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 األكادًٍَ انثشَايحًَىرج وصف 

 (األكادًٍَ()يشاخؼح انثشَايح انؼانٍ )يشاخؼح أداء يؤسساخ انتؼهُى 

 وصف انثشَايح األكادًٍَ 

ختريج مالكات تقنية حتمل شهادة )الدبلوم التقين (بعنوان )ممرض تقين( قادرة على القيام ابدلهام التمريض اليت يتطلبها عالج 
 أبشراف الطبيب يف الردىات ادلريض والعناية بو

 

 خبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌزّش٠غرم١ٕبد ا اٌمسُ اٌدبِؼٟ / اٌّشوض  .2

 WHO اسُ اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ  .3

 دثٍَٛ رمٕٟ اسُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

 سٕٛٞ إٌظبَ اٌذساسٟ   .5

 WHO اٌّؼزّذ   ثشٔبِح االػزّبد .6

 ػذَ اسز١ؼبة سٛق اٌؼًّ ٌٍخش٠د١ٓ شٜ اٌّؤثشاد اٌخبسخ١خ األخ .7

 9/12222/ ربس٠خ إػذاد اٌٛطف  .8

  أ٘ذاف اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ .9

٠ٙذف اٌٝ رخش٠ح ِالوبد رم١ٕخ لبدسح ػٍٝ اٌم١بَ ثبٌّٙبَ اٌزّش٠ؼ١خ اٌزٟ ٠زطٍجٙب ػالج اٌّش٠غ ٚاٌؼٕب٠خ ثٗ 

 ثأششاف اٌطج١ت فٟ اٌشد٘بد
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 ائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ٚؽش  .10

 ٚاٌفُٙ  اٌّؼشفخ-أ

 ٚدساسخ االِشاع إٌفس١خ ػٝ اٌزغز٠خ اٌد١ذح ِٚسججبد االِشاع ل١بط اٌؼالِبد اٌس٠ٛ١خ ٚاٌزؼشف-1أ

 اٌزؼشف ػٍٝ اػؼبء اٌدسُ ٚاٌّىٛٔبرٗ ٚاالِشاع اٌجبؽ١ٕخ اٌزٟ رظ١جخ ٚأٛاع االد٠ٚخ اٌّمذِخ-2أ

 ٚاٌزشف ػٍٝ اٌسٍٛن إٌّٟٙ اٌد١ذ ٚاسزخذاَ اٌسبسجخ اٌطشق اٌؼ١ٍّخ  فٟ اٌذساسخ -3أ

 اٌشػب٠خ اٌظس١خ ٌٍّشػٝ ٚو١ف١خ اٌؼٕب٠خ ثبالؽفبي-4أ

 ٚاٌزؼشف ػٍٝ ٚظبئف اػؼبء اٌدسُ اٌزؼشف ػٍٝ اٌدٙبص االٔثٛٞ ٚاالِشاع اٌزٟ رظ١جخ -5أ

 اٌزؼشف ػٍٝ زمٛق االٔسبْ ٚاٌذ٠ّمشاؽ١خ -6أ

 اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع  اٌّٙبساد-ة 

 خ اٌمذسح اٌدسذ٠خ ٚإٌفس١ٗ ػٍٝ اداء اٌؼًٌّ - 1ة 

 ٌذ٠ٗ زت ٌّسبػذح االخش٠ٓ ٚاٌزخف١ف ِٓ االُِٙ – 2ة 

       - 3ة 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِثال"(data show)ِسبػشاد ٔظش٠خ ٚاسزخذاَ اٌطشق اٌؼ١ٍّخ اٌسذ٠ثخ فٟ ػشع اٌّسبػشاد )-1

 ِسبػشاد داخً اٌّخزجشاد اٌؼ١ٍّخ-2

 ٍّٟ فٟ اٌّسزشف١بدرذس٠ت ػ-3

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اِزسبْ ٔظشٞ فٟ االٚساق-1

 اِزسبْ ػٍّٟ فٟ اٌّخزجشاد)ردبسة ,سست دَ ,صسق اثش(-2

 اسئٍخ شف١ٙخ-3

 ٚاإلخبثخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌطبٌت data show)ػشع ّٔبرج فٟ )-4

 اٌزفى١ش ِٙبساد-ج

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -1ج         

 اٌسٍمبد اٌذساس١خ-2ج

 دي االدٚاسرجب-3ج

 -4ج   

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اسئٍخ ِجبششح-

 رٛص٠غ اٌطٍجخ ػٍٝ ِدب١ِغ ٌّٕبلشخ ِٛػٛع ِؼ١ٓ -

 ٔمً ٚالغ اٌّسبػشح ِٓ اٌدبٔت إٌظشٞ اٌٝ اٌؼٍّٟ)ػٓ ؽش٠ك رّث١ً اٌّسبػشٖ ػ١ٍّب"ِٓ لجً اٌطٍجخ(-

- 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبس شفٛٞ ٚرسش٠شٞ-

 ٍخ ِجبششٖاسئاالخبثخ ػٍٝ -

 ِٕر دسخبد ٌزجبدي االدٚاس-
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رمس١ُ اٌطٍجٗ اٌٝ ِدب١ِغ ٚاٌّدّٛػخ اٌزٟ رد١ت ػٍٝ االسئٍخ اٌّطشٚزخ)شف١ٙب"اٚ رسش٠ش٠ب"(رّٕر -

 دسخبد رم١ُ اػٍٝ

 ٚػغ ِدّٛػخ اسئٍخ ٠ٚمَٛ اٌطبٌت ثبالخبثخ ػٍٝ اٞ سؤاي ٠زُ سسجخ ػشٛائ١ب"-

 

 
 

 

 .اٌشخظٟ(ألخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس ا )اٌّٙبسادٚإٌّمٌٛخ  اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 خش٠ح  اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ/اٌطجٟ -1د

 ِٙبسرٗ اٌؼب١ٌخ فٟ اداء اٌؼًّ اٌّطٍٛة-2د

 لذسرخ اٌؼب١ٌٗ ػٍٝ اٌزؼبْٚ ٚرظس١ر االخطبء-3د

 لبث١ٍزخ ػٍٝ رط٠ٛش اٞ ِٙبسح ٠زطٍجٙب اٌؼًّ اٌّٛخٛد ف١خ -4د   

 ٚاٌزؼٍُ  اٌزؼ١ٍُؽشائك          

 اٌزسبلخ اٌّسزّش ثذٚساد اٌزؼ١ٍُ اٌّسزّش ٌزط٠ٛش خجشارخ ِٚٙبسارٗ-

 ساد خذ٠ذح فٟ ػًّ خذ٠ذبرغ١١ش ِىبْ اٌؼًّ ث١ٓ فزشح ٚاخشٜ ٌىٟ ال٠ىْٛ ػٍّخ سٚر١ٕٟ ٠ٚىزست ِٙ-

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ          

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرسش٠ش٠خ-

 ٌّٛخٛدح ِٚسبٌٚخ رظس١سٙبِشالجزخ اثٕبء ػٍّخ ٌفزشح ِٓ صِٓ ٚرسد١ً االٔسشافبد ا-

رخض  اٌّؼٕٟ  ػٍٝ االشخبص اٌزٞ ٠زؼبًِ ِؼُٙ اٌشخضثٙب ِدّٛػٗ ِٓ االسئٍخ رٛص٠غ اسزّبساد -

ٚرم١١ُ ػٍّخ زست ٔظشرُٙ ٌؼٍّخ ثُ ردّغ ٘زٖ االسزّبساد)ٚثذْٚ روش اسُ ِبيءاالسزّبسح(ٚرؼغ دسخخ االخ١ش

 ١١ُ ٌخرم

 ص٠بساد ١ِذا١ٔخ ِفبخئخ  اٌٝ ِٛلغ اٌؼًّ-

 

 ١ٕخ اٌجشٔبِح ث .11

 اٌشٙبداد ٚاٌسبػبد اٌّؼزّذح .12
 اٌّسزٜٛ / اٌسٕخ

سِض اٌّمشس 

 أٚ اٌّسبق
 اٌسبػبد اٌّؼزّذح اسُ اٌّمشس أٚ اٌّسبق

  االٌٚٝ
 اساسُاخ تًشَط

8 
  

 دسخخ اٌجىبٌٛس٠ٛط 

 8 تًشَط تاغٍُ خشاحٍ   رزطٍت )ط( سبػخ ِؼزّذح 

  4 تششَح  

 3 وظائف االػعاء   

 4 َحاحُاء يدهش  

 4 كًُُاء سشَشَح  
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  2 احصاء حُاتٍ  

  3 (1تطثُماخ انحاسىب)  

  2 حمىق اَساٌ ودًَمشاغُح  

  1 انهغح االَكهُضَح   

اٌّسزٜٛ / 

 اٌسٕخ

سِض اٌّمشس 

 أٚ اٌّسبق

اٌسبػبد  اسى انًمشس أو انًساق

 اٌّؼزّذح

 

   6 تًشَط َسائُح وتىنُذ  اٌثب١ٔخ

 دسخخ اٌجىبٌٛس٠ٛط 

 )ط( سبػخ ِؼزّذح رزطٍت 

  6 تًشَط َفسُح وػمهُح  

  6 سػاَح صحُح اونُح  

 

  6 تًشَط اغفال  

  2 تغزَح ويؼاندح غزائُح  

  2 يششوع تحث  

  4 دوائُاخ  

  2 اخاللُاخ انًهُح  

  3 (2تطثُماخ انحاسىب)  
 
 
 
 
 

 اٌزخط١ؾ ٌٍزطٛس اٌشخظٟ .13

 
 اقامة دورات  تطويريةللطلبة اخلرجيني-
 
 
 
 

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزسبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚػِؼ١بس اٌمجٛي  .14

 (الوزارة حتددة الذي ادلعدل)للوزارة ادلركزي القبول
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 أُ٘ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِح .15

 موقع االلكرتوين للمعهد-
 جلان التوعية للمعهد-
 توزيع استمارة -
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 يخطػ يهاساخ انًُهح  

 اشاسج فٍ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشخاخ انتؼهى انفشدَح يٍ انثشَايح انخاظؼح نهتمُُى َشخً وظغ  

 يخشخاخ انتؼهى انًطهىتح يٍ انثشَايح   

انسُح / 

 انًستىي
 اسى انًمشس سيض انًمشس

 أساسٍ

 أو اختُاسٌ

  

 انًؼشفح وانفهى
انًهاساخ انخاصح 

 تانًىظىع
 يهاساخ انتفكُش

 انًهاساخ انؼايح وانًُمىنح

) أو( انًهاساخ األخشي 

انًتؼهمح تماتهُح انتىظُف 

 وانتطىس انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

    +    +    +      + اساسٍ اساسُاخ تًشَط  االونً

        +   +      +  اساسٍ تًشَط تاغٍُ خشاحٍ 

    +    +    +     +  اساسٍ تششَح  

   +     +    +  +     اساسٍ وظائف االػعاء 

        +   +       + اساسٍ احُاء يدهشَح  

    +    +   +      +  اساسٍ كًُُاء سشَشَح 

    +    +    +    +   اساسٍ احصاء حُاتٍ  

    +    +    +    +   اساسٍ (1تطثُماخ انحاسىب) 
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                   ػاو  انهغح االَكهُضَح  

    +   +     + +      اساسٍ حمىق اَساٌ ودًَمشاغُح  

       +     +  +     اساسٍ تًشَط َسائُح وتىنُذ  انثاَُح

    +   +     +      + اساسٍ تًشَط َفسُح وػمهُح  

       +     +   +    اساسٍ سػاَح صحُح اونُح  

        +    +   +    اساسٍ تًشَط اغفال  

    +    +    +      + اساسٍ تغزَح ويؼاندح غزائُح  

    +    +    + +      اساسٍ يششوع تحث  

    +    +    +     +  اساسٍ دوائُاخ  

    +    +    +    +   اساسٍ اخاللُاخ انًهُح  

    +    +    +    +   اساسٍ (2تطثُماخ انحاسىب)  
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                    انهغح االَكهُضَح  
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 ًىرج وصف انًمشسَ

 وصف انًمشس

 

 خبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  ؼ١ّ١ٍخاٌّؤسسخ اٌز .1

 زّش٠غاٌلسُ رم١ٕبد   اٌمسُ اٌدبِؼٟ / اٌّشوض .2

 اسبس١بد رّش٠غ اسُ / سِض اٌّمشس .3

 WHO اٌجشاِح اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

  أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ .5

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .6

 8 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .7

 9/12222/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .8

 اٌّمشس أ٘ذاف .9

 لدرة الطالب على معرفة المعلومات حول العناٌة التمرٌضٌة
 
 
 
 
 

 
 

 يشاخؼح أداء يؤسساخ انتؼهُى انؼانٍ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٍَ((

َؼشف انطانة ػهً كُفُح لُاط انؼالياخ انحُىَح ويؼشفح اوظاع انًذَش وكُفُح انؼُاَح اثُاء 

 انفحص انطثٍ وكُفُح صسق االتش وغشق انتؼمُى
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 ِخشخبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ِؼٍِٛبد ػٓ صسق االثش-1أ

 ِؼٍِٛبد ػٓ اٌؼالِبد اٌس٠ٛ١خ-2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 ١بط اٌؼالِبد اٌس٠ٛ١خل– 1ة

 اػطبء االد٠ٚخ ٚاٌذَ ٚاٌسٛائً – 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌمبء اٌّسبػشاد ٔظش٠ب"-

 ػشع االفالَ-

 إٌّبلشخ-

 

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبس شفٛٞ ٚاخزجبس رسش٠شٞ-

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ج

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘-1ج

 ٚسبئً ا٠ؼبذ-2ج

 -3ج

   -4ج

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اسئٍخ فىش٠خ-

 سسُ-

 

 

 



  
 11انصفحح 

 
  

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    
 اخزجبس شفٛٞ ٚرسش٠شٞ-

 

 

 
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 لذسرخ ػٍٝ اٌم١بَ ثبالػّبي اٌزّش٠ؼ١خ-1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 خ اٌّمشسث١ٕ .11

األسجٛ

 ع
 اٌسبػبد

ِخشخبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اسُ اٌٛزذح / اٌّسبق أٚ اٌّٛػٛع

ؽش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

1 

 ٌىً اسجٛع8

ِؼٍِٛبد ػٓ 

 صسق االثش

ِؼٍِٛبد ػٓ -

اٌؼالِبد 

 اٌس٠ٛ١خ

Nursing process, collect information of pt., 

diagnosis, Nursing intervention , planning, 

&evaluating of Nursing process. 
 ِسبػشاد

 ٔظش٠خ 

اخزجبس 

شفٛٞ 

 ٚرسش٠شٞ

2 & 

3 
ِؼٍِٛبد ػٓ  ٌىً اسجٛع8

 صسق االثش
Prepare of  pt. chart, report information in pt. 

chart , making reports of pt. discharge  of pt. 
 ِسبػشاد

 ٔظش٠خ 

اخزجبس 

شفٛٞ 

 ٚرسش٠شٞ
ِؼٍِٛبد ػٓ - ٛعٌىً اسج8 4,5

اٌؼالِبد 

 اٌس٠ٛ١خ

Prepare the equipment of physical 

examination prepare the pt.to physical ex. 

Collect the sample of urin , sputem  , fecess, 

blood ) prepare the equipment to exam 

abdominal paracentesis,  Lumber puncher. 

 ِسبػشاد

 ٔظش٠خ 

 اخزجبس

شفٛٞ 

 ٚرسش٠شٞ

ِؼٍِٛبد ػٓ  ٌىً اسجٛع8 6

 صسق االثش
Body mechanics , Body Position , the 

important of physical exersice pt. moving . 
 ِسبػشاد

 ٔظش٠خ 

اخزجبس 

شفٛٞ 

 ٚرسش٠شٞ
ِؼٍِٛبد ػٓ - ٌىً اسجٛع8 7.8

اٌؼالِبد 

 اٌس٠ٛ١خ

Unit pt. care Body hygiene , Bed making 

made the kind of bed , prepare the bed for 

operation . 

 ِسبػشاد

 ٔظش٠خ 

اخزجبس 

شفٛٞ 

 ٚرسش٠شٞ
ِؼٍِٛبد ػٓ  ٌىً اسجٛع8 9.10

 صسق االثش
Oral hygiene , care of teeth , pt. bath prepare 

the equipment , Nursing care , care of bed 

sores , & Prevention of bedsores .  

 ِسبػشاد

 ٔظش٠خ 

اخزجبس 

شفٛٞ 

 ٚرسش٠شٞ
ِؼٍِٛبد ػٓ - ٌىً اسجٛع8 11

اٌؼالِبد 

 اٌس٠ٛ١خ

Pill of fluid from chest , abdomin. 
 ِسبػشاد

 ٔظش٠خ 

اخزجبس 

شفٛٞ 

 ٚرسش٠شٞ
ِؼٍِٛبد ػٓ  ٌىً اسجٛع8 12

 صسق االثش
Kind of sterilization , surgical & medical 

sterilization , surgical equipment sterilization 

, Dressing the wound , Kindof dressing  

 ِسبػشاد

 ٔظش٠خ 

اخزجبس 

شفٛٞ 

 ٚرسش٠شٞ
ِؼٍِٛبد ػٓ - ٌىً اسجٛع8 13,14

اٌؼالِبد 

 اٌس٠ٛ١خ

Check vital signs , check body Temperalure 

by ( oral , axilla , Rectal) report Temp . in 

T.P.R shect. , check pulse & reported check 

respiration & reported , check blood prcssure 

& reported in pt. chart. 

 ِسبػشاد

 ٔظش٠خ 

اخزجبس 

شفٛٞ 

 ٚرسش٠شٞ

ِؼٍِٛبد ػٓ  ٌىً اسجٛع8 15

 صسق االثش
Administration of medication , prepare the 

equipment , giving drug by mouth . 
 ِسبػشاد

 ٔظش٠خ 

اخزجبس 

شفٛٞ 

 ٚرسش٠شٞ
ِؼٍِٛبد ػٓ - ٌىً اسجٛع8 16

اٌؼالِبد 

 اٌس٠ٛ١خ

Giviing drugs by  injection , I.M, 

I.V.,S.C.I.D 
 ِسبػشاد

 ٔظش٠خ 

اخزجبس 

شفٛٞ 

 ٚرسش٠شٞ
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .12

ِؼٍِٛبد ػٓ  ٌىً اسجٛع8 17

 صسق االثش
Cleaning the eyes & drop the durug in it . 

     =               ear        =     =        =       = 

     =                nose     =     =       =        = 

 ِسبػشاد

 ٔظش٠خ 

اخزجبس 

شفٛٞ 

 ٚرسش٠شٞ
ِؼٍِٛبد ػٓ - ٌىً اسجٛع8 18

اٌؼالِبد 

 اٌس٠ٛ١خ

Giving intravenous infusion , prepare the 

equipment , giving fluid by intravenous 

infusion , Giving blood infusion , Nursing 

inter vention . 

 ِسبػشاد

 ٔظش٠خ 

اخزجبس 

شفٛٞ 

 ٚرسش٠شٞ

ِؼٍِٛبد ػٓ  ٌىً اسجٛع8 19

 صسق االثش
C.C.U.& its equipment , kind of E.C.G. 

making E.C.G  
 ِسبػشاد

 ٔظش٠خ 

اخزجبس 

شفٛٞ 

 ٚرسش٠شٞ
ِؼٍِٛبد ػٓ - ٌىً اسجٛع8 20

اٌؼالِبد 

 اٌس٠ٛ١خ

Pt. Moniter , center moniter , D.C. shock , 

the cases that used the Moniter. 
 ِسبػشاد

 ٔظش٠خ 

اخزجبس 

شفٛٞ 

 ٚرسش٠شٞ
ِؼٍِٛبد ػٓ  ٌىً اسجٛع8 21

 صسق االثش
Resuscitation equipment . 

 ِسبػشاد

 ٔظش٠خ 

اخزجبس 

شفٛٞ 

 ٚرسش٠شٞ
ِؼٍِٛبد ػٓ - ٌىً اسجٛع8 22

اٌؼالِبد 

 اٌس٠ٛ١خ

The student see the R.C.U. & their equipment 

, Artifical respiration, Centeral venous 

pressure, Treachostomy set , E.C.G., D.C. 

shock, venous section , Thora cotomy set. 

 ِسبػشاد

 ٔظش٠خ 

اخزجبس 

شفٛٞ 

 ٚرسش٠شٞ

ِؼٍِٛبد ػٓ  ٌىً اسجٛع8 23

 صسق االثش
O2 therapy , prepare instrument, giving O2 

by oral , Tent O2 , Mask O2. 
 ِسبػشاد

 ٔظش٠خ 

اخزجبس 

شفٛٞ 

 ٚرسش٠شٞ
ِؼٍِٛبد ػٓ - ٌىً اسجٛع8 24

اٌؼالِبد 

 اٌس٠ٛ١خ

Artificial feeding  through N.G.T., prepare 

equipment , Methods , Nursing intervention, 

Gastric lavag , prepare equipment , Nursing 

care of colostomy . 

 ِسبػشاد

 ٔظش٠خ 

اخزجبس 

شفٛٞ 

 ٚرسش٠شٞ

ِؼٍِٛبد ػٓ  ٌىً اسجٛع8 25

 صسق االثش
I.C.U. & its instrument, center monitor of pt. , 

unit pt. surgical. 
 ِسبػشاد

 ٔظش٠خ 

اخزجبس 

شفٛٞ 

 ٚرسش٠شٞ
ِؼٍِٛبد ػٓ - ٌىً اسجٛع8 26

اٌؼالِبد 

 اٌس٠ٛ١خ

Catheterization , prepare equipment , Nursing 

intervention , Anemia, prepare equipment , 

Nursing care, Nursing care when remove 

bedpan.  

 ِسبػشاد

 ٔظش٠خ 

اخزجبس 

شفٛٞ 

 ٚرسش٠شٞ

ِؼٍِٛبد ػٓ  ٌىً اسجٛع8 27

 صسق االثش
pre-post operative Nursing care , prepare the 

equipment in operative room , treacostomy 

prepare equipment, Nursing care, Nursing 

care after operation . 

 ِسبػشاد

 ٔظش٠خ 

اخزجبس 

شفٛٞ 

 ٚرسش٠شٞ

28,29

 ٌىً اسجٛع8 30,

ِؼٍِٛبد ػٓ -

اٌؼالِبد 

 اٌس٠ٛ١خ

First aid , T.v. view First aid in fracture, 

Bleeding , Poiesoning , asphysia, Artificial 

respiration by month, heart massage. 

 ِسبػشاد

 ٔظش٠خ 

اخزجبس 

شفٛٞ 

 ٚرسش٠شٞ
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 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّثبي 

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِد١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 رامج خاصة ومواقع االلكرتونيةب

اٌخذِبد االخزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّثبي ِسبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .13

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ًَىرج وصف انًمشس

 

 وصف انًمشس

 

 خبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .14

  ٠غاٌزّشلسُ رم١ٕبد  اٌمسُ اٌدبِؼٟ / اٌّشوض .15

 رّش٠غ ثبؽٕٟ خشازٟ اسُ / سِض اٌّمشس .16

 انؼانٍ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٍَ((يشاخؼح أداء يؤسساخ انتؼهُى 

انتؼشف ػهً كُفُح انؼُاَح تااليشاض انثاغُُحويؼشفح ػالياتها واسثاتها ويعاػفاتها وكزنك 

 كُفُح انؼُاَح تااليشاض اندشاحُح 
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 WHO اٌجشاِح اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .17

  أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ .18

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .19

 8 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .21

 9/12222/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .21

  أ٘ذاف اٌّمشس .22

  ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ االِشاع اٌجبؽ١ٕخ ٚاٌدشاز١خ ٚازز١بخبد اٌّش٠غ

 

 ِخشخبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .23

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 اٌؼٕب٠خ ثبٌّش٠غ -1أ

 رٍج١خ ازز١بخبد اٌّش٠غ اثٕبء سلٛدح ثبٌّسزشفٝ-2أ

 اٌؼٕب٠خ اٌزّش٠ؼ١خ ٌٍّشػٝ لجً ٚثؼذ اٌؼ١ٍٍّذ اٌدشاز١خ -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 خٙضٖ اٌطج١خ اٌّخزٍفٗاٌؼًّ ػٍٝ اال– 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّسبػشاد إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّخزجشاد-

 ػشع االفالَ-

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرسش٠ش٠خ-
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 ِٙبساد اٌزفى١ش -ج

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘-1ج

 رجبدي االدٚاس-2ج

 -3ج

   -4ج

  

 ١ُ ٚاٌزؼٍُ ؽشائك اٌزؼٍ    

 اسئٍخ ِجبششح-

 رمذ٠ُ االفالَ اٌؼ١ٍّخ-

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االخبثخ ػٍٝ اسئٍخ رأخزِٓ ِدّٛػخ اسئٍخ ِٛػٛػخ رسست ػشٛائ١ب-

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرسش٠ش٠خ-

 

 
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 ذسرخ ػٍٝ اٌزؼشف ػٍٝ االِشاع اٌجبؽ١ٕخ ٚاٌدشاز١خل -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .24

 اٌسبػبد األسجٛع
ِخشخبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اسُ اٌٛزذح / اٌّسبق أٚ اٌّٛػٛع

ؽش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

1 

ساػح نكم  8

 اسثىع

ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ 

االِشاع اٌجبؽ١ٕخ 

ٚاٌدشاز١خ ٚازز١بخبد 

  اٌّش٠غ

definition of health - the basic needs of the 
patient - the reasons for non-patient comfort - = 
nursing operations - defined - stages - 
information gathering stage - the planning stage - 
the stage of implementation - the evaluation 
phase 

يحاظشاخ 

 ُحَظشَح وػًه
اختثاسشفىٌ 

 وتحشَشٌ

ساػح نكم  8  3 & 2

 اسثىع
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ 

االِشاع اٌجبؽ١ٕخ 

ٚاٌدشاز١خ ٚازز١بخبد 

  اٌّش٠غ

internally nursing care in surgically celiac disease 
- appendicitis - defined - signs and symptoms - 
nursing care before and after surgery - 
complications - and types of hernia is defined - 
signs and symptoms - nursing care before and 
after the operation. 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاسشفىٌ 

 وتحشَشٌ

ساػح نكم  8  4

 اسثىع
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ 

االِشاع اٌجبؽ١ٕخ 

ٚاٌدشاز١خ ٚازز١بخبد 

  اٌّش٠غ

nursing care of liver and gallbladder disease - 
acute and chronic inflammation of the gallbladder 
- signs and symptoms . Nursing Care - pebble 
bitterness - defined - symptoms and signs - 
nursing care before and after the operation - 
different kinds of hepatitis - nursing care. 

