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 القســـــــم رؤيــــة

في تخصصات تكنولوجيا  يتطلع القسم إلى الريادة والتميز في التعليم األكاديمي الجامعي والبحث العلمي وإلى تخريج كوادر متميزة مؤهلة علمياً وعملياً للعمل

 واإلسعاف والطوارئ وتكنولوجيا التخدير. البصرياتعة ، األش

 

 القســـــــمرسالة 

رائداً في تطوير مختلف  تماشياً مع رسالة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية وكلية العلوم الطبية التطبيقية جاءت رسالة قسم العلوم الطبية المساندة ليكون

ة لتلبية االحتياجات المستجدة في مجاالت العلوم الطبية العلوم الطبية المساندة من خالل مواكبة التقدم العلمي الذي تشهده الساحة الطبية لتخريج كفاءات مؤهل

 المساندة.

 

 أهـداف الخـطة

 :تكنولوجيا التخديرأهداف خطة بكالوريوس 

 تكنولوجيا التخدير.تزويد الطالب بالمعرفة العلمية بما يخص  .1

 طرق التخدير وانواعهتوفير التدريب العملي للطالب في المختبرات لتطوير مهاراته في  .2

 التخدير واليات التخديرالسريرية في المستشفيات لتطوير المهارات  توفير التدريب السريري في .3

 

 تكنولوجيا التخديرالعمل لخريجي  تمجاال

 

 للعمل في المجاالت التالية: تكنولوجيا التخدير يؤهل قسم العلوم الطبية المساندة الخريجين في تخصص

 الرعاية الصحية في خدمات الرعاية الصحية العامة والمتخصصة في القطاعين العام والخاصأخصائي تقنية التخدير في تقديم .   1

 .يمكن الخريج من متابعة الدراسات العليا لمناصب أعضاء هيئة التدريس في مدارس وكليات الرعاية الطبية للتخدير. 2
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 تكنولوجيا التخدير الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في الخطة

 

 مدلول الترقيم والترميز للمساقات في الخطة

 :اآلتيلتمييز المساقات تستخدم عملية ترميز بحيث يتكون رمز المساق من حرفين وثالثة أرقام كما في الجدول 

 

 مستوى المساق مجال المساق العام ترتيب المساق القسم

 z y x ب أ

 

 رموز المساقات

 العلوم الطبية التطبيقية:رموز األقسام األكاديمية في كلية 

 القســـم الرمز القســـم الرمز

 السمع والنطق س ن تكنولوجيا التخدير تخ    

 اإلسعاف والطوارئ سط العالج الطبيعي عط

 علوم األسنان المساندة س م العالج الوظيفي تو 

 تنفسيالعالج ال ع ت األشعةتكنولوجيا  شع

 البصريات بص تكنولوجيا صناعة األسنان ت س

   العلوم الطبية المخبرية طم

 

 xyz تخ: على الشكل اآلتي تكنولوجيا التخدير سبق، سيكون ترميز مساقات اعتماداً على ما
 

 أرقــام المساقات

لمي للمساق يتم إعطاء المساق الرقم المميّز له اعتمادا على مستوى السنة الدراسية التي يطرح فيها المساق )بحسب الجدول االسترشادي(، المجال الع -

 في البرنامج.    وتدرس إلى خانة رقمية خاصة بالمساق تميزه عن المساقات األخرى التابعة لنفس المجال  التخدير باإلضافةمن ضمن 

 اعتمادا على ذلك فإن رمز المساق يتبع برقم خاص مكون من ثالث خانات عددية وفق التوزيع التالي: -
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 مستوى السنة الدراسية التي يطرح فيها المساق )بحسب الجدول االسترشادي( وذلك كما يلي:تبيّن ( (x الخانة األولى .أ

 

 المستوى الرمــــز

 األولى 1

 الثانية 2

 الثالثة 3

 الرابعة 4

 

 وذلك حسب الجدول التالي: التخديرتكنولوجيا تشير إلى المجال العلمي للمساق من ضمن تخصص  (y)الخانة الثانية  .ب

 المجال / التخصص الرقم

 وتمهيديةمساقات أساسية   0

 أساليب فحص و طرق تخدير 1

 العمليات 2

 المعدات الالزمة للتخدير 3

 حاالت مرضية و طبية 4

 تدريب سريري 5

 أدوية تخدير 6

 تقنيات متطورة في التخدير 7

  التخدير الموضعي 8

 مساقات العلوم الطبية المساندة 9

تمثل الفصل الذي يطرح فيه المساق من كل عام جامعي وذلك حسب الجدول االسترشادي بحيث تمثل األرقام الفردية الفصل   (z)الخانة الثالثة  .ج

 .األول وتمثل األرقام الزوجية الفصل الثاني

 

