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 األكادًٚٙ انثشَايحًَٕرج ٔصف 

 (األكادًٚٙ(شاخؼح انثشَايح )يانؼانٙ )يشاخؼح أداء يؤعغاخ انتؼهٛى 

 ٔصف انثشَايح األكادًٚٙ 

ختريج مالكات تقنية حتمل شهادة )الدبلوم التقين (بعنوان )ممرض تقين( قادرة على القيام ابملهام التمريض اليت يتطلبها عالج 
 املريض والعناية به أبشراف الطبيب يف الردهات

 

 م١ٕخ عبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌز اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌزّش٠غرم١ٕبد ا اٌمسُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض  .2

 WHO اسُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 دثٍَٛ رمٕٟ اسُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

 سٕٛٞ إٌظبَ اٌذساسٟ   .5

 WHO اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 ػذَ اسز١ؼبة سٛق اٌؼًّ ٌٍخش٠غ١ٓ اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 9/12023/ ربس٠خ إػذاد اٌٛطف  .8

  ف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟأ٘ذا .9

٠ٙذف اٌٝ رخش٠ظ ِالوبد رم١ٕخ لبدسح ػٍٝ اٌم١بَ ثبٌّٙبَ اٌزّش٠ؼ١خ اٌزٟ ٠زطٍجٙب ػالط اٌّش٠غ ٚاٌؼٕب٠خ ثٗ 

 ثأششاف اٌطج١ت فٟ اٌشد٘بد
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .10

 ٚاٌفُٙ  اٌّؼشفخ-أ

 ٚدساسخ االِشاع إٌفس١خ ػٝ اٌزغز٠خ اٌغ١ذح ِٚسججبد االِشاع ٠ٛخ ٚاٌزؼشفل١بط اٌؼالِبد اٌؾ١-1أ

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

 ٚاٌزشف ػٍٝ اٌسٍٛن إٌّٟٙ اٌغ١ذ اٌطشق اٌؼ١ٍّخ  فٟ اٌذساسخ ٚاسزخذاَ اٌؾبسجخ -3أ

 ّشػٝ ٚو١ف١خ اٌؼٕب٠خ ثبالؽفبياٌشػب٠خ اٌظؾ١خ ٌٍ-4أ

 ٚاٌزؼشف ػٍٝ ٚظبئف اػؼبء اٌغسُ اٌزؼشف ػٍٝ اٌغٙبص االٔضٛٞ ٚاالِشاع اٌزٟ رظ١جخ -5أ

 اٌزؼشف ػٍٝ ؽمٛق االٔسبْ ٚاٌذ٠ّمشاؽ١خ -6أ

 اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع  اٌّٙبساد-ة 

 ٌخ اٌمذسح اٌغسذ٠خ ٚإٌفس١ٗ ػٍٝ اداء اٌؼًّ - 1ة 

 ٓ ٚاٌزخف١ف ِٓ االٌُِٙذ٠ٗ ؽت ٌّسبػذح االخش٠ – 2ة 

       - 3ة 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِضال"(data show)ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚاسزخذاَ اٌطشق اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػشع اٌّؾبػشاد )-1

 ِؾبػشاد داخً اٌّخزجشاد اٌؼ١ٍّخ-2

 رذس٠ت ػٍّٟ فٟ اٌّسزشف١بد-3

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اِزؾبْ ٔظشٞ فٟ االٚساق-1

 زؾبْ ػٍّٟ فٟ اٌّخزجشاد)رغبسة ,سؾت دَ ,صسق اثش(اِ-2

 اسئٍخ شف١ٙخ-3

 ٚاإلعبثخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌطبٌت data show)ػشع ّٔبرط فٟ )-4

 اٌزفى١ش ِٙبساد-ط

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -1ط         

 اٌؾٍمبد اٌذساس١خ-2ط

 رجبدي االدٚاس-3ط

 -4ط   

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اسئٍخ ِجبششح-

 ٌطٍجخ ػٍٝ ِغب١ِغ ٌّٕبلشخ ِٛػٛع ِؼ١ٓ رٛص٠غ ا-

 ٔمً ٚالغ اٌّؾبػشح ِٓ اٌغبٔت إٌظشٞ اٌٝ اٌؼٍّٟ)ػٓ ؽش٠ك رّض١ً اٌّؾبػشٖ ػ١ٍّب"ِٓ لجً اٌطٍجخ(-

- 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    
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 اخزجبس شفٛٞ ٚرؾش٠شٞ-

 اسئٍخ ِجبششٖاالعبثخ ػٍٝ -

 ِٕؼ دسعبد ٌزجبدي االدٚاس-

خ اٌزٟ رغ١ت ػٍٝ االسئٍخ اٌّطشٚؽخ)شف١ٙب"اٚ رؾش٠ش٠ب"(رّٕؼ رمس١ُ اٌطٍجٗ اٌٝ ِغب١ِغ ٚاٌّغّٛػ-

 دسعبد رم١ُ اػٍٝ

 ٚػغ ِغّٛػخ اسئٍخ ٠ٚمَٛ اٌطبٌت ثبالعبثخ ػٍٝ اٞ سؤاي ٠زُ سؾجخ ػشٛائ١ب"-

 

 
 

 

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

 ٕٟ/اٌطجٟخش٠ظ  اٌّؼٙذ اٌزم -1د

 ِٙبسرٗ اٌؼب١ٌخ فٟ اداء اٌؼًّ اٌّطٍٛة-2د

 لذسرخ اٌؼب١ٌٗ ػٍٝ اٌزؼبْٚ ٚرظؾ١ؼ االخطبء-3د

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

 ٚاٌزؼٍُ  اٌزؼ١ٍُؽشائك          

 اٌزؾبلخ اٌّسزّش ثذٚساد اٌزؼ١ٍُ اٌّسزّش ٌزط٠ٛش خجشارخ ِٚٙبسارٗ-

 ساد عذ٠ذح فٟ ػًّ عذ٠ذبِىبْ اٌؼًّ ث١ٓ فزشح ٚاخشٜ ٌىٟ ال٠ىْٛ ػٍّخ سٚر١ٕٟ ٠ٚىزست ِٙ رغ١١ش-

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ          

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ-

 ِشالجزخ اصٕبء ػٍّخ ٌفزشح ِٓ صِٓ ٚرسغ١ً االٔؾشافبد اٌّٛعٛدح ِٚؾبٌٚخ رظؾ١ؾٙب-

رخض  اٌّؼٕٟ  شخبص اٌزٞ ٠زؼبًِ ِؼُٙ اٌشخضػٍٝ االثٙب ِغّٛػٗ ِٓ االسئٍخ رٛص٠غ اسزّبساد -

ٚرم١١ُ ػٍّخ ؽست ٔظشرُٙ ٌؼٍّخ صُ رغّغ ٘زٖ االسزّبساد)ٚثذْٚ روش اسُ ِبيءاالسزّبسح(ٚرؼغ دسعخ االخ١ش

 ١١ُ ٌخرم

 ص٠بساد ١ِذا١ٔخ ِفبعئخ  اٌٝ ِٛلغ اٌؼًّ-

 

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌشٙبداد ٚاٌسبػبد اٌّؼزّذح .12
 اٌّسزٜٛ / اٌسٕخ

سِض اٌّمشس 

 أٚ اٌّسبق
 اٌسبػبد اٌّؼزّذح اسُ اٌّمشس أٚ اٌّسبق

  االٌٚٝ
 اعاعٛاخ تًشٚط

6 
  

 دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط 

 6 تًشٚط تاغُٙ خشازٙ   رزطٍت )ط( سبػخ ِؼزّذح 

  4 تششٚر  



  
 4انصفسح 

 
  

  4 ٔظائف االػعاءػهى   

 4 ازٛاء يدٓشٚح  

 4 زٛاتٛح كًٛٛاء   

  2 ازصاء زٛاتٙ  

  3 (1تطثٛماخ انساعٕب)  