شاخ يحاظ

 َظشَح وػًهُح
اختثاسشفىٌ 

 وتحشَشٌ

ساػح نكم  8 5

 اسثىع
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ 

االِشاع اٌجبؽ١ٕخ 

ٚاٌدشاز١خ ٚازز١بخبد 

  اٌّش٠غ

internally nursing care in surgically endocrine 
disease - hypothyroidism - signs and symptoms - 
nursing care - diabetes - symptoms and signs - 
types - food and pharmacological treatment - 
complications. 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاسشفىٌ 

 وتحشَشٌ

ساػح نكم  8  6,7

 اسثىع
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ 

االِشاع اٌجبؽ١ٕخ 

ٚاٌدشاز١خ ٚازز١بخبد 

  اٌّش٠غ

internally nursing care in surgically joints and 
bones disease - fractures kinds - signs and 
symptoms - first aid - nursing care - amputation - 
reasons amputation - complications - nursing 
care before and after the operation. 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاسشفىٌ 

 وتحشَشٌ

ساػح نكم  8 8

 اسثىع
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ 

االِشاع اٌجبؽ١ٕخ 

از١خ ٚازز١بخبد ٚاٌدش

  اٌّش٠غ

internally nursing care in surgically urinary tract 
disease - Introduction to the urinary system - 
tests performed for the patient - the signs and 
symptoms of urinary tract - renal colic - signs and 
symptoms - nursing care - acute nephritis and 
chronic - signs and symptoms - nursing care 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاسشفىٌ 

 وتحشَشٌ

ساػح نكم  8 9

 اسثىع
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ 

االِشاع اٌجبؽ١ٕخ 

ٚاٌدشاز١خ ٚازز١بخبد 

  اٌّش٠غ

symptoms shortened overall sharp and includes: 
definition - Rating (health history - assess the 
health status of an individual) - diagnostic tests - 
nursing care - symptoms shortening college 
chronic and includes: definition - Rating (health 
history - assess the health status of an individual) 
- diagnostic tests - nursing care . 

شاخ يحاظ

 َظشَح وػًهُح
اختثاسشفىٌ 

 وتحشَشٌ

ساػح نكم  8 10

 اسثىع
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ 

االِشاع اٌجبؽ١ٕخ 

ٚاٌدشاز١خ ٚازز١بخبد 

  اٌّش٠غ

Dialysis (Dialysis): Introduction to Dialysis: 
definition - types - diseases that lead to Dialysis. 
(A) enforcement Alkhlbe: Introduction 
enforcement Alkhlbe - Definition - Objectives - 
nursing care of the patient taxable enforcement 
Alkhlbe (before - during and after the process 
enforcement Alkhlbe). - Complications that occur 
during the process of enforcement Alkhlbe and 
how to address them. 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاسشفىٌ 

 وتحشَشٌ

ساػح نكم  8 11

 اسثىع
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ 

االِشاع اٌجبؽ١ٕخ 

ٚاٌدشاز١خ ٚازز١بخبد 

 اٌّش٠غ

(b) enforcement bloody: Introduction enforcement 
bloody - Definition - Objectives - nursing care. 
When arteriovenous shunt (Canula) definition - 
types - benefits - use positions - made methods - 
control - complications - nursing care situation 
into Siding. Nursing care during the enforcement 
process and bloody while the machine is running 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاسشفىٌ 

 وتحشَشٌ
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- nursing care in a disengagement bloody 
enforcement of the patient - complications that 
occur during the bloody enforcement process - 
recommendations that are given to the patient 
after the bloody enforcement process. 

 

ساػح نكم  8 12

 اسثىع
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ 

االِشاع اٌجبؽ١ٕخ 

ٚاٌدشاز١خ ٚازز١بخبد 

  اٌّش٠غ

 occasional events and sudden blood during the 
enforcement process: 
1 - Health Aerobic 
2 - Angina 
3 - forced Pat cardiac systems 
4 - electrical fault in the device 5 - high blood 
pressure 
6 - low blood pressure 7 - explosion membrane 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاسشفىٌ 

 وتحشَشٌ

ساػح نكم  8 13

 اسثىع
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ 

االِشاع اٌجبؽ١ٕخ 

ٚاٌدشاز١خ ٚازز١بخبد 

  اٌّش٠غ

process kidney transplant - Introduction to 
process a kidney transplant - Definition - 
Objectives - nursing care - before a kidney 
transplant - nursing care for the donor to the 
College before kidney transplantation - nursing 
care for the patient after kidney transplantation - 
complications that occur after a kidney transplant 
and how to address them - care nursing. 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاسشفىٌ 

 وتحشَشٌ

ساػح نكم  8 14

 اسثىع
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ 

االِشاع اٌجبؽ١ٕخ 

ٚاٌدشاز١خ ٚازز١بخبد 

  اٌّش٠غ

internally nursing care in surgically disease blood 
and lymph glands - and types of anemia - signs 
and symptoms - Nursing Care - Leukemia and 
absorption of acute and chronic blood - signs and 
symptoms - nursing care. 
Fifteenth internally nursing care in surgically 
heart disease and blood vessels - intensive care 
for heart disease and breathing - concept - 
nursing care in intensive care units 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاسشفىٌ 

 وتحشَشٌ

ساػح نكم  8 15

 اسثىع
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ 

االِشاع اٌجبؽ١ٕخ 

ٚاٌدشاز١خ ٚازز١بخبد 

  اٌّش٠غ

internally nursing care in surgically heart disease 
and blood vessels - intensive care for heart 
disease and breathing - concept - nursing care in 
intensive care units 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاسشفىٌ 

 وتحشَشٌ

ساػح نكم  8 17&16

 اسثىع
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ 

االِشاع اٌجبؽ١ٕخ 

ٚاٌدشاز١خ ٚازز١بخبد 

  اٌّش٠غ

Congenital Heart Disease (congenital) types - 
diseases valves - nursing care before and after 
the operation - myocardial infarction - Signs and 
symptoms - nursing care - heart failure - signs 
and symptoms - nursing care. 
 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاسشفىٌ 

 وتحشَشٌ

ساػح نكم  8 18

 اسثىع
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ 

االِشاع اٌجبؽ١ٕخ 

ٚاٌدشاز١خ ٚازز١بخبد 

 اٌّش٠غ

intensive care units (Unit Internal CPR, surgical 
recovery unit, and respiratory resuscitation unit) - 
Introduction - importance - nursing care provided 
in each unit 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاسشفىٌ 

 وتحشَشٌ

ساػح نكم  8 19

 اسثىع
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ 

االِشاع اٌجبؽ١ٕخ 

ز١خ ٚازز١بخبد ٚاٌدشا

  اٌّش٠غ

revive the unit Fiqlb esoteric (CCU) defined - the 
design and components of the unit - pollution 
control unit CPR. 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاسشفىٌ 

 وتحشَشٌ

ساػح نكم  8 20

 اسثىع
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ 

االِشاع اٌجبؽ١ٕخ 

ٚاٌدشاز١خ ٚازز١بخبد 

  غاٌّش٠

ECG - types - ECG components - central patient 
monitoring system - the main parts - methods 
and work of each part and aim to use it - 
conditions that receive cardiac rehabilitation unit. 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاسشفىٌ 

 وتحشَشٌ

ساػح نكم  8 21

 اسثىع
بد ػبِخ ػٓ ِؼٍِٛ

االِشاع اٌجبؽ١ٕخ 

ٚاٌدشاز١خ ٚازز١بخبد 

  اٌّش٠غ

cardio-respiratory resuscitation and sudden 
cardiac arrest - the definition of the situation - 
how to identify them - the procedures to be 
followed in the event of a sudden stroke - the 
heart and chest massage. 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاسشفىٌ 

 وتحشَشٌ

ساػح نكم  8 22

 اسثىع
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ 

االِشاع اٌجبؽ١ٕخ 

ٚاٌدشاز١خ ٚازز١بخبد 

  اٌّش٠غ

artificial respiration - use device electric الرجة and 
end them - how to give a charge to the patient. 
Drug use - oxygen - drug use in case of 
emergency - rehabilitation of the patient after 
discharge from the recovery unit and continuous 
follow-up. 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاسشفىٌ 

 وتحشَشٌ
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .25

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّثبي 

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِد١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 ع االلكرتونيةبرامج خاصة ومواق

اٌخذِبد االخزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّثبي ِسبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .26

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

ساػح نكم  8 23,24

 اسثىع
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ 

االِشاع اٌجبؽ١ٕخ 

ٚاٌدشاز١خ ٚازز١بخبد 

  اٌّش٠غ

unit revives breathing (RCN) - Introduction and 
components of the unit - the respirator - types - 
its components. Tests to be conducted for the 
patient in cardiac recovery unit - respiratory 
failure - causes - signs - treatment - open the 
endotracheal tube in the process of opening the 
trachea. Reasons tracheal opening process - 
cases surveillance after the process of opening 
the major respiratory - newborns after a process 
of linking the esophagus and filling slot trachea. 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاسشفىٌ 

 وتحشَشٌ

ساػح نكم  8 26&25

 اسثىع
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ 

االِشاع اٌجبؽ١ٕخ 

ٚاٌدشاز١خ ٚازز١بخبد 

  اٌّش٠غ

Fifth, sixth and twenty training in the surgical 
recovery unit (ICU) - identify the design 
components of the unit - patient monitoring in the 
surgical recovery unit - clinical patient monitoring 
device with four poles - monitor the general 
situation of the patient. Laboratory tests to be 
conducted in the surgical recovery unit - open-
heart surgery - a coronary artery transplant - 
nursing care before and after the operation. 
Nursing care respiratory disease - acute 
bronchitis and chronic - asthma nursing care - 
nursing care - pneumonia - nursing care. 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاسشفىٌ 

 وتحشَشٌ

ساػح نكم  8 27

 اسثىع
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ 

االِشاع اٌجبؽ١ٕخ 

ٚاٌدشاز١خ ٚازز١بخبد 

  اٌّش٠غ

neurological training in the hallways - training to 
care for Parkinson's and training to care for 
patients fecal incontinence - training on patient 
care comatose - training to care for epilepsy. 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاسشفىٌ 

 وتحشَشٌ

ساػح نكم  8 28

 اسثىع
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ 

االِشاع اٌجبؽ١ٕخ 

ٚاٌدشاز١خ ٚازز١بخبد 

  اٌّش٠غ

training in the lobbies of ear, nose and throat and 
eye disease and nursing care of ear, nose and 
throat and eye. 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاسشفىٌ 

 وتحشَشٌ

ساػح نكم  8 30 &29

 اسثىع
ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ 

االِشاع اٌجبؽ١ٕخ 

ٚاٌدشاز١خ ٚازز١بخبد 

  اٌّش٠غ

training in dermatology lobby and lounges eyes - 
skin diseases nursing care - nursing care for the 
elderly 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاسشفىٌ 

 وتحشَشٌ
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 65 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ًَىرج وصف انًمشس

 

 وصف انًمشس

 

 خبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .27

  اٌزّش٠غلسُ اٌزم١ٕبد  اٌمسُ اٌدبِؼٟ / اٌّشوض .28

 رشش٠ر اسُ / سِض اٌّمشس .29

 WHO اٌجشاِح اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .31

  اٌّزبزخأشىبي اٌسؼٛس  .31

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .32

 4 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .33

 9/12222/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .34

 أ٘ذاف اٌّمشس .35

 التعرف على اجهزه جسم االنسان

 

 ؼح انثشَايح األكادًٍَ((يشاخؼح أداء يؤسساخ انتؼهُى انؼانٍ ))يشاخ

 يٍ خالنح َتى انتؼشف ػهً اخضاء اندسى يٍ ػظاو وػعالخ وأػصاب

 ِخشخبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .36
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ؼبء اٌدسُػِؼٍِٛبد ػٓ ا-1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌدٙبص اٌؼظّٟ ٚاٌؼؼٍٟ ٌٍدسُ – 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِسبػشاد ٔظش٠خ -

 ِسبػشاد فٟ اٌّخزجش ِٓ خالي اٌزؼشف ػٍٝ االخضاء اٌّٛخٛدح فٟ اٌّخزجش-

 ػشع االفالَ-

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 بساد شف٠ٛخ ٚرسش٠ش٠خاخزج-

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ج

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -1ج

 ٚسبئً اال٠ؼبذ-2ج

 -3ج

   -4ج

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اسئٍخ فىش٠خ-

 سسُ-

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 ا خزجبساد شف٠ٛخ ٚرسش٠ش٠خ
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 ظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛ -د 

 اسزخذاَ االٔزشٔذ ٌٍسظٛي ػٍٝ ازذس اٌّؼٍِٛبد-1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .37

 اٌسبػبد األسجٛع
ِخشخبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اسُ اٌٛزذح / اٌّسبق أٚ اٌّٛػٛع

ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

يؼهىياخ ػٍ  1

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 : Anatomical Directions اػعاء اندسى

Give altgram to the all directions of 

the human body. 

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

يؼهىياخ ػٍ  2

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 : Surface anatomy heart اػعاء اندسى

Discribe the position of the heart 

according to the chest wall and the 

number of the rib . 

يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ  3

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 : Surface Anatomy of lungs اػعاء اندسى

Discribe the position of the lungs 

according to the chest wall and the 

number of the rib . 

يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

ياخ ػٍ يؼهى

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ  4

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 : Anatomy of the abdomen surface اػعاء اندسى

We draw the regions of the 

abdominal surface according to the 

horizontally & vertically lins . 

يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ  5

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 : Anatomy of stomach اػعاء اندسى

We demonstrate the relation of the 

stomach to the other organs to the 

abdomen . 

يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ  6

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 : Anatomy of the liver & spleen اػعاء اندسى

We show them the regions of liver 

& spleen according to the sur face 

anatomy of abdomen . 

يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ  7

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 : Anatomy of Intestine اػعاء اندسى

We demonstrate the relation of the 

Intestine to the other organs to the 

abdomen . 

يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ  8

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 : Anatomy of the Appendix اػعاء اندسى

We define the region of the 

appendix at the right iliac region . 

يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

خ ػٍ يؼهىيا

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ  9

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 : Anatomy of the gall bladder اػعاء اندسى

We determine the region of gall 

bladder at the right sub – costal 

region . 

يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى
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يؼهىياخ ػٍ  10

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 We define the region of the uterus at ػعاء اندسىا

the supra – pubic region . 
يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ  11

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 : Anatomy of the skeleton اػعاء اندسى

We describe the center skeleton : 

Skull – vertebral columen & the 

peripheral . 

يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ  12

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 : Bones of the shoulder اػعاء اندسى

We show the bones of the shoulder 

on the skeleton which are the 

scapula and the clavical . 

يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

ؼهىياخ ػٍ ي

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ  13

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 : Bones of the arm اػعاء اندسى

We show the bones of the arm 

(Humarus) . 

يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ  14

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 : Bones of the forearm اػعاء اندسى

We show the bones of the forearm : 

(ulna and radius). 

يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ  15

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 : Bones of the hand اػعاء اندسى

We demonstrate the bones of the 

hand : 

(carpal bones and meta carpal and 

phalangus ). 

اخ ػٍ اػعاء يؼهىي

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ  16

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 : Bones of the pelvis اػعاء اندسى

We define the bones of the pelvis 

which are : 

(Iliac and Ischemic and sacrum). 

يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ  17

 اء اندسىاػع

يؼهىياخ ػٍ 

 : Bones of the thigh اػعاء اندسى

We demonstrate of the skeleton the 

femur bone with the lower and upper 

ends. 

يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ  18

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 : Bones of the leg اػعاء اندسى

We show the bones which are : 

(Tibia & fibula) 

And extration to the femur and the 

foot . 

يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ  19

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 : Bones of the foot اػعاء اندسى

We describe the bones which are 

:(Tarsal & metarsal & phalanges). 

يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ  20

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

يؼهىياخ ػٍ اػعاء  : Bones of the skull اػعاء اندسى

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى
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We name the numbers of the bones 

on all at surfaces of the skull . 

يؼهىياخ ػٍ  21

 ندسىاػعاء ا

يؼهىياخ ػٍ 

 : Bones of vertebral column اػعاء اندسى

We show the student the types of the 

vertebrae column and there numbers  

يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ  22

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 : Muscle of the shoulder اػعاء اندسى

We show them on the model all the 

muscles of the shoulder   

يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ  23

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 : Anatomy of the chest wall اػعاء اندسى

We give the types and numbers of 

the ribs and eclaration of the 

sternum   

ياخ ػٍ اػعاء يؼهى

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ  24

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 : Muscles of the chest & abdomine اػعاء اندسى

We give the name of the muscles of 

the chest wall and abdominal wall . 

يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى

ٍ يؼهىياخ ػ 25

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 Muscles of the back & gluttal regior اػعاء اندسى

: 

We show the student muscels of the 

back and glutal muscles 

يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ  26

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 : Anatomy of the digestive system اػعاء اندسى

We show them the model of the 

organs of the digestive system . 

يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ  27

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 Anatomy of the cardio-mascollar اػعاء اندسى

system : 

We show them the model of the 

organs which is the heart and big 

vassals . 

يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ  28

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 : Respiratory system اػعاء اندسى

We demonstrate the lungs and 

bronchus and bronchi . 

يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى

 يؼهىياخ ػٍ 29

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 : The uro-genetal system اػعاء اندسى

We show them the kidney and 

urinary bladder with exaltation to 

the uterus & prostate . 

يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ  30

 اػعاء اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 : The central nervous system اػعاء اندسى

We describe the brain – cerebellum 

– medulla oblongata and the spinal 

cord . 

يؼهىياخ ػٍ اػعاء 

 اندسى

يؼهىياخ ػٍ 

 اػعاء اندسى
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .38

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

سج١ً اٌّثبي ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ 

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِد١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 برامج خاصة ومواقع االلكرتونية

اٌخذِبد االخزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّثبي ِسبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .39

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ًَىرج وصف انًمشس

 

 وصف انًمشس

 

 خبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .41

 اٌزّش٠غ سُ رم١ٕبد ل اٌمسُ اٌدبِؼٟ / اٌّشوض .41

 ٚظبئف االػؼبء اسُ / سِض اٌّمشس .42

 يشاخؼح أداء يؤسساخ انتؼهُى انؼانٍ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٍَ((

 يؼشفح اػعاء اندسى ووظائفها وااليشاض انًتؼهمحتها ولُاط تخطُطانمهة
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 WHO اٌجشاِح اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .43

  أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ .44

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .45

 3 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .46

 9/12222/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .47

 اٌؼ١ٍّبد اٌفس١ٌٛٛخ١خأ٘ذاف اٌّمشس .48

 ة  العمليات الفسيولوجيةيكون الطالب قادر عاى معرفة  فائد

 

 ِخشخبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .49

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 اٌزؼشف ػٍٝ اػؼبء اٌدسُ ٚٚظبئفٙب-1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼ١ٍّبد اٌفس١ٌٛٛخ١خ فٟ االٔسبْ– 1ة

  - 2ة

  - 3ة

 -4ة

 ائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ؽش     

 اٌّسبػشاد إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ-

 ؽش٠مخ اٌؼشع-

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرسش٠ش٠خ-
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 ِٙبساد اٌزفى١ش -ج

 ِٕبلشخ ِٛاػ١غ فىش٠خ-1ج

 ٚسبئً ا٠ؼبذ-2ج

 -3ج

   -4ج

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اسئٍخ فىش٠خ-

 ِسبػشاد ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ-

 

 ائك اٌزم١١ُ ؽش   

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرسش٠ش٠خ-

 

 
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 اسزخذاَ االٔزشٔذ ٌٍسظٛي ػٍٝ ازذس اٌّؼٍِٛبد -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .51

 اٌسبػبد األسثىع
ِخشخبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ ٛزذح / اٌّسبق أٚ اٌّٛػٛعاسُ اٌ

ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

1 
 ساػح نكم اسثىع3

انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها

blood - its components - blood smear - the 
volume of blood - red blood cells - the 
number of red blood cells - form - counting 
method. 

يحاظشاخ َظشٌ 

 ُحوػًه
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

2 
 ساػح نكم اسثىع3

انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها

white blood cells - number - types - natural 
proportions of each type - the action of white 
blood cells. 

يحاظشاخ َظشٌ 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 ساػح نكم اسثىع3 3
ندسى انتؼشف ػهً اخهضِ ا

 ووظائفها
blood clotting - acidic blood - blood drive and 
function.  ٌيحاظشاخ َظش

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 ساػح نكم اسثىع3 4
انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها
anemia - types of anemia  ٌيحاظشاخ َظش

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 ساػح نكم اسثىع3 5
ً اخهضِ اندسى انتؼشف ػه

 ووظائفها
jaundice - types - causes jaundice - 
decomposition of red blood cells.  ٌيحاظشاخ َظش

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

6 
 ساػح نكم اسثىع3

انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها

cardiovascular system - an overview of the 
anatomy of the circulatory system - heart 
anatomy - heart valves. 

يحاظشاخ َظشٌ 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 ساػح نكم اسثىع3 7
انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها
heart relative to the surface vivo - heart pump 
- cardiac subtraction. 

يحاظشاخ َظشٌ 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 ىعساػح نكم اسث3 8
انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها
ECG - heart sounds - heart valves areas - 
natural sounds 

يحاظشاخ َظشٌ 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 ساػح نكم اسثىع3 9
انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها
arterial blood pressure - blood flow silent - air 
pressure - blood pressure measurement 

يحاظشاخ َظشٌ 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

10 
 ساػح نكم اسثىع3

انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها

factors affecting blood pressure - high - Wati 
- central control on the blood vessels - high 
blood pressure - Wati. 

يحاظشاخ َظشٌ 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 تحشَشٌو

11 
 ساػح نكم اسثىع3

انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها

respiratory - respiratory muscles - the 
diaphragm - and function of the diaphragm 
for the lungs. 

يحاظشاخ َظشٌ 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

12 
 ساػح نكم اسثىع3

انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها

respiratory sizes - Size up your exhalation - 
Size up your inspiration - vital capacity - 
factors affecting the vital capacity. 

يحاظشاخ َظشٌ 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 ساػح نكم اسثىع3 13
انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها
diseases that affect the effectiveness of 
respiratory sizes - and a nose job 

يحاظشاخ َظشٌ 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 ساػح نكم اسثىع3 14
انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها
function alveoli - acidic blood.  ٌيحاظشاخ َظش

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 ساػح نكم اسثىع3 15
انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها
 

digestive system - mouth – pharynx 
يحاظشاخ َظشٌ 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 ساػح نكم اسثىع3 16
انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها
esophagus – stomach  ٌيحاظشاخ َظش

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 ساػح نكم اسثىع3 17
انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها
twelve - small intestine - intestinal straight 
Algledh. 

يحاظشاخ َظشٌ 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 ساػح نكم اسثىع3 18
انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها
enzymes secreted in the gastrointestinal tract 
- the pancreas – diabetes 

يحاظشاخ َظشٌ 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 ىعساػح نكم اسث3 19
انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها
liver - yellow secretions article - digesting and 
representation carbohydrates. 

يحاظشاخ َظشٌ 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 ساػح نكم اسثىع3 20
انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها
digest proteins representation - digest and 
representation fat. 

يحاظشاخ َظشٌ 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 ساػح نكم اسثىع3 21
انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها
disease that affects the digestive system - 
enzyme deficiency diseases. 

يحاظشاخ َظشٌ 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

22 
 ساػح نكم اسثىع3

اندسى انتؼشف ػهً اخهضِ 

 ووظائفها

urinary tract - college - college anatomy - and 
kidney function - urine - its components - the 
flow of blood in the college - diseases which 
marks appear in the urine - absorption of the 
task in college - composition pebble college. 

َظشٌ  يحاظشاخ

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .51

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّثبي 

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِد١بد 

 ١ٔخ (ٚاٌّٛالغ االٌىزشٚ
 برامج خاصة ومواقع االلكرتونية

اٌخذِبد االخزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّثبي ِسبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .52

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 
 ساػح نكم اسثىع3 23

انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها
nervous system - nerve anatomy - the central 
nervous system. 