 تم ترميزه وفق الوصف السابق كما يلي:   104مقدمة في تكنولوجيا التخدير تخ   مثال: مساق

 1 0 4 تخ

 األولىالسنة  مساقات اساسية وتمهيدية ثانيالالفصل  التخديرتكنولوجيا 
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)المعدلة( والخاصة بنظام منح الدرجات 1987( لسنة 1بموجب الشروط المنصوص عليها في التعليمات رقم ) التخدير في تكنولوجياتمنح درجة البكالوريوس 

العمداء في الجامعة وذلك بعد إتمام الطالب دراسة ما ال يقل عن  عن مجلسالصادرة  وتعديالتهااألردنية  العلمية والشهادات من جامعة العلوم والتكنولوجيا

 :ساعة معتمدة واجتيازها بنجاح موزعة كما يلي 138

 

 المعتمدةالساعات  التصنيف

 المجموع الساعات االختيارية الساعات االجبارية 

 25 9 16 متطلبات جامعة

 24 - 24 متطلبات كليـــة

 89 - 89 متطلبات قســــم

 138 9 129 المجـــموع

 

 ( ساعة معتمدة يحددها مجلس العمداء موزعة على النحو التالي:25والبالغة ))أ( متطلبات الجامعة 

 

 ( ساعة معتمدة موزعة كالتالي:16لها ) الجامعة ويخصصيدرسها جميع طلبة  المتطلبات اإلجبارية: .1

المعتمدة الساعات 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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االختيارية وفي  األردنيين فقط وتعطى نتائج هذا المساق على أساس النجاح والرسوب. على الطلبة غير االردنيين أن يأخذوا مساقاً بديال عنه من المساقاتالمساق إجباري للطلبة  * 

سب قرار مجلس التعليم العالي) ساب معدل الطالب. ح ساق في ح سك22/6/1998( بتاريخ 1561هذه الحالة تدخل عالمة الم ساق دون الحاجة م ، يعفى الع سة هذا الم ريين من درا

 الخذ مادة بديلة ويشمل اإلعفاء الفئات التالية :

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

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

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

 

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

 المتطلب السابق المعتمدة الساعات اسم المادة رمز ورقم المساق

 - 3 اللغة العربية لغير الناطقين بها أ 101ع 

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

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

 ساعة. 18الريادة واإلبداع شريطة أن ال تزيد ساعات الطالب عن  119الجامعي بـ مساق ع أ 
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لمساق  )وتكون آلية التدريس ( ساعات معتمدة يختار الطالب مساقاً واحداً من كل من المجموعات اآلتية9يخصص لها )المتطلبات االختيارية :  .2

 :بالتعلم الوجاهي، ومساق آخر بالتعلم المدمج ومساق آخر بالتعلم االلكتروني الكامل عن بعد(

 

اقسرمز الم  المساق 
الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق

 المجموعة األولى: المعارف اإلنسانية                                   

200ع   - - 3 3 تذوق النص األدبي 

310ع أ   - - 3 3 القضية الفلسطينية   

115ع أ   - - 3 3 اإلسالم والقضايا المعاصرة  

116ع أ   - - 3 3 النظام االقتصادي  في االسالم 

121ع أ   - - 3 3 مبادئ في علم االجتماع )لغير طلبة اللغة اإلنجليزية( 

126ع أ  طلبة التمريض والقبالة(مبادئ في علم النفس )لغير    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   - - 3 3 حقوق اإلنسان 

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   - - 3 3 حماية البيئة )لغير طلبة علوم البيئة( 

102مك   - - 3 3 مقدمة في الطاقة المتجددة )لغير طلبة الهندسة الميكانيكية( 
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211مك  السيارات )لغير طلبة الهندسة الميكانيكية(مقدمة في ميكانيك    3 3 - - 

191كم   - - 3 3 مقدمة في تكنولوجيا النانو 

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

 وتكنولوجيا الغذاء( 
3 3 

- - 

200حي   - - 3 3 حيوانات المزرعة و منتجاتها  

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

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

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

 طب األسنان المساندة(
3 3 

- - 

104ص ع   
صحة وتغذية المجتمع )لغير طلبة الطب والتمريض 

 والقبالة( 
3 3 

- - 

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

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

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

 االنجليزية (
3 3 

- - 

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

100تو   - - 3 3 االعاقة والمجتمع )لغير طلبة قسم علوم التأهيل( 
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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  اإلنسان عمليفسيولوجيا   أ او متزامن230ط  1 - 1   التعلم المدمج 

311ص ع   - - 2 2 إحصاء حيوي 
التعلم االلكتروني 

 الكامل عن بعد

391سط   - - 1 1 أخالقيات المهن الطبية التطبيقية 
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  أو متزامن 491طم  2 - 2 مشروع بحث   التعلم المدمج 