  2 زمٕق اَغاٌ ٔدًٚمشاغٛح  

  2 انهغح االَكهٛضٚح   

  2 يصطهساخ غثٛح   

  6 انتمٛٛى انصسٙ   

  6 تًشٚط خشازٙ   

فاٚشٔعاخ غثٛح   

 ٔغفٛهٛاخ 
4  

  4 كًٛٛاء زٛاتٛح   

  3 2تطثٛماخ انساعٕب   

  2 انهغح انؼشتٛح   

اٌّسزٜٛ / 

 اٌسٕخ

سِض اٌّمشس 

 أٚ اٌّسبق

اٌسبػبد  نًمشس أٔ انًغاقاعى ا

 اٌّؼزّذح

 

   6 تًشٚط َغائٛح ٔتٕنٛذ  اٌضب١ٔخ

 دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط 

 رزطٍت )ط( سبػخ ِؼزّذح 

  6 تًشٚط َفغٛح ٔػمهٛح  

  6 سػاٚح صسٛح أنٛح  

 

  6 تًشٚط اغفال  

  2 تغزٚح ٔيؼاندح غزائٛح  

  2 يششٔع تسث  

  4 دٔائٛاخ  

  2 اخاللٛاخ انًُٓح  

  3 (2تطثٛماخ انساعٕب)  
 
 

 اٌزخط١ؾ ٌٍزطٛس اٌشخظٟ .13

 
 اقامة دورات  تطويريةللطلبة اخلرجيني-
 

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚػِؼ١بس اٌمجٛي  .14
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 (الوزارة حتددة الذي ادلعدل)للوزارة ادلركزي القبول

 

 

 

 

 أُ٘ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .15

 وين للمعهدموقع االلكت -
 جلان التوعية للمعهد-
 توزيع استمارة -
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 يخطػ يٓاساخ انًُٓح  

 ٚشخٗ ٔظغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشخاخ انتؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايح انخاظؼح نهتمٛٛى  

 يخشخاخ انتؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايح   

انغُح / 

 انًغتٕٖ
 اعى انًمشس سيض انًمشس

 أعاعٙ

 أو اختٛاس٘

  

 انًؼشفح ٔانفٓى
انًٓاساخ انخاصح 

 تانًٕظٕع
 يٓاساخ انتفكٛش

 انًٓاساخ انؼايح ٔانًُمٕنح

) أٔ( انًٓاساخ األخشٖ 

انًتؼهمح تماتهٛح انتٕظٛف 

 ٔانتطٕس انشخصٙ

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

    +    +    +      + اعاعٙ اعاعٛاخ تًشٚط  االٔنٗ

        +   +      +  اعاعٙ تًشٚط تاغُٙ خشازٙ 

    +    +    +     +  اعاعٙ تششٚر  

   +     +    +  +     اعاعٙ ٔظائف االػعاء 

        +   +       + اعاعٙ ازٛاء يدٓشٚح  

    +    +   +      +  اعاعٙ كًٛٛاء عشٚشٚح 

    +    +    +    +   اعاعٙ ازصاء زٛاتٙ  

    +    +    +    +   اعاعٙ (1تطثٛماخ انساعٕب) 
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                   ػاو  انهغح االَكهٛضٚح  

    +   +     + +      اعاعٙ يصطهساخ غثٛح   

       +     +  +     اعاعٙ انتمٛٛى انصسٙ   

    +   +     +      + اعاعٙ تًشٚط خشازٙ   

فاٚشٔعاخ غثٛح   

 خ ٔغفٛهٛا

       +     +   +    اعاعٙ

        +    +   +    اعاعٙ كًٛٛاء زٛاتٛح   

    +    +    +      + اعاعٙ 2تطثٛماخ انساعٕب   

    +    +    + +      ػاو انهغح انؼشتٛح   

    +    +    +     +  اعاعٙ دٔائٛاخ  انثاَٛح 

    +    +    +    +   اعاعٙ اخاللٛاخ انًُٓح  

    +    +    +    +   اعاعٙ (2تطثٛماخ انساعٕب)  
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                    انهغح االَكهٛضٚح  
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 ًٕرج ٔصف انًمشسَ

 ٔصف انًمشس

 

 عبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 زّش٠غاٌلسُ رم١ٕبد   اٌمسُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 اسبس١بد رّش٠غ اسُ / سِض اٌّمشس .3

 WHO اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .5

 ٌٚٝاال اٌفظً / اٌسٕخ .6

 6 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .7

 9/12023/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

 لدرة الطالب على معرفة المعلومات حول العناٌة التمرٌضٌة
 
 
 
 
 

 
 

 يشاخؼح أداء يؤعغاخ انتؼهٛى انؼانٙ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٚٙ((

كٛفٛح انؼُاٚح اثُاء ٚؼشف انطانة ػهٗ كٛفٛح لٛاط انؼالياخ انسٕٛٚح ٔيؼشفح أظاع انًذٚش ٔ

 انفسص انطثٙ ٔكٛفٛح صسق االتش ٔغشق انتؼمٛى
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ِؼٍِٛبد ػٓ صسق االثش-1أ

 اٌؼالِبد اٌؾ٠ٛ١خ ِؼٍِٛبد ػٓ-2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 ل١بط اٌؼالِبد اٌؾ٠ٛ١خ– 1ة

 اػطبء االد٠ٚخ ٚاٌذَ ٚاٌسٛائً – 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌمبء اٌّؾبػشاد ٔظش٠ب"-

 ػشع االفالَ-

 إٌّبلشخ-

 

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 فٛٞ ٚاخزجبس رؾش٠شٞاخزجبس ش-

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘-1ط

 ٚسبئً ا٠ؼبػ-2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اسئٍخ فىش٠خ-

 سسُ-
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General objectives: 

The student can be able to know the general information about Nursing. 

Specific objectives: 

1. Defines nursing, nurse, chronic and acute diseases. 

2. Understands the roles and functions of the nurse in patient care and 

the importance of health promotion. 

3. Measures vital signs, temperature, respiration, blood pressure, and 

how to document the nursing. 

4. Apply the physical examination of patients and the basic rules of 

personal protective equipment and prevent infection. 

5. Performs nursing procedures: evaluation, diagnosis, nursing, 

application, and evaluation of nursing procedures. 
 

Weeks  Theoretical Topics 

1st  

Definition (fundamental of nursing, nursing, nurse, 

health, disease, patient, 

client, hospital) fields of nursing, role& 

responsibilities of nurse. 

2nd  

Admission & discharge of patient from hospital, 

Chart report, health record, 

nurse note (observations) of report. Nursing 

process (assessment, nursing 

diagnosis, planning, implementation, evaluation). 

3rd  

Vital signs, definition of temperature, type of check 

temperature , definition 

of fever, causes, signs & symptom, nursing care of 

it, define the pulse, 

qualities of pulse factors affecting of pulse, site of 

taking pulse, define of 

respiration, definition of blood pressure. Definition 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    
 اخزجبس شفٛٞ ٚرؾش٠شٞ-

 

 

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

 لذسرخ ػٍٝ اٌم١بَ ثبالػّبي اٌزّش٠ؼ١خ-1د

 -2د

 -3د

    -4د
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of diastolic & systolic 

pressure, the factors that affected. 

4th  

Administration OF medication, define of drug, 

Route of administration, 

Factors affecting on the drug activity, type of 

administration of medication 

and injection {I.M.I.V.,S.C.I.D,}Advantage& 

disadvantage. 
 

5th  

Intravenous infusion, Types of fluid, Indication 

&contraindication &role of 

Nurse in giving intravenous infusion. 

6th 

& 7 
th 

Dressings and Bandages, Advantage of dressing, 

Types of dressings, 

Bandages are used to. 

Wounds & Bleeding, definition of wound, care and 

healing process, types 

of wound, phases of wound healing, type of wound 

exudate, function of 

exudate, factors affecting wound healing. 

8th  

Suture: Suture Classification, suturing techniques, 

Equipment's, Principles 

of suturing, Suture removal, 

9th  

Body mechanics, Body position, principle of body 

Mechanics, importance 

of exercises, Common Dangers of Immobility. 
 

10th  

Asepsis, Infection, stage of infection, Types of 

infection, Disinfection and 

sterilization surgical sterilization, Medical 

sterilization, kind of disinfectant 

and sterilization of surgical equipment, principle of 

Dressing . 