يحاظشاخ َظشٌ 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 ساػح نكم اسثىع3 24
انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها
peripheral nervous system - cerebral nerves - 
the sympathetic nervous system.  ٌيحاظشاخ َظش

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 ساػح نكم اسثىع3 25
انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها
musculature - Installation of muscle - 
contraction Physiology and extraversion 

يحاظشاخ َظشٌ 

 وػًهُح
س شفىٌ اختثا

 وتحشَشٌ

 ساػح نكم اسثىع3 26
انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها
link nerves muscles - relaxes nerves - 
stimulating muscles by nerves. 

يحاظشاخ َظشٌ 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

27 
 ساػح نكم اسثىع3

انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها

body temperature gained and lost - central 
control body temperature - high and low body 
temperature. 

يحاظشاخ َظشٌ 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 ساػح نكم اسثىع3 28
انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها
drugs affecting the body temperature 
(overview).  ٌيحاظشاخ َظش

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 ساػح نكم اسثىع3 29
انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها
endocrine - pituitary - thyroid - adrenal.  ٌيحاظشاخ َظش

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

30 
 ساػح نكم اسثىع3

انتؼشف ػهً اخهضِ اندسى 

 ووظائفها

female reproductive system and the male 
(and ovarian function - Prostate - testicles) 
Ear function - the eye. 

يحاظشاخ َظشٌ 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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 ًَىرج وصف انًمشس

 وصف انًمشس

 

 خبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .53

  اٌزّش٠غلسُ اٌزم١ٕبد  اٌمسُ اٌدبِؼٟ / اٌّشوض .54

 از١بء ِدٙش٠خ اسُ / سِض اٌّمشس .55

 WHO اٌجشاِح اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .56

  أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ .57

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .58

 4 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .59

 9/12222/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .61

 أ٘ذاف اٌّمشس .61

 التعرف على اسباب ادلرض

 

 اخ انتؼهُى انؼانٍ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٍَ((يشاخؼح أداء يؤسس

 الطفٌلٌات–الفاٌروسات –البكترٌا –ٌعرف من خاللة انواع المسببات المرضٌة 

 ِخشخبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .62
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
  ػٍٝ ِسججبد االِشاع اٌزؼشف -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 اٌمذسح ػٍٝ اخشاء اٌفسٛطبد اٌّخزجش٠خ – 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّسبػشاد إٌظش٠خ  ٚاٌؼ١ٍّخ-

 ؽش٠مخ اٌؼشع-

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 ٠خاخزجبساد شف٠ٛخ ٚرسش٠ش-

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ج

 ِٛاػ١غ فىش٠خ-1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِسبػشاد ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ-

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد رسش٠ش٠خ ٚشف٠ٛخ-
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 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 سزخذاَ االٔزشٔذ ٌٍسظٛي ػٍٝ ازذس اٌّؼٍِٛبدا -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .63

األ

سجٛ

 ع

 اٌسبػبد
ِخشخبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اسُ اٌٛزذح / اٌّسبق أٚ اٌّٛػٛع

ؽش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

1- 

 ساػح4
انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

Classification of microorganism : 

fungi , algae , protozoa , bacteria , mycoplasma , 

viruses , reckitsia . 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

2- 

 ساػح4
انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

general structure of  bacteria : 

bacterial structure , cell wall , cytoplasmic membrane 

capsule , protoplasm including cytoplasim and 

nucleus . comparisum between prokarytic and 

eukaryotic cell . 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

3- 

 ساػح4
انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

bacterial spores : 

types of spores , resistante to  environmatel condition 

. 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
ختثاس شفىٌ ا

 وتحشَشٌ

4- 

 ساػح4
انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

environment condition effect the growth of bacteria 

oxygen temperature , moisture PH , light , osmotic 

pressure , culture media - stages of bacterial growth 

:- lag phase , log phase ,stationary phase , decline 

phase .  

 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

5- 
 ساػح4

انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

bacterial growth inhibition : 

sterilization and disinfection . 
يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

6- 
 ساػح4

انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

sterilization by radiation and filtration 

chemical  sterilization . 
يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

7- 

 ساػح4
انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

Medical bacteria : 

staphylococcus aureus , albus general characters , 

toxine , pathogenicity treatment . 

يحاظشاخ 

 ُحَظشَح وػًه
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

8- 

 ساػح4
انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

Streptococcus : 

s.viridans , s.faccalis ,  s.pyogens  general structure , 

culture Media pathogenieity . streptococcus 

pnemonae :-  general structure, diseases , treatment . 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
ختثاس شفىٌ ا

 وتحشَشٌ

9- 

 ساػح4
انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

neisseria group : 

general structure , meningococci , general structure , 

disease . mycobacteriam :- mycobacterium 

tuberculosis types , general structure , culture Media 

resistance , disease cause , identification , treatment . 

mycobacterium leprae :- general chracters , 

pathogenicity , diagnosis ,treatment . 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

10- 

 ساػح4
انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

clostridia ( anaerobic ) : 

General characters , clostridium tetani :- description , 

disease factors inhance growth in the wounds , 

prevention treatment .  

 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

11- 

 ساػح4
انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

gas gangarin clostridia : 

description , disease , treatment ,food ,poisoning 

clostridia , toxine secreated in the foods , symptoms , 

treatment . bacillus anthrax , description, disease , 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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treatment 

12- 
 ساػح4

انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

يحاظشاخ  

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

13- 

 ساػح4
يسثثاخ انتؼشف ػهً 

 االيشاض 

 

intestinal bacteria types , medical importance ,  

general characters , cultures identification . 

pathogenic intestinal bacteria 

salmonella group , salmonella typhi , 

Salmonella paratyphi , Salmonella typhimurium . 

symptoms poisoning ,treatment 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

14- 

 ساػح4
انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

shigella , disease , treatment , shigella food poisoning 

, symptoms , proteus , discruption , culture 

 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

15- 

 ساػح4
خ انتؼشف ػهً يسثثا

 االيشاض 

 

vibrio  comma :   

Cholerae , general characteris , disease , 

identification , treatment 

 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

16- 

 ساػح4
انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

Tryponema : 

general characters diagnostic examination . lebtospira 

:- characters , diagnosis , treatment 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

17- 
 ساػح4

انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

Mycology : 

mycoses , classification  of fungi general characters . 
يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

18- 

 ساػح4 
انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

immunity , infection disease and resistance , non 

specific natural defense , acquired immunity . 
يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

19- 

 ساػح4
انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

parasite definition , parasytology , parasite predator , 

commensalisms  parasitism , parasite and pathogen 

city  

 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

20- 

 ساػح4
انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

intestinal protozoa ,amoebic dysentery , shape  life 

cycle symptoms , diagnosis , treatment  entomoeba 

coli- shape- differences  between  E.coli and 

E.histolytica. 

 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

21- 

 ساػح4
انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

intestinal flagella , giardia lamblia , shape , diagnosis 

, treatment . 

 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

22- 

 ساػح4
انتؼشف ػهً يسثثاخ 

  االيشاض

 

intestinal cilia : 

blanttidium  coli- shape- life cycle disease diagnosis , 

treatment . 

 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

23- 

 ساػح4
انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

intestinal worms : 

pin worme ,  enterobius , shape ,  male , femal , egg , 

life cycle ,  disease ,  treatment 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

24- 

 ساػح4
انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

Ascaris : 

shape , ( male , femal , egg ) life cycle , disease  , 

diagnosis , treatment . 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

25- 

 ساػح4
ً يسثثاخ انتؼشف ػه

 االيشاض 

 

tap worme :  

Taenia  solium :- shape , life cycle , diagnosis , 

treatment . 

 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .64

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

بد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّثبي ِزطٍج

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِد١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 برامج خاصة ومواقع االلكرتونية

اٌخذِبد االخزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّثبي ِسبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .65

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

26- 

 ساػح4
انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

taenia saginata , shape , life cycle , diagnosis , 

treatment .  

 

يحاظشاخ 

 ػًهُحَظشَح و
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

27- 

 ساػح4
انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

schistosoma hacmatobium : 

shape ,  male , femal , egg , life cycle ,  disease, 

diagnosis , treatment . 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

28- 

 ساػح4
انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

Blood unicellular parasite plasmodium : 

Life cycle – Laboratory Diagnosis – Disease 

Treatment . 

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

29- 
 ساػح4

انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

Leishmania donovani shape : 

life cycle – Disease – diagnosis – Treatment. 
يحاظشاخ 

 وػًهُحَظشَح 
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

30- 
 ساػح4

انتؼشف ػهً يسثثاخ 

 االيشاض 

 

Leishmania tropica : 

Shape – disease ,  treatment .  
يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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 ًَىرج وصف انًمشس

 

 وصف انًمشس

 

 خبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .66

  اٌزّش٠غلسُ رم١ٕبد   ؼٟ / اٌّشوضاٌمسُ اٌدبِ .67

 و١ّ١بء سش٠ش٠خ اسُ / سِض اٌّمشس .68

 WHO اٌجشاِح اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .69

  أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ .71

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .71

 4 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .72

 9/12222/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .73

 أ٘ذاف اٌّمشس .74

 بادئها وامهيتها يف رلال الطببعرف الطالب ماىية الكيمياء السريريو وم (1

 يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم االنسان خمترباي (2

 
 
 
 

 يشاخؼح أداء يؤسساخ انتؼهُى انؼانٍ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٍَ((

 وفحص انسكشوانذهىٌيؼشفح انؼُاصش انًكىَح ندسى االَساٌ 
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 ِخشخبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .75

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم االنسان خمترباي ٠سزط١غ اٌطبٌت اْ -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع اٌّٙبس  -ة 

 يؼشفح انؼُاصش انًكىَح ندسى االَساٌ وفحص انسكشوانذهىٌ - 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّسبػشاد إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ

 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرسش٠ش٠خ
 

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ج

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘-1ج

 خاسئٍخ فىش٠-2ج

 -3ج

   -4ج

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِسبػشاد -

 ػشع -

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد شف٠ٛخ رسش٠ش٠خ-
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 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 اسزخذاَ االٔزشٔذ ٌٍسظٛي ػٍٝ ازذس اٌّؼٍِٛبد -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .76

 ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اسُ اٌٛزذح / اٌّسبق أٚ اٌّٛػٛع ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌسبػبد األسجٛع
ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

 األول

 ساػح 4
يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 

 االنسان خمترباي

التوازن  -وظائف ادلاء   –ادلاء  –العناصر ادلكونو جلسم االنسان 
 م االنسانادلائي يف جس

(   SI unitsالتوحيد القياسي والوحدات القياسيو العادليو )
 وحدات القياس ادلستخدمو يف الكيمياء السريريو

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 الثاين

 ساػح 4
يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 

 االنسان خمترباي

 –عن تراكيز احملاليل طرق التعبري  –مقدمو يف الكيمياء التحليليو 
طرق ختفيف  –الرتكيز ادلئوي  –الرتكيز العياري  –الرتكيز ادلوالري 

 وحتضري احملاليل ادلختربيو

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 الثالث

 ساػح 4
يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 

 االنسان خمترباي

يز اذليدروجيين يف جسم امهية الرتك –(   pHالرتكيز اذليدروجيين ) 
 Bufferاحملاليل ادلنظمو )  –الرتكيز اذليدروجيين للدم  –االنسان 

solution  )– خواصها وطرق حتضريىا 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 الرابع
 ساػح 4

يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 
 االنسان خمترباي

التحليل  –لكيمياء السريريو طرق التحليل ادلستخدمو يف خمتربات ا
 انواع التحليل الكمي  –التحليل الكمي  –النوعي 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 اخلامس
 ساػح 4

يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 
 االنسان خمترباي

قانون بري  –قانون بري  –انواع التحليل اللوين  –التحليل اللوين 
 (  Standard solutionالقياسي )احمللول  –المربت 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 السادس

 ساػح 4
يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 

 االنسان خمترباي

سوائل اجلسم  –نعريف الكيمياء السريريو  –تعريف الكيمياء احلياتيو 
 مجع –االدرار  –وامهيتها يف اجراء فحوصات الكيمياء السريريو 

ادلعدل   –تكوين االدرار يف جسم االنسان  –االدرار وطرق حفظو 
تعريف شحة   –تعريف غزارة االدرار  –الطبيعي لطرح االدرار 

 تعريف انعدام االدرار   –االدرار 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 السابع

 ساػح 4
يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 

 االنسان خمترباي

 –حتليل االدرار العام  –كوانت الطبيعيو والغري طبيعيو لالدرار ادل
واسباب  –حصوات اجلهاز البويل وانواعها  –االمهيو السريريو 

 تكوهنا 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 الثامن

 ساػح 4
يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 

 االنسان خمترباي

الفرق بني بالزما  –مصل الدم  –الدم بالزما  -مجع الدم   –الدم 
اىم  –مانعات التخثر  –ومصل الدم وكيفية احلصول على كل منهما 

ترسيب  –انواع مانعات التخثر ادلستخدمو يف الكيمياء السريريو 
الغرض من ترسيب بروتينات الدم عند اجراء بعض  –بروتينات الدم 

الدم ادلستخدمو  اىم مرسبات بروتني –فحوصات الكيمياء السريريو 
 يف رلال الكيمياء السريريو

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 التاسع

 ساػح 4
يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 

 االنسان خمترباي

امهية الشوارد يف جسم  –(   Electrolytesالشوارد ) 
وظيفتو امهيتو  –ايضو  –الصوديوم  –انواع الشوارد  –االنسان 

 -امهيتو السريريو   -وظيفتو  –ايضو   -البواتسيوم  –ريريو الس
 امهيتو السريريو   -وظيفتو  –ايضو   -الكلورايد 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 العاشر

 ساػح 4
يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 

 االنسان خمترباي

  -الفسفور  -امهيتو السريريو   -وظيفتو  –ايضو   -الكالسيوم 
 -وظيفتو  –ايضو   -احلديد  -امهيتو السريريو   -وظيفتو  –ايضو 

 امهيتو السريريو     

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 احلادي عشر

 ساػح 4
يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 

 االنسان خمترباي

 –كوز سكر الكلو  –تصنيفها  –مصادرىا  –ادلركبات الكربوىيدراتيو 
العوامل  –مستوى سكر الكلوكوز ابلدم  –ايض سكر الكلوكوز 

األمهيو السريريو  –اليت حتافظ على مستوى سكر الكلوكوز ابلدم 
 العتبو الكلويو ومستوى سكر الكلوكوز ابلبول  –لسكر الكلوكوز 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 الثاين عشر
 ساػح 4

ميائيو يف جسم يقيس ادلكوانت الكي
 االنسان خمترباي

االجسام  -مصادر تكوهنا  –الطاقو البديلو  –داء السكري 
 حتمض الدم –الكيتونيو 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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 الثالث عشر

 ساػح 4
يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 

 االنسان خمترباي

اىم  –لالختبار  هتيئة ادلريض –اختبار مدى حتمل سكر الكلوكوز 
خمطط  –ادلخطط الطبيعي  –خمططات مدى حتمل سكر الكلوكوز 

 –ادلخطط ادلسطح  –خمطط سوء عملية اخلزن  –داء السكري 
 خمطط البول السكري

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 الرابع عشر
 ساػح 4

يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 
 االنسان خمترباي

 –الدىون يف بالزما الدم  –ايض الدىون  –تصنيفها  –الدىون 
 االمحاض الدىنيو  

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 اخلامس عشر

 ساػح 4
يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 

 االنسان خمترباي

ايض  –وجود الكوليستريول  –الصيغو الكيمياويو  –الكوليستريول 
وظيفة  –حليايت للكوليستريول التكوين ا –الكوليستريول 

 االمهية السريريو للكوليستريول  –الكوليستريول يف جسم االنسان 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 السادس عشر
 ساػح 4

يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 
 االنسان خمترباي

يحاظشاخ َعشَح  امهيتها السريريو  –انواع الدىون الثالثيو  –الدىون الثالثيو 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 السابع عشر

 ساػح 4
يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 

 االنسان خمترباي

خواص االمحاض  –احلماض االمينيو  –بنية الربوتني  –الربوتينات 
االصره الببتيديو  –احتاد االمحاض االمينيو لتكوين الربوتني  –االمينيو 

 (  Zwitter ionايون زويرت ) –

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 الثامن عشر

 ساػح 4
يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 

 االنسان خمترباي

 –الربوتينات الغري ذائبو  –تصنيف الربوتينات يف جسم االنسان 
 –بروتينات مصل الدم  –بروتينات بالزما الدم  –الربوتينات الذائبو 

االمهيو السريريو  –لربوتينات يف جسم االنسان وظائف وامهية ا
 للربوتني الكلي يف مصل الدم

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 التاسع عشر

 ساػح 4
يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 

 االنسان خمترباي

 –التقنيات ادلستخدمو لفصل االنواع ادلختلفو لربوتينات الدم 
العوامل ادلؤثره على  –ربوتينات مصل الدم الرتحيل الكهرابئي ل

طريقة الفصل  –انواع االوساط الداعمو  –عملية الرتحيل الكهرابئي 
 طرق قراءة النتائج –

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 العشرون

 ساػح 4
يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 

 االنسان خمترباي

 –انواعها يف جسم االنسان  –وتينيو ادلركبات النيرتوجينيو غري الرب 
 التكوين احليايت حلامض  –حامض اليوريك 

التكوين  –اليوراي  –االمهيو السريريو حلامض اليوريك  –اليوريك 
 االمهيو السريريو لليوراي –احليايت لليوراي 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

احلادي 
 ساػح 4 والعشرون 

الكيميائيو يف جسم  يقيس ادلكوانت
 االنسان خمترباي

االمهيو السريريو للكرايتني  –التكوين احليايت للكرايتني  –الكرايتني 
االمهيو السريريو  –التكوين احليايت للكرايتينني  –الكرايتنني  –

 اختبار تصفية الكرايتينني  –للكرايتينني 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

عشرون الثاين وال
والثالث 

 والعشرون

 ساػح 4
يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 

 االنسان خمترباي

العالمات  –وظائف الكبد  –الكبد  –اختبارات وظائف الكبد  
التكوين احليايت ومصري  –البلريوبني  –السريريو المراض الكبد 

 البلريوبني  

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 لعشرونالرابع وا
 ساػح 4

يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 
 االنسان خمترباي

اطراح الصبغات   –انواع الريقان   –(   Jaundiceالريقان )
 ا ختبارات وظائف الكبد –يف حاالت الريقان ادلختلفو  

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

اخلامس 
 والعشرون

 ساػح 4
و يف جسم يقيس ادلكوانت الكيميائي

 االنسان خمترباي

 –تصنيف االنزميات  –وظائف االنزميات ابجلسم  –االنزميات 
ادلاده االساس اليت يعمل  –العوامل ادلؤثره على عمل االنزميات 

االنزميات انقلة رلموعة االمني  -كيف يعمل االنزمي   –عليها االنزمي 
(GOT & GPT   )–  خواص ووظيفة  كل منهما وامهيتو

 ريوالسري

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

السادس 
 والعشرون

 ساػح 4
يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 

 االنسان خمترباي

خواص  -انزمي الفوسفاتيز القاعدي وانزمي الغوسغاتيز احلامضي 
 ووظيفة  كل منهما وامهيتو السريريو

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 ع والعشرونالساب
 ساػح 4

يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 
 االنسان خمترباي

خواص ووظيفة  كل منهما وامهيتو  -انزمي االميليز وانزمي الاليبيز 
 السريريو

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 الثامن والعشرون
 ساػح 4

يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 
 االنسان خمترباي

(   A – B – C – Dفيتامني ) –تصنيفها  –امينات الفيت
 ومصادرىا –وظائف كل منها 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .77

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّثبي 

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِد١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 برامج خاصة ومواقع االلكرتونية

اٌخذِبد االخزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

ِسبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت  اٌّثبي

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .78

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التاسع والعشرون
 ساػح 4

يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 
 االنسان خمترباي

بعض اذلورموانت  –وظائفها  –طبيعة اذلورموانت  –اذلورموانت 
 والغدة ادلنتجو لكل منها اذلامو ووظائفها 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 الثالثون
 ساػح 4

يقيس ادلكوانت الكيميائيو يف جسم 
 االنسان خمترباي

 PCR  (Polymerase chainمقدمو يف تقنية 

reaction   )–  استخداماهتا  –امهيتها  –تعريفها 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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 ًَىرج وصف انًمشس

 وصف انًمشس

 

 خبِؼخ اٌفشاد اٌٛسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .79

 اٌزم١ٕبد اٌزّش٠غ  لسُ  اٌمسُ اٌدبِؼٟ / اٌّشوض .81

 ازظبء ز١برٟ اسُ / سِض اٌّمشس .81

 WHO اٌجشاِح اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .82

  أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ .83

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .84

 2 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .85

 9/12222/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .86

 أ٘ذاف اٌّمشس .87

البييياانت اصحصييائية وحتليلهييا والتوصييل اا االسييتنتاجات الصييحيحة سيييكون الطالييب قييادرا يف هناييية السيينة الدراسييية علييى معاجليية 
 ,وإعداد االستمارات اصحصائية 

 
 
 
 
 
 

 يشاخؼح أداء يؤسساخ انتؼهُى انؼانٍ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٍَ((

 اصحصائية .بياانت التعامل مع ال
 .التعامل ومعرفة ادلقاييس اصحصائية احلياتية والصحية 

 . تنظيم االستمارة اصحصائية واالستمارة الصحية ادلتعلقة ابحلوادث اليومية كالوالدات والوفيات واألمراض  

.     
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 ِخشخبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .88

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 يستطيع الطالب على معاجلة البياانت اصحصائية وحتليلها والتوصل اا االستنتاجات -1أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

  تنظيم االستمارة اصحصائية واالستمارة الصحية ادلتعلقة ابحلوادث اليومية كالوالدات والوفيات واألمراض  - 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِسبػشاد ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ-

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 ساد شف٠ٛخ ٚرسش٠ش٠خاخزجب-

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ج

 اسئٍخ فىش٠خ -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ِسبظش٠خ ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ-

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد رسش٠ش٠خ -
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 ٟ (.اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظ -د 

 لذسرخ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ االسلبَ ٚاسزخالص إٌزبئح ثطشق ػ١ٍّخ-1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .89

 اٌسبػبد األسجٛع
ِخشخبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اسُ اٌٛزذح / اٌّسبق أٚ اٌّٛػٛع

ؽش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

يحاظشاخ متعرؼفمسؾمماإلحصاء.مررائقممجعماظؾقاغات  2ًاألولً

 وػًهُحَعشَح 
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾناـيًواؾناؾثً

2  

ووصػفامحإسدادمادؿؿارةممةسرضماظؾقاغاتماإلحصائق

م)ماظؾقاغاتمشريمادلؾوبةم(ماالدؿؾقانمم.

م

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

اؾرابعًواخلاؿسًوًًً

ًاؾيادس
2  

ممتـقلماظؿوزؼعاتماظؿؽرارؼةم"اظؾقاغاتمادلؾوبةم"

مدوظيم"جداولماظؿوزؼعاتماظؿؽرارؼةم"اظعرضماجل

ادلدرجماظؿؽراريمحادلـقينم–اظعرضماظؾقاغيم

ماظؿؽراريمحمادلضؾعماظؿؽراريمم.

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

اؾيابعًوًاؾناؿنًواؾمادعً

ًواؾعاذرً
2  

معؼاؼقسماظـزسةمادلرطزؼةم

ماظودطماحللابيم.-

ماظودقطممم.

مادلـوالم.

يحاظشاخ 

 َح وػًهُحَعش
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاحلاديًعشرً
2  

عؼدعةميفمغظرؼةماظعقـاتم"مععـاػاموادؾابم

ماخؿقارػام."
يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

اؾناـيًعشروًاؾناؾثً

عشرواؾرابعًعشرًواخلاؿسً

ًعشرً

2  

االحصاءاتماحلقاتقةمحماظـلؾةموادلعدلمحاحصاءاتم

يحاظشاخ ماظوصقاتمم.

 َح وػًهُحَعش
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

اؾيادسًعشرًوًاؾيابعًً

ًعشر
2  

ماحصاءاتماخلصوبةم.
يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

اؾناؿنًعشرًوًًاؾمادعًً

ًعشروًاؾعشرونًو

احلاديًواؾعشرونًوًاؾناـيً

ًواؾعشرون

ًاؾناؾثًواؾعشرون

2  

ماحصاءاتماالعراضممم

مجداولماحلقاةممم.

