المتطلب( )ساعة عملي 2ساعة نظري،  0، معتمدة ساعة 1)رعاية المرضى عملي  218 عت

تطبيق  .السريرية المستشفى لتجربة الطالب إلعداد الحركية النفسية المهارات تطوير يتم. 216عت  من المعرفة لتطبيق للطالب عملية خبرة المساق هذا يقدم

 .طرق التعقيم الطبي ومكافحة العدوىتطبيق والمهارات األساسية لرعاية مرضى الرعاية التنفسية، 

 

 (:212 عت: متزامنال المتطلب( )ساعة عملي 0ساعة نظري،  2، معتمدة ساعة 2) التنفسي بالجهاز العناية تقنيات 224 عت

 الطالب يطور المساق، هذا في .الطبي الغاز توصيل أجهزة استخدام في والمهارات المعرفة الطالب سيطور، التنفسية الرعاية إجراءات سلسلة هو المساق هذا

 .االستنشاق طريق عن واألدوية والترطيب الطبية، الغازات وتوصيل تطبيق في مهاراتهم

 

 (:224 عت: متزامنال المتطلب( )ساعة عملي 2ساعة نظري،  0، معتمدة ساعة 1)عملي  التنفسي بالجهاز العناية تقنيات 226 عت

 ،والضغط الدم وتدفق الدموية، والدورة للتنفس، والكيميائي الطبيعي والتنظيم الغاز، ونقل التهوية، ميكانيكا الحصر ال المثال سبيل على المختبرات تشمل

 .الموضوعات هذه من كل ورصد القلبي، والناتج

 

 (:218 عت: سابقال المتطلب( )ساعة عملي 0ساعة نظري،  2، معتمدة ساعة 2) التنفسية القلبية االدوية علم 311 عت

 .الفسيولوجية والتفاعالت الحسابات/  والجرعات اإلعطاء وطريقة التصنيف على التركيز. الرئوي القلبي الجهاز على تؤثر التي األدوية دراسة

 

 (:103ف: سابقال المتطلب( )ساعة عملي 0ساعة نظري،  2، معتمدة ساعة 2) التنفسي العالج فيزياء 313 عت

 وتنظيمها وإنتاجها ، الطبية للغازات الفيزيائية الخصائص ناقشيو. التنفسي العالج في الغازات قوانين وتطبيقات الفيزياء في األساسية المفاهيم ساقالم هذا يقدم

 .لألكسجين والتشخيصية العالجية واالستخدامات ، وتوزيعها وتخزينها

 

 (:311 عت: متزامنال المتطلب( )ساعة عملي 0ساعة نظري،  2، معتمدة ساعة 2) التنفسي العالج 327 عت

 . األدوية وعلم والعالج، التفريقي، والتشخيص والتقييم، األمراض، علم حيث من الرئوي التأهيل وإعادة القلب، تأهيل إعادةدرس ن سوف ،مساقال هذه خالل

 

 (:327 عت: متزامنال المتطلب( )ساعة عملي 2ساعة نظري،  0، معتمدة ساعة 1) عملي التنفسي العالج 329 عت

 .النتائج ووثيقة والتدخل والتنبؤ والتشخيص والتقييم الفحص عملية خالل من للعمل كأمثلة الحالة دراسات سنستخدم
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 (:327عت : سابقال المتطلب( )ساعة عملي 0ساعة نظري،  2، معتمدة ساعة 2) االصطناعي التنفس أجهزة إدارة 334 عت

 من للطالب يمكن الذي األساس هوهذا المساق  في تناوله يتم الذي المحتوى. الميكانيكية للتهوية العملية والتطبيقات والمفاهيم النظريات المساق هذا يستكشف

 .الميكانيكية للتهوية يخضعون الذين للمرضى بأمان استخدامها وكيفية الصناعي التنفس أجهزة على التعرف خالله

 

 (:334 عت: المتزامن المتطلب( )ساعة عملي 2ساعة نظري،  0، معتمدة ساعة 1) عملي االصطناعي التنفس أجهزة إدارة 336 عت

 تدريب الطالب على كيفية استخدام أجهزة التنفس الصناعي.

 

 (:ال يوجد: سابقال المتطلب( )ساعة عملي 0ساعة نظري،  2، معتمدة ساعة 2) التصوير االشعاعي الرئوي 343 عت

بطرق تصوير المريض في قسم االشعة للحصول على التشخيص  بأهمية التصوير االشعاعي في تشخيص امراض القلب والرئة، تعريفهم تعريف الطالب

ودور المعالج التنفسي في رعاية المريض داخل قسم  المناسب من الجهاز المناسب، وتعريفهم باألمراض التي يتم تشخيصها باستخدام أجهزة االشعة بمختلفها

 .االشعة

 

 (:343عت : متزامنال المتطلب( )ساعة عملي 2ساعة نظري،  0، معتمدة ساعة 1) التصوير االشعاعي الرئوي عملي 345 عت

لتعريف الطالب تدريب الطالب على رعاية المرضى داخل قسم االشعة وكيفية الحرص على سالمتهم اثناء التصوير االشعاعي، عرض صور اشعاعية مختلفة 

 األشعة بفحص الصدرية األمراض مختلف تشخيص على الطالب تدريب يتم كما باألمراض المحتمل تشخيصها والمظاهر المحتملة لها في الصور االشعاعية.