11th  

Body Hygiene, Purpose, Bathing 

Pressure Ulcer (Bed sores), Causes of bed sores, 

Areas of pressure sores, 

care and Prevention 

12th  

Blood transfusion role of Nurse in giving blood 

transfusion, indication& 

contraindication, the goal of blood transfusion. 

13th  

Administration of O2, Types of giving O2, the 

goals, nursing intervention, 

equipment, Artificial respiration 

14th  Enteral feeding: types of feeding tube, feeding 
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tube indications & 

contraindication, the goals of it, nursing 

intervention, techniques, 

Equipment's 

15th  

Definition of urinary catheterization, tracheotomy, 

pre-post-operative care. 

Complications of operative, nursing care of cardiac 

arrest and complication. 
 

 

 اٌمجٛي  .11

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 ٔصف انًمشس

 

 عبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .12

  اٌزّش٠غلسُ رم١ٕبد  اٌمسُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .13

 ثبؽٕٟ عشاؽٟ اسُ / سِض اٌّمشس .14

 WHO اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .15

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .16

 يشاخؼح أداء يؤعغاخ انتؼهٛى انؼانٙ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٚٙ((

انتؼشف ػهٗ كٛفٛح انؼُاٚح تااليشاض انثاغُٛحٔيؼشفح ػالياتٓا ٔاعثاتٓا ٔيعاػفاتٓا ٔكزنك 

 انؼُاٚح تااليشاض اندشازٛح كٛفٛح 
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 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .17

 6 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .18

 9/12023/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .19

  أ٘ذاف اٌّمشس .21

  ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ االِشاع اٌجبؽ١ٕخ ٚاٌغشاؽ١خ ٚاؽز١بعبد اٌّش٠غ

 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .21

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 اٌؼٕب٠خ ثبٌّش٠غ -1أ

 رٍج١خ اؽز١بعبد اٌّش٠غ اصٕبء سلٛدح ثبٌّسزشفٝ-2أ

 خ اٌزّش٠ؼ١خ ٌٍّشػٝ لجً ٚثؼذ اٌؼ١ٍٍّذ اٌغشاؽ١خاٌؼٕب٠ -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 اٌؼًّ ػٍٝ االعٙضٖ اٌطج١خ اٌّخزٍفٗ– 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبػشاد إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّخزجشاد-

 ػشع االفالَ-

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ-

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘-1ط

 رجبدي االدٚاس-2ط

 -3ط

   -4ط
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General objectives: 

The student can be able to know the general information about medical 

diseases and how can provide nursing care for patient. 

 

Specific objective: 

1. Learn about the mechanism of diseases, causes and risk factors, 

clinical signs, and how to reduce complications, and nurses 

2. Responsibilities for patients and providing nursing care 

3. Providing health advice and education to patients 

Weeks  Theoretical Topics 

1st  
Concept of health and illness / medical 

terminology. 

2nd  

Cardiovascular system, physical assessment, and 

diagnostic tests, 

Cardiovascular diseases /definition atherosclerosis/ 

arteriosclerosis/ angina /type of angina /clinical 

manifestations, 

nursing interventions. 

3rd  

Myocardial Infarction/causes/signs and symptoms / 

diagnostic 

test/treatment/nursing intervention. 

4th  

Heart failure, Causes, Signs of left-sided heart 

failure and types of 

dyspnea, Signs right-sided heart failure, Diagnostic 

tests, Nursing 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اسئٍخ ِجبششح-

 رمذ٠ُ االفالَ اٌؼ١ٍّخ-

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االعبثخ ػٍٝ اسئٍخ رأخزِٓ ِغّٛػخ اسئٍخ ِٛػٛػخ رسؾت ػشٛائ١ب-

 ٚرؾش٠ش٠خ اخزجبساد شف٠ٛخ-

 

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

 لذسرخ ػٍٝ اٌزؼشف ػٍٝ االِشاع اٌجبؽ١ٕخ ٚاٌغشاؽ١خ -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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Care, and management. 
 

5th  

Respiratory disorders /chronic obstructive 

pulmonary 

disease/chronic bronchitis. Causes/signs and 

symptoms / 

diagnostic test/treatment/nursing intervention. 

6th  

Neurologic Disorders / Stroke (C.V.A). Sign and 

symptoms 

/treatment/nursing care and education. 

7th  

The endocrine system, physical ,assessment and 

diagnostic tests, 

Diabetes Mellitus /definition types / sign and 

symptoms 

/treatment/nursing education. 

8th  
Viral Hepatitis, Types, causes sign and symptoms 

/treatment/nursing care and education. 

9th  

Pancreatitis causes sign and symptoms 

/treatment/nursing care 

and education. 

10th  

Blood diseases /Anaemia Types, causes sign and 

symptoms 

/treatment/nursing care and education. 

11th  

Blood diseases /Leukaemia Types, causes sign and 

symptoms 

/treatment/nursing care and education. 

12th  

Renal and urologic system, physical assessment 

and diagnostic 

tests, Renal Calculi /causes /sign and symptoms 

/types of urinary 

stone / diagnosis tests /treatment /nursing care. 

13th  
Chronic renal failure /causes /diagnosis / treatment 

/nursing care. 

14th  

Immunologic disorders / Acquired immune 

deficiency syndrome 

(AIDS). Sign and symptoms /treatment/nursing 

care. 

15th  

Cancer Basics introduction / major risk factors 

/cancer screening / 

warning signs / tumor types /tumor staging and 

grading 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .22

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

جبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّضبي ِزطٍ

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 برامج خاصة ومواقع االلكتونية

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .23

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 65 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 ٔصف انًمشس

 

 

 

 يشاخؼح أداء يؤعغاخ انتؼهٛى انؼانٙ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٚٙ((

 يٍ خالنح ٚتى انتؼشف ػهٗ اخضاء اندغى يٍ ػظاو ٔػعالخ ٔأػصاب
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 عبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .24

  اٌزّش٠غلسُ اٌزم١ٕبد  اٌغبِؼٟ / اٌّشوض اٌمسُ .25

 رشش٠ؼ اسُ / سِض اٌّمشس .26

 WHO اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .27

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .28

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .29

 4 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .31

 9/12023/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .31

 أ٘ذاف اٌّمشس .32

 التعرف على اجهزه جسم االنسان

 

 اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِخشعبد .33

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ؼبء اٌغسُػِؼٍِٛبد ػٓ ا-1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌغٙبص اٌؼظّٟ ٚاٌؼؼٍٟ ٌٍغسُ – 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِؾبػشاد ٔظش٠خ -

 ػشاد فٟ اٌّخزجش ِٓ خالي اٌزؼشف ػٍٝ االعضاء اٌّٛعٛدح فٟ اٌّخزجشِؾب-

 ػشع االفالَ-
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General objectives: 

The student can be able to know: Anatomy of the human body 

systems. 

Specific objectives: 

0. The organs of the body in relating to the surface of the body. 

1. The relation of the organs of each system. 

Weeks  
Theoretical 

Topics 

-Anatomical Directions: Giving the altgram to the all directions of 

the 

human body. 

-Surface anatomy heart: Describe the position of the heart according 

to the chest wall and the number of the rib. 

1st 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ-

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘ -1ط

 ٚسبئً اال٠ؼبػ-2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اسئٍخ فىش٠خ-

 سسُ-

 

 

 م١١ُ ؽشائك اٌز   

 ا خزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ

 

 

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

 اسزخذاَ االٔزشٔذ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اؽذس اٌّؼٍِٛبد-1د

 -2د

 -3د

    -4د
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-Surface Anatomy of lungs: Describe the position of the lungs 

according to the chest wall and the number of the rib. 

-Anatomy of the abdomen surface: draw the regions of the 

abdominal surface according to the horizontally & vertically lines. 

2nd 

-Anatomy of stomach: demonstrate the relation of the stomach to the 

other organs to the abdomen. 

-Anatomy of Intestine: demonstrate the relation of the Intestine to the 

other organs to the abdomen. 