   6 18 24 المجمـــــوع
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 ساعة معتمدة( 89)ج( متطلبات القســــم )بواقع  

 

 ( ساعات معتمدة موزعة على النحو التالي:7وبواقع ) العلوم واآلدابمتطلبــات قسم إجبارية من كلية  .1

 

 آلية التدريس المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

231ت ح  103ت ح  - 3 3 دقيقة عامه احياء   التعلم المدمج 

233ت ح  او متزامن 231ت ح  1 - 1 احياء دقيقة عامه عملي   التعلم المدمج 

262ك  103، ك  103ت ح  - 3 3 كيمياء حيوية   التعلم االلكتروني الكامل عن بعد 

   1 6 7 المجمـــــوع

 

 ( ساعات معتمدة موزعة على النحو التالي:12متطلبــات قسم إجبارية من كلية الطب وبواقع )

 المساق اقسرمز الم
الساعات 

 المعتمدة
 آلية التدريس المتطلبات السابقة عملي نظري

 202طم

 

 الطبيةعلم االمراض لطلبه العلوم 

 المخبرية

ب230ط   ،218ع ط  - 3 3  التعلم المدمج 

ب230ط  1 2 3 (1علوم االعصاب ) 226عط   التعلم المدمج 

 التعلم المدمج طم202 - 3 3 علم االدوية 255ط 

 التعلم المدمج طم202 - 3 3 فيسيولوجيا االمراض 372ط 

   1 11 12 المجمـــــوع
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 ( ساعات معتمدة موزعة على النحو التالي:70وبواقع ) الطبية المساندةعلوم المتطلبــات القسم اإلجبارية من كلية العلوم الطبية التطبيقية / قسم 
 

 المساق    
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلبات السابقة عملي نظري

المتطلبات 

 المتزامنة
 آلية التدريس

 التعلم المدمج  -- - 2 2 مقدمة في تكنولوجيا التخدير 104تخ 

 التعلم الوجاهي 104تخ  - 2 - 1 مقدمة في تكنولوجيا التخدير عملي 106تخ 

 التعلم الوجاهي -- 104تخ  - 3 3 أساسيات الفحص قبل العمليات 211تخ 

 التعلم الوجاهي 211تخ  106تخ  2 - 1 عمليأساسيات الفحص قبل العمليات  213تخ 

 التعلم المدمج -- 104تخ  - 3 3 (1معدات التخدير )   232تخ 

 التعلم الوجاهي 232تخ  106تخ  2 - 1 ( عملي1معدات التخدير ) 234تخ 

 التعلم الوجاهي -- 211تخ  - 3 3 إجراءات و تقنيات الفحص التخديري 214تخ 

 التعلم الوجاهي 214تخ  213تخ  2 - 1 تقنيات الفحص التخديري عمليإجراءات و  216تخ 

 التعلم الوجاهي -- 341، تخ 331تخ  - 3 3 التحضير للعمليات الجراحية العامة  322تخ 

 التعلم الوجاهي 322تخ  333تخ  3 - 1 التحضير للعمليات الجراحية العامة عملي 324تخ 

 التعلم الوجاهي -- 381، تخ 331تخ  - 1 1 الجراحيةالتخدير للعمليات   326تخ 

 التعلم الوجاهي -- 232تخ  - 3 3 (2معدات التخدير ) 331تخ 

 التعلم الوجاهي 331تخ  234تخ  2 -- 1 عملي (2معدات التخدير )  333تخ 

 التعلم الوجاهي  331تخ  - 3 3 التنفس الصناعي  334تخ 

 التعلم الوجاهي -- 255، ط 372ط  - 3 3 مشاكل طبية و حلولها  341تخ 

 التعلم الوجاهي -- 341، تخ 331تخ  - 3 3 العناية الحثيثة 342تخ 

 التعلم الوجاهي 342تخ  341تخ  ،333تخ  3 -- 1 العناية الحثيثة عملي  344تخ 

 التعلم الوجاهي -- 232تخ ،  216تخ  8 -- 3 (1التدريب السريري ) 351تخ 

 التعلم الوجاهي 342تخ  351تخ  8 - 3 (2سريري )تدريب  352تخ 

 التعلم المدمج -- 255ط  - 3 3 علم أدوية التخدير 361تخ 

 التعلم الوجاهي -- 361تخ  - 3 3 أدوية متقدمة في لتقنية التخدير  362تخ 
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 تكنولوجيا التخدير خطة البكالوريوس في  

 