 .التشخيصية

 

 (:345وعت 313 عت: السابق المتطلب( )ساعة عملي 0ساعة نظري،  3، معتمدة ساعة 3) الخاصة والتقنيات التنفسي والجهاز القلب مراقبة 350 عت

 الكهربائي النشاط فحص المقرر لها يتعرض التي المواضيع ومن والرئة القلب لحاالت الرعاية تتطلب التي الحاالت مع التعامل في الطالبيعرف  ساقالم هذا

 .الالزمة واإلجراءات األدوية خالل من معها التعامل وكيفية المرضية والمشاكل للقلب

 (:345 عت: السابق المتطلب( )ساعة عملي 0ساعة نظري،  3، معتمدة ساعة 3) الوالدة وحديثي لألطفال التنفسية الرعاية 352 عت

 وكذلك الفئة بهذه الخاصة االصطناعي التنفس أجهزة على التركيز ويتم واألطفال، الوالدة حديثي مع التعامل كيفية على الطالب تعريف يتم ساقالم هذا في

 .المرضى بهؤالء الخاصة األخرى العالجية اإلجراءات وكذلك بهم المتعلقة والحاالت المرضية الدم وغازات للصدر الفيزيائي العالج إجراءات

 (:ال يوجد: السابق المتطلب( )ساعة عملي 0ساعة نظري،  3، معتمدة ساعة 3) الطارئة التنفسية الرعاية 354 عت
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 الواجب األولية اإلسعافات ومعرفة تنفسي، باضطراب المصاب الشخص تنتاب التي األعراض وصف على قادرين الطالب سيكون المساق هذا نهاية في

 .حالته حسب المصاب لهذا تقديمها

 (:313 عت: السابق المتطلب( )ساعة عملي 0ساعة نظري،  3، معتمدة ساعة 3) والقلب التنفسي الجهاز أمراض 362 عت

 ومحدودية بانسداد المتعلقة الرئة واألمراض ووظائف الغازات وتبادل التنفس عملية على تؤثر والتي التنفسي بالجهاز المتعلقة األمراض المساق هذا يتناول

كم يتعرف الطالب على امراض  .مرض لكل نقاش حلقة عمل مع حالة لكل والمرضية الحيوية العالمات شامال   بالتفصيل لها الطالب ويتعرض. الرئتين تمدد

 الجهاز على المباشر وغير المباشر باألثر المرتبطة والحاالت التنفس على تؤثر التي العصبي الجهاز وأمراض والشرايين القلب أمراض مثل المتنوعة القلب

 . التنفسي

 (:224 عت: السابق المتطلب( )ساعة عملي 6ساعة نظري،  0، معتمدة ساعة 3) 1تدريب سريري  383 عت

 ويتم متخصصين مدربين من مباشر إشراف المعتمدة تحت الطبية المراكز إلى الطالب إرسال يتم حيث السريري للتدريب الطالب تعريض المساق هذا في يتم

 وأجهزة األكسجين بإعطاء المتعلقة المهارات وكذلك المرضية السيرة وأخذ المريض بفحص المتعلقة والسريرية العملية المهارات المقرر هذا في الطالب تعليم

 االصطناعيالعالج الطبيعي لبعض األمراض الصدرية، وفحص غازات الدم وكذلك كيفية التعامل والمحافظة على مجرى التنفس  ، ويشملوالبخار الترطيب

 .ليكون سليما  ورصينا  

 (:383 عت: السابق المتطلب( )ساعة عملي 6ساعة نظري،  0، معتمدة ساعة 3) 2تدريب سريري  386 عت

 .االصطناعي التنفس أجهزة حاالت مع للتعامل وذلك المركزة العناية قسم في الطالب تدريب يتم

 

 (:352 عت: السابق المتطلب( )ساعة عملي 0نظري، ساعة  3، معتمدة ساعة 3) التأهيل الرئوي وكبار السن 413 عت

 بشكل اليومية حياتهم إدارة من يتمكنوا حتىخاصة  كبار السن  الرئوية باألمراض المصابون المرضى تأهيل إعادة في األساسية المفاهيم على المقرر هذا يركز

 ودور العالجية الخطة وضع: مثل المواضيع بعض للمريض متناوال   التأهيل إعادة فريق يقدمها التي العالج وطرق المريض تقييم خالل من ذلك ويتم اعتيادي

 .المنزل في يتناولها التي واألدوية المريض وتغذية األكسجين واستخدام العائلة

 (:354 عت: السابق المتطلب( )ساعة عملي 0ساعة نظري،  3، معتمدة ساعة 3) الحرجة الرئوية القلبية العناية 444 عت

 القلب ومراقبة الميكانيكية والتهوية العالجية األساليب في متخصصة تعليمية خبرات يتضمن. الحرجة الرعاية مرضى إدارة في السريرية المهارات يطور