-Anatomy of the Appendix: define the region of the appendix at the 

right iliac region. 

Anatomy of the liver & spleen: show them the regions of liver & 

spleen according to the surface anatomy of abdomen. 

-Anatomy of the gall bladder: determine the region of gall bladder at 

the right sub – costal region .define the region of the uterus at the supra 

– pubic region. 

3rd 

Anatomy of the skeleton: We describe the central skeleton system: 

Skull – vertebral column & the peripheral. 

Bones of the skull and vertebral column: name the numbers of the 

bones on all at surfaces of the skull.  

Show the student the types of the vertebrae column and there numbers.  

4th 

Anatomy of the upper limb: show the bones of the shoulder on the 

skeleton which is the scapula and the clavicle. 

Show the bones of the arm (humerus). 
 

5th 

Anatomy of forearm 

- Show the bones of the forearm: (ulna and radius). 

- Demonstrate the bones of the hand : (Carpal bones and meta 

carpal and phalanges). 

6th 

Anatomy of the Lower limb: 

Bones of the pelvis : define the bones of the pelvis which are : 

(Ilium and Ischium, Pubis and sacrum). 

Bones of the thigh: demonstrate of the skeleton the femur bone with 

the lower and upper ends. 

7th 

Bones of the leg : show the bones which are : (Tibia & fibula) 

And extraction to the femur and the foot. 

Bones of the foot: describe the bones which are: (Tarsal & metatarsal 

& phalanges). 

8th 

Anatomy of Musculoskeletal System 

Muscle of the shoulder : show them on the model all the muscles of 

the shoulder 

Anatomy of the chest wall : give the types and numbers of the ribs 

and declaration of the sternum 

9th 

Muscles of the chest & abdomen : give the name of the muscles of 

the chest wall and abdominal wall. 
10th 
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Muscles of the back & gluteal region : show the student muscles of 

the back and gluteal muscles 

Anatomy of the cardio-vascular system : describe the anatomy and 

the structure of heart and the main arteries and veins around the body. 
11th 

 

Anatomy of the digestive system: show them the model of the 

organs 

of the digestive system. 
12th 

Respiratory system: demonstrate the lungs and bronchus and 

bronchi.  
13th 

The urogenital system: show them the kidney and urinary 

bladder 

with exaltation to the uterus & prostate. 
14th 

The central nervous system: describe the brain, cerebellum, 

medulla 

oblongata and the spinal cord. 

51th 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .34

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّضبي 

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 برامج خاصة ومواقع االلكتونية

ٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً ا

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .35

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ًَٕرج ٔصف انًمشس
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 ٔصف انًمشس

 

 عبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .36

 اٌزّش٠غ لسُ رم١ٕبد  اٌمسُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .37

 ٚظبئف االػؼبء اسُ / سِض اٌّمشس .38

 WHO اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .39

  ؽخأشىبي اٌؾؼٛس اٌّزب .41

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .41

 4 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .42

 9/12023/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .43

 اٌؼ١ٍّبد اٌفس١ٌٛٛع١خأ٘ذاف اٌّمشس .44

 يكون الطالب قادر عاى معرفة  فائدة  العمليات الفسيولوجية

 

 ًٚٙ((يشاخؼح أداء يؤعغاخ انتؼهٛى انؼانٙ ))يشاخؼح انثشَايح األكاد

 يؼشفح اػعاء اندغى ٔٔظائفٓا ٔااليشاض انًتؼهمحتٓا ٔلٛاط تخطٛطانمهة

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .45
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ٌزؼشف ػٍٝ اػؼبء اٌغسُ ٚٚظبئفٙبا-1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼ١ٍّبد اٌفس١ٌٛٛع١خ فٟ االٔسبْ– 1ة

  - 2ة

  - 3ة

 -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبػشاد إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ-

 ؽش٠مخ اٌؼشع-

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خاخزجبساد -

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 ِٕبلشخ ِٛاػ١غ فىش٠خ-1ط

 ٚسبئً ا٠ؼبػ-2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اسئٍخ فىش٠خ-

 ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ-

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ-
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General objectives: - 

The student can be able to see the benefit of physiological processes 

in the human Nursing. 

Specific Objectives: - 

The student should be able to find out: 

1. The various organs of the body. 

2. Various body functions and physiological processes that take 

place inside the human body. 

3. Devices used to measure and physiology. 

4. How to use in measuring devices and physiology. 

Theoretical 

Topics 

Weeks  Topics Details 

1st  Introduction to physiology: The cell and general physiology 

2nd 

Membrane physiology: Transport of substances through the 

cell 

membrane, membrane potentials and action potentials 

3rd  Contraction of skeletal muscle, excitation of skeletal muscle 

4th  Contraction and excitation of smooth muscle 

5th  
Heart muscle; the heart as a pump and function of the heart 

valves 

6th  The Normal Electrocardiogram 

7th  Blood cells, immunity, and blood clotting 

8th 

The body fluid compartments: extracellular and intracellular 

fluids; 

interstitial fluid and edema 

9th 

Urine formation by the kidneys: Glomerular filtration, renal 

blood 

flow, tubular processing of the glomerular filtrate and their 

control 
 

10th  Regulation of acid-base balance 

11th  Respiration 

12th  
The nervous system: General principles and sensory 

physiology 

13th  Gastrointestinal physiology 

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

 اسزخذاَ االٔزشٔذ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اؽذس اٌّؼٍِٛبد -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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14th  Metabolism and temperature regulation 

15th  Endocrinology and reproduction 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .46

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

 ٌٕظٛص األسبس١خ ا 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّضبي 

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 برامج خاصة ومواقع االلكتونية

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 ١ٌّذا١ٔخ ( إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .47

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 ٔصف انًمشس

 

 يشاخؼح أداء يؤعغاخ انتؼهٛى انؼانٙ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٚٙ((
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 عبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .48

  اٌزّش٠غلسُ اٌزم١ٕبد  اٌمسُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .49

 اؽ١بء ِغٙش٠خ اسُ / سِض اٌّمشس .51

 WHO اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .51

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .52

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .53

 4 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .54

 9/12023/ ٛطف ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌ .55

 أ٘ذاف اٌّمشس .56

 التعرف على اسباب ادلرض

 

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

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .57

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
  اٌزؼشف ػٍٝ ِسججبد االِشاع -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 اٌمذسح ػٍٝ اعشاء اٌفؾٛطبد اٌّخزجش٠خ – 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة
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Objectives :- 

Students will be to know 

1. Microorganism, Viral and Bacteria. 

2. Sterilization and Disinfection. 

3. Medical microbiology. 

4. Microbiology causes disease for human. 

5. Prevention and treatment of disease. 

6. Diagnosis of bacteria. 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبػشاد إٌظش٠خ  ٚاٌؼ١ٍّخ-

 ؽش٠مخ اٌؼشع-

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ-

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 ِٛاػ١غ فىش٠خ-1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ-

 

 

 ١١ُ ؽشائك اٌزم   

 اخزجبساد رؾش٠ش٠خ ٚشف٠ٛخ-

 

 

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

 اسزخذاَ االٔزشٔذ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اؽذس اٌّؼٍِٛبد -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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7. Sensitivity test for antibiotics. 

8. Immunological defense mechanism against diseases. 

Weeks  Theoretical Topics 

1st  

History of biosafety microbiology and molecular 

biology 

Biosafety levels 

Personal protective equipments. 

2nd  

Classification of microorganism. 

Cutaneous, Genitourinary, Gastrointestinal, Hepatic 

and Hemorrhagic 

viral diseases (Clinical appearances, diagnosis and 

treatment) 

3rd  

General introduction of bacteriology 

General structure of bacteria. 

Sterilization and disinfection , Culture media and 

staining 

4th  

Environmental conditions are affected on the growth 

of bacteria 

Stages of bacterial growth , Bacterial growth 

inhibition 

5th  

Medical bacteria: 

Staphylococci Group , Staphylococcus aureus, 

epidermidis, 

saprophyticus, general characters, toxins, 

pathogenicity treatment. 
 

6th 

Streptococci Group, Streptococcus pnemonae:- 

general structure, 

diseases , pathogenicity and treatment 

S.viridans , S.faccalis , S.pyogens general structure , 

culture Media 

pathogenicity. 