 التعلم الوجاهي -- 232، تخ  214تخ  -- 3 3 التخدير الموضعي 381تخ 

 441تخ 
 - 3 3 للحاالت الطارئةالتخدير 

، 342، تخ  331تخ 

 362، تخ  341تخ
 التعلم الوجاهي --

 -- 3 3 معالجة وتقييم االلم بعد العملية 423تخ 
، 341، تخ 362تخ 

 322تخ 
 التعلم الوجاهي --

 التعلم الوجاهي  352تخ  16 - 4 (3التدريب السريري ) 453تخ 

 التعلم الوجاهي -- 453تخ  16 -- 4 (4تدريب سريري ) 454تخ 

 التعلم الوجاهي -- 362، تخ 331تخ  - 3 3 تقنيات متقدمة بالتخدير   471تخ 

 التعلم الوجاهي 471تخ  333تخ  3 - 1 تقنيات متقدمة بالتخدير عملي 473تخ 
 التعلم الوجاهي -- 342تخ  - 3 3 إشراف ومراقبة المرضى متقدم   472تخ 

    67 48 70 المجمـــــوع
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 تكنولوجيا التخدير خطة البكالوريوس في  

 

 البرنامج االسترشادي

 

 السنة األولى

 الفصل الثاني الفصل األول

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعا

ت 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
المتطل

ب 

 السابق

المتطلب 

 المتزامن

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

المتطلب  األسبوعية

 السابق

المتطلب 

المتزام

 محاضرة مختبر محاضرة ن
مخت

 بر

 103ت ح
)التعلم بيولوجيا عامة

 الوجاهي(
129ع أ  -- -- -- 3 3  

التعلم ) المهارات العامة

االلكتروني الكامل عن 

 (بعد

112ل غ  -- 2 2   

 107ت ح
  بيولوجيا عامة عملي

 )التعلم المدمج(
1 -- 2 

ت ح 

103 

أو 

 متزامن

 104تخ  --
مقدمة في تكنولوجيا 

 )التعلم المدمج( التخدير
2 2 -- --  

110ع أ   

 المسؤولية المجتمعية

التعلم االلكتروني )

(الكامل عن بعد    

 100ع ع  -- -- 1 2 3
)التعلم  علوم عسكرية

 المدمج(
3 3 -- -- -- 

 101ع 
)التعلم  لغة عربية

 المدمج(
218عط  -- -- -- 3 3  

)التعلم   تشريح وأنسجة

 المدمج(
3 2 2 

، 103ت ح 

107ت ح   
 

 103ك 
)التعلم  كيمياء عامة

 الوجاهي(
 أ 230ط  -- -- -- 3 3

 فسيولوجيا األنسان

 )التعلم المدمج(
3 3 -- 

،103ت ح   

او  218عط

 متزامن

 

 107ك 
 كيمياء عامة عملي

 )التعلم المدمج(
1 -- 2 

 103ك 

أو 

 متزامن

 ب 230ط  --
فسيولوجيا األنسان 

 )التعلم المدمج( عملي
 أ230ط   107تخ  2 -- 1

ل غ 

112 

 لغة انجليزية 

)التعلم المدمج( 2  
3 3 -- 

النجاح في 

 099ل غ

او اجتياز 

امتحان 

المستوى 

بعالمة 

50%  

119ع أ  --  

التعلم ) الريادة واإلبداع

االلكتروني الكامل عن 

 (بعد

2 2 -- -- -- 

106تخ          

مقدمة في تكنولوجيا 

)التعلم عملي التخدير

  الوجاهي(

 104تخ  -- 2 -- 1
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 تكنولوجيا التخدير خطة 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

ت ح 

231 

 أحياء  دقيقة عامة

 )التعلم المدمج(
103تح  -- 3 3  372ط   

 فيسيولوجيا االمراض

 )التعلم المدمج(
  طم202 -- 3 3

ت ح 

233 

أحياء دقيقة عامة 

)التعلم  عملي

 المدمج(

107تح  3 -- 1 231ت ح    255ط  
)التعلم  علم االدوية

 المدمج(
  طم202 -- 3 3

 262ك 

 كيمياء حيوية

التعلم االلكتروني )

 (الكامل عن بعد

3 3 -- 
  103تح 

 103ك 
 232تخ 

 (1معدات التخدير )

 )التعلم المدمج(
  104تخ  -- 3 3

 202طم

علم االمراض 

لطلبه العلوم الطبيه 

)التعلم  المخبريه

 المدمج(

3 3 -- 
 ، 218عط  

 ب230ط 
 234تخ  

 (1معدات التخدير )