يحاظشاخ 

 َح وػًهُحَعش
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

يحاظشاخ متعرؼفماالحصاءماظصقيموعصادرهمم.  2ًاؾرابعًواؾعشرون

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

يحاظشاخ ماحلؼولماظيتمؼعاجلفاماالحصاءماظصقيم.م  2ًاخلاؿسًواؾعشرون

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾيادسًواؾعشرون
2  

صقاتم)ماظشفادةماظطؾقةمحماحصاءمادؾابماظوم

ماظلؾبحماظوصاةمحمذفادةماظوصاةم(م.
يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .91

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّثبي 

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِد١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 برامج خاصة ومواقع االلكرتونية

اٌخذِبد االخزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّثبي ِسبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 ريب مهينتد

 

 اٌمجٛي  .91

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ًَىرج وصف انًمشس

 

 

 

 

يحاظشاخ ماحصاءماظمدلاتماظصققةم.م  2ًاؾيابعًواؾعشرونً

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾناؿنًواؾعشرونًًً

2  

مادلعدالتمواغلبماخلاصةمبادللؿشػقاتموادلرضىم.م

ماظعالجم.ممماؼام

مصرتةمادلؽوثم)عؿودطماؼامماالضاعةم(

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾمادعًواؾعشرونًواؾنالثونً
2  

مععدلماغشغالماالدرةم.مم

مععدلمماظدخولمم.مم
يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 يشاخؼح أداء يؤسساخ انتؼهُى انؼانٍ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٍَ((



  
 48انصفحح 

 
  

 وصف انًمشس

 

  ٚسؾ اٌزم١ٕخخبِؼخ اٌفشاد اال اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .92

 لسُ رم١ٕبد اٌزّش٠غ  اٌمسُ اٌدبِؼٟ / اٌّشوض .93

 رطج١مبد اٌسبسٛة اسُ / سِض اٌّمشس .94

 WHO اٌجشاِح اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .95

  أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ .96

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .97

 3 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .98

 9/12222/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .99

 أ٘ذاف اٌّمشس .111

 التعامل مع جهاز احلاسوب وملماً ابستعمالو وفامهاً طرق استخدام برارلياتو . أن يكون الطالب قادر على
 
 
 
 
 
 

 
 

 غشَمح ػهًُح الداخال انثُاَاخ

 ِخشخبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .111
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ٠ؼشف و١ف ٠زؼبًِ ِغ ادخبي اٌجبٔبد-1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 ً ػٍٝ اٌسبسجخ٠ؼّ – 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِسبػشاد ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ-

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرسش٠ش٠خ

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ج

 رف١ى١ه اخضاء اٌسبسجخ ٚاػبدح اطالزٙب-1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ػشع-

 ١ٍّخِسبػشاد ػ-

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرسش٠ش٠خ
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 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 اسزخذاَ اٌسبسٛة فٟ ز١برخ ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌؼ١ٍّخ-1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .112

 اٌسبػبد األسجٛع

ِخشخب

د اٌزؼٍُ 

ٍٛاٌّط

 ثخ

 اسُ اٌٛزذح / اٌّسبق أٚ اٌّٛػٛع
ؽش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

ًاألول

1  

عؽوغاتفامم:مادلادؼةمم–تعرؼػقةمباحلادؾاتم:مأجقاهلام

Hardware واظربجمقةممSoftware م-م

م)براجمقاتماظـظاممواظرباعجماظؿطؾقؼقة(م.

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 اؾناـيً

ً

1  

:معػفوممغظامماظؿشغقلممMS-DOSؿشغقلمغظامماظ

األدظةموعلؿوؼاتفامم–األضراصمم–أذارةماظـظاممم–

 Internalأواعرمغظامماظؿشغقلماظداخؾقةمم–وادلؾػاتم

Commands واخلارجقةمم-مExternal 

Commands م)األواعرماألطـرمادؿكداعا(م.م

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ً اؾناؾثًإىل

ًعشرًاؾناـي
1  

 Internalأواعرمغظامماظؿشغقلماظداخؾقةم:م

commandsمم:Dir –Del –Time – 

Date – Cls – RD – CD – MD – 

Echo – Ren – Copy – Vol – Ver – 

Path م

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

اؾناؾثًعشرً

إىلًاؾيابعً

ًواؾعشرون

1  

:معػفوممغظامم Windowsغظامماظؿشغقل

Windowsم–عؿطؾؾاتهماألدادقةمم–عزاؼاهمم–م

عؽوغاتماظشاذةماظرئقلقةمظلطحمم–تشغقلماظـظامم

م-م Iconعػفومماألؼؼوغةمم-م Desk topادلؽؿبم

أػؿقةموعؽوغاتمم–أدؾوبماظؿعاعلمععمصعاظقاتماظػلرةم

مStartاالدؿػادةمعنمم-م Task Barذرؼطمادلفامم

روجماخلم–عػفوممادلفامماحملؿؾةمم–ظؾدخولمإىلماظرباعجم

م.م Shut Downعنماظـظامموإرػاءماحلادؾةم

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

اؾناؿنً

واؾعشرونًً

ًإىلًاؾنالثون
1  

عػفومماظـاصذةمأليمبرغاعجمواظؿعرفمسؾىمعؽوغاتفام

اظؿعاعلمععمأؼؼوغاتمدطحمادلؽؿبمعـلمم–اظرئقلقةم

(My Computer – My Documents – 

Recycle Bin )م

شاخ يحاظ

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

اختثاس شفىٌ يحاظشاخ    1 
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .113

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّثبي 

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِد١بد 

 ٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (ٚاٌّ
 برامج خاصة ومواقع االلكرتونية

اٌخذِبد االخزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّثبي ِسبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .114

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ًَىرج وصف انًمشس

 

 وصف انًمشس

 

 خبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .115

 غ لسُ رم١ٕبد اٌزّش٠ اٌمسُ اٌدبِؼٟ / اٌّشوض .116

َعشَح 11

 وػًهُح
 وتحشَشٌ

      

 أداء يؤسساخ انتؼهُى انؼانٍ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٍَ((يشاخؼح 

 قمعرفًاؾطاؾبًعؾىًؿلادئًوؼقمًحؼوقًاإلـيانًواؾمعرقفًبفاًوتربقةًاألجقالًعؾىًاحرتاؿفاًواؾمؿيكًبفاً.
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 زمٛق أسبْ اسُ / سِض اٌّمشس .117

 WHO اٌجشاِح اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .118

  أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ .119

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .111

 4 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .111

 9/12222/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .112

 أ٘ذاف اٌّمشس .113

ًعؾىًاحرتاؿفاًواؾمؿيكًبفاً.ً/ًًقمعرفًاؾطاؾبًعؾىًؿلادئًوؼقمًحؼوقًاإلـيانًواؾمعرقفًبفاًوتربقةًاألجقال

 /ًًقمعرفًعؾىًاحلرقاتًاؾعاؿةًوؿافقةًفذهًاحلرقاتًيفًتػاصقؾفاًواؾعالؼةًبقـفاًوبنيًاؾدميؼرارقة2

 
 

 ِخشخبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .114

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ٍُِ ثسمٛق االٔسبْ-1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 طخ ثبٌّٛػٛع اٌّٙبساد اٌخب  -ة 

 ٠ؼشف أظّخ زمٛق االٔسبْ ٚاٌذ٠ّمشاؽ١خ– 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّسبظشاد إٌظش٠خ-
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 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرسش٠ش٠خ

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ج

 اسئٍخ فىش٠خ-1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِسبػشاد

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرسش٠ش٠خ

 

 

 
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 ٠ؼشف ِب ػ١ٍخ ِٓ زمٛق ٚاٚاخجبد ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ االخش٠ٓ ثطش٠مخ د٠ّمشاؽ١خ-1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .115

 اٌسبػبد األسجٛع
ِخشخبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اسُ اٌٛزذح / اٌّسبق أٚ اٌّٛػٛع

ؽش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

 األول

2  

ًتعرقػفاً,ًأفداػفاًً–حؼوقًاإلـيانً

حؼوقًاإلـيانًيفًاحلضاراتًاؾؼدميةًًوخصوصاً

ًحضارةًواديًاؾراػدقنً.

 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 اؾناـي

2  

ًًً-حؼوقًاإلـيانًيفًاألدقانًواؾشرائعًاؾيؿاوقةً

ًؿعًاؾرتؽقزًعؾىوؼوقًاإلـيانًيفًاإلدالمً.

 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 اؾناؾث

2  

حؼوقًاالـيانًيفًاؾمارقخًادلعاصرًواحلدقثً:ً

االعرتافًاؾدوؾيًحبؼوقًاالـيانًؿـذًاحلربً

 ودةً.اؾعادلقةًاالوىلًوعصلةًاالؿمًادلم

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 اؾرابع

2  

االعرتافًاالؼؾقؿيًحبؼوقًاالـيانً:ًاالتػاؼقةً

,االتػاؼقة0551ًًاالوربقةًحلؼوقًاالـيانً

,ًاؾقناق0565ًًاالؿريقؽقةًحلؼوقًاالـيانً

,ادلقناق0590ًًاالػرقؼيًحلؼوقًاالـيانً

 .0554ًاؾعربيًحلؼوقًاالـيانً

َح يحاظشاخ َعش

 وػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 اخلاؿسً

2  

ادلـظؿاتًغريًاحلؽوؿقهًوحؼوقًاالـيانً)ً

اؾؾهـهًاؾدوؾقهًؾؾصؾقبًاالمحرً,ؿـظؿةً

اؾعػوًاؾدوؾقةً,ًؿـظؿةًؿراؼلةًحؼوقً

االـيانً,ًادلـظؿاتًاؾورـقةًحلؼوقً

 االـيانً(ً

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 اؾيادسً
2  

يانًيفًاؾدداتريًاؾعراؼقةًبنيًحؼوقًاإلـ

 اؾـظرقةًواؾواؼعً

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 اؾيابعً

2  

ًاؾعالؼةًبنيًحؼوقًاالـيانًواحلرقاتًاؾعاؿةًًً

 يفًاالعالنًاؾعادليًحلؼوقًاالـيانً -0

يفًادلواثققًاالؼؾقؿقةًواؾدداتريً -2

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 شٌوتحشَ
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 اؾورـقةً

 اؾناؿنً

2  

حؼوقًاالـيانًاالؼمصادقةًواالجمؿاعقةً

واؾنؼاػقةًوحؼوقًاالـيانًادلدـقةًواؾيقادقةًًً

. 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 اؾمادعً

2  

احلؼائقًيفًاؾمـؿقةًً–حؼوقًاالـيانًاحلدقنةً

احلقًيفًاؾمضاؿنًً–احلقًيفًاؾلقكةًاؾـظقػةًً–

 احلقًيفًاؾدقنًً.ً–

اظشاخ َعشَح يح

 وػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 اؾعاذرً

2  

ضؿاـاتًاحرتامًومحاقةًحؼوقًاالـيانًعؾىً

اؾضؿاـاتًيفًاؾددمورًً–اؾصعقدًاؾورينً

 اؾضؿاـاتًيفًؿلداًدقادةًاؾؼاـونًً–واؾؼواـنيً

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 اؾرابعًعشر

2  

دقنًحؼوقًاإلـيانًومحاقمفاًعؾىًاؾصعق

ًاإلؼؾقؿيًواؾدوؾيً.

أمنوذجًاحلؿاقةًاؾدوؾقةًاؾعادلقةًحلؼوقً

اإلـيانًضؿنًاألؿمًادلمودةًووؽاالتفاً

 ادلمىصصةً.

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 اخلاؿسًعشر

2  

ًاحلؿاقةًاإلؼؾقؿقةًحلؼوقًاإلـيانً

أمنوذجًاحلؿاقةًاإلؼؾقؿقةًاألوربقةًًًًًًً-0

ًرقؽقةًحلؼوقًاإلـياناالتػاؼقةًاألؿً-2

االتػاؼقةًاألػرقؼقةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-3

 ادلقناقًاؾعربيًحلؼوقًاإلـيانً.ً-4

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 اؾيادسًعشر

2  

ؿػفوؿفاًً–ؿؼدؿةًعنًـظرقةًاحلرقاتًاؾعاؿةً

.ً

ً)اؾطلقعةًاؾوضعقةًدلػفومًاحلرقاتًاؾعاؿة(ً

حتددًادلشرعًيفًتلـقهًًاالعملاراتًاؾيت

 ؾؾورقاتًاؾعاؿةً.

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 اؾيابعًعشر
2  

ً–اؾمظؾمًاؾؼضائيًً–ضؿاـاتًاحلرقاتًاؾعاؿةً

 اؾمظؾمًغريًاؾؼضائيً.

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ

يحاظشاخ َعشَح )تصـقفًاحلرقاتًاؾعاؿةًاؾػردقةًاألدادقةًً  2 اؾناؿنًعشر

 وػًهُح
اختثاس 

شفىٌ 
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .116

ؾػؽرقة/ًاالؼمصادقة/ًواالجمؿاعقة(ًاً–

األؿنًواؾشعورًً–احلرقاتًاؾػردقةًاألدادقةً

 حرقةًاؾذفابًواإلقاب.ً–باالرؿكـانً

 وتحشَشٌ

يحاظشاخ َعشَح  حرقةًاؾيؽنًواالتصالً.  2 اؾمادعًعشر

 وػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ

يحاظشاخ َعشَح  ـرداتتػاصقــلًادلػــ  2 األدلــوع

 وػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ

اؾعشرونًواحلاديً

واؾعشرونًواؾناـيً

 واؾعشرون
2  

ًادلعمؼدً.ً–اؾرأيًً–احلرقاتًاؾػؽرقةً

ًاؾصواػةً.ً–اؾمعؾقمً

حرقةًاؾمهؿعاتًعؾىًاؾطرققًً-اؾمهؿعًًًًأ

ًاؾعامً.

ًادلواؽبًوادلظافراتً.ًًًًًًًًًًًًًً-بًًًًًًًًًًًً

 اتً.ًًحرقةًاجلؿعقً

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 اؾناؾثًواؾعشرون
2  

ًحرقةًاؾعؿلً.ً–احلرقاتًاالؼمصادقةً

 اؾمهارةًواؾصـاعةً.ً–حرقةًاؾمؿؾكً

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ

يحاظشاخ َعشَح  حرقةًادلرأةً.  2 اؾرابعًواؾعشرون

 وػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ

يحاظشاخ َعشَح  األحزابًاؾيقادقةًواحلرقاتًاؾعاؿةً.  2 ؿسًواؾعشروناخلا

 وػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾيادسًواؾعشرون

ًواؾيابعًواؾعشرون

  2 واؾناؿنًواؾعشرون

ًؿػفومًاؾدميؼرارقةً.ً–اؾدميؼرارقةً

ًاؾدميؼرارقةًادللاذرةً.ً–اـواعًاؾدميؼرارقةً

ًاؾدميؼرارقةًغريًادللاذرةً.

ًارقةًذلهًادللاذرةً.اؾدميؼر

 اؾدميؼرارقةًيفًاؾعاملًاؾناؾثً.

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 اؾمادعًواؾعشرون

2  

اؾـظامًً–األـظؿةًاؾدميؼرارقةًيفًاؾعاملًً-

ًاؾربدلاـيً

 اؾـظامًاؾيقاديًاؾربقطاـيً.ً-

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 اؾنالثون
2  

ًرئاديً.اؾـظامًاؾ -

 اؾـظامًاؾيقاديًاألؿرقؽيً. -

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّثبي 

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِد١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 برامج خاصة ومواقع االلكرتونية

اٌخذِبد االخزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّثبي ِسبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .117

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ًَىرج وصف انًمشس

 

 وصف انًمشس

 

 خبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .118

 لسُ رم١ٕبد اٌزّش٠غ  اٌمسُ اٌدبِؼٟ / اٌّشوض .119

 رّش٠غ ٔسبئ١خ ٚر١ٌٛذ اسُ / سِض اٌّمشس .121

 WHO اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب اٌجشاِح .121

 ى انؼانٍ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٍَ((يشاخؼح أداء يؤسساخ انتؼهُ

 ٌتعرف على الجهاز التناسلً االنثوي ووظائفة وكٌفٌة العناٌة بالحامل
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  أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ .122

  اٌفظً / اٌسٕخ .123

  )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .124

 9/12222/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .125

 أ٘ذاف اٌّمشس .126

 العناية ابحلامل والعناية اثناء الوالدة والنفاس

 

 ِخشخبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .127

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 اٌزؼشف ػٍٝ اٌدٙبص اٌزٕبسٍٟ االٔثٛٞ ٚاِشاػخ-1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 و١ف١خ اٌؼٕب٠خ ثبٌسٛاًِ– 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِسبظشاد ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرسش٠ش٠خ-
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 ِٙبساد اٌزفى١ش -ج

 اسئٍخ فىش٠خ-1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِسبػشاد -

 ػشع-

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد رسش٠ش٠خ ٚشف٠ٛخ-

 

 

 
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 ٌّسزشف١بدلذسرخ ػٍٝ اٌؼًّ فٟ ا-1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .128

األسجٛ

 ع
 اٌسبػبد

ِخشخبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اسُ اٌٛزذح / اٌّسبق أٚ اٌّٛػٛع

ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

1 
 

2  

Anatomy and physiology of 

female internal reproductive 

system  (uterus ,ovary, 

fallopian tube , vagina). 

Stages of pregnancy ( 

ovulation, insemination, 

fertilization –implantation ).  

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

2 

2  

Normal pregnancy –signs and 

symptoms of 

pregnancy(presumptive, 

probable and positive signs ). 

Calculation  of the expected 

date of delivery. 

  

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

3 

2  

Size and development of the 

fetus. Placenta-umbilical cord, 

fetal membranes and amniotic 

fluid. Antinal care (Nursing 

care and advices during 

pregnancy about rest , sleep , 

diet , exercise , and breast 

care). 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

4 

2  

General complications during 

pregnancy Hyperemesis 

gravidarum , hemorrhoid, heart 

burn , edema , constipation , 

varicose vein , and anemia , 

DM. 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

5 
2  

Complication of pregnancy – 

hypertension causes, signs and 

symptoms , complication and 

treatment and nursing care . 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

6 
2  

Toxeamia of pregnancy – 

causes-signs and symptoms , 
خ َعشَح يحاظشا

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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complication , treatment and 

2nursing care . 

7 

2  

Uterine bleeding during 

pregnancy before 28 week of 

pregnancy . (Abortion and 

their types , ectopic pregnancy 

, Hydatidi formmole) causes , 

signs and symptoms and 

nursing care .  

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 شَشٌوتح

8 

2  

Bleeding after 28 week of 

pregnancy (placenta previa and 

abruptia placenta) causes , 

signs and symptoms , nursing 

care .  

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

9 

2  

Normal labor – definition of  

normal labor, signs of false and 

true labor. Premonitory signs 

of labor .  

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

10 

2  

Stages of labor.  

First stage (dilating stage) . 

 Second stgage (baby delivery) 

.  

Third stage (delivery of 

placenta). 

 Nursing care and advices 

during the stages of labor . 

اخ َعشَح يحاظش

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

11 

2  

Preparation for normal labor . 

- Prepare the pregnant 

women . 

- Advising about diet , 

exercise , perineal  care , 

walking . 

- Checking uterine 

contraction , fetal heart , 

vaginal examination . 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
س شفىٌ اختثا

 وتحشَشٌ

12 
2  

Mechanism of labor (definition 

, causes , show , the onset of 

labor , rupture of membrane).  

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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13 

2  

Mechanism of first stage of 

labor . Mechanism of second 

stage of labor . 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

14 
2  

Mechanism of delivery or 

signs of placenta separation . 
يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

15 

2  

Presentation of fetus . 

- cephalic – breech – 

transverse – face – umbilical 

cord , causes and nursing care . 

يحاظشاخ َعشَح 

 ػًهُحو
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

16 2  Mechanism of presentation .  يحاظشاخ َعشَح

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

17 

2  

Complication of labor . 

Complication of first stage 

(rupture of membrane , cord 

prolapse). 

Complication of second stage 

(uterine rupture , tears (signs 

and nursing care) uterine 

version (causes , signs and 

symptoms and nursing care) . 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

18 

2  

Newborn baby (physical 

characteristics of newborn 

baby). 

Nursing care (care of the eyes, 

umbilical cord , cleaning the 

airway , weight and recording) 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

19 

2  

Puerperium (definition , the 

normal duration of puerperium 

, the physiological changes 

during puerperiun and nursing 

care .  

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

20 

2  

Complication of puerperium . 

Puerperial infection (definition 

, causes signs and symptoms 

and nursing care). 

Endometritis (signs and 

symptoms and nursing care). 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

21 
2  

Lactation (types , advantages 

and methods of lactation). 
يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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Nursing care and advising 

2about breast feeding .  

22  

2  

Complication of breast feeding 

(engorgement mastitis , and 

breast abscess) causes signs 

and symptoms and nursing 

care. 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
 اختثاس شفىٌ

 وتحشَشٌ

23 

2  

Abnormal labor and abnormal 

position and presentation of 

baby . 

Causes , nursing care . 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

24 
2  

Induction of labor .(definition , 

causes , nursing care). 
يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

25 

2  

Methods of induction of labor . 

- Artificial rupture of 

membrane . 

- Forceps delivery. 

- Episiotomy . 

- Version. 

- Vaccum. 

- Causes , complication , 

nursing care. 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

26 
2  

Cesarean section – causes , 

types . 
يحاظشاخ َعشَح 

 حوػًهُ
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

27 
2  

Nursing care – pre and post 

operative care , complication 

and contraindication . 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

28 

2  

Gynecology – (prolepses of 

uterus – cancer of uterus – 

carcinoma of cervix myoma , 

fibroid , ovarian cysts) causes 

signs and symptoms and 

nursing care .  

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

29 

2  

Uterine bleeding (Amenorrhea 

, Dysmenorrhea , 

Menorrhagia) causes , signs 

and symptoms and nursing 

care . 

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .129

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّثبي 

ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِد١بد  ٚسش اٌؼًّ

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 برامج خاصة ومواقع االلكرتونية

اٌخذِبد االخزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّثبي ِسبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .131

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ًَىرج وصف انًمشس

 

 وصف انًمشس

 

 خبِؼخ اٌفشاد االسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .131

30 

2  

Cautary , curettage and 

hysterectomy pre and post 

operative nursing care .  

يحاظشاخ َعشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 يشاخؼح أداء يؤسساخ انتؼهُى انؼانٍ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٍَ((

 والعقلية اليت تواجو الفرد وتقدمي الرعاية التمريضية ةمعرفة األضطراابت واألزمات النفسي     
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 لسُ اٌزم١ٕبد اٌزّش٠غ  ضاٌمسُ اٌدبِؼٟ / اٌّشو .132

 تمرٌض نفسٌة وعملٌة اسُ / سِض اٌّمشس .133

 WHO اٌجشاِح اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .134

  أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ .135

  اٌفظً / اٌسٕخ .136

  )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .137

 9/12222/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .138

 أ٘ذاف اٌّمشس .139

 -أن يكون الطالب قادراً على معرفة :
 من أجل أن يكون الفرد متحرراً من األضطراابت النفسية والعقلية .الصحة النفسية  -1

 

 ِخشخبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .141

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 طريقة التعامل مع األشخاص ادلصابني ابألمراض النفسية والعقلية -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 الرعاية التمريضية للمصابني ابألمراض النفسية والعقلية - 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ِسبػشاد ٔظش٠خ ٚرطج١م١خ-
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 ؽشائك اٌزم١١ُ   
 

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرسش٠ش٠خ

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ج

 ػشع ّٔبرج ٌّشػٝ-1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 زؼٍُ ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌ    

 ِسبػشاد

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبس رسش٠شٞ ٚشفٛٞ

 

 

 
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 ٠سزط١غ اٌزؼبًِ ِغ اٌّشػٝ إٌفس١١ٓ-1د

 اٌؼًّ فٟ االلسبَ إٌفس١خ-2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .141

 ػبداٌسب األسجٛع
ِخشخبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اسُ اٌٛزذح / اٌّسبق أٚ اٌّٛػٛع

ؽش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

ًاألول

2  

ماألزعةماظـػلقةم

اظؿغقرياتماجللؿقةمواظػلقوظوجقةمم–عـشلماألزعةماظـػلقةم

م–أضطراباتمصرتةمادلراػؼةمم–اظدواصعماجلدؼدةمم–

ماظصرساتم.م–اظعواعلماالجؿؿاسقةم

يحاظشاخ 

 ػًهُحَعشَح و
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾناـي

2  

ماظعؼؾاتمادلادؼةم-أدؾابماألزعاتماظـػلقةمممممممممممم-

اظعواعلمم-اظعؼؾاتماظشكصقةممممممممممممممممم-

ماالضؿصادؼة

ماظصقةماظعاعةمم-اظعقوبماظشكصقةمممممممممممممممممم-

تلثريماظعقوبمم–اظعاػةماجللؿقةم.مممممممممممممممممم-

ثريماظعقوبماظـػلقةميفماظذطاءمتلم-اظـػلقةم.م

مضعفمثؼةماظػردمبـػلهم.م-واالدؿعداداتم.مممممممممممممم

اظعفزمسنمسؼدماظصداضاتمععماآلخرؼنمممممممممممممممممممممممم-

موخزماظضؿريم.م–

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾناؾث

2  

مصراعماظدواصعم:

مةاحلاظةماظـػلقم-ممماظصراعماظـػليمممم-

ماظصراساتمادلمدلةمممممممممممممممممإرضاءماظدواصعمم-

اظصراعميفمم-سالضؿهمععمأصرادماظعائؾةممممممممممممممممم-

معرحؾةماظطػوظةم

اظصراعميفمم-اظصراعميفمعرحؾةمادلراػؼةممممممممممممممم-

معرحؾةماظرذد

اظصراساتمم-اظصراساتمادلمضؿةممممممممممممممممممممممم-

ماظدائؿقة

اظصراساتمم-عوريمممممممممممممممممممممماظصراعماظشم-

ماظالذعورؼة

مرأيمعدردةماظؿقؾقلماظـػليميفماظصراساتموتلثريػام.م

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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ًاؾرابعً

  

معصادرماألزعاتم:

 األصعالموادلواضفماظيتمتـريموخزماظضؿريمم. -

 احرتامماظػردمظًخرؼنموظـػلفمم. -

 زروفماظػردم. -

م-اظعؼوبةمممممم-اظعفزمممممم-ادلرطزممممصؼدانم -

 اظؽػاءةم.