7th  

Neisseria group: General, meningococci, general 

structure, disease. 

Mycobacterium: Mycobacterium tuberculosis types, 

general structure, 

culture media resistance, disease cause, identification, 

treatment. 

Mycobacterium leprae: general characters, 

pathogenicity, diagnosis, 

treatment. 

8th  

Clostridia (anaerobic): 

General characters, Clostridium tetani: description, 

disease factors 
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enhance growth in the wounds, prevention treatment. 

9th  

Gas gangrene (clostridial myonecrosis): 

Description, disease, treatment, food, poisoning 

clostridia, toxins secreted 

in the foods, symptoms, treatment. 

Bacillus anthrax: description, disease, treatment 

10th  

Intestinal bacteria types, medical importance, general 

characters, cultures 

identification. pathogenic intestinal bacteria 

Salmonella group: symptoms, poisoning, treatment 

11th  

Shigella disease: treatment, shigella food poisoning, 

symptoms, proteus, 

disruption, culture 

12th  

Brucella: general characters, disease, diagnosis, 

treatment. bordetella, 

disruption morphology and culture, disease, treatment. 

13th  

Vibrio comma: 

Cholerae, general characters, disease, identification, 

treatment 

14th  

Tryponema: 

General characters diagnostic examination. 

lebtospira :- characters, diagnosis, treatment 

15th  

Immunity, infection, inflammation and resistance, 

non-specific natural 

defense, acquired immunity. 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .58

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّضبي 

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 برامج خاصة ومواقع االلكتونية

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

بػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت اٌّضبي ِؾ

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .59
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  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 ٔصف انًمشس

 

 عبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .61

  اٌزّش٠غلسُ رم١ٕبد   اٌمسُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .61

 و١ّ١بء سش٠ش٠خ اسُ / سِض اٌّمشس .62

 WHO اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .63

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .64

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .65

 4 ()اٌىٍٟػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .66

 9/12023/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .67

 أ٘ذاف اٌّمشس .68

 بعرف الطالب ماهية الكيمياء السريريه ومبادئها وامهيتها يف جمال الطب (1

 يشاخؼح أداء يؤعغاخ انتؼهٛى انؼانٙ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٚٙ((

 ٔفسص انغكشٔانذٌْٕغى االَغاٌ يؼشفح انؼُاصش انًكَٕح ند
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 يقيس املكوانت الكيميائيه يف جسم االنسان خمترباي (2

 
 
 
 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .69

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 يقيس املكوانت الكيميائيه يف جسم االنسان خمترباي ت اْ ٠سزط١غ اٌطبٌ-1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 يؼشفح انؼُاصش انًكَٕح ندغى االَغاٌ ٔفسص انغكشٔانذٌْٕ - 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبػشاد إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ

 

 

 
 ائك اٌزم١١ُ ؽش     

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ
 

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘-1ط

 اسئٍخ فىش٠خ-2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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Course objectives 

General Aims 

This course aims to provide students the understanding of the 

core principles and topics of 

Biochemistry and their experimental basis. 
Specific Aims 

Upon completion of the course, the students will be able to: 

Determine the biochemical composition of the body. 

Know basic cellular structure. 

Know the special properties of water and how the aqueous 

environment influences 

the behavior of biological macromolecules. 

Know the structure of proteins, carbohydrates, lipid, hormones 

and nucleic acids. 

Determine the enzymatic activity. 

Know metabolic processes in cells. 
 

Week  

Theoreti

cal 

Topics 

General chemistry 

- chemical reactions ( oxidative, reduction, hydrolysis) 

- measurements in chemistry 

(qualitative & quantitative assays of substance) 

1st 

 ِؾبػشاد -

 ػشع -

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد شف٠ٛخ رؾش٠ش٠خ-

 

 

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

 اسزخذاَ االٔزشٔذ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اؽذس اٌّؼٍِٛبد -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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I. History & scope of biochemistry 

II. Cell biochemistry 

-subcellular organelles & cell membranes 

( structure and functions) 

-mechanisms of regulation of PH 

- acid- base balance 

III. Homeostasis mechanisms 

IV. Transport through biological cell 

2nd 

 

Water and electrolytes balance & imbalance 

I. Water 

- disturbance & balance 

- Intake & output of water 

II. Electrolyte 

- composition and disorder of 

(sodium, potassium, iron, calcium& chloride) 

III. Biomolecules - structures- functions- properties 

3rd 

Amino acid &Proteins 

Amino acid 

Classification & properties of amino acid 

General metabolism of amino acid & formation of 

ammonia 

Peptide synthesis 

proteins 

Structures, properties & classification of protein 

Function of protein 

Catabolism & nitrogen balance 

Urea cycle 

4th 

& 5 
th 

Enzymes 

Definition & general characteristic 

Classification 

Enzyme specificity 

Enzyme catalysis& active site 

Factors influencing enzyme activity 

6th 

Carbohydrate 

Definition, classification& biological importance, 

Glycosidic bond 

Metabolism of carbohydrate 

- Glycolysis & Gluconeogenesis 

7th 

& 8 

th 
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- Glycogenolysis & Glycogenesis 

Metabolism of disaccharide & polysaccharide 

Energetic of metabolic cycle 
 

Lipids 

Classification – structure – properties -Function 

Neutral fats (TAG)- storage, hydrolysis, 

Metabolism 

Cholesterol -function & metabolism 

Lipoprotein structure 

9th 

& 

10th 

Hormone 

Definition & function 

Mechanism of action of hormone 

Effect and properties of some hormones 

11th 

& 

12th 

 

Nucleotides 

N-bases, nucleosides, nucleotides, RNA& DNA 

Degradation of purine, pyrimidin & nucleotide 

Metabolism disorder of purine & pyrimidin 

free radicals - definition, generation - free radical 

scavenger(enzyme 

system) 

anti-oxidants (definition & types) - role of 

antioxidants in the body 

13th 

& 

14th 

Vitamins & minerals 

I. Vitamins 

definition, classification, sources, structure, 

deficiency & excess 

II. Minerals 

trace metals (Zn, Cu, Se and Co) 

metals poisoning (Hg, Cd, Al and Pb) 

detoxification & biotransformation 

51 th  

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .71
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 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

زطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّضبي ِ

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 برامج خاصة ومواقع االلكتونية

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .71

  خاٌّزطٍجبد اٌسبثم

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 

 ٔصف انًمشس

 

 يشاخؼح أداء يؤعغاخ انتؼهٛى انؼانٙ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٚٙ((

 اإلحصائية .التعامل مع البياانت 
 .التعامل ومعرفة املقاييس اإلحصائية احلياتية والصحية 

 . االستمارة الصحية املتعلقة ابحلوادث اليومية كالوالدات والوفيات واألمراض تنظيم االستمارة اإلحصائية و  

.     
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 عبِؼخ اٌفشاد اٌٛسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .72

 لسُ اٌزم١ٕبد اٌزّش٠غ   اٌمسُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .73

 اؽظبء ؽ١برٟ اسُ / سِض اٌّمشس .74

 WHO اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .75

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .76

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .77

 2 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .78

 9/12023/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .79

 أ٘ذاف اٌّمشس .81

سيييكون الطالييب قييادرا يف لاييية السيينة الدراسييية علييى معاصيية البييياانت اإلحصييائية وحتليلهييا والتوحييل ا  االسييتنتاجات الصييحيحة 
 ,وإعداد االستمارات اإلحصائية 

 
 
 
 
 
 
 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .81

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 يستطيع الطالب على معاصة البياانت اإلحصائية وحتليلها والتوحل ا  االستنتاجات -1أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
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 -: األْذاف انؼايح

عٛٛٛكٌٕ انطانٛٛة لٛٛادسا فٛٛٙ َٓاٚٛٛح انغُٛٛح انذساعٛٛٛح ػهٛٛٗ يؼاندٛٛح انثٛاَٛٛاخ اتسصٛٛائٛح ٔتسهٛهٓٛٛا 

 ٔانتٕصٛٛم انٛٛٗ

 االعتُتاخاخ انصسٛسح ،ٔإػذاد االعتًاساخ اتسصائٛح

 -: األْذاف انخاصح

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

  تعلقة ابحلوادث اليومية كالوالدات والوفيات واألمراض تنظيم االستمارة اإلحصائية واالستمارة الصحية امل - 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ-

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ-

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اسئٍخ فىش٠خ -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ِؾبظش٠خ ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ-

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد رؾش٠ش٠خ -

 

 

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

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

 -2د

 -3د

    -4د
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 -: ٚتؼشف انطانة ػهٗ

 . انتؼايم يغ انثٛاَاخ اتسصائٛح

ماٚٛظ اتسصائٛح انسٛاتٛح ٔانصسٛحانتؼايم ٔيؼشفح انً  . 