 )التعلم الوجاهي(عملي
 232تخ  106تخ  3 -- 1

 226عط 
 علوم األعصاب 

 1)التعلم المدمج(
 214تخ   ب 230ط  2 2 3

إجراءات و تقنيات 

الفحص التخديري 

 )التعلم الوجاهي(

 -- 211تخ  -- 3 3

 211تخ 

أساسيات الفحص 

)التعلم قبل العمليات

 الوجاهي(

 216تخ   104تح  -- 3 3

إجراءات و تقنيات 

الفحص التخديري 

 )التعلم الوجاهي(عملي

 214تخ  213تخ  3 -- 1

 214تح 

أساسيات الفحص 

قبل العمليات 

)التعلم عملي

 الوجاهي(

 391سط  211تح  106تح  3 -- 1

أخالقيات المهن الطبية 

التعلم ) التطبيقية

االلكتروني الكامل عن 

 (بعد

1 1 --  -- 

        
 متطلب جامعة اختياري

 المدمج()التعلم 
3 3 --   

   6 16 18 المجموع   8 14 17 المجموع

   6 14 17 المجموع   5 15 17 المجموع
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 تكنولوجيا التخدير خطة البكالوريوس في  
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 تكنولوجيا التخدير خطة 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

المتطلب  الساعات األسبوعية

 السابق

المتطلب 

 المتزامن
 مختبر محاضرة مختبر محاضرة

 361تخ 
 علم أدوية التخدير

 )التعلم المدمج(
 362تخ   255ط  -- 3 3

أدوية متقدمة في 

لتقنية 

)التعلم التخدير

 الوجاهي(

  361تخ  -- 3 3

 331تخ 
 (2معدات التخدير )

 )التعلم الوجاهي(
 342تخ   232تخ  -- 3 3

العناية 

)التعلم الحثيثة

 الوجاهي(

3 3 -- 
 331تخ 

 341تخ 
 

 333تخ 
( 2معدات التخدير )

)التعلم عملي

 الوجاهي(

1 -- 3 
 234تخ 

 
 344تخ  331تخ 

العناية الحثيثة 

)التعلم عملي

 الوجاهي(

1 -- 3 
 331تخ 

 341تخ 
 342تخ 

 381تخ 
التخدير 

)التعلم الموضعي

 الوجاهي(

3 3 -- 
 214تخ 

 232تخ 
 334تخ  

التنفس الصناعي 

 -- 331 تخ -- 3 3 )التعلم الوجاهي(

 351تخ 
 (1تدريب سريري )

 )التعلم الوجاهي(
3 -- 8 

 216تخ 

 232تخ 
 352تخ  --

تدريب سريري 

)التعلم  (2)

 الوجاهي(

  351تخ  8 -- 3

 341تخ 
مشاكل طبية و 

)التعلم  حلولها

 الوجاهي(

3 3 -- 
 255ط 

  372ط
 322تخ  

التحضير للعمليات 

الجراحية 

)التعلم العامة

 الوجاهي(

3 3 -- 
 331تخ 

 341تخ 
-- 

 311ص.ع 
 االحصاء الحيوي

التعلم االلكتروني )

 (الكامل عن بعد

 324تخ    -- 2 2

التحضير للعمليات 

 الجراحية العامة

)التعلم عملي

 الوجاهي(

 322تخ  333تخ  3 -- 1

 326تخ        
التخدير للعمليات 

)التعلم الجراحية

 الوجاهي(

1 1 -- 
 331تخ 

 381تخ 
 

   14 13 18 المجموع   11 14 18 المجموع
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 تكنولوجيا التخدير خطة البكالوريوس في  
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 تكنولوجيا التخدير خطة البكالوريوس في  

 

 

 

 السنة الرابعة

 الفصل الثاني الفصل األول

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
المتطلب 

 السابق

المتطلب 

 المتزامن

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 السابق

المتطلب 

 المتزامن
 مختبر محاضرة مختبر محاضرة

 441تخ 
التخدير للحاالت 

)التعلم الطارئة

 الوجاهي(

3 3 -- 

  331تخ 

 342تخ 

 341تخ 

 362تخ 

 472تخ  

إشراف ومراقبة 

المرضى متقدم 

 )التعلم الوجاهي(
  342تخ  -- 3 3

 423تخ 
معالجة وتقييم االلم 

)التعلم بعد العملية

 الوجاهي(

3 3 -- 
  322تخ 

 341تخ 

 362تخ 

 454تخ  
التدريب السريري 

(4) 
 -- 453تخ  16 -- 4

 453تخ 
التدريب السريري 

)التعلم  (3)

 الوجاهي(

  -- 352تخ  16 -- 4
متطلب جامعة 

)التعلم  اختياري

 (الوجاهي

3 3 -- --  

 471تخ 

تقنيات متقدمة 

)التعلم بالتخدير

 الوجاهي(
3 3 -- 

 331تخ 

 362تخ 
  

متطلب جامعة 

التعلم ) اختياري

االلكتروني الكامل 

 (عدعن ب

3 3 -- --  

 473تخ 

تقنيات متقدمة 

 بالتخدير

)التعلم عملي

 الوجاهي(

493طم   333تخ  3 -- 1  
 مشروع بحث

 )التعلم المدمج(
491طم  2 -- 2   

491طم   

 طرق بحث علمي

التعلم االلكتروني )