 اظؿكقالتميفمأحالمماظـومم.م-أحالمماظـوممم -

 اظعواعلمادلؽؾوتهميفمأحالمماظـومم. -

 احلقاةماظـػلقةموتلثريػاميفمأحالمماظـومم. -

 وضتمحدوثمأحالمماظـومم. -

 رأيمعدردةماظؿقؾقلماظـػليميفمأحالمماظـومم. -

مـومم.رأيمبعضماظعؾؿاءميفمأحالمماظ -

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاخلاؿس

2  

ماظـؽـــوصم:

معظاػرماظـؽوصم-أداظقبماظـؽوصمممممممممممممممممم-

ماظؿربؼرممممم-اظـؽوصمادلؼصودموشريمادلؼصودممممم-

ررقمادؿكداممم-دؾبماظؿربؼرمممممممممممممممممممممم-

ماظؿربؼر

اإلدرافميفمدؾوكمم-صورماظؿربؼرممممممممممممممممممممممم-

ماظؿربؼرم

ماإلدؼـــــــــاطم:

مررؼؼةماألدؼاطم-سالضةماإلدؼاطمباظؽؿبممممممممممممم-

ماإلدؼاطمباظؿربؼرممم.مممممممممممممممممممممممممممممم-

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾيادسً

2  

ماظؿعوؼضماظزائدم:

مممممممممممممممممعظاػرماظؿعوؼضماظزائدمممممممممممممممممم-

مصورماظؿعوؼضماظزائدم-

ماظؿؽوؼنماظعؽليم:

اظعواعلماظشعورؼةمواظالذعورؼةمظؾؿؽوؼنماظعؽليم.مممممممم-

معظفرماظؿؽوؼنماظعؽليم.م–

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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مسالضةماظؿؽوؼنماظعؽليمباظرتاثم-

ًاؾيابعً

2  

موحقدماإلحؾاطم:

م-االدؿلالمممممممممم-ممممممعػفومموحقدماإلحؾاطممممم-

ماظؿكاذل

م-اظعواعلماظلؾوطقةماظيتمتمديماىلماإلحؾاطمممممممممممم-

ماظعواعلماظؾقؽقةماظيتمتمديمإىلماإلحؾاط

ماظعواعلماظوراثقةماظيتمتمديمإىلماإلحؾاطم.م-

متلثريماظصدعاتمسؾىمزفورماإلحؾاطموزؼادتهم.

ماحلقلماظدصاسقةم.م-

ماظؽؾـــــــتم:

دواصعماظؽؾتماألدؾابمم-تمباظؼؾقمممممممممسالضةماظؽؾم-

ماظيتمتمديماىلماظؽؾتم.

ماظؽؾتماظالذعوريمم-اظؽؾتماظشعوريممممممممممممم-

أغواعمم-رأيمعدردةماظؿقؾقلماظـػليمباظؽؾتممممم-

موزقػةماظؽؾتم.م-اظؽؾتماظعـقفمممممم-اظؽؾتممممم

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾناؿن

2  

مــابم:االغلقـ

اظعواعلمادلمدؼةمإىلمم-تلزممادلواضفممممممممممممممم-

مصورماالغلقابم-االغلقابممممممممم

االغلقابمواهلروبممممممممممممممممممم-االغلقابموظالعؾاالةممممممم-

ماالغلقابموسالضةماظذاتمم-

مأحالمماظقؼــظةمم:

م–رؾقعةماظؿذطريميفمدؾوكمأحالمماظقؼظةم.ممممممممم-

مدؾوكمأحالمماظقؼظةرؾقعةممماردةم

مأحالمماظقؼظةم،مادلرضىموأحالمماظقؼظةماظطؾقعيمممممممم-

سالضةمأحالمماظقؼظةمباظـشاطماظـػليمم،ممحقلمدصاسقةمم-

مأخرىم

م-اظؿؼؿصممممممممممم-اظعزلمممممممم-اظعدوانمممممم-

ماظعدوانمادلرتدم-اظعدوانمادلزاحمممممممممم

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 ٌوتحشَش
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ًاؾمادعً

2  

م-اظؿواصقمودوءماظؿواصق.مممممممممممممممممممممممم-

ماالغلفاممبنيماظػردم.

ماظظروفماجلدؼدةماظيتمتواجهماظػردمم؟م-

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾعاذر

2  

اظعالجمم–عظاػرمدوءماظؿواصقماظعامم.ممممممممممممممممممم-

مواإلصالحم.

ضؾةمم-واصقماظعاممممممممممممممممصورمعظاػرمدوءماظؿم-

ماإلغؿاجم.

اسؿاللمم–سدمماظشعورمباظلعادةمم.ممممممممممممممممممممم-

ماظصقةماظـػلقةم.

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

احلاديً

ًعشر
2  

دوءماظؿواصقمطؿامتراهمعدارسمم–ماظعواعلماظوراثقـــةمم-

ادلعقارمم–ممماظشكصقاتماظلوؼةمواظشاذةم.م-سؾمماظـػسم.

ادلعقارماحلضاريممممممممممم–مممـاظيم.مممادلعقارمادلم-اإلحصائيم.

مادلعقارماظؾاثوظوجيم.مم-

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾناـيًعشر

2  

متلثريماجلواغبماظـػلقةمادلؽؾوتةميفمسؿؾقةمدوءماظؿواصقم.

مغلؾقةمدوءماظؿواصقمبنيماجملؿؿعاتمادلكؿؾػةموبنيم-

ماجملؿؿعم.

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

يحاظشاخ ماظصدعاتماظـػلقةماظيتمتواجفهمخاللمسالضؿهماظعاعةم.م-  2ًاؾناؾثًعشرً

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

يحاظشاخ ماظعاداتمواالجتاػاتم.م-  2ًاؾرابعًعشر

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

اخلاؿسً

ًعشرً
2  

احلاجاتمم-تلثريماظعواعلماظوراثقةمسؾىماظؿواصقمممممم-

ماظـػلقةم.
يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

اؾيادسً

ًعشر

2  

ماألعراضماظـػلقــــةم:

اظؼؾقماظذاتيممممممممم-أغواعماظؼؾقمممممممم-اظؼؾــــــقم:ممم

ماظؼؾقمادلوضوسيماظعاديم-اظعاديممممممممم-

اظعالجمم-سالجماظؼؾقمممممممم-اظؼؾقماظعصيبممممممم-

اظعالجماالجؿؿاسيمممممم-اظعالجماظؾقؽيممممممممم-اظـػليمممممم

ماظعالجماظؽقؿقاويم.م-

رؾقعةماظؽكبـةماظعصابقـةممممم-اظؽكبــةماظعصابقـــةم:ممممم

اظؽؾتم-اظضغوطماظـػلقةممم-اظعواعلماالجؿؿاسقةمممممممم-

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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قلماظـػليممممممرأيمعدردةماظؿقؾم-خاللمصرتةماظطػوظةممممممم

مأدؾابماظؽكبـةماظعصابقـةممم.مم-

ًاؾيابعًعشر

2  

ماظرػـــــابم:مممم

اظعواعلمم-رؾقعقةماظرػابمممم-عػفومماظرػابممم-

أغواعمم-ادللاسدةمسؾىمزفورماحلاظةمادلرضقةمظؾرػابمم

ظذيماخلوفماظؾقؽيموام–األدؾابماظداخؾقةمم–اظرػابم

اخلوفمعنمم-ؼشؿلماخلوفمعنماألعاطنمادلغؾؼةمم

اخلوفمعنمم–اخلوفمعنمعؼابؾةماظـاسمم–اظؿفؿعاتم

مررقمسالجماظرػابم.مم-أسراضماظرػابممم–متاحلقواغا

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾناؿنًعشر

2  

م-سصابــةماألصؽــــارماظؿلؾطقــــةم:

األدؾابماظيتمم–ودواسماظم–رؾقعةماألصؽارماظؿلؾطقةم

بداؼةمسصابماألصؽارمم–تمديمإىلمإثارةماظودواسم

اظعواعلماظيتمتلاسدمسؾىمزؼادةمزفورمم–اظؿلؾطقةم

تلثريمعرحؾةماظطػوظةمادلؾؽرةمسؾىمم–األسراضماظودوادقةم

تلثريمعرحؾةمادلراػؼةمسؾىمم–زفورماألصؽارماظؿلؾطقةم

ؿلؾطقةمأغواعمسصابماألصؽارماظم–زفورماألصؽارماظؿلؾطقةم

م-تلثريمعرحؾةمادلراػؼةمسؾىمزفورماألصؽارماظؿلؾطقةممم-

م–األصؽارماظودوادقةمم–أغواعمسصابماألصؽارماظؿلؾطقةم

مررقماظعالجمادلؿؾعةم.م–اظلؾوكماظؼلريم

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾمادعًعشر

2  

ماهللؿريؼــــام:

سالعاتمزفورمم-دواصعماهللؿريؼاممم-عػفومماهللؿريؼامم

معرضماهللؿريؼاميفمعرحؾةماظطػوظةمادلؾؽرةمم

عرحؾةمم–عرحؾةمادلراػؼةمم-وعرحؾةماظطػوظةمادلؿلخرةممم-

اضطرابميفماظؼدرةماحلرطقةمم–صورماهللؿريؼامم–اظشؾابم

م–األدؾابماظعضوؼةمم–تشوؼشميفمحقزماظوسيمم–

االغؼالبقةميفمم–صورماهللؿريؼامم–األدؾابماظوزقػقةم

م–يفماظلؾوكماظشكصيممةاالغػصاظقم–صيماظلؾوكماظشك

ررقمم–ادلزعنمم–احلادمم–اظؾلقطمم–أغواعماهللؿريؼام

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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عدردةماظؿقؾقلماظـػليمورأؼفاميفمم–سالجماهللؿريؼام

مسالجمعرضماهللؿريؼام.م

ًاؾعشـــــرون

2  

مادلـــــراقم:

سالضةمادلراقمم–اغشغالماظػردمبصقؿهمبشؽلمعرضيم

حاالتمم–اظؽكبةمم–اظؼؾقمم–باألعراضماظـػلقةماألخرىم

ذعورماظػردمباحلذرمصوقماالسؿقاديمم–ادلراقماهللؿريؼةم

ميفمسالضاتهماظعاعــةم.

ماالغؿقـــــــارم:

األدؾابمادلمدؼةماىلمم–حماوظةماالغؿقارم -1

ررقمادؿكدامماحلقلمم–حماوظةماالغؿقارم

ظةماالغؿقارمأغواعمحماوم–اظدصاسقةمظؾؿربؼرم

عـلماألذىماظـػليمسنمررؼقمتعاريمطؿقاتم

م–ادؿكدامماظغازاتماظلاعةمم–عنماألدوؼةم

مادؿكدامماألدؾقةماظؼارعةم.

م–دواصعماالغؿقارمعـلماظشعورمباحلزنم -2

اظػشلميفمم–اظشعورمباظذغبمم–اظؿشاؤمم

اظشعورمم–صؼدانماألعلمم–اجلاغبماظعارػيم

ؼةمأداظقبماالغؿقارمعـلماألدوم–باظضقاعم

م–األدؾقةماظـارؼةمم–اظشـقمم–اظلاعةم

ادؿكداممم–اظؼػزمعنماألعاطنمادلرتػعةم

مادؿكدامماظغازاتماظلاعةم.م–اظؽفرباءم

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

احلاديً

ًواؾعشرون

2  

ماظؿوتــــــــرماظعصؾـــــــيم:

اظوػنمم–صورماظؿوترماظعصيبمم–رؾقعةماظؿوترماظعصيبمم-

اظعواعلماظيتمتمديماىلمم–اظػفمماظعصيبمم–يبماظعص

ماظؿوترماظعصيبم.

ماألعراضماظعؼؾقـةم:

ملماظوزقػيم.األعراضماظعؼؾقةمذاتمادلـشم-

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

يحاظشاخ ماظػصـــــامم:  2اؾناـيً

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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م–عامػقةماظػصاممم–تعرؼفماظػصاممم–عػفومماظػصاممم-ًواؾعشرون

بدأموضتماظػصاممعـلمم–ؾابماظػصاممأدم–حدودماظػصامم

اغشغالماظػردماظزائدمم–االغعزالماحللادقةمادلرػؼةم

م–اجتاهمدمومادلواضقعماظػؾلػقةمم–بعؿؾقاتهماجللؿقةم

مأععانماظػردم.م–اإلػؿالميفمعظفرهماجللؿيم

اؾناؾثً

ًواؾعشرون

2  

ررقمسالجماظػصاممم–ممحاالتماظػصام–دواسيماخلقالم

م–سالجماظصدعةماظؽفربائقةمم–عـلماظصدعةماظؽقؿقاوؼةم

اظعالجمم–سالجماجلراحةماظـػلقةمم–سالجماألغلوظنيم

اظعالجمم–اظعالجماظوضائيمم–سالجماإلداعةمم–اظدوائيم

ماظـػليم.م

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

اؾرابعً

واؾعشرونً

واخلاؿسً

ًواؾعشرون
2  

مــــــــــرعم:اظص

أصـافماظصرعمم–اظعواعلمادللؾؾةمظؾصرعمم–رؾقعةماظصرعم

اغواعمم–اظصرعماظوضعيمم–عـلماظصرعماخلػيمادلـشلم

اظصرعماظـاغويمواظصرعمم–اظصرعماألوظيمم–اظصرعم

طقػقةمم–غوباتماظصرعمم–اظصرعمادلوضعيمم–ادلعاطسم

ماظؿعاعلمععمغوبةماظصرعم.

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
ٌ اختثاس شفى

 وتحشَشٌ

اؾيادسً

ًواؾعشرون
2  

ماظؽكبةماظذػاغقةم:

األدؾابمادلمدؼةماىلماظؽكبةمم–رؾقعةماظؽكبةماظذػاغقةم

اظعواعلماظيتمتلاسدمسؾىمبروزماظؽكبةماظذػاغقةمم–اظذػاغقةم

ماظذػانماهلوديمادلؿؽرر.م–أغواعماظذػانمم–

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

اؾيابعً

ًواؾعشرون
2  

مهلوسماإلغشراحـــيم:ما

م-اهلوسماإلطؿؽابيمادلؿؽررم–تدرجماهلوسماألغشراحيم

اإلطؿؽابمم-اإلطؿؽابماإلغشراحيماإلطؿؽابيمادلؿؽرر

مسالجماظؽكبةماظذػاغقةم.م–اإلغشراحيماإلطؿؽابيم

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

اؾناؿنً

ًواؾعشرون
2  

ماظذػــــانماالضطفاديم:

اظعواعلمادللاسدةميفمبروزمم–نماالضطفاديمرؾقعةماظذػا

م–بداؼةماظذػانماالضطفاديمم–عرضماظذػانماالضطفاديم

أسراضماظذػانماالضطفاديمم–صورماظذػانماالضطفاديم

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .142

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّثبي 

١بد ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِد

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 برامج خاصة ومواقع االلكرتونية

األدؾابمادلمدؼةماىلماظذػانماالضطفاديمعـلمم–

احلذرمم–اظشعورمباظـؼصمم–اظشكمم–احللادقةمادلرػؼةم

ماظزورم.مم–ديمأغواعماظذػانماالضطفام–واظؿكؿونمم

اؾمادعً

ًواؾعشرون

2  

ملماظعضــويم:األعراضماظعؼؾقــةمذاتمادلـشـــ

م–ررقماظعـاؼةمم–أدؾابهمم–رؾقعؿهمم–ذػانماظشقكوخةم

األضطراباتماظعؼؾقةماظـاجتةمسنماإلصابةممبرضماظذػانم

األصابةمماألضطراباتماظعؼؾقةماظـاجتةمسنم-اظؽقوظيم

األضطراباتماظعؼؾقةماظـاجتةمسنمم–باألعراضماجلـلقةم

ماإلصابةمبلورامماظدعاغم.

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾنالثون

2  

ماظصقـــةماظـػلقــــــــةم:

األسؾاءماظـػلقةمم–ادلؾادئماظعاعةميفماظصقةماظـػلقةم

م–ةماحملاصظةمسؾىماظصقةماظـػلقم–ظؾقضارةماحلدؼـةم

م–صقاغةماظصقةماظـػلقةمم–اظصقةماظـػلقةميفماجملؿؿعم

م–االػؿؿاممباظصقةماجللؿاغقةمم–اظعواعلماظؾقؽقةم

رساؼةمم–االػؿؿاممبرصعمادللؿوىماظـؼايفمظؾؿوارـنيم

ماظرتبقةماظصققةم.م–األعفاتماحلواعلم

مدورماظعقاداتماظـػلقةم:

ادلمدلاتماخلدعقةميفمجمالماظصقةمم–أغواسفامم-

م–اظطبماالجؿؿاسيمواظـػليمم–ادللؿشػقاتمم–اظـػلقةم

ماخلدعةماالجؿؿاسقةم.

يحاظشاخ 

 َعشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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اٌخذِبد االخزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّثبي ِسبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .143

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ًَىرج وصف انًمشس

 

 وصف انًمشس

 

 خبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .144

 لسُ رم١ٕبد اٌزّش٠غ  اٌمسُ اٌدبِؼٟ / اٌّشوض .145

 سػب٠خ طس١خ ا١ٌٚخ شساسُ / سِض اٌّم .146

 WHO اٌجشاِح اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .147

  أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ .148

 اٌثبٟٔ اٌفظً / اٌسٕخ .149

 2 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .151

 9/12222/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .151

 يشاخؼح أداء يؤسساخ انتؼهُى انؼانٍ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٍَ((

 أسس ومبادئ الرعاية الصحية األولية .معرفة  على أن يكون الطالب قادراً  
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 أ٘ذاف اٌّمشس .152

 -معرفة : على أن يكون الطالب قادراً        
 برامج رعاية األمومة والطفولة .

 البيئة والتلوث البيئي برامج صحة

 برامج الصحة ادلدرسية .

 برامج الوقاية من األمراض ادلعدية .

 اكتساب ادلهارة واخلربة يف الربامج الرتبوية والصحية

 

 ِخشخبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .153

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 يكون الطالب مام بربامج رعاية األمومة والطفولة . -1أ
 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 اكتساب ادلهارة واخلربة يف الربامج الرتبوية والصحية . - 1ة
  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّسبػشاد إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ-

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبسا د شف٠ٛخ ٚرسش٠ش٠خ-
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 اٌزفى١شِٙبساد  -ج

 اسئٍخ فىش٠خ-1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِسبػشاد ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ-

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبسا د شف٠ٛخ ٚرسش٠ش٠خ

 

 
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 اسزخذاَ االٔزشٔذ-1د

 خجشح وج١شح ثبٌجشاِح اٌزشث٠ٛخ اٌظس١خ -2د

 -3د

    -4د



  
 79انصفحح 

 
  

 ث١ٕخ اٌّمشس .154

 األسجٛع
اٌسبػب

 د
ِخشخبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اسُ اٌٛزذح / اٌّسبق أٚ اٌّٛػٛع

ًاألول
 ساػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

ةماظرساؼم–صقةماجملؿؿعمم–اظصقةماظعاعةمم–اظصقةم

مسـاصرماظرساؼةماظصققةماألوظقةم.م–اظصققةماألوظقةم
يحاظشاخ 

 وػًهُحَظشَح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾناـيً

 ساػح2
معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 

 األولية

تؼققممحاظةمم–تؼققممحاظةماألدرةم:متعرؼفماألدرةم

مبطاضةماألدرةم.م–مجعمادلعؾوعاتمم–األدرةم

مجعمم–فماجملؿؿعمتؼققممحاظةماجملؿؿعم:متعرؼ

م–تشكقصماوظوؼاتمادلشاطلماظصققةمم–ادلعؾوعاتم

ماظؿؼوؼمم.م–اظؿـػقذمم–اظؿكطقطمم–حتؾقلمادلشؽؾةم

يحاظشاخ 

 َظشَحوػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾناؾث
 ساػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

سـاصرماظرساؼةمم–تطوؼرممترؼضمصقةماجملؿؿعم

ماظصققةماألوظقةم.

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَحوػًهُح

 وتحشَشٌ

ًاؾرابع

 ساػح2
معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 

 األولية

م–مجعمادلعؾوعاتمسنماجملؿؿعمم–تؼققممحاظةماجملؿؿعم

اظؿؿرؼضمظؾقاجاتمم–اظؿشكقصمم–حتؾقلمادلعؾوعاتم

م–وضعمخطةمظؾعـاؼةماظؿؿرؼضقةمم–اظصققةمظؾؿفؿؿعم

مؼةماظؿؿرؼضقةم.تؼققمماظعـام–تشغقلماخلطةم

يحاظشاخ 

 َظشَحوػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاخلاؿس
 ساػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

أػداصفاموودائلماالتصالماجلؿاػرييمم–اظرتبقةماظصققةم

م.م

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَحوػًهُح

 وتحشَشٌ

ًاؾيادسً
 ساػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

دورمم–ضواسدمادؿكدامماظودقؾةمم–اظودائلماظؿعؾقؿقةم

مادلؿرضةميفماظرتبقةماظصققةم.

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَحوػًهُح

 وتحشَشٌ

ًاؾيابع

 ساػح2
معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 

 األولية

مرساؼةماألعوعةمواظطػوظةم.

مأػداصفام.م–أػؿقؿفامم–رساؼةماألعوعةم

مؿلم.رساؼةماألممخاللمصرتةماحل

يحاظشاخ 

 َظشَحوػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾناؿن

 ساػح2
معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 

 األولية

مرساؼةماألممأثـاءماظوالدةم.

مرساؼةماألممخاللمصرتةماظـػاسم.

مدورمادلؿرضةميفمرساؼةماألعوعةم.

يحاظشاخ 

 َظشَحوػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾمادع

 ساػح2
ئ الرعاية الصحية معرفة أسس ومباد

 األولية

مأػداصفام.م–أػؿقؿفامم–رساؼةماظطػوظةم

مرساؼةماظطػلمحدؼثماظوالدةم.

رساؼةماظطػلميفمدورمم–ظؼاحاتماظطػلماظرضقعم

ماحلضاغةم.

يحاظشاخ 

 َظشَحوػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾعاذر
 ساػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

اظؿكطقطمم–أػداصفامم–ؿفامأػؿقم–اظزؼارةمادلـزظقةم

مظؾزؼارةمادلـزظقةم.

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَحوػًهُح

 وتحشَشٌ
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احلاديً

ًعشر
 ساػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

مررقماالتصالمبربةماألدرةم.

مواجؾاتمادلؿرضةميفممترؼضماألدرةم.م–أسدادماظؿؼارؼرم

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَحوػًهُح

 وتحشَشٌ

ًاؾناـيًعشر
 ساػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

مأػداصفام.م–اظصقةمادلدردقةم

ماظؾقؽةماظصققةمادلدردقةم.م-خدعاتماظصقةمادلدردقةمم

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَحوػًهُح

 وتحشَشٌ

ًاؾناؾثًعشر
 ساػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

ماظؾطاضةمادلدردقةم.م–ماظرتبقةماظصققةمادلدردقة

مدورمادلؿرضةميفمتـظقمماظؾطاضةم.

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَحوػًهُح

 وتحشَشٌ

ًاؾرابعًعشر

 ساػح2
معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 

 األولية

ظؼاحممممم–أغواعماظؾؼاحاتمم–اظؿقصنيمضدماألعراضم

مجيم.م–ديمم-بي

مؾةم.ظؼاحماحلصم–ظؼاحمذؾلماألرػالمم–اظؾؼاحماظـالثيم

يحاظشاخ 

 َظشَحوػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

اخلاؿسً

ًعشر
 ساػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

ظؼاحمم–تؾؼققاتماألمماحلاعلمم–ظؼاحماحلصؾةمادلكؿؾطةم

مدورمادلؿرضةميفماظؿقصنيمضدماألعراضم.م–اظؿقػوئقدم

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَحوػًهُح

 وتحشَشٌ

اؾيادسً

 اػحس2ًعشرً
معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 

 األولية

اظؼواسدمادلفـقةمظضؿاغةمم–أػؿقؿفامم–دؾلؾةماظؿربؼدم

إجراءاتمدؾلؾةمم–عؽوغاتفامم–صعاظقةمدؾلؾةماظؿربؼدم

ماظؿربؼدم.

يحاظشاخ 

 َظشَحوػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾيابعًعشر

 ساػح2
معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 

 األولية

اظعـاؼةمباظؾؼاحاتميفماظـالجةمم–وزؼعماظؾؼاحمعراحلمت

م–دورمادلؿرضةميفمدؾلؾةماظؿربؼدمم–ادلرطزماظصقيمم–

ماظؿلفقلم.

يحاظشاخ 

 َظشَحوػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾناؿنًعشر
 ساػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

م–)األعراضمادلعدؼةمم–اظوضاؼةمعنماألعراضمادلعدؼةم

ماألعراضمادلؿورؽةم.م–اظوباءمم–أغواسفا(م

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَحوػًهُح

 وتحشَشٌ

ًاؾمادعًعشر
 ساػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

اإلجراءاتماظيتمتؿكذمجتاهمادلصدرمم–سؿؾقةماظعدوىم

مادلرضيمواألدؾابم.

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَحوػًهُح

 وتحشَشٌ

ًاؾعشرون

 ساػح2
س ومبادئ الرعاية الصحية معرفة أس

 األولية

اظوضاؼةمعنمم–اإلجراءاتماظيتمتؿكذمجتاهماظؾقؽةم

ماألعراضماظلارؼةم.

ماإلجراءاتماظدوظقةم.