 تُظٛٛٛى االعٛٛتًاسج اتسصٛٛائٛح ٔاالعٛٛتًاسج انصٛٛسٛح انًتؼهمٛٛح تٛٛانسٕادال انٕٛيٛٛٛح كٛٛانٕالداخ ٔانٕفٛٛٛاخ

 . ٔاأليشاض

. 

 تفاصٛــم انًفـــشداخ األعثــٕع 

ٔٔصفٓا ػشض انثٛاَاخ اتسصائٛح -تؼشٚف ػهى اتسصاء. غشائك خًغ انثٛاَاخ  األٔل   

انخايظ  -انثاَٙ   

 " تًثٛم انتٕصٚؼاخ انتكشاسٚح "انثٛاَاخ انًثٕتح

 " انؼشض اندذٔنٙ "خذأل انتٕصٚؼاخ انتكشاسٚح

انًذسج انتكشاس٘ ،انًُسُٙ انتكشاس٘ ، انًعهغ انتكشاس٘–انؼشض انثٛاَٙ   . 

 انغادط ٔانغاتغ 
 يماٚٛظ انُضػح انًشكضٚح

 . انٕعػ انسغاتٙ . انٕعٛػ .انًُٕال-

 االزصاءاخ انسٛاتٛح ، انُغثح ٔانًؼذل انثايٍ 

 . ازصاءاخ انخصٕتح انتاعغ 

خذأل انسٛاج -ازصاءاخ االيشاض  انؼاشش ٔانساد٘ ػشش   . 

 . تؼشٚف االزصاء انصسٙ ٔيصادسِ انثاَٙ ػشش 

 . انسمٕل انتٙ ٚؼاندٓا االزصاء انصسٙ انثانث ػشش 

انشٓادج انطثٛح ، انغثة، انٕفاج ، شٓادج انٕفاجازصاء اعثاب انٕفٛاخ )  انشاتغ ػشش   ) . 

 . ازصاء انؤعغاخ انصسٛح انخايظ ػشش 

 
 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .82

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّضبي 

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 الٌىزش١ٔٚخ (ٚاٌّٛالغ ا
 برامج خاصة ومواقع االلكتونية

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .83

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ًَٕرج ٔصف انًمشس
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 ٔصف انًمشس

 

 ٚسؾ اٌزم١ٕخ عبِؼخ اٌفشاد اال اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .84

 لسُ رم١ٕبد اٌزّش٠غ  اٌمسُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .85

 رطج١مبد اٌؾبسٛة اسُ / سِض اٌّمشس .86

 WHO اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .87

  ٌؾؼٛس اٌّزبؽخأشىبي ا .88

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .89

 3 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .91

 9/12023/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .91

 أ٘ذاف اٌّمشس .92

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

 
 

 ؤعغاخ انتؼهٛى انؼانٙ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٚٙ((يشاخؼح أداء ي

 غشٚمح ػهًٛح الداخال انثٛاَاخ
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 ١ُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼٍ .93

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ٠ؼشف و١ف ٠زؼبًِ ِغ ادخبي اٌجبٔبد-1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 ٠ؼًّ ػٍٝ اٌؾبسجخ – 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ-

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 بساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خاخزج

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 رف١ى١ه اعضاء اٌؾبسجخ ٚاػبدح اطالؽٙب-1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ػشع-

 ِؾبػشاد ػ١ٍّخ-

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ
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 اٌٙذف اٌؼبَ : اوسبة اٌطبٌت ِٙبساد اٌزؼبًِ ِغ اٌزطج١مبد اٌّىزج١خ األسبس١خ ٚأشبء اٌٍّفبد

اٌشل١ّخ ٚاٌّسزٕذاد اٌّىزج١خ. ٚاسزخذاَ ٔظبَ اٌزشغ١ً فؼال ػٓ اسبس١بد اٌؼًّ ػّٓ اٌج١ئخ . 

 . اٌٙذف اٌخبص : اوسبة اٌطبٌت اٌّؼشفخ فٟ اداسح ٚاسزخذاَ رطج١مبد اٌؾبسٛة اٌّخزٍفخ

5انفصم االٔل ) يمشس (   

 ػُأٍٚ انًفشداخ انُظشٚح  األعثٕع 

ػُأٍٚ 

انًفشداخ 

 انؼًهٛح

ايثهح ػًهٛح زٕل تصفر  -

 ٔفتر

ٔاغالق انُٕافز ٔيشتؼاخ 

 انسٕاس

ٔانطشٚمح انصسٛسح نهتؼايم 

 يغ

 نٕذ انًفاتٛر ٔانًؤشش

 .ٔاالخٓضج االخشٖ

 Computer اعاعٛاخ انساعٕب

Fundamentalsيفٕٓو انساعٕب ، اغٕاس 

 دٔسج زٛاج انساعٕب تطٕس اخٛال انساعٕب

 األٔل

ايثهّ ػًهٛح زٕل -

 انتخصٛص

ٔانتؼايم يغ االٚمَٕاخ 

 ٔتغٛٛش

 .دلح انشاشح

 يضاٚا انساعٕب ٔيداالخ اعتخذايّ تصُٛف

ٍ زٛث انغشض ٔانسدى َٕٔعانساعٕب ي  

 انثٛاَاخ

 انثاَٙ

 تذسٚة انطانة ػهٗ اَشاء -

 يغتخذو خذٚذ ٔتكثٛش انُٕافز

ٔاظٓاس نٕذ انًفاتٛر 

 انتؼشف

ػهٗ يكَٕاخ انًادٚح 

 .نهساعثح

 يكَٕاخ انساعٕب

 Computer Componentsيكَٕاخ

 انساعٕب االخضاء انًادٚح نهساعٕب انكٛاَاخ

 انثشيدٛح

 انثانث

ٗ انتؼايم تذسٚة ا - نطانة ػه

 يغ

 تشاخٛص تشايح انساعٕب

ٔإَاػٓا ٔانتؼايم يغ 

 انًُشأ

 . االصهٙ نهثشايح

 زاعٕتك انشخصٙ يفٕٓو ايٍ انساعٕب

 ٔتشاخٛص انثشايح
 انشاتغ

تذسٚة انطانة ػهٗ انتؼايم 

 يغ

 اياٌ انساعٕب ٔتشاخٛص انثشايح

Computer Safety & Software 
 انخايظ

 

 ث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمب -د 

 اسزخذاَ اٌؾبسٛة فٟ ؽ١برخ ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌؼ١ٍّخ-1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 Licences .اياٌ انساعٕب

تذسٚة انطانة ػهٗ انتؼايم 

 يغ

 خصٕصٛح انساعٕب

 اخالق انؼانى االنكتشَٔٙ، اشكال انتدأصاخ،

 ايٍ انساعٕب، خصٕصٛح انساعٕب
 انغادط 

 

 تدرٌب الطالب على التعامل مع
 االختراق االلكترونً وأنواعه
انواع وصفات الفاٌروسات, 
 كٌفٌة
 Backup() عمل صورة
 للحاسوب للحماٌة

ج الحاسوب تراخٌص برام
 ,وانواعها
الملكٌة الفكرٌة, االختراق 
 ,االلكترونً
برمجٌات خبٌثة, اهم الخطوات 
 الالزمة
للحماٌة من عملٌات االختراق, 
 اضرار
 الحاسوب على الصحة

 السابع

 تدرٌب الطالب على التعامل نظم
التشغٌل , تهٌئة وتمسٌم 
 المرص
داخلٌا Hard( ) الصلب
 وخارجٌا

التشغٌلنظم  Operating 
Systems 
تعرٌف نظام التشغٌل, الوظائف 
 , االهداف
التصنٌف امثلة لبعض نظم  ,
 التشغٌل

 الثامن

 تدرٌب الطالب على تنصٌب-
7وندوز.   