 (الكامل عن بعد

 491س م   311ص ع  - 1 1

اإلدارة وضبط 

العلوم الجودة في 

 الطبية التطبيقية

التعلم االلكتروني )

 (الكامل عن بعد

3 3 --   

 18 14 18 المجموع  19 10 15 المجموع
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 تكنولوجيا التخدير خطة البكالوريوس في  

 

 

 

 

 وصف المساقات
 

 (: ال يوجدساعة معتمدة( )المتطلب المتزامن 2مقدمة في تكنولوجيا التخدير  ) 104تخ 
االخرى، و مقدمة عن أساسيات و نظريات العمل في بيئة غيرفة العمليات، و التعرف على االجهزة و المعدات  مقدمة حول وظيفة فني التخدير و ارتباطه بالكوادر الصحية

 الالزمة للتخدير

 

 ( 104تخ   :المتزامن ساعة معتمدة( )المتطلب 1) مقدمة في تكنولوجيا التخدير عملي 106تخ 
و غرف العمليات و كيفية اخذ التاريخ المرضي للمريض، و كيفية االعتناء بالمرضى ، وكيفية االعتناء بأجهزة  التعامل المباشر مع المعدات الالزمة للتخدير و بيئة التخدير

 .التخدير

 

 (104 تخ ساعة معتمدة( )المتطلب السابق:  3) أساسيات الفحص قبل العمليات 211 تخ  
،تدوين الحاالت التي تكون العملية له ضرورية ، فحص طبيعة صحة المريض بشكل عام، يوفر المساق المعرفة الالزمة لفحص المريض قبل دخوله الى غرفة العمليات 

ليمات الالزمة للعملية، تهيئة المريض و الكشف عن المشاكل التي قد تحدث في أثناء او بعد العملية، تحديد مخاطر العملية ، وضع خطة لرعاية المريض و إعطائه التع

 تقليل من نوبات القلق، التقليل من التكاليف، زيادة في رضاء المرضى.مساعدته في تقليل االلم بعد العملية ، 

 

 (106تخ  المتطلب السابق: ) (211اعة معتمدة( )المتطلب المتزامن: تخ س 1) أساسيات الفحص قبل العمليات عملي 213تخ 
و اتقان هذه المهارات، و التركيز على تدوين معلومات المريض و اخذ  ايصال المهارات الالزمة لعمل الفحوصات الالزمة قبل دخول غرفة العملياتالمساق سيركز على 

 التاريخ المرضي ، التدريب سينعقد ببيئة حقيقية تحاكي ما يمكن ان يمر به الطالب عن طريق دمى تفاعلية.

 

 (104تخ  :ساعة معتمدة( )المتطلب السابق 3)( 1معدات التخدير )  232تخ  
الى بعض االجهزة و االدوات المعدات و االدوات و االجهزة الالزمة في عملية التخدير، ومن اهم المواضيع، االت التخدير، ادوات التهوية وكيفية تحضيرها، باالضافة 

از في المستشفيات، التهوية االسصطناعية ، اجهزة االمتصاص و أجهزة االكسجين، كيفية اعداد هذه االجهزة و معايرتها وخطوط تغذية الغالثانوية منها: اسطوانات الغاز 

 و فحص االمان.

 

 (106تخ  )المتطلب السابق: (232تخ : ساعة معتمدة( )المتطلب المتزامن 1) ( عملي1معدات التخدير ) 234تخ 
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 تكنولوجيا التخدير خطة البكالوريوس في  

 

تهيئة الطالب نفسيا و ذهنيا و التعليم المساق سيوفر المهارات الالزمة للتعامل مع المعدات واالدوات التي غطت بالمساق النظري، اعطاء التعليمات الالزمة للمختبر و 

 الب عن طريق دمى تفاعلية.التدريب سينعقد ببيئة حقيقية تحاكي ما يمكن ان يمر به الطالمتفاعل لألجهزة الرئيسية في تكنولوجيا التخدير 

 

 

 

 (211تخ  المتطلب السابق:) ساعة معتمدة( 3) إجراءات و تقنيات الفحص التخديري 214تخ 
العملية، اساليب الفحص بطريقة تفاعلية، وتدريب الطلبة على تقييم المريض قبل و بعد مراجعة حول التقنيات االساسية التي اخذها الطالب في مساقات سابقة مع التعمق في 

 واالدوية العقاقير التي ياخذها المريض من مسكنات ، و االساليب ) االستنشاق و المضخات ( و حاالت الطوارئ.