يحاظشاخ 

 َظشَحوػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

احلاديً

 ساػح2ًواؾعشرون
معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 

 األولية

ـقةماظيتمتمثرماظعواعلمادلفم–أػداصفامم–اظصقةمادلفـقةم

صػاتماظؾقؽةميفمم–يفمصقةماظعؿالمداخلمادلعاعلم

مادلعؿلموذرورفام.

يحاظشاخ 

 َظشَحوػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

اؾناـيً

ًواؾعشرون
 ساػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

دورمادلؿرضةميفمم–عـفاجماظرساؼةماظصققةمظؾعؿالم

ماظصقةمادلفـقةم.

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  ُحَظشَحوػًه

 وتحشَشٌ

اؾناؾثً

ًواؾعشرون
 ساػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

ادللؽنمم–أػممعؽوغاتمصقةماظؾقؽةمم–صقةماظؾقؽةم

مصقةمادلقاهم.م–اظصقيم

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَحوػًهُح

 وتحشَشٌ

يحاظشاخ معؽوغاتفام.م–أػؿقؿفامم–صقةماظؿغذؼةمم–ةماجلومصقمعرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية  ساػح2اؾرابعً

 َظشَحوػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .155

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّثبي 

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِد١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 برامج خاصة ومواقع االلكرتونية

اٌخذِبد االخزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّثبي ِسبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .156

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 األوليةًواؾعشرون

اخلاؿسً

ًواؾعشرون
 ساػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

دورمادلؿرضةميفمصقةمم–علؾؾاتفامم–توضقحماظػضالتم

ماظؾقؽةم.

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَحوػًهُح

 وتحشَشٌ

اؾيادسً

 ساػح2ًونواؾعشر
معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 

 األولية

م–اظعواعلمادلمثرةميفمتغذؼةماجملؿؿعمم–ضوائمماظغذاءم

م–اظربغاعجماظرتبويماظغذائيمم–اظرتبقةماظغذائقةم

مووجؾاتمادلرذدماظغذائيم.

يحاظشاخ 

 َظشَحوػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

اؾيابعً

ًواؾعشرون
 ساػح2

الصحية  معرفة أسس ومبادئ الرعاية
 األولية

يحاظشاخ ماظرباعجماظرتبوؼةماظغذائقةمادلدردقةم.

اختثاس شفىٌ  َظشَحوػًهُح

 وتحشَشٌ

اؾناؿنً

ًواؾعشرون
 ساػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

مأػداصفام.م–اظصقةماظرؼػقةم

مأوظوؼاتمادلشاطلماظصققةميفماظرؼفم.

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَحوػًهُح

 وتحشَشٌ

اؾمادعً

ًواؾعشرون
 ساػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

اظرباعجماظصققةميفمم–اخلدعاتماظصققةميفماظرؼفم

ماظرؼفم.

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَحوػًهُح

 وتحشَشٌ

ًاؾنالثون
 ساػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

تمغظامموحدام–اإلدارةماظصققةمم–اخلدعاتماظعالجقةم

م.

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَحوػًهُح

 وتحشَشٌ
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 ًَىرج وصف انًمشس

 

 وصف انًمشس

 

 خبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .157

  اٌزّش٠غلسُ رم١ٕبد   اٌمسُ اٌدبِؼٟ / اٌّشوض .158

 رّش٠غ اؽفبي اسُ / سِض اٌّمشس .159

 WHO اٌجشاِح اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .161

  اٌّزبزخأشىبي اٌسؼٛس  .161

 اٌثبٟٔ اٌفظً / اٌسٕخ .162

 6 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .163

 َايح األكادًٍَ((يشاخؼح أداء يؤسساخ انتؼهُى انؼانٍ ))يشاخؼح انثش

 التعرف على منو والتطور الطبيعي للطفل ومشاكلة التطويرية     
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 9/12222/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .164

 أ٘ذاف اٌّمشس .165

 التعامل مع الطفل وامراض اجلهاز التنفسي واذلضمي للطفل كيفية

 
 

 ِخشخبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .166

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 اِشاع االؽفبي ٚو١ف١خ اٌؼٕب٠خ ثبالؽفبي٠زؼشف ػٍٝ  -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 و١ف١خ اٌؼٕب٠خ ثبالؽفبي – 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة
      

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 
 ِسبػشاد ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ-

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرسش٠ش٠خ-

 

 

 
 اد اٌزفى١شِٙبس -ج

 اسئٍخ فىش٠خ ّٔبرج الؽفبي خذج-1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 ِسبػشاد ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ-

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرسش٠ش٠خ-

 االخبثخ ػٍٝ االسئٍخ اٌّطشٚزخ-

 

 
 اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ  -د 

 اسزخذاَ االٔزشٔذ-1د

 ٌذ٠خ اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ االؽفبي اٌخذج -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .167

األس

 ثٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اسُ اٌٛزذح / اٌّسبق أٚ اٌّٛػٛع ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌسبػبد

1
st
 

 ساػح6
يعي التعرف على منو والتطور الطب   

 للطفل ومشاكلة التطويرية

The new born baby (fetal) 

Characteristic of new born 

1- Wight  2- Length  3- Skin  4- born 

5- Head  6- Chest  7- Musles  8- Vital 

signs 9- senses (eye and sight , 

hearing , , taste , smell , touch) 10- 

nervous system (reflexes) (grasping , 

clones , Darwinian reflex , coughing , 

sneezing , yawing , sucking , swelling 

, rooting reflex) .  

 ظشَحيحاظشاخ َ

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

2 

 ساػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

The premature baby :- 

1- Definition of premature baby  

2- Cause of premature baby 

3- Nursing care of premature 

baby 

4- Nursing care during the 

delivery 

A- Nursing care in incubator . 

B- Giving oxygen by (in cubator 

, nasattub or mask) 

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

3 

 ساػح6
الطبيعي التعرف على منو والتطور    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

- Keep premature with stable 

temperature  

- The premature feeding (Tub 

feeding , Tea spoon feeding , 

Drop feeding , Gavages 

feeding) 

- Giving drugs 

- Handling the premature in bed 

- Monitoring the premature 

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

شفىٌ  اختثاس

 وتحشَشٌ

4 

 ساػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

The growth and development stages 

of normal baby . 

- The new born stage , infant stage , 

Toddler stage pre – school stage , 

school age stage , Adolescent stage , 

Adulthood stage . 

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

5 

 ساػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

The factors of growth and 

development (Heredity , 

constructional makup , Racial & 

National characteristics  

A- Sex. 

B- Prénatal environment & post 

natal environ . 

C- External environment .  

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

6 

 ساػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

The type of growth & development . 

1- Growth the body . 

2- Development of capacity of 

يحاظشاخ َظشَح 

اختثاس شفىٌ  وػًهُح

 وتحشَشٌ
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muscels . 

3- Mentally development . 

4- Emotionally development . 

5- Socially development . 

6- Teething .   
7 

 ساػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

Feeding of baby . 

1- Breast feeding . 

2- Artificial feeding . 

3- Types of weaning . 

4- Feeding baby with deferent 

ages .  

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

8 

 ساػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

Malnutrition Diseases : 

1- Marasms     2- Rickets    3- 

Kwasshiokor . 

4- Tetancy      5- Scurvy disease , 

Causes , The factors influence , 

Nursing care , prevention . 

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

9 

 ساػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

Nursing care with Respirtory disease . 

1- Acut Nasophryingitis 

(Common cold) . 

2- Tonsillitis .   3- 

Otitismedia . 

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

10 

 ساػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

- Pneumonia , staph or strep 

pneumonia. 

- Viral pneumonia , Mechanical 

pneumonia . 

- Asthma .    

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

11 

 حساػ6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

Nursing care of gastro – Intestinal 

disorder . 

1- Acute (Gastritis) . 

2- Gastro - - enteritis . 

3- Abdominal Colic . 

 

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

12 
 ساػح6

التعرف على منو والتطور الطبيعي    
 طفل ومشاكلة التطويريةلل

4- Vomiting      5- diarrhea    6- 

Constipation . 

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

13 

 ساػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

Congenital digestive . 

1- Cleft lip . 

2- Cleft palate . 

3- Rectum obstruction . 

شاخ َظشَح يحاظ

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

14 

 ساػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

Nursing care of urinary condition 

system . 

1- Acute Glomerulonephritis . 

2- Nephritic syndrome 

(nephrosis) . 

3- Pye lonephritis (pyelitis) . 

4- Renal failure . 

ظشاخ َظشَح يحا

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

15 

 ساػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

The nursing care of heart and blood 

disease  

1- Anemia 2-Thalassem'a 3-

leukem'a 

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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4-Hemophilia  5-Christmas  

6-congenital heart disease  

7- Congestive heart failure  
16 

 ساػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

The nursing care of nervouse system  

1. mastoiditis  

2. brain abcess and meningitis  

3. hydrocephlitis  

4. spina bifida   

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

س شفىٌ اختثا

 وتحشَشٌ

17 
 ساػح6

التعرف على منو والتطور الطبيعي    
 للطفل ومشاكلة التطويرية

Nursing care at communicable disease   يحاظشاخ َظشَح

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

18 
 ساػح6

التعرف على منو والتطور الطبيعي    
 للطفل ومشاكلة التطويرية

1. pulmonary tuberculosis  اظشاخ َظشَح يح

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

19 

 ساػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

2. measles 

3. Germany measles  

4. mumps  

يحاظشاخ َظشَح 

اختثاس شفىٌ  وػًهُح

 وتحشَشٌ

20 

 ساػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

5. diphtheria  

6. Pertusis  

7. tetanus 

8. Poliomyelitis   9.chickenpox  

10 .Infection  hepatitis  

11.Typhoid fever  

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

21 

 ساػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

Nursing care at endocarine 

disorders  

1. hypothyrodism  

2. hyper thyroidism  

3. diabetes  

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

22 

 ساػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

The contaminated environment 

influence of health baby   

1. cholera    2-malta fever  

يحاظشاخ َظشَح 

اختثاس شفىٌ  وػًهُح

 حشَشٌوت

23 

 ساػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

The endemic disease and 

influence of health child :- 

1. malaria    2-  

trematoda  

3.   tina solium ,tina saginata 

,oxyuris ,anglistoma  

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

24 

 حساػ6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

Handicap children :- 

1- Definition  the handicap or 

hindrance child . 

2- Types of handicap including 

:- 

(Physical , psychsocial , mental) . 

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

25  

 ساػح6
على منو والتطور الطبيعي التعرف    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

Rehabilitation center . 

- Handicap prevention and 

nursing care . 

يحاظشاخ َظشَح 

اختثاس شفىٌ  وػًهُح

 وتحشَشٌ

26 

 ساػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

Prevention of child from accident 

. 

1- Poisoning  2- Burns  3- injuries   

4- Jumping on a high level or 

accident or run over . 

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

اس شفىٌ اختثيحاظشاخ َظشَح   The children care of orphanالتعرف على منو والتطور الطبيعي     ساػح6 27
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .168

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّثبي 

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِد١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 واقع االلكرتونيةبرامج خاصة وم

اٌخذِبد االخزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّثبي ِسبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .169

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 وتحشَشٌ وػًهُح للطفل ومشاكلة التطويرية

28 

 ساػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

- Development and depended 

stages . 

- Religion , norms depend on 

type of society . 

- Learn child to make 

independence . 

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

29 

 ساػح6
رف على منو والتطور الطبيعي التع   

 للطفل ومشاكلة التطويرية

- Imported role of educational 

status or establishment with 

care of orphanage . 

يحاظشاخ َظشَح 

اختثاس شفىٌ  وػًهُح

 وتحشَشٌ

30 
 ساػح6

التعرف على منو والتطور الطبيعي    
 للطفل ومشاكلة التطويرية

- The nursing care of the dying 

child . 

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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 ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٍَ(( يشاخؼح أداء يؤسساخ انتؼهُى انؼانٍ

 أن يكون الطالب قادراً على معرفة أسس التغذية وادلعاجلة الغذائية     
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 العناصر الغذائية .معرفة -أ -0
 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 تغذية ادلرضى واحلاالت اخلاصة . - 1 -0
  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِسبػشاد ٔؼش٠خ ٚػ١ٍّخ-

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 د شف٠ٛخ ٚرسش٠ش٠خاخزجبسا-

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ج

 اسئٍخ فىش٠خ-1ج

 -3ج -2ج

   -4ج

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِسبػشاد ٔظش٠خ-    

 ػشع زبالد ِؼ١ٕخ-

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 

 اخزجبساد شف٠ٛخ

 االخبثخ ػٍٝ االسئٍخ اٌّطشٚزخ ػٍٝ اٌسبالد اٌّؼشٚػخ)ِشػٝ (-
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 اسزخذاَ االٔزشٔذ-1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .181

 اٌسبػبد األسجٛع
ِخشخبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اسُ اٌٛزذح / اٌّسبق أٚ اٌّٛػٛع

ؽش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

ًاألول
2 

وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً

طقػقةمم–أػؿقةماظغذاءمادلؿوازنمم–اظؿغذؼةماظصققةم

مادؿكدامماجللممظؾغذاءم.م
يحاظشاخ 

 وػًهُح َظشَح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾناـي
2 

وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً

م–ادلؼاؼقسمواظؿوصقاتماظغذائقةماظقوعقةم

ماالحؿقاجاتماظغذائقةمظألصرادم.

يحاظشاخ 

تثاس شفىٌ اخ َظشَح وػًهُح

 وتحشَشٌ

ًاؾناؾث

2 
وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً

م–اظؽاربوػقدراتمم–اظعـاصرماظغذائقةميفماظغذاءم

م–اظؽاربوػقدراتميفماظغذاءمم–وزائػفامم–تصـقػفام

متلوسماألدـانم.م–احؿقاجاتماظؽاربوػقدراتم

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾرابعً
2 

وتغزَح  اصر الغذائيةمعرفةالعن

 انًشظً

أػؿقةمم–عصادرػامم–األظقافماظغذائقةماظطؾقعقةم

مسالضةماألظقافمبلعراضماظؼؾبم.م–األظقافم

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَح وػًهُح

 وتحشَشٌ

ًاخلاؿس

2 
وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً

دورمم–مةاألمحاضماظدػـقةماألدادقم–اظدػونم

م–ظدػونميفماظغذاءمام–اظدػونميفماجللمم

سالضةماظدػونمبلعراضمم–االحؿقاجاتماظغذائقةم

ماظؼؾبمواظلررانم.م

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾيادسً

2 
وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً

اظغذاءمطؿصدرمم–األمحاضماألعقـقةمم–اظربوتقـاتم

م–وزائفماظربوتقـاتمم–ظألمحاضماألعقـقةم

مادلصادرماظغذائقةم.م–اىلماظربوتقـاتماحلاجةم

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾيابعً
2 

وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً

م–توازنماظطاضةمم–احؿقاجماجللممظؾطاضةمم–اظطاضةم

ماجلداولماظغذائقة.م–اظؼقؿةماحلرارؼةمظألشذؼةم

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَح وػًهُح

 وتحشَشٌ

ًاؾناؿن

2 
وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً

االحؿقاجمم–وزائػهمم–توزؼعهميفماجللممم–ادلـــاءم

م–صودؼوممم–اظػرديمظؾؿاءمظؾشواردميفماجللمم

مطؾورؼدم.م–بوتادقومم

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 2ًاؾمادعً
وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً
يحاظشاخ ماظقودم.م–احلدؼدمم–طاظلقوممم–ةماألعالحمادلعدغق

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾعاذر
2 

وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً

 .K. Dاظػقؿاعقـاتماظذائؾةميفماظدػونمصقؿاعنيم

A. م.مم

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَح وػًهُح

 وتحشَشٌ

ًاحلاديًعشر

2 
وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 شظًانً

  .C. B12اظػقؿاعقـاتماظذائؾةميفمادلاءمصقؿاعنيم

B6.  B1  B2 , .. حاعضماظػوظقكمم–مم

مؼـادنيم.

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 2ًاؾناـيًعشر
وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً

يحاظشاخ م–تصـقفماظغذائقةمم–اخؿقارماظوجؾاتماظغذائقةم

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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ظؼقؿةماظغذائقةمام–اجملاعقعماظغذائقةماألربعةم

مجملاعقعماألشذؼةم.م

ًاؾناؾثًعشرً
2 

وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً

م–اظغذاءماظطؾقعيم)اظصقي(مم–شذاءماظـؾاتقنيم

ماظؿـؼقفماظغذائيم.

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَح وػًهُح

 وتحشَشٌ

ًاؾرابعًعشر

2 
وتغزَح  غذائيةمعرفةالعناصر ال

 انًشظً

م–اظؿؼققمماظطيبمواظلرؼريمم–تؼققمماحلاظةماظغذائقةم

تؼققممادلؼاؼقسممم-اظؿؼققممادلكؿربيمواظؾاؼوطقؿقاويم

ماجللؿاغقةم.

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاخلاؿسًعشرً
2 

وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً

ؾقثماظوبائيميفمررقماظم–تؼققمماالدؿفالكماظغذائيم

مجمالماظؿغذؼةمم.

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَح وػًهُح

 وتحشَشٌ

ًاؾيادسًعشر

2 
وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً

ادلشؽالتماظغذائقةميفماظعاملمويفماظعراقمخاصةم

م–صؼرماظدمماظغذائيمم–عؿالزعاتماظعوزماظغذائيم

غؼصماظربوتنيمم–اظؽلاحمم–تضكمماظغدةماظدرضقةم

مطاضةم.واظ

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 2ًاؾيابعًعشر
وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً

يحاظشاخ ماالحؿقاجماظغذائيم.م–اظؿغذؼةمأثـاءماحلؿلمم-1

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 2ًاؾناؿنًعشر
وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً
يحاظشاخ ماالحؿقاجماظغذائيم.م–ةمماظؿغذؼةمأثـاءماظرضاسم-2

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾمادعًعشر
2 

وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً

االحؿقاجماظغذائيم.ممممممم–تغذؼةماألرػالماظرضعممم-3

ماشذؼةماظػطامم.م-اظغذاءماظصؾبممممم–

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَح وػًهُح

 وتحشَشٌ

ًاؾعشـــــرون
2 

وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً

االحؿقاجماظغذائيمم-اظؿغذؼةميفماظطػوظةمادلؾؽرةمم-4

م.مممممم

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَح وػًهُح

 وتحشَشٌ

ًاحلاديًواؾعشرون
2 

وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً

سواعلمم–االحؿقاجماظغذائيمم–تغذؼةمادلراػؼنيمم-5

مغذائيمظؾؿراػؼنيم.تمثرمسؾىماالحؿقاجماظ

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَح وػًهُح

 وتحشَشٌ

ًاؾناـيًواؾعشرون
2 

وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً

سواعلمتمثرمسؾىمأدؿفالكمم–تغذؼةمادللـنيمم-6

ماالحؿقاجماظغذائيم.م-عشاطلمادللـنيمم–اظغذاءم

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَح وػًهُح

 وتحشَشٌ

ًناؾناؾثًواؾعشرو

2 
وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً

ماظؿغذؼةمواألعراضم:

م–تغذؼةمادلصابنيمبداءماظلؽرمم–داءماظلؽرمم-1

اظعالجمم–اظعواعلماظيتمتمديماىلمزفورمداءماظلؽرم

ماظغذائيم.

يحاظشاخ 

 َظشَح وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾرابعًواؾعشرون
2 

وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً

م–اظعواعلماظيتمتمديماىلماظلؿـةممم-اظلؿـةمم-2

ماظعالجماظغذائيم.

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَح وػًهُح

 وتحشَشٌ

ًاخلاؿسًواؾعشرونً
2 

وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً

تغذؼةمادلصابنيمم–أعراضمادلعدةمواألععاءمم-3

أغواعماألعراضماظيتمم–بلعراضماجلفازماهلضؿيم

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَح وػًهُح

 وتحشَشٌ
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .181

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّثبي 

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِد١بد 

 ٌىزش١ٔٚخ (ٚاٌّٛالغ اال
 برامج خاصة ومواقع االلكرتونية

اٌخذِبد االخزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّثبي ِسبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .182

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

ماظعالجماظغذائيم.م-ؿيمتصقبماجلفازماهلض

ًاؾيادسًواؾعشرونً

2 
وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً

تغذؼةمادلصابنيمم-اعراضماظؽؾدموادلرارةمم-4

تغذؼةممم-اظعالجماظغذائيمم-بلعراضماظؽؾدمم

اظعالجماظغذائيمم-ادلصابنيمبلعراضمضـاةماظصػراءممم

م.

خ يحاظشا

 َظشَح وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾيابعًواؾعشرون
2 

وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً

تغذؼةمادلصابنيمبلعراضمم-أعراضماظؽؾقةمم-5

ماظعالجماظغذائيم.م-اظؽؾىم

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَح وػًهُح

 وتحشَشٌ

ًاؾناؿنًواؾعشرون
2 

وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً

تغذؼةمادلصابنيمبلعراضمم-راضماظؼؾبمأعم-6

ماظعالجماظغذائيم.م-اظؼؾبمم

يحاظشاخ 

اختثاس شفىٌ  َظشَح وػًهُح

 وتحشَشٌ

 2ًاؾمادعًواؾعشرون
وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً

يحاظشاخ ماظلررانمواظغذاءم.

 َظشَح وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

 2ًاؾنالثون
وتغزَح  معرفةالعناصر الغذائية

 انًشظً
يحاظشاخ ماظؿغذؼةميفمحاظةماألعراضمادلعدؼـــةم.

 وػًهُح َظشَح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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 ِخشخبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .192
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ء االد٠ٚخلذسرخ ػٍٝ اػطب-1أ

 ِؼشفخ االثبس اٌدب١ٔخ ٌالد٠ٚخ-2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 لذسرخ ػٍٝ لشاءح اٌٛطفبد اٌطج١خ ِٚؼشفخ اٌى١ّبد – 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة
     

 

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  

 ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ ِسبػشاد

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 خ ٚرسش٠ش٠خاخزجبساد شف٠ٛ-

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ج

 اسئٍخ فىش٠خ-1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِسبػشاد

 ػشع ّٔبرج ِٓ االد٠ٚخ

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرسش٠ش٠خ

 )اٌظ١ذ١ٌخ(ٚالغ اٌؼًّ فٟ ِشالجخ اٌطٍجخ-
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 خشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األ -د 

 ٠ٛش ِٙبسارٗاسزخذاَ االٔزشٔذ ٌٍسظٛي ػٍٝ ازذس اٌّؼٍِٛبد ٌزط-1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .193

األسجٛ

 ع
 اٌسبػبد

ِخشخبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اسُ اٌٛزذح / اٌّسبق أٚ اٌّٛػٛع

1 

 ساػح نكم اسثىع 4
لذستح ػهً اػطاء 

 االدوَح

Introduction ; pharmacokinetics, 

pharmacodynamics; drug, 

receptors    

 َظشَح يحاظشاخ 

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

2 
 ساػح نكم اسثىع 4

لذستح ػهً اػطاء 

 االدوَح
Dose; dose  estimation: factors 

effecting dose .dosage form.   

  يحاظشاخ َظشَح

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

3 

 ساػح نكم اسثىع 4
لذستح ػهً اػطاء 

 االدوَح

Routes of drug administration oral; 

injection ,skin, rectal and other 

routes. Drug   excretion.  

يحاظشاخ َظشَح  

اختثاس شفىٌ  وػًهُح

 وتحشَشٌ

4-5 

 ساػح نكم اسثىع 4
لذستح ػهً اػطاء 

 حاالدوَ

Autonomic nervous system ; 

ganglia parasympathetic nervous 

system  acetylcholine ;cholinergic 

drugs .  

يحاظشاخ َظشَح  

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

6-7  

 ساػح نكم اسثىع 4
لذستح ػهً اػطاء 

 االدوَح

Sympathetic nervous system : 

adrenaline ; adrenergic drugs. 

Effects on the body and uses in 

medicine .  

يحاظشاخ َظشَح  

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

8 

 ساػح نكم اسثىع 4
لذستح ػهً اػطاء 

 االدوَح

Drug acting on digestive system 

:anti-acids drug uses for diarrhea 

;drug uses for constipation 

;laxatives and other drugs used for 

peptic ulcer ,vomiting .      

يحاظشاخ َظشَح  

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

9 

 ساػح نكم اسثىع 4
لذستح ػهً اػطاء 

 االدوَح

Anti-cholinergic drugs ;atropine 

uses ;side effects ;drug used for 

spasm. 

يحاظشاخ َظشَح  

اختثاس شفىٌ  وػًهُح

 وتحشَشٌ

10  

 ساػح نكم اسثىع 4
لذستح ػهً اػطاء 

 االدوَح

Drug uses for respiratory system; 

expectorants ;mucolytics sedatives 

;bronchodilators.  

Drug uses for asthma.   

يحاظشاخ َظشَح  

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

11  

 ساػح نكم اسثىع 4
لذستح ػهً اػطاء 

 االدوَح

Drug used for cardio-vascular 

system .cardio tonics; digitalis uses 

;side of toxic effect.  

يحاظشاخ َظشَح  

اختثاس شفىٌ  وػًهُح

 وتحشَشٌ

12  

 ساػح نكم اسثىع 4
لذستح ػهً اػطاء 

 االدوَح

Anti-arrhythmic drugs ; 

vasodilatations heparin, cycle 

Capron ;drug  used    s for 

cholesterol .     