 نظم التشغٌل
7نظام التشغٌل وٌندوز   

 التاسع 

 تدرٌب الطالب على لائمة ابدأ -
شرٌط المهام Run أوامر
 وتكوٌن
 ملف وخزنه باسم الطالب على

لمكتب. التعامل من سطح ا
 النوافذ
 -. .للبرنامج واشرطة التمرٌر
 تدرٌب الطالب على استخدامات
 F1,F2,…,F12فً لوحة
 المفاتٌح

 مكونات سطح المكتب
 لائمة ابدأ شرٌط المهام

 العاشر

انشاء مجلد باسم معٌن -
 وتدرٌب
 حول تغٌر االسم واالخفاء
 واالسترجاع والحذف والمسار
 .له

اتالمجلدات والملف  
 االٌمونات

 الحادي عشر

تدرٌب الطالب على اجراء 
 عملٌات
على النوافذ خلفٌات سطح 
 المكتب

اجراء عملٌات على النوافذ 
 خلفٌات سطح
 المكتب

 الثانً عشر 

تدرٌب الطالب على استخدام 
 لوحة
 التحكم

لوحة التحكم لوحة تحكم 
 وٌندوز
 Controlمجموعات "

 الثالث عشر
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Panel" 
)Category( 

رٌب الطالب على حذف تد
 برنامج
 .معٌن وتنصٌبه مرة اخرى

من لوحة التحكم 
Defragmentتنظٌم 
الملفات داخل الحاسوب , 
 تنصٌب البرامج
 وحذفها

 الرابع عشر

 تدرٌب الطالب على اإلعدادات
 الشائعة فً الحاسوب تنصٌب
 , الطابعة وكٌفٌة التعامل معها
 , ضبط الولت والتارٌخ

لٌةصٌانةااللراص االو  
Partitions C,D,E,F 

بعض الحاالت واإلعدادات 
 الشائعة فً
الحاسوب ,ادارة الطابعة ضبط 
 الولت
والتارٌخ , صٌانة االلراص 
 االولٌة

 الخامس عشر

 

 

 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 ٔصف انًمشس

 

 عبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لسُ رم١ٕبد اٌزّش٠غ  اٌمسُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 ٔى١ٍض٠خ اٌٍغخ اال اسُ / سِض اٌّمشس .3

 WHO اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .5

 االٌٚٝ ً / اٌسٕخاٌفظ .6

 يشاخؼح أداء يؤعغاخ انتؼهٛى انؼانٙ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٚٙ((

 وم حؼوق اإلنسان والتعروف بها وتربوة األجوال على احرتامها والتمسك بها .وتعرف الطالب على مبادئ وق
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 4 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .7

 1/9/2023 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

 /  وتعرف الطالب على مبادئ وقوم حؼوق اإلنسان والتعروف بها وتربوة األجوال على احرتامها والتمسك بها .

 والعالقة بونها وبني الدميؼراصوة/  وتعرف على احلروات العامة وماهوة هذه احلروات يف تػاصولها 2

 
 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ٍُِ ثؾمٛق االٔسبْ-1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 ٠ؼشف أظّخ ؽمٛق االٔسبْ ٚاٌذ٠ّمشاؽ١خ– 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 زؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ؽشائك اٌ     

 اٌّؾبظشاد إٌظش٠خ-

 

 

 
 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      
 

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ
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General Objective: 
Students should be able to: 

1. Develop their intellectual, personal and professional abilities. 

2. Acquire basic language skills (listening, speaking, reading and writing) in order to 

communication with speakers of English language. 

3. Acquire the linguistic competence necessarily required in various life situations. 

4. Acquire the linguistic competence required in different professions. 

5. Develop positive attitudes towards learning English. 

6. Develop the linguistic competence that enables them, in the future, to present the 

culture and civilization of their nation. 

7. Acquire the linguistic bases that enable them to participate in transferring the 

scientific and technological advances of other nations to their nation. 

Special Objective: 
With the change of the position of English in the new set up of Iraq, the aims and 

objectives of teaching English has naturally undergone a change. We have accepted 

English as a foreign language. English is , therefore, taught now as a skill, So the 

objectives of teaching English in this course will be the acquisition of linguistic or 

communicative skills. Again, to enable the student to read in English the subjects 

related to his specialization and to provide the opportunity to communicate with the 

books and magazines and foreign research. 

Ministry of Higher Education & Scientific Research 

Technical Institutes - Nursing Departments 

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اسئٍخ فىش٠خ-1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبػشاد

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ

 

 

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

 ٠ؼشف ِب ػ١ٍخ ِٓ ؽمٛق ٚاٚاعجبد ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ االخش٠ٓ ثطش٠مخ د٠ّمشاؽ١خ-1د

 -2د

 -3د

    -4د
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The Lesson Plan – Level 2 
In this course of teaching English language, the students will develop their 

intellectual, personal and professional abilities, acquire basic language skills 

(listening, speaking, reading and writing) in order to communication with 

Week  

speakers of English language, also acquire the linguistic 

competence necessarily 

required in various life situations. And develop their awareness of 

the 

importance of English as a means of international 

communication. 
Grammar ( There is/are, 

preposition ).  

First  
Pronunciation . 

Translation. 

Everyday English ( Directions ) 

Second  
Grammar (was/ were, past tense , irregular verbs ). 

Writing( Famous people ). 

Vocabulary ( Words groups) . 
Past tense ( We had a good time ). 

 

Third  
Grammar ( past simple, regular verbs, irregular verbs ) . Listening 

( Mike's day), Writing ( Last Saturday). 
Questions ( Where, What, Who, 

etc.).  

Forth  
Everyday English ( Fill in forms ) 

Exercises . 
Activities ( We can do it ). 

 

Fifth  
Listening ( Can I be in your Pop group ? ). 

Pronunciation ( can / can't ). 

Requests and offers . 

Sixth 
Everyday English ( What is the problem?) . 

Vocabulary ( odd one out ) 
Exercises. 

 
Asking politely ( I want , would 

like ). 

Speaking in the restaurant ( food 

and drink ) 

 

Seventh  
Translation . 

Reading ( You are what you eat ). 

 

 

Eighth  
Grammar (present continuous). 

Translation . 

Reading ( Summer in Portugal). 
Vocabulary ( Cloths ). 

 

Ninth  
Everyday English ( What is the matter ? ) . 

Exercises . 
Holidays ( Time to go ) . 

 

Tenth  
Grammar ( present continuous for the future ) . Listening 

( Hannah's diary ). 
Pronunciation (Shifting 

sentence stress ).  
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Eleventh  
Translation . 

Vocabulary ( Transport and travel ). 

Twelfth 
Reading and Speaking . 

Everyday English ( going Sightseeing) 
Rooms and Furniture 

 

Thirteenth  
Speaking ( How to have good time in Sydney) . 

Exercises . 
Traveling 

 

Fourteenth  
Vocabulary ( Months , sports ) . 

Pronunciation ( Who were they ?). 
Question Words 

Translation  

Fifteenth  
Vocabulary ( Adverbs ) 

Everyday English ( May I?) 