 

 (213تخ  المتطلب السابق:) (214تخ : المتطلب المتزامن( )ساعة معتمدة 1)عملي   إجراءات و تقنيات الفحص التخديري 216تخ 
 نظري، التدريب سيكون كسيناريوهات تحاكي واقع العمل مع دمى تفاعلية.التي تم مناقشتها في المساق الالمهارات العملية المتعلقة باساليب الفحص 

 

  (255ط ساعة معتمدة( )المتطلب السابق:  3) علم أدوية التخدير  361تخ 
الدوتئية و اليناميكيات الدوائية ، و المجموعات المختلفة من أدوية التخدير والية عملها و اثارها الجانبية و إدارة الدواء االساسيات المتعلقة بأدوية التخدير، تحديد الحركة 

 ، و االدوية المعطاة قبل و بعد الجراحة.

 

 ( 232تخ : سابقساعة معتمدة( )المتطلب ال 3) ( 2معدات التخدير ) 331تخ 
للحاالت التخدير المعقدة، من المواضيع: تكنولوجيا الرعاية، المراقبة، جهاز التخثر نظريات و المبادئ للمعدات التخدير المتقدمة تستعمل  التعليمات و المهارات الالزمة في

وغيرها من  للقلب، اجهزة تنظيم ضربات القلب، و اجهزة صانع الخطى VADالدموي، جهاز حفظ الخاليا، و التقطير و التحليل السريع، و تقييم العضالت و اجهزة 

 االجهزة.

 (331: تخ المتطلب المتزامن) (234)المتطلب السابق: تخ  ساعة معتمدة( 1) ( عملي2معدات التخدير ) 333تخ 
يا و ذهنيا و التعليم طالب نفسالمساق سيوفر المهارات الالزمة للتعامل مع المعدات واالدوات التي غطت بالمساق النظري، اعطاء التعليمات الالزمة للمختبر و تهيئة ال

 التدريب سينعقد ببيئة حقيقية تحاكي ما يمكن ان يمر به الطالب عن طريق دمى تفاعلية.المتفاعل لألجهزة الرئيسية في تكنولوجيا التخدير 

 

 (214، تخ 232)المتطلب السابق: تخ  ساعة معتمدة( 3) التخدير الموضعي  381تخ 
و المفاهيم و القواعد المتبعة في التخدير الموضعي و استخدام االدوية باالضافة الى إدارة المعدات و االدوات الالزمة للتخدير و  المعرفة االساسية بالتخدير الموضعي.

 عملية التحضير للعملية التي تحتاج الى تخدير موضعي.

 

 (232، تخ 216تخ المتطلب السابق: )ساعة معتمدة(  3) ( 1تدريب سريري ) 351تخ 
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، و يتوقع من الطالب تقديم اساسيات غرف العملياتوالمستشفيات، باالضافة الى التدريب في  العيادات المرضى في المباشر مع من خالل التفاعل السريرية المهارات تنمية

  العمل في مجال التخدير مع ادنى المساعدات من المدربين.

 (255، ط 372ط ساعة معتمدة( )المتطلب السابق:  3) مشاكل طبية و حلولها 341تخ 
حاالت الطارئة بتعمق و كيفية التعامل يوفر المساق مختلف المشاكل الطبية و كيفية التعامل معها و تنظيمها و إدارتها، وربطها مع تكنولوجيا التخدير باي ناحية. و مناقشة ال

 و الحرائق في غرف العمليات ، و إنعاش المرضى بعد الصدمة، و سمية التخدير الموضعي. معها بمختلف الخوارزميات، و ارتفاع الحرارة الخبيث ،

 

 (361تخ ساعة معتمدة( )المتطلب السابق:  3) أدوية متقدمة لتقنية التخدير  362تخ 
عوامل التخدير، االدوية الثانوية و ان. بعض المواض  يع: المعرفة في أدوية التخدير المتخص  ص  ة و اس  تخداماتهم، و مبادئ علم االدوية بش  كل تفص  يلي كما تطبق في الميد

 تفاعالت االدوية.

 

 (341، تخ 331تخ ساعة معتمدة( )المتطلب السابق:  3) العناية الحثيثة 342تخ 
 تحديد بعض الحاالت التي تحتاج العناية الحثيثة.المعرفة االساسية في العناية الحثيثة و المركزة من محتويات و االفراد و و الظروف المتعلقة بوحدة العناية الحثيثة، و 

 

 (342المتطلب المتزامن: تخ ) (341، تخ 333تخ ساعة معتمدة( )المتطلب السابق:  1) العناية الحثيثة عملي 344تخ 
 المساق سيوفر المهارات الالزمة في معرفة و تدبر الحاالت الطارئة التي تهدد الحياة بشكل متطور و متقدم.

 

 (331 تخساعة معتمدة( )المتطلب السابق:  3) التنفس االصطناعي 334تخ 
ي ظروف القلق الفوري، أساسيات في التنفس االصطناعي من ناحية الخطوات الالزمة في عالج مختلف المجاري التنفسية في حاالتها المزمنة و الحادة، أسس التصرف ف

س االصطناعي و رعاية المرضى الخاضعين للتنفس االصطناعي المزمن، معرفة طرق حديثة في التنفس االصطناعي و أسباب حدول فشل في عملية التنفس ، و انواع التنف

 و غيرها من المواضيع.