خ َظشَح  يحاظشا

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

13 
 ساػح نكم اسثىع 4

لذستح ػهً اػطاء 

 االدوَح
Antihypertensive drugs ; diuretics 

adrenergic blockers   

يحاظشاخ َظشَح  

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

14-15  
 ساػح نكم اسثىع 4

لذستح ػهً اػطاء 

 االدوَح
Drug used for urinary system .  

Anti-spasmodic drugs .nephron. 

يحاظشاخ َظشَح  

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .194

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

د خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّثبي ِزطٍجب

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِد١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 برامج خاصة ومواقع االلكرتونية

Antibiotics used for u.t.lnfeetion .   
16-17 

 ساػح نكم اسثىع 4
لذستح ػهً اػطاء 

 االدوَح

Histamin;histaminic receptors 

antihistaminic drugs .anti –H1  

anti-H2 .ex allermine 

,cyproheptadin .cemetidin ; 

ranitidin ; uses in peptic ulcer.   

يحاظشاخ َظشَح  

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

18-19 

 ساػح نكم اسثىع 4
لذستح ػهً اػطاء 

 االدوَح

Antibiotics ; classification ; 

bacteriostatics ;bactericidal 

penicillin's ;cephalosporin , 

يحاظشاخ َظشَح  

اختثاس شفىٌ  هُحوػً

 وتحشَشٌ

20 
 ساػح نكم اسثىع 4

لذستح ػهً اػطاء 

 االدوَح
Dry used for diabetes ; insulin, 

hypoglycemic drugs  

يحاظشاخ َظشَح  

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

21-22 dr 

 ساػح نكم اسثىع 4
لذستح ػهً اػطاء 

 االدوَح

Drug used for central revues 

system ; analgesics ,hypnotics 

sedatives ,anti-epileptics ,anti-

depressants.   

يحاظشاخ َظشَح  

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

23  

 ساػح نكم اسثىع 4
لذستح ػهً اػطاء 

 االدوَح

Non- steroidal anti-inflammatory 

drugs ;voltarin ,mefenamic acid 

and drugs  

Used for uric acid .  

ظشاخ َظشَح  يحا

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

24-25 
 ساػح نكم اسثىع 4

لذستح ػهً اػطاء 

 االدوَح
Hormones: pituitary Hormones 

,Thyroid hormones  

يحاظشاخ َظشَح  

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

26 

 ساػح نكم اسثىع 4
لذستح ػهً اػطاء 

 االدوَح

Vitamins : Types ,classification 

,Sources, Diseases caused due to 

Deficiency of Vitamins  

يحاظشاخ َظشَح  

اختثاس شفىٌ  وػًهُح

 وتحشَشٌ

27 
 ساػح نكم اسثىع 4

لذستح ػهً اػطاء 

 االدوَح
Tonics : Anemia ,Treatment of 

Anemia , Iron – Drugs  

يحاظشاخ َظشَح  

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

28 
 ىعساػح نكم اسث 4

لذستح ػهً اػطاء 

 االدوَح
Toxicity , Toxic dose , Fatal dose .   يحاظشاخ َظشَح

 وػًهُح

يحاظشاخ َظشَح  

 وػًهُح

29 
 ساػح نكم اسثىع 4

لذستح ػهً اػطاء 

 االدوَح
Toxicity with metals: like Mercury 

, leads and other metals 

يحاظشاخ َظشَح  

 وػًهُح

يحاظشاخ َظشَح  

 وػًهُح

30 
 ساػح نكم اسثىع 4

لذستح ػهً اػطاء 

 االدوَح
Toxicity with Drugs: like digitalis, 

barbiturates , and other  drugs 

يحاظشاخ َظشَح  

 وػًهُح

يحاظشاخ َظشَح  

 وػًهُح
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اٌخذِبد االخزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّثبي ِسبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .195

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  لً ػذد ِٓ اٌطٍجخ أ

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 ًَىرج وصف انًمشس

 وصف انًمشس

 

 م١ٕخ خبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌز اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .196

 لسُ رم١ٕبد اٌزّش٠غ اٌمسُ اٌدبِؼٟ / اٌّشوض .197

 اخالل١بد إٌّٙخ اسُ / سِض اٌّمشس .198

 WHO اٌجشاِح اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .199

  أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ .211

 اٌثبٟٔ اٌفظً / اٌسٕخ .211

 2 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .212

 9/12222/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .213

 يشاخؼح أداء يؤسساخ انتؼهُى انؼانٍ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٍَ((

 التعرف على اآلداب األساسية للسلوك ادلهين للعاملني يف التخصصات الطبية        
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 أ٘ذاف اٌّمشس .214

عللللى السللللوكية ادلهنيلللة يف تعامللللو ملللع مهنتلللو وحتقيلللئ التوافلللئ ملللع ضاتلللو وبيئتلللو ادلهنيلللة .   ادللللري  أتىيلللل اخللللريج        
 ومرافقيو والعاملني يف احلقل الصحي واالجهزة الطبية ( .

 
 

 ِخشخبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .215

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ٌذ٠خ اٌّؼشفخ فٟ االداة اٌسٍٛو١خ ا١ٌّٕٙخ-1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 لذسرخ ػٍٝ اداء اٌسٍٛوٟ إٌّٟٙ اٌد١ذ– 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِسبػشاد ٔظش٠خ

 ػشع افالَ ٌسٛن ِٕٟٙ

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرسش٠ش٠خ

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ج

 فىش٠خ اسئٍخ-1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِسبػشاد-

 ػشع-
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 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرسش٠ش٠خ

 

 

 
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 اسزخذاَ االٔزشٔذ ٌٍسظٛي ػٍٝ ازذس  اٌّؼٍِٛبد -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .216

 اٌسبػبد األسجٛع
ِخشخبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اسُ اٌٛزذح / اٌّسبق أٚ اٌّٛػٛع

ًاألول

 ساػح  2ً
نذَح انًؼشفح فٍ -

االداب انسهىكُح 

 انًهُُح

م–عػفوعهمم–تعرؼػهمم–اظلؾوكمادلفينم

نيماظعالضةمبنيماظعاعؾم–تطؾقؼاتهماظعؿؾقةم

مورؤدائفمم.

 يحاظشاخ َظشَح

 وػًهُح
اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾناـي

 ساػح  2
نذَح انًؼشفح فٍ -

االداب انسهىكُح 

 انًهُُح

عؾادئمآدابمادلفـةميفمعراحلماظؿطوراتم

بداؼةماظؿؿرؼضمم–تارؼخماظؿؿرؼضم–احلضارؼةم

اظؿؿرؼضميفمم–اظؿؿرؼضميفماظدؼاغاتمادلكؿؾػةمم–

معربقةمواإلدالعقةم.احلضارةماظم-صدرماإلدالمم

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾناؾث

 ساػح  2
نذَح انًؼشفح فٍ -

االداب انسهىكُح 

 انًهُُح

م–اظؿؿرؼضميفماظعراقمم–اظؿؿرؼضماحلدؼثم

اصؿؿاحمادلدارسموادلعاػدمواظؽؾقاتمم–تطورمادلفـةم

 اخلاصةمباظؿؿرؼضم.

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 َشٌوتحش

ًاؾرابعً

 ساػح  2
نذَح انًؼشفح فٍ -

االداب انسهىكُح 

 انًهُُح

اظصػاتمواألخالقمم–أػؿقةمآدابمادلفـةم

اجلذورمم–اظواجبمتوصرػاميفمادلؿرضموادلؿرضةم

مساتمم–اظؿارخيقةمآلدابمعفـةماظؿؿرؼضم

 اظؿؿرؼضماحلدؼثم.

م–تعرؼفماظؼاغونمم–دداتريمادلفـةموصوائدػام

صوائدمدداتريمم–ةمتعرؼفمددؿورمآدابمادلفـ

 ادلفـةم.

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاخلاؿس

 ساػح  2
نذَح انًؼشفح فٍ -

االداب انسهىكُح 

 انًهُُح

م–إغلاغقةماظؿؿرؼضمم–ضواسدمخدعاتماظؿؿرؼضم

ضاغونمجمؾسماظؿؿرؼضماظعادليموعلموظقةم

 ادلؿرضةماألدادقةم.

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 َشٌوتحش

ًاؾيادس

 ساػح  2
نذَح انًؼشفح فٍ -

االداب انسهىكُح 

 انًهُُح

م–سالضةمادلؿرضةمواظـاسمم–ادلؿرضةمواظعالضاتم

سالضةمادلؿرضةمم–سالضةمادلؿرضةمومماردةمادلفـةم

م–سالضةمادلؿرضةمواظعاعؾنيمععفامم–واجملؿؿعم

سالضةمادلؿرضةمم–سالضةمادلؿرضةموادلفـةم

 ؿامبقـفمم.سالضةمادلؿرضاتمصقم–واظطؾقبم

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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ًاؾيابع

 ساػح  2
نذَح انًؼشفح فٍ -

االداب انسهىكُح 

 انًهُُح

تعرؼفماظؼقممم–اظؼقمموآثارػاميفممماردةمادلفـةم

تؽوؼنمم–اظؿؿرؼضمواظؼقممم–تصـقفماظؼقممم–

تلثريماظـؿوميفمم–ررائقمتؽوؼنماظؼقممم–اظؼقمم

ماطؿلابماظؼقمم.

اظؼقممم–اظؼقمماظـظرؼةمم–اظؼقمممتصـقف

اظؼقممم–اظؼقمماجلؿاظقةمم–االضؿصادؼةم

 اظؼقمماظلقادقةم.م–اظؼقمماظدؼـقةمم–االجؿؿاسقةم

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾناؿن

 ساػح  2
نذَح انًؼشفح فٍ -

االداب انسهىكُح 

 انًهُُح

أغواعمم–اظؼقمماظشكصقةموادلفـقةميفماظؿؿرؼضم

اظؼقممم–اظؼقمماظشكصقةمظؾؿؿرضةمم–قمماظؼ

 ادلفـقةمظؾؿؿرضةم.

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾمادعً

 ساػح  2
نذَح انًؼشفح فٍ -

االداب انسهىكُح 

 انًهُُح

تعرؼفمم–اظعاداتموأثرػاميفممماردةماظؿؿرؼضم

اظعاداتماحلرطقةمم–اغواعماظعاداتمم–اظعاداتم

م–ظعاداتماالغػعاظقةمام–اظعاداتماظػؽرؼةمم–

 اظعاداتماخلؾؼقةم.

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾعاذرً

 ساػح  2
نذَح انًؼشفح فٍ -

االداب انسهىكُح 

 انًهُُح

اظعاداتماظواجبماالظؿزاممم–اظعاداتمواظؿؿرؼضم

م–ررائقمتطوؼرماظعاداتمم–بفاماومتغقريػام

اداتمررائقمتؼوؼمماظعم–ودائلمتطوؼرماظعاداتم

 اظؿؼاظقدم.م–اظدؼنمم–

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

احلاديً

ًعشر
 ساػح  2

نذَح انًؼشفح فٍ -

االداب انسهىكُح 

 انًهُُح

تعرؼفمم–ععـىماظشكصقةمم–اظشكصقةم

اظـظرؼاتممذاتماألػؿقةميفمدرادةمم–اظشكصقةم

غظرؼةمذقؾرونمم–غظرؼةمطرغشؿرمم–اظشكصقةم

 غظرؼةمؼوغجم.م–

ظشاخ َظشَح يحا

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 وتحشَشٌ

اؾناـيً

 ساػح  2ًعشرً
نذَح انًؼشفح فٍ -

االداب انسهىكُح 

 انًهُُح

م–اإلغلاغقةمم–االغطوائقةمم–أغواعماظشكصقةم

اظومم–اظؼؾؼةمم–ادلؿؼؾؾةمم–اظؽؽقؾةمم–اهللؿريؼةم

ماظعدواغقةم.م–اظشؽاطةمم–مةدوادق

يحاظشاخ َظشَح 

 وػًهُح

اختثاس شفىٌ 

 شٌوتحشَ

اؾناؾثً

ًعشرً
 ساػح  2

نذَح انًؼشفح فٍ -

االداب انسهىكُح 

 انًهُُح

م
  

 ساػح  2اؾرابعً
نذَح انًؼشفح فٍ -

االداب انسهىكُح 
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .217

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
  اٌّمشسوزت 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّثبي 

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِد١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 برامج خاصة ومواقع االلكرتونية

اٌخذِبد االخزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّثبي ِسبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 مهينتدريب 

  

 اٌمجٛي  .218

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ًَىرج وصف انًمشس

 

 وصف انًمشس

 

ًعشر
 انًهُُح

اخلاؿسً

ًعشر
 ساػح  2

نذَح انًؼشفح فٍ -

االداب انسهىكُح 

 انًهُُح

 
  

 يشاخؼح أداء يؤسساخ انتؼهُى انؼانٍ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٍَ((

 أن يكون الطالب  ملماً بتطبيقات احلاسبة ادلختلفة .  -
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 شاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ خبِؼخ اٌف اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .219

  اٌزّش٠غلسُ رم١ٕبد   اٌمسُ اٌدبِؼٟ / اٌّشوض .211

 (2رطج١مبد اٌسبسجخ) اسُ / سِض اٌّمشس .211

 WHO اٌجشاِح اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .212

  أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ .213

 اٌثبٟٔ اٌفظً / اٌسٕخ .214

 3 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .215

 9/12222/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .216

 أ٘ذاف اٌّمشس .217

 ن يستطيع التمييز بني أنواع الربارليات اليت ميكن التعامل معها .أ
 

 
 

 ِخشخبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .218

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ٍُِ ثزطج١مبد اٌسبسجخ-1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 ٍُِ ثبسزخذاَ اٌسبسجخ– 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ِسبػشاد ػ١ٍّخ ٚٔظش٠خ
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 ؽشائك اٌزم١١ُ    
 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرسش٠ش٠خ

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ج

 اسئٍخ فىش٠خ-1ج

 رفى١ه اٌسبسجخ -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِسبػشاد

 ػشع

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 خاخزجبساد رسش٠ش٠خ ٚشف٠ٛ

 اػبدح رشو١ت اٌسبسجخ-

 

 

 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 اسزخذاَ االٔزشٔذ ٌسظٛي ػٍٝ ازذس اٌّؼٍِٛبد-1د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .219

 ػٛعاسُ اٌٛزذح / اٌّسبق أٚ اٌّٛ ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌسبػبد األسجٛع
ؽش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

ًاألول

ًؾغاقةً

ًاؾناؾث

سبػخ ٌىً 3

 اسجٛع

وأغواسفاممNetworksعػفومماظشؾؽاتمم ٍُِ ثزطج١مبد اٌسبسجخ

تشغقؾهمم–مInternetعػفومماالغرتغقتمم–

م.

م–وصفماظشاذةماظرئقلقةموعؽوغاتفامم-

(مWebطقػقةماالتصالمععماظشؾؽةماظعادلقةم)

م.

تماظؾقثمادلشفورةماالدؿػادةمعنمحمرطام-

م.مGoggle – Yahooعـلم

اظؿعرفمسؾىمررقماظؾقثمسنمادلعؾوعاتمم-

مواظوصولمإظقفام.

يحاظشاخ 

 وػًهُحظشَحَ

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ

ًاؾرابع

ًؾغاقة

ًاؾعاذر

سبػخ ٌىً 3

 اسجٛع

مEditingاظؿعرفمإىلمسؿؾقةماظؿـؼقحمم- ٍُِ ثزطج١مبد اٌسبسجخ

اظؾقاغاتمطقػقةمغلخمم–اظيتمؼوصرػاماظربغاعجم

ماومغؼلماظؾقاغاتم

واظؿعرفمسؾىمعػفوممغلخماظعؿؾقاتمممم

احللابقةموطذظكمعػفومماخلالؼاماظـلؾقةم

(Relativeمواخلالؼا)م

م(م.Absoluteادلطؾؼةم)مممم

تغقريممنطفامم-اظؿقؽمميفممسرضماخلؾقةم:م-

موغلؼفامعنمخاللمادؿكداممأدواتماظؿـلققم.

م(موطقػقةChartاظؿعاعلمععمادلكططاتم)م-

حتوؼلماظؾقاغاتماظرضؿقةمواظـصقةمإىلم

مخمططاتممبكؿؾف

أغواسفامعنمخاللمداحرمادلكططاتمممم

(Chart Wizardمواظؿعرفمسؾىمطقػقةم)

مإجراءماظؿعدؼالتم

يحاظشاخ 

 َظشَحوػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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مواظؿـؼققاتماظيتمؼوصرػاماظربغاعجم.ممم

اظؿعرفمسؾىمطقػقةمإضاصةمأومحذفمم-

اظصػوفمأوماألسؿدةميفمصػقةماظعؿلموطقػقةم

مرؾاسةماظؾقاغاتم

ماظرضؿقةمأومادلكططاتم.مم

احلاديً

ًعشرً

ًؾغاقة

اؾعشــرو

ًن

سبػخ ٌىً 3

 اسجٛع

عػفوممم-:ممSPSSاظربغاعجماإلحصائيم ٍُِ ثزطج١مبد اٌسبسجخ

ماظربغاعجموتشغقؾهم.

خطواتمحتؾقلماظؾقاغاتمواظؿعرفمسؾىمم-

معؽوغاتماظشاذةماظرئقلقةم.

م–غاتموحػظفاموادرتجاسفامإدخالماظؾقام-

مأغواعماظؾقاغاتموصرزػاموتؾدؼؾفام.

(ماومحاظةمVariableإدراجمعؿغريم)م-

(Case.مودعجمادلؾػاتموحتؾقؾفام)م

 – Nonإجراءماالخؿؾاراتماظالسؾؿقةممم

Parametricم.م

يحاظشاخ 

 َظشَحوػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ

احلاديً

واؾعشرو

ًن

ًؾغاقةً

اؾنالثــــ

ًون

سبػخ ٌىً 3

 اسجٛع

)ماظـلكةماظؼدميةماظيتممBody works ٍُِ ثزطج١مبد اٌسبسجخ

(مWindowsاوممDosتعؿلمحتتمبقؽةم

م.

م–ررؼؼةمتشغقؾهمم–عػفومماظربغاعجمم-

اظؿعرفمسؾىماظشاذةمم–اخلروجمعـهم

ماظرئقلقةمواالدؿػادةمعنم

اخلقاراتماظيتمتوصرػامواظيتممتـلمأجفزةممممم

عةمجلمماإلغلانمادلكؿؾػةمظألضلامماظعا

م-واخلاصةمعـلم:

-Lymphaticاجلفازماظعؾؿيممم

Muscle-Digestive-Skeletal-

Nervous System-Endocrine م

موشريػام.

اظؿعرفمعنمخاللماظـظاممأؼضامسؾىمم-

يحاظشاخ 

 َظشَحوػًهُح

اختثاس 

شفىٌ 

 وتحشَشٌ
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 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .221

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّثبي 

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِد١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 برامج خاصة ومواقع االلكرتونية

اإلدعاصاتمم–ععؾوعاتمحولماظصقةماظعاعةم

مادلوادمادلكدرةم-األوظقة

(موأغواسفاموررقماظوضاؼةمعـفامDrugs)ممم

غؼصمم–اظرؼاضقنيماجلروحماظيتمتصقبمم–

مادلـاسةمادلؽؿلؾةم

م(م.Aids)مم

اظؿعاعلمععماظػلرةمعنمخاللماظربغاعجمم-

وطقػقةماظوصولماىلماظصورماظؿوضقققةمواظشرحم

ماخلاصمبؽلمتلثريم

مسؾىمجلمماإلغلانم.ممم

اظؿعاعلمععمرؾعماظصورماومحتوؼؾفاماىلمم-

(مذاتماظضغطماظعاظيمعنمPCXصقغةم)

محقثماحلفممواظؿعرف

 Seeدلواضقعمذاتماظعالضةم)سؾىماممم

alsoموادللاسدةماوماظؾقثماظيتمؼوصرػام)

ماظربغاعجم.

االدؿػادةمعنمبراعجماحلرطةم

(Animationماظيتمؼوصرػاماظربغاعجم.م)م
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اٌخذِبد االخزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّثبي ِسبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .221

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

 مسإولٌة تمع مسبما معدة اجتماعات وٌشمل ثالثة اٌام.ٌومٌن او  لمدة معدا العادٌة المٌدانٌة الزٌارة جدول ٌكون -1

 التعلٌم مإسساتفً  لسم ضمان الجودة و االداء الجامعً كعات على الظروف مع النموذج وموائمة اإلعداد لها

  العالً.

 بداٌة االجتماعات اولات تحدٌد وٌتم األول. الٌوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند المٌدانٌة الزٌارات تبدأ  -2

 اجتماعات الجدول كلها اولات تكون ان ٌنبغً وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال والتً مسبما المعدة

 الجتماعات وتحدٌث التحضٌر تشمل التً اإلضافٌة الخبراء المراجعٌن ألنشطة المجال ترن من البد بل

 البرنامج. مراجعة تمرٌر مسودة فمرات وصٌاغة والسجالت المالحظات

 النشاط الولت الجلسة

  الٌوم االول

1 9:00 
ج المطلوبة واستخدام االدلة الترحٌب والتمدٌر تمدٌم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائ

 فرٌك البرنامج-وتمرٌر التمٌٌم الذاتً( 

 المنهج الدراسً: نماش مع أعضاء الهٌنة التعلٌمٌة 9:30 2

 الطلبة من اجتماع مع مجموعة 11:00 3

 كفاءة البرنامج: جولة على المصادر 12:30 4

5 14:00 
فٌها عٌنة من أعمال الطلبة اجتماع لجنة المراجعة: تدلٌك الوثائك اإلضافٌة بما 

 المصححة

6 15:00 
 أعضاء الهٌئة التعلٌمٌة معكفاءة البرنامج: اجتماع 

 

 اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واٌة ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعة 16:00 7

8 17:00 
 اجتماع مع الجهات ذات العاللة )عٌنة من الخرٌجٌن واصحاب العمل والشركاء 

  )االخرٌن 

  الٌوم الثانً

9 8:45 
اجتماع مع رئٌس المراجعة ومنسمها ولائد البرنامج: ملخص لنتائج الٌوم األول ومعالجة 

 الثغرات وتعدٌل جدول الٌوم الثانً ان لزم

 المعاٌٌر األكادٌمٌة للخرٌجٌن: اجتماع مع أعضاء الهٌئة التعلٌمٌة 9:00 10

 جودة وإدارتها: اجتماع مع أعضاء الهٌنة التعلٌمٌة.فاعلٌة عملٌات ضمان ال 10:30 11



انصفحح   

112 
 

  

 اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واألمور التً تحتاج إلى معالجة. 12:00 12

 ولت حر لمتابعة ما ٌستجد من لضاٌا 14:00 13

14 14:30 
االجتماع األخٌر للجنة المراجعة: اتخاذ المرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذٌة 

 لراجعة الشفهٌة.ا

15 14:30 
   س المراجعة التغذٌة الراجعة الشفهٌة لمنسك المراجعة وأعضاء الهٌنة ٌٌمدم رئ

 التعلٌمٌة

الختام 15:00 16

 ( 1)جدول رلم 

 يةنالميدا للزيارة النموذجي للجدول ومخطط التمرير وإعداد المتابعة عملية نموذج
 المتابعة اجل من

 

 عةالمتاب تمرير نموذج

 / لسم االعتماد الدولً و االعتماد االكادٌمً دائرة ضمان الجودة

 المإسسة:

 الكلٌة:

 البرنامج:

 تمرٌر المتابعة

 نم جزء وهو 20بتارٌخ____/____/____ جرت التً المتابعة زٌارة نتائج التمرٌر هذا ٌعرض .1

 عملٌات لتطوٌر تمرالمس الدعم توفٌر إلى الهادفة لسم ضمان الجودة و االداء الجامعً ترتٌبات

 المستمر. والتحسن الداخلٌة الجودة ضمان

وتتمثل اغراض هذه المتابعة فً تمٌٌم مدى التمدم الحاصل فً البرنامج منذ اعداد تمرٌر مراجعة  .2

ن المعلومات والدعم للتحسن المستمر فً المعاٌٌر االكادٌمٌة وجودة التعلٌم مالبرنامج وتوفٌر المزٌد 

 العالً فً العراق.