 .المنزلية الرعاية وتهوية الدموية واألوعية
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 (:336 عت: السابق المتطلب( )ساعة عملي 0ساعة نظري،  2، معتمدة ساعة 2) والقلب الرئة وظائف قياس 463 عت

 وتحليل وتشخيص إجراء على الطالب تعلم خالل من التنفسية الوظائف قياس طريق الرئة عنالقلب و ألمراض التشخيصي الجانب المساق هذا يتناول

 .الهوائية الشعب ومقاومة الرئة أحجام قياس في الغازات واستعمال الرئتينالقلب و بوظائف المتعلقة الفحوصات

 (:362 عت: السابق المتطلب( )ساعة عملي 0ساعة نظري،  3، معتمدة ساعة 3) التنفس وجهاز القلب أمراض تشخيص 464 عت

 عملية ومسببات للرئتين، التشريحية للتغييرات وصف ا للطالبساق الم هذا يقدم. الشائعة التنفسي الجهاز أمراض عن أساسية معلوماتالمساق  هذا ييغط

 لتزويد المساق تصميم تم ذلك، إلى باإلضافة. التنفسي الجهاز وإدارة باالضطراب، المرتبطة الرئوية القلبية السريرية المظاهر عن عامة ولمحة المرض،

 ذات االضطرابات أو والرئة القلب أمراض من يعانون الذين المرضى وعالج تشخيص في القرارات واتخاذ المعلومات جمع مهارات تطوير بفرصة الطالب

 .الصلة

 (:463 عت: المتزامن المتطلب( )ساعة عملي 0ساعة نظري،  0، معتمدة ساعة 1) عملي والقلب الرئة وظائف قياس 465 عت

 التدريب العملي على قياس الوظائف التنفسية واجراء وتشخيص وتحليل الفحوصات المتعلقة بوظائف القلب والرئة.

 (:336 عت عت: السابق المتطلب( )ساعة عملي 0ساعة نظري،  2، معتمدة ساعة 2) علم النفس السريري 467 عت

فهم طبيعة القلق والضغوط واالضطرابات أو األمراض النفسية والخلل الوظيفي الناتج عنها ومحاولة يهدف المساق الى تعريف الطالب بعلم النفس السريري و

مما يحقق التقدم على المستوى الذاتية لدى الفرد  السعادة كما أنه يهدف إلى تعزيزالتخفيف من حدتها والتغلب عليها من خالل الفحص والتشخيص والعالج، 

 الشخصي ويحد من تطور االمراض.

 

 (:467 عت: المتزامن المتطلب( )ساعة عملي 0ساعة نظري،  2، معتمدة ساعة 2) التنفسية الرعاية إدارة 469 عت

 .الصحية الرعاية وبرامج الخدمة وتنظيم والمستشفى القسم وإدارة التنفسي الجهاز برعاية المتعلقة والمشاكل اإلدارة مبادئ دراسة مراجعةفي هذا المساق  سيتم
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 (:354 عت: السابق المتطلب( )ساعة عملي 0ساعة نظري،  3، معتمدة ساعة 3) متقدم والرئتين القلب اسعافات 475 عت

 القلب، كهربية مخطط وتفسير وتقييم إجراء ،والرئتين القلب مريض تقييم الكهربية، الفيزيولوجيا الدموية، والدورة والرئتين القلب ووظائف تشريح دراسة

 الدموية األوعية طوارئ حاالت الشرايين، بتصلب المرتبطة والرئتين القلب أمراض عن الناتجة الخاصة الحاالت الشرايين، لتصلب المرضية الفيزيولوجيا

 .الضخمة األكواد مع التعامل كيفية، والرئوي القلبي لإلنعاش األساسية المهارات، القلب تخطيط وتحليل اءةقر، العقاقير الطرفية،

 

 (:475 عت: المتزامن المتطلب( )ساعة عملي 1ساعة نظري،  0، معتمدة ساعة 1) عملي متقدم والرئتين القلب اسعافات 479 عت

 القلبي لإلنعاش األساسية المهارات، القلب تخطيط وتحليل قراءةتطبيق المهارات النظرية المرافقة للمادة في المختبرات العملية على سبيل المثال ال الحصر: 

 .الرئوي

 

 (:386 عت: السابق المتطلب( )ساعة عملي 6ساعة نظري،  0، معتمدة ساعة 3) 3تدريب سريري  487 عت

لى في المراكز الطبية المتخصصة ويشمل ذلك تدريب الطالب في وحدة العناية المركزة لألطفال وحديثي الوالدة، باإلضافة لذلك سيتم تدريبه عيتدرب الطالب 

 .التعامل مع مرضى التأهيل الرئوي، ومختبر وظائف الرئتين

 

 (:487 عت: السابق المتطلب( )ساعة عملي 12ساعة نظري،  0، معتمدة ساعة 6) 4تدريب سريري  488 عت

لتطبيق وتطوير مهاراته في ما تعلمه خالل السنوات األربع السابقة من خالل إرساله  المتخصصة،في هذا المقرر يتم متابعة تدريب الطالب في المراكز الطبية 

 .إلى جميع أقسام التنويم المختلفة

 

 

 

 