 

 (351)المتطلب السابق: تخ ساعة معتمدة(  3(  )2تدريب سريري ) 352تخ 
 المسكنات المخدرة في مختلف العيادات و المستشفيات.(، بحيث الطلبة سيتعرضون لتنظيم المرضى تحت 1تكملة عن التدريب السريري )

 

 (341، تخ 331تخ المتطلب السابق: )ساعة معتمدة(  3)   التحضير للعمليات الجراحية العامة 322تخ 
تخصيص للحاالت الحرجة و المرضى و تطبيق التخدير العام و المسكن في مختلف الحاالت المرضية. و يناقش المساق التفاصيل لتجهيز المرضى لغرف الجراحة العامة 

 الحالت الخاصة

 

 (322تخ : ( )المتطلب المتزامن333تخ : سابقساعة معتمدة( )المتطلب ال 1) التحضيرات للعمليات الجراحية العامة عملي  324تخ 
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و صقلها مع المهارات االخرى التي تعلمها في مختلف المساقات،  التي تعلمها في المساق النظري سيناريوهات واقعية و هذا المساق العملي سيوفر للطالب مناقشة المهارات

 وتفاعل الطالب بمختلف الحاالت المرضية في التدريب السريري التي تتعلق بالتخدير العام و المسكن.

 

 (381، تخ 331تخ ساعة معتمدة( )المتطلب السابق:  1) التخدير للعمليات الجراحية 326تخ 
 في الحاالت المتنقلة و دور فني التخدير في مثل هذه االماكن مع مختلف الحاالت المرضية.مناقشة تطبيقات تكنولوجيا التخدير 

 

 (362، تخ 341، تخ 342، تخ 331تخ ساعة معتمدة( )المتطلب السابق:  3التخدير للحاالت الطارئة)  441تخ  
 العمليات الجراحية الطارئة وكيفية التعامل مع هذه الحاالت في قسم التخدير، باالضافة الى التخدير الطارئ لبعض المرضى.يطرح المساق التخدير للمرضى الذين يتلقون 

 

 (322، تخ 341، تخ  362تخ : سابقساعة معتمدة( )المتطلب ال 3معالجة وتقييم االلم بعد العملية )  423تخ 
 بعد العمليات الجراحية الصغرى و الكبرى لتخفيف االلم . تعلم االستراتيجيات و انواع االدوية التي تعطى

 

 (352تخ : سابقساعة معتمدة( )المتطلب ال 4( ) 3تدريب سريري ) 453تخ 
لمرضى، و إعطاء النواع من اتطوير المعرفة و اكتساب الخبرة من قبل خبراء تخدير في مختلف الحاالت المعقدة التي تتعلق بتخدير االعصاب و القلب، واالهتمام بهذه ا

 عن طريق معدات رقابة متطورة.الدعم التخديري للمرضى وحل المشاكل 

 

 ( 331، تخ  362تخ ساعة معتمدة( )المتطلب السابق:  3)  تقنيات متقدمة بالتخدير 471تخ 
 مناقشة التقنيات المتقدمة المستخدمة في التخدير في مختلف الحاالت المرضية المعقدة و الكبرى.

 

 (333)المتطلب السابق: تخ ( 471)المتطلب المتزامن: تخ  ساعة معتمدة( 1) تقنيات متقدمة بالتخدير عملي 473تخ 
 على مختلف السيناريوهات.تدريب الطلبة على مختلف المهارات و االساليب و التقنيات المتعلفة بالتخدير من خالل محاكاة واقعة على دمى تفاعلية 

  

 (342تخ  :)المتطلب السابق  ساعة معتمدة( 3) المرضى متقدمإشراف ومراقبة  472تخ 
تخطيط القلب، أجهزة مراقبة االكسجين وظائف و الية عمل اجهزة المراقبة  المتقدمة باشكالها في إدارة التخدير. و االهتمام باجهزة المراقبة الرئيسية مثل ضغط الدم، أجهزة 

 وأجهزة مراقبة االوعية الدموية وغيرها من المعدات. وتهيئة الطالب على تجهيز هذه االجهزة او المساهمة في تجهيزها.و الغازات، و مراقبة االعصاب و العضالت، 

 

 (453تخ معتمدة( )المتطلب السابق:  ساعة 4(  )4تدريب سريري ) 454تخ 
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طوير مهارات تخدير االطفال و التخدير الموضعي لدي الطالب في مختلف غرف في بيئة المتنقلة كاالسعافات، و تتطوير المعرفة و اكتساب الخبرة من قبل خبراء تخدير 

 العمليات.

 

  