 ٌؤتً: على ما المتابعة هذه فً المستخدمة األدلة وتشمل لاعدة .3

 له المساندة المعلومات مع األكادٌمً للبرنامج الذاتً التمٌٌم تمرٌر (1

 .األكادٌمً البرنامج مراجعة تمرٌر اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسٌن خطة (2

 األكادٌمً البرنامج مراجعة تمرٌر (3

 وجدت( )ان المإسسٌة االستراتٌجٌة والخطة الًالع التعلٌم جودة مراجعة تمرٌر (4

 .المتابعة زٌارة أثناء الممدمة األدلة اإلضافٌة (5

 باآلتً: المتابعة هذه من إلٌها التوصل تم التً اإلجمالٌة االستنتاجات وتتمثل .4

 للتحسن. خطة بتطبٌك التعلٌمٌة( المإسسة )اسم فً األكادٌمً( البرنامج )اسم برنامج ٌمم لم/لام (1

 ما على البرنامج لمراجعة المٌدانٌة الزٌارة منذ الممدمة المإشرات فً الحسنة الممارسات لتشتم (2

 هو ات: )اذكرها(.
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 المستمر تحسٌنها خالل من معالجتها التعلٌمٌة المإسسة على ٌجب التً المهمة المضاٌا تتمثل   (3

 ال(. ام إلٌه تطرقت التحسٌن خطة كانت إذا ما وبٌن أذكرها) اآلتً: فً للبرنامج األكادٌمً

 
 
 
 
 
 
 

 .المفضل التمرير ( ادناهأ) الملحك يضم .5
 (أالملحك)

 : التعلٌمٌة المإسسة اسم

 : األكادٌمً البرنامج لمراجعة األولٌة المٌدانٌة الزٌارة تارٌخ

 :زٌارة المتابعة تارٌخ

 :المتابعة تمرٌر تارٌخ

 التولٌع                     الوظٌفً المسمى/الوظٌفة  المتابعة                     اجروا الذي المراجعٌن اسماء

 المستخدم الداخلً الجودة ضمان نظام األول: الجزء

 االخشاء اٌّطٍٛة ارخبرٖ؟ ِالزظبد (ٔؼُ؟ ) اٌسؤاي د

للبرنامج  الذاتًهل تم إنجاز تمرٌر التمٌٌم  1

 األكادٌمً؟
   

2 
هل تبٌن تمارٌر التمٌٌم الذاتً األخٌرة 

تحمٌك معاٌٌر إطار التمٌٌم و/او  ممدار

 التطرق إلٌها؟

   

هل هنالن خطة للتحسٌن مستندة إلى  3

 مراجعة خارجٌة وداخلٌة؟
   

هل توجد ثغرات مهمة لم ٌتم التطرق  4

 إلٌها؟
   

هل تتم مرالبة التمدم الحاصل فً تطبٌك  5

 خطة التحسٌن؟
   

هل من المتولع ان ٌواجه تطبٌك خطة  6

 اي عمبات كبٌرة؟التحسٌن 
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7 
ما هو الزمن الذي تتولع المإسسة التعلٌمٌة 

ان تحتاج إلٌه إلكمال التحسٌنات على 

 البرنامج؟

   

8 
ما هو الزمن الذي ٌتولعه المراجعون ان 

إكمال التحسٌنات على البرنامج  ٌستغرله

 بما ٌحمك المإشرات؟

   

 
 

 اندضء انثاٍَ: انتحسٍ انًتحمك فٍ انًؤششاخ

 ٌّؤششاد )أٔظش إٌٝ إؽبس اٌزم١١ُ(ا

ثٕٛد خطخ اٌزسس١ٓ )ث١ٓ 

ِذٜ ِطبثمزٙب ٌٍزٛط١بد 

اٌٛاسدح فٟ رمش٠ش ِشاخؼخ 

 اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ(

اٌّؼٍِٛبد اٌدذ٠ذح اٌّسزمبح 

 ِٓ ص٠بسح اٌّزبثؼخ ا١ٌّذا١ٔخ
 االسزٕزبج اٌؼبَ

 إٌّٙح اٌذساسٟ

 اال٘ذاف ِٚخشخبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ

 ٌّسزٜٛ(اٌذساسٟ )ا ساٌّمش

 اٌزمذَ ِٓ سٕخ ألخشٜ

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

 رم٠ُٛ اٌطٍجخ

   

 وفبءح اٌجشٔبِح

 اٌظٛسح اٌؼبِخ ٌٍطٍجخ اٌّمج١ٌٛٓ

 ٛاسد اٌجشش٠خّاٌ

 ٛاسد اٌّبد٠خّاٌ

 اسزؼّبالد اٌّٛاسد اٌّزبزخ

 ِسبٔذح اٌطٍجخ

 ِؼذالد رخشج اٌطٍجخ اٌّمج١ٌٛٓ

   

 اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ

 ِؼب١٠ش ٚاػسخ

 ١٠ش اٌم١بط إٌّبسجخاسزخذاَ ِؼب

 إٔدبص اٌخش٠د١ٓ

 ِؼب١٠ش أػّبي اٌطٍجخ اٌّم١ّخ

   

 اداسح اٌجشٔبِح ٚاٌؼّبْ

 اٌزشر١جبد اٌالصِخ إلداسح اٌجشٔبِح

 اٌس١بسبد ٚاإلخشاءاد اٌّزجؼخ

 اٌّالزظبد إٌّٙد١خ اٌّدّؼخ

 ٚاٌّسزخذِخ

 االزز١بخبد اٌزسس١ٕ١خ ٌٍّٛظف١ٓ

 اٌزٟ ٠زُ رسذ٠ذ٘ب ِٚؼبٌدزٙب

 ٌزخط١ؾ ٌٍزسس١ٓإخشاءاد ا

 اٌّزجؼخ
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 يؼاَُش انًشاخؼح انُاخحح وتمُُى انؼًهُح

 يؼاَُش انًشاخؼح انُاخحح

 اآلتً: فً وتمٌٌمه األكادٌمً البرنامج مراجعة ترتٌبات فً الناجحة المراجعة معاٌٌر تتمثل .1

المواصفات  تتضمن تحسٌنال لٌد او لائمة داخلٌة بؤنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج ٌكون ان .1

 اساسا الداخلٌة هذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسٌن الذاتً التمٌٌم ثمافة إلى استنادا والمراجعة

 .الخارجٌة للمراجعة لوٌا

 مناسبا. الخارجٌة المراجعة تولٌت ٌكون ان .2

 .الخارجٌة للمراجعة امةالع للصورة إجماال مطابمة المراجعة خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .3

 من: كل لبل نم واإلعداد التخطٌط فً بالتفاصٌل االعتناء ٌتم ان .4

  ًبالعمل مع الخاصة إجراءاتها تطبٌك فً تستمر بؤن :دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌم 

 الخارجٌة. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعٌن التعلٌمٌة المإسسة

 الداخلٌة  المراجعة أنظمة تنتجها التً األدلة لاعدة تكون ان على ٌحرص جعة: بؤنالمرا منسك

اٌة  تلبٌة ٌتم وأن الزائرٌن الخبراء للمراجعٌن المناسب الولت فً متوافرة التمارٌر وإعداد

 مطلوبة. إضافٌة معلومات او إٌضاحات

 للمراجعة  سٌخضع الذي كادٌمًاأل للبرنامج الذاتً للتمٌٌم تمرٌرا توفر المإسسة التعلٌمٌة: بؤن

 الخارجٌة.

 وإعداد  الممدمة الوثائك لراءة ذلن فً بما للزٌارة بالتحضٌر ٌموموا بؤن الخبراء: المراجعون

 الزٌارة. إجراء فً بها التً ٌسترشد االولٌة التعلٌمات

 لمشاركٌن بماا جمٌع لبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبٌك فً تطابك هنالن ٌكون ان .5

 المستمرٌن. والتحسٌن للمراجعة وٌدعمها العملٌة وفلسفة رسالة ٌحترم

 مدة المراجعة. طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ٌنم حوارا التعلٌمٌة المإسسة وممثلو المراجعون ٌعمد ان .6

 نظامً.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعٌن أحكام تكون ان .7

 صحة ما المإسسة تإكد وأن التمارٌر وهٌكلة لمعٌار وفما المناسب الولت فً المراجعة تمرٌر اعداد ٌتم ان .8

 حمائك. من فٌه ٌرد

البرنامج  عن ومتوازنا تمدم راٌا منصفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .9

 األكادٌمً.

 االعتبار وإعداد بعٌن وأخذها نتائجها بدراسة الخارجٌة المراجعة من االستفادة على لادرة المإسسة تكون ان .11

 اللزوم. عند للتحسٌن والعٌة خطة

 انتمُُى:
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إلى وضع وتطبٌك اجراءات للتمٌٌم النظامً لجمٌع المراجعات دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌمً تسعى  .2

إسسة التعلٌمٌة ورئٌس المراجعة والمراجعٌن الخارجٌة للبرامج األكادٌمٌة التً تنظمها وسوف ٌطلب من الم

وستموم دائرة ضمان الجودة و المختصٌن ان ٌموموا بتمٌٌم كل مراجعة خارجٌة عن طرٌك ملء استبٌان ممتضب. 

 بتحلٌل المالحظات المنهجٌة كما سٌموم عند الضرورة بمتابعة اٌة صعوبات تتم اإلشارة الٌها.  االعتماد االكادٌمً

تفحص المالحظات المنهجٌة للخروج بتمارٌر موجزة تظهر بئرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌمً داكما ستموم 

اهم الجوانب التطبٌمٌة لعملٌة المراجعة بما فً ذلن المستوٌات العامة للرضا الذي ٌبدٌه المشاركون، إضافة إلى 

 ن الممارسات الجٌدة وفرص التحسن المستمر.مامثلة 

 
 

 شاخؼح انثشَايح األكادًٍَلائًح يصطهحاخ ي

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة المصطلحات تعريف

 معان التمارٌر وإعداد والخارجٌة الداخلٌة المراجعة و/او الدلٌل هذا فً المستعملة المصطلحات بعض تحتمل لد

 مصطلحات:وضعت التعرٌفات االتٌة لتلن الفمد ترد فٌه. وإلزالة االبهام  التً السٌاق حسب مختلفة

 الحمول االكاديمية / مجاالت التخصص/ التخصصات

 .والفلسفة والهندسة والطب كالرٌاضٌات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكادٌمٌة الحمول تصنف
 موضوعات على تشتمل المثال سبٌل على اإلنسانٌة فالدراسات الواسع: المجال ذات الحمول تمسٌم ٌتم ما وغالبا
 مناهج تجمع ولد. والتصوٌر الجمٌلة الفنون منها منفصلة تخصصات على الفنون ملتتش ولد واألدب، ٌخكالتار

 او الهندسة فً كالرٌاضٌات مختلفة وتخصصات موضوعات تضم لد او أكثر، او حملٌن البرامج بعض

 .األعمال إدارة فً المحاسبة

 األكاديمية المعايير

 او المستوى على وتشتمل. خارجٌة مرجعٌة نماط من باالستفادة علٌمٌةالت المإسسة تضعها محددة معاٌٌر هً
 فً استخدامها وٌمكن األكادٌمً البرنامج نم الخرٌجون ٌكتسبها التً والمهارات المعارف من األدنى الحد

 .والمراجع التمٌٌم

 االعتماد

 ان إثبات على ممدرتها لتؤكٌد ٌةتعلٌم مإسسة او تعلٌمً لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه الذي االعتراف هو

 انشطتها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنٌة المإسسة لدى وأن الممبولة بالمعاٌٌر ٌفً( )او البرامج البرنامج ذلن

 .المعلنة للمعاٌٌر وفمآ المستمر وتحسٌنها األكادٌمٌة

 التحسين او العمل خطط

 سنة من ألكثر تطبٌمها ٌتم ولد المتوافرة. والتمٌٌمات لةاألد فً النظر من المستمدة الوالعٌة التحسٌن خطط هً

 .التعلٌمٌة والمإسسة األكادٌمٌة والبرامج الممررات مستوى على سنة كل ومراجعتها إعدادها ٌجب انه إال واحدة

 الطلبة الممبولين
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 للمبول سابمة مدةمعت ساعات اجتازوا ممن الممبولون اولئن فٌهم بمن أكادٌمً برنامج فً المسجلون الطلبة هم

 . األولى السنة بعد لما

 المعيارية/المرجعية النماط

 او حمل خرٌجً من المتولعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستوٌات العامة التولعات المعٌارٌة العبارات تمثل

 ارنةبمم تسمح الخارجٌة المرجعٌة فالنماط. داخلٌة او خارجٌة المرجعٌة المعاٌٌر تكون ولد معٌن. موضوع

 الداخلٌة المرجعٌة النماط اما والعالم. العراق له فً المماثلة بالبرامج أكادٌمً برنامج وجودة األكادٌمٌة المعاٌٌر

 معٌنة. زمنٌة فمرة خالل التوجهات لتحدٌد او األكادٌمٌة الحمول بٌن للممارنة استخدامها فٌمكن

 

 المجموعة

 تكون ولد. الداخلً ونظامها لرسالتها وفما التعلٌمٌة المإسسة مهاتخد التً المجتمع المحددة من الشرٌحة تلن هً
 .أنشطتها فً الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفما او جغرافٌا محددة

 الممرر اهداف

 الممرر ٌكملون الذٌن الطلبة ٌحممها ان ٌنبغً التً المخرجات باعتبارها للممرر العامة األهداف عن التعبٌر ٌجب
 التعلٌمٌة. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحمٌك فً تسهم ان وٌجب للمٌاس. ولابلة مهمة كمزاٌا

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 لمخرجات وفما الممبول للطالب وتدٌرها المإسسة التعلٌمٌة تصممها التً بؤكملها المنظمة التعلٌمٌة العملٌة هً

 إمكانٌة إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتموٌم التعلٌم وترتٌبات المحتوى من لفوتتؤ المطلوبة، التعلم

 المكتبات، ذلن فً بما ؛معٌنة لترتٌبات وفما وخارجها الجامعة فً المتوافرة المرافك من مجموعة استخدام

 والمٌدانٌة. ,والتدرٌبٌة ,والرٌاضٌة ,االجتماعٌة والدراسات الحاسوب، ودراسات

 )المهارات المكتسبة( علم الذاتي/ المستمل الموجهالت

 عن فً البحث والخرٌج الطالب تدعم والتً الدراسً بالمنهج المشمولة الشخصٌة للمهارات الفاعل التعزٌز هو
 والتعلم اإللكترونً التعلم التعزٌز أسالٌب وتشمل نها.م والتعلم واستٌعابها المنظمة وغٌر المنظمة الخبرات

 التعلم لدعم المستعملة األدوات ومن االنعكاسً. والتعلم والتدرٌب والواجبات المٌدانً والعمل ذاتًوال الشخصً

 التعلم وأدوات الذاتً التمٌٌم وتمارٌر الدورٌة السجالت الرسمٌة الدراسٌة المحاضرات الموجه خارج الذاتً

 إلى ذلن. وما التفاعلٌة

 التعليم االلكتروني

بالبرنامج  الخاصة للمواد األولً او الثانوي المكون المعلومات تمنٌة باستخدام إلكترونٌة التعلم بطرٌمة ٌكون لد

التحدٌد  على ٌشتمل ولد. االخرى والتعلم التعلٌم مناح فً داخال او بذاته مستمال ٌكون ولد الممرر. او األكادٌمً

 الذاتً. التمٌٌم عادة وٌتضمن ذاتً،ال االختٌار طرٌك عن والمواد المطلوبة التعلم ومخرجات لألهداف الذاتً

 المحاضرات او النصوص تحوٌل ٌعد وال عنه. والمسإولٌة التعلم فً الذاتٌة مستوى عامة بصورة وهو ٌزٌد

 .  إلكترونٌا تعلما ذاته بحد مسبما المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكترونً إلى مولع الحالٌة

 الخارجي المميم/التمييم
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 عن مستمل خارجً برأي للخروج ممرر او برنامج من جزء او محدد أكادٌمً لبرنامج بتعٌن المإسسة لٌام هو
 .العلمٌة الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات فً والمتحممة الموضوعة األكادٌمٌة المعاٌٌر

 التمييم إطار

 لبل والزٌارة المٌدانٌة من الذاتً التمٌٌم اساس وٌشكل. األكادٌمٌة البرامج لتمٌٌم معٌارٌة بنٌة التمٌٌم إطار ٌوفر
 األكادٌمٌة الحمول جمٌع فً لالستخدام معد وهو األكادٌمً، البرنامج مراجعة وتمرٌر المختصٌن المراجعٌن

 .والخارجٌة الداخلٌة المراجعات ولتطبٌمه على التعلٌمٌة والمإسسات

 

 العامة )اللوائح( المفاهيم

 .أعمالها تحكم التً السٌاسات ضمن التعلٌمٌة سةللمإس الالزمة والتعلٌمات والنظم المبادئ هً

  مؤسسة التعليم العالي

 الجامعٌة الدرجة على الحصول إلى المإدٌة العالً التعلٌم برامج تمدم التً الجامعة او المعهد او الكلٌة هً

 .ذلن من أعلى درجة أٌة أو (/ دبلومالبكالورٌوس) األولى

 المطلوبة ملتعلا مخرجات

 تكون ان وٌجب للمخرجات. وفما برامجها من التعلٌمٌة المإسسة ترٌدها التً بالمعرفة لمتعلمةا النتائج هً

 المناسب. بالمستوى الخارجٌة المرجعٌة المعاٌٌر تعكس وأن( لابلة للتمٌٌم) للمٌاس ولابلة مرتبطة بالرسالة

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 باالحتٌاجات فٌها الداخلة والعناصر التعلٌمٌة برامجها تحمٌك لضمان ٌمٌةالتعل المإسسة تعتمده الذي النظام هو
 المخرجات إلى المستند الجودة إدارة نظام وٌتضمن المستمرٌن. والتحسٌن للمراجعة تخضع وأن المحددة

 عولاتوالم المصور واوجه الجٌدة الممارسات وتحدٌد والتمٌٌم التمدٌم، إلى التصمٌم من للجودة محددة مواصفات

 السٌاسات لوضع للعملٌات النظامٌٌن تحسٌنالو والمراجعة والتعزٌز التحسٌن وممترحات ومتابعة األداء, 

 التحسٌن المستمر. لدعم الفاعلة واألولوٌات واالستراتٌجٌات

 الوظائف/ العمل سوق

 الخرٌج ٌكون لتًا المجاالت من وغٌرها البحثً التوجه وذات والتجارٌة المهنٌة التوظٌف مجاالت توفر هو

 .  التخرج بعد فٌها للعمل مإهال

 الرسالة بيان

 بٌان الرسالة ٌعرض لد كما المجتمع. تنمٌة فً ودورها التعلٌمة المإسسة مهمة بوضوح ٌحدد موجز بٌان هو
 االستراتٌجٌة. وأهدافها ولٌمها التعلٌمٌة المإسسة رإٌة حول موجزة مساندة بٌانات

 المختص المراجع
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 نفس من لٌس المعنً )اال انه الموضوع فً خبرة لدٌه الذي او اإلدارٌة والخبرة المهنً المستوى ذو هو شخص
 لضمان التعلٌمً البرنامج بمراجعة المساهمة ٌمكنه بحٌث المصالح، فً تضارب لدٌه ولٌس التعلٌمٌة المإسسة

 .االعتماد لغاٌات او والخارجٌة الداخلٌة الجودة

 األكاديمي البرنامج

 بعد ٌحصلون الذٌن الطلبة ٌمبل الذي ذلن بؤنه التعلٌمً البرنامج ٌعرف األكادٌمً البرنامج مراجعة غرضل

 .اكادٌمٌة درجة على بنجاح إتمامه

 

 

 البرنامج اهداف

 )لضمان وتنفٌذها االستراتٌجٌة األهداف تطوٌر توجه بدورها والتً األكادٌمً البرنامج لتمدٌم العامة الغاٌات هً
 المطلوبة( النتاج تحمٌك أجل من بالعمل الطلبة لٌام من )للتؤكد المطلوبة التعلم ومخرجات األهداف( تحمٌك

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 حالة وفً العالً. التعلٌم مإسسات جمٌع فً التعلٌمٌة البرامج جمٌع على األكادٌمً البرنامج مراجعة تنطبك

 بالمراجعة. مشموال بؤكمله البرنامج ٌكون ٌمٌةتعل مإسسة من أكثر تعلم فً التً البرامج

 :وهً العراق، فً البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالن 
فً الوزارة  األكادٌمً الجودة واالعتماد ودائرة ضمان العالً التعلٌم مإسسات )فً المرار صانعً تزوٌد -1

برامج  جودة حول باألدلة المدعومة المصلحة( باألحكام اصحاب من وغٌرهم والطلبة األمور واولٌاء

 .مالتعل

 وتمٌٌم االلتزام والتحدٌات الجٌدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلٌة الجودة ضمان ر عملٌاتتطو دعم  -2

 .ن المستمرٌالتحس

 .والدولً اإلللٌمً المستوى على العراق فً العالً التعلٌم سمعة تعزٌز  -3

 ضمان الجودة

 وفما لكل برنامج تعلٌمً األكادٌمٌة المعاٌٌر تحدٌد لضمان الالزمة لوسائلالمإسسة التعلٌمٌة ا فً تتوافر ان

 تولعات وتحمك مناسبة المعنٌة التحتٌة والبنٌة الدراسً المنهج جودة تكون وأن المماثلة، الدولٌةللمعاٌٌر 

 على لادرة ةالتعلٌمٌ المإسسة تكون وأن المحددة المهارات من مجموعة خرٌجٌها ٌمتلن وأن المعنٌة األطراف

 .التحسٌن المستمر

 منسك المراجعة

 المعلومات جمع فً للمساعدة األكادٌمً البرنامج مراجعة لتنسٌك التعلٌمٌة ترشحه المإسسة الذي هو الشخص
 .المعلنة المراجعة أسالٌب وتطبٌك وتفسٌرها

 التمرير

 .التعلٌمً برنامجه ٌٌماتوتم األكادٌمً البرنامج مراجعات استنادا الى المعدة المنتظمة التمارٌر
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 التمييم الذاتي

 إلدارة داخلً نظام وضمن البرنامج مراجعة من كجزء معٌن أكادٌمً برنامج بتمٌٌم التعلٌمٌة المإسسة لٌام هو
 .الجودة وضمان

 الزيارة الميدانية

 المٌدانٌة الزٌارة وتستمر األكادٌمً. البرنامج مراجعة ضمن خارجٌن لمراجعٌن مختصٌن لها معد زٌارة هً

 .لذلن نموذجٌا (1وٌضم جدول ) ٌومٌن او ثالثة. لمدة عادة

 

 الوصف

 او محددة مرافك او ممررات واٌة منه المطلوبة والمخرجات وبنٌته البرنامج ألهداف التفصٌلً الوصف هو

 .ومراجعته وتمدٌمه البرنامج لتصمٌم الالزمة المعلومات التوصٌف وٌوفر. فٌه داخلة موارد

 العاللة ذات الجهات

 حٌث من للمإسسة التعلٌمٌة االنشطة فً المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلن هً

 الفاعلة االستراتٌجٌة المراجعة عملٌة وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلٌة التعلٌم ومعاٌٌره جودة

 على المختلفة واهتماماتهم المعنٌة األطراف لمجموعات ٌكالدل المدى وٌعتمد المعنٌة. األطراف مجموعات اهم

 النطاق. لتحدٌد عادة بدراسة المدى وٌتحدد. المحلٌة وظروفها التعلٌمٌة أنشطتها ومدى التعلٌمٌة المإسسة رسالة

 قالتحباال والطلبة الراغبٌن والخرٌجٌن الطلبة الحالٌٌن على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل

 الحكومٌة المعنٌة والراعٌن والوزارات التوظٌفً وطالم المإسسة التعلٌمٌة والوسط عائالتهم او امورهم ٌاء.واول

 .وجدت المهنٌة إن واالتحادات والمنظمات الممولة المنظمات من وغٌرهم

 الخطط االستراتيجية/  االستراتيجية األهداف

 تموم والعٌة خطة إلى والمحولة رسالتها من لمستمدةوا بالمإسسة التعلٌمٌة الخاصة األهداف نم مجموعة هً

 تحمٌك إلى طرٌمها عن المإسسة تسعى التً الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة المدعومة التمٌٌمات على

ٌه, التمدٌر والتكالٌف المسإول والشخص الزمنً واإلطار معالجتها ٌنبغً التً االمور الخطة وتحدد رسالتها

 .اآلثار وتمٌٌم التمدم لمرالبة ترتٌبات تتضمن نفٌذٌةت خطة وترافمها

 تمُُى انطهثح

 لمٌاس التعلٌمٌة المإسسة بها تموم التً األنشطة من وغٌرها االمتحانات تشمل التً اإلجراءات نم مجموعة هً
 الطلبة نٌفلتص وسٌلة التمٌٌمات توفر كما. وممرراته األكادٌمً للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات إنجاز ممدار
 اعداد وراء سعٌا ومهاراته الطالب لمعارف الحالً المدى تحدٌد إلى التشخٌصً التمٌٌم إلنجازاتهم , وٌسعى وفمآ

 احتساب دون التعلم لمتابعة دعما وتمدمه الطالب اداء عن المعلومات التكوٌنً التمٌٌم وٌوفر.  مناسب منهج

 او البرنامج فً الطالب لتحصٌل النهائً المستوى فٌحدد الشمولً التمٌٌم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة

 .األكادٌمً للبرنامج المعتمدة الساعات فً ٌدخل الذي الممرر نهاٌة عند

 تمييمات الطلبة
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 األسالٌب أكثر نمو للمخرجات. تحلٌل مع لٌاسٌة بنٌة فً برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملٌة هً
 والهٌئات اإللكترونٌة المإتمرات األخرى اآللٌات ومن واالستبٌانات، المسحٌة لدراساتاء: اآلرا لجمع استخداما

 .األخرى واألوساط المجالس فً والتمثٌل المركزة العمل ومجموعات

 طرائك التعليم والتعلم

من  المطلوبة التعلم مخرجات كٌتحم على الطلبة لمساعدة التدرٌسٌٌن ٌستخدمها التً الطرائك مجموعة هً

 حالة ودراسة والندوات، التعلٌمٌة كالجلسات الصغٌرة المجموعات وتعلٌم المحاضرات، ذلن امثلة ومن الممرر.

 الطلبة لٌكتسببحثٌة  اوراق ككتابة اتبوالواج المرارات، إلى والوصول المعلومات تحلٌل كٌفٌة حول طالب لن

 وإجراء العملٌة المهارات الطلبة إلكساب العملٌة جلساتوال المٌدانٌة، والرحالت ,والتمدٌم الذاتً التعلم مهارات

 او العروض او التمارٌر وإعداد محددة استنتاجات إلى والوصول النتائج تحلٌل على الطلبة لتدرٌب التجارب

 .الملصمات