Exercises 

 

 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 ٔصف انًمشس

 

 عبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .11

 لسُ رم١ٕبد اٌزّش٠غ  اٌّشوضاٌمسُ اٌغبِؼٟ /  .12

 اٌزم١١ُ اٌظؾٟ  اسُ / سِض اٌّمشس .13

 WHO اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .14

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .15

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .16

 6 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .17

 يشاخؼح أداء يؤعغاخ انتؼهٛى انؼانٙ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٚٙ((

 وتعرف الطالب على مبادئ وقوم حؼوق اإلنسان والتعروف بها وتربوة األجوال على احرتامها والتمسك بها .
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 1/9/2023 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .18

 أ٘ذاف اٌّمشس .19

 والتعروف بها وتربوة األجوال على احرتامها والتمسك بها . /  وتعرف الطالب على مبادئ وقوم حؼوق اإلنسان

 /  وتعرف على احلروات العامة وماهوة هذه احلروات يف تػاصولها والعالقة بونها وبني الدميؼراصوة2

 
 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .21

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ٍُِ ثؾمٛق االٔسبْ-1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 ٠ؼشف أظّخ ؽمٛق االٔسبْ ٚاٌذ٠ّمشاؽ١خ– 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبظشاد إٌظش٠خ-

 

 

 
 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      
 

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اسئٍخ فىش٠خ-1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط
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Course Objectives: 

At the end of this course the students will be able to: 

1- Describe the components of the heath history 

2- Apply interviewing skills and techniques to conduct a successful 

interview. 

3- Evaluate the persons' general health status . 

4- Utilize various tools and techniques to measure and collect 

information (interview, observing, listening, physical examination, 

reviewing records and results of diagnostic test. 

5- Explain the sequence of systematic approach of physical examination 

of body system. 

6- Demonstrate the basic techniques of physical examination. 

7- Describe the physical examination techniques of inspection, palpation, 

percussion, and auscultation 

8- Identify common instruments used during physical examination 

weeks  Theoretical topics 

1st &2nd  

Introduction and Overview to Health Assessment: 

- General appearance Personal hygiene, Grooming , Dressing , 

Posture and gesture , Speech pattern , Orientation 

3rd &4th  Integumentary System (skin, hair, nails) 

5th  Head and neck 

6th  Respiratory assessment 

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبػشاد

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ

 

 

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

 ٠ؼشف ِب ػ١ٍخ ِٓ ؽمٛق ٚاٚاعجبد ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ االخش٠ٓ ثطش٠مخ د٠ّمشاؽ١خ-1د

 -2د

 -3د

    -4د
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7th  Cardiovascular System 

7th &8th  Peripheral Assessment 

9th  Abdominal Assessment 

10th &11th  Neurological System 

12th &13th  Musculoskeletal System 

14th  Reproductive System 

15th  laboratory Test 

 

 

 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 ٔصف انًمشس

 

 عبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .21

 لسُ رم١ٕبد اٌزّش٠غ  اٌّشوضاٌمسُ اٌغبِؼٟ /  .22

 رّش٠غ عشاؽٟ  اسُ / سِض اٌّمشس .23

 WHO اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .24

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .25

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .26

 6 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .27

 2123-9-1 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .28

 أ٘ذاف اٌّمشس .29

 يشاخؼح أداء يؤعغاخ انتؼهٛى انؼانٙ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٚٙ((

 وتعرف الطالب على مبادئ وقوم حؼوق اإلنسان والتعروف بها وتربوة األجوال على احرتامها والتمسك بها .
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 التعروف بها وتربوة األجوال على احرتامها والتمسك بها ./  وتعرف الطالب على مبادئ وقوم حؼوق اإلنسان و

 /  وتعرف على احلروات العامة وماهوة هذه احلروات يف تػاصولها والعالقة بونها وبني الدميؼراصوة2

 
 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .31

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ٍُِ ثؾمٛق االٔسبْ-1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 ٠ؼشف أظّخ ؽمٛق االٔسبْ ٚاٌذ٠ّمشاؽ١خ– 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبظشاد إٌظش٠خ-

 

 

 
 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      
 

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اسئٍخ فىش٠خ-1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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General objectives: 

The student can be able to know the general information about 

surgical diseases and how can provide nursing care for patient. 

Specific objective: 
1-learn about the surgical nursing responsibility, complications and how 

to reduce and control of complication. 

2- Responsibilities for patients before and after surgery 

3- Providing health advice and education to patients 

Weeks  Theoretical topics 

1st  

common of surgery abbreviation ,Hospital 

orientation,surgical 

terminology 

2nd  Perioperative nursing intervention for patient 

3rd  

Surgical management of cardiovascular 

diseases/coronary an 

angioplasty/indication complication. 

4th  

Diagnostic procedures: cystoscopy, biopsy, renal 

angiography, define/ 

purpose/ intervention and responsibility before 

and after procedure. 

5th  

Gastrointestinal system/ physical assessment and 

diagnostic tests 

/appendicitis/causes path physiology sign and 

symptom/ treatment/ 

prepare for appendectomy . 
 

6th  
Intestinal obstruction sign and symptom/ 

treatment/ nursing care 

 ِؾبػشاد

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ

 

 

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

 ٠ؼشف ِب ػ١ٍخ ِٓ ؽمٛق ٚاٚاعجبد ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ االخش٠ٓ ثطش٠مخ د٠ّمشاؽ١خ-1د

 -2د

 -3د

    -4د
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7th  

Kidney dialysis : hemodialysis / indication 

/complication / nursing care 

and education. 

8th  

Peritoneal dialysis/ indication /complication 

nursing care and 

education. 

9th  

Kidney transplantation: definition preoperative 

nursing intervention 

complication post-operative nursing care 

10th  

Hernia/types/ sign and symptom/ treatment/ 

nursing care and 

education. 

11th  
Fractures / types/ causes/ treatment and nursing 

intervention. 

12th  
Amputation/ types/ causes/ treatment and nursing 

intervention. 

13th  

Diabetic foot / causes /sign and symptom/ 

treatment/ nursing care and 

education. 

14th  

Para thyroidectomy: definition/ typy/ 

preoperative nursing 

intervention/ complication post-operative nursing 

care 

15th  

Definition of chemotherapy /side effects /method 

administration of 

chemotherapy / /patient education / nursing roles 

for patient injection. 
 

 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 ٔصف انًمشس

 

 يشاخؼح أداء يؤعغاخ انتؼهٛى انؼانٙ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٚٙ((

 التعروف بها وتربوة األجوال على احرتامها والتمسك بها .وتعرف الطالب على مبادئ وقوم حؼوق اإلنسان و
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 عبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .31

 لسُ رم١ٕبد اٌزّش٠غ  اٌمسُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .32

 فب٠شٚسبد ؽج١خ ٚؽف١ٍ١بد اسُ / سِض اٌّمشس .33

 WHO اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .34

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .35

 ٌٚٝاال اٌفظً / اٌسٕخ .36

 4 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .37

 2023-9-1 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .38

 أ٘ذاف اٌّمشس .39

 /  وتعرف الطالب على مبادئ وقوم حؼوق اإلنسان والتعروف بها وتربوة األجوال على احرتامها والتمسك بها .

 ها وبني الدميؼراصوة/  وتعرف على احلروات العامة وماهوة هذه احلروات يف تػاصولها والعالقة بون2

 
 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .41

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ٍُِ ثؾمٛق االٔسبْ-1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 ٠ؼشف أظّخ ؽمٛق االٔسبْ ٚاٌذ٠ّمشاؽ١خ– 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ُ ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍ     

 اٌّؾبظشاد إٌظش٠خ-
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Objectives :- 

At the end of the course student will be able to know 

1- Parasitology and Mycology. 

2- Medical Parasitology (Protozoa and Worms). 

3- Factor helps transmission of diseases. 

4- Pathogenic Parasites. 

5- Life cycle of the parasite. 

6- Treatment of parasitic infections &Diagnosis of parasites. 

7- Prevention and Control. 

8- Fungal infection types, Clinical diagnosis, treatment. 

Weeks  Theoretical Topics 

 

 
 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      
 

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اسئٍخ فىش٠خ-1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبػشاد

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ

 

 

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

 ٠ؼشف ِب ػ١ٍخ ِٓ ؽمٛق ٚاٚاعجبد ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ االخش٠ٓ ثطش٠مخ د٠ّمشاؽ١خ-1د

 -2د

 -3د

    -4د
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1st  

parasite definition , parasitology , host , 

commensalisms parasitism , 

parasite and pathogencity 

2nd  

intestinal protozoa ,amoebic dysentery , shape life 

cycle symptoms , 

diagnosis, treatment. E.histolytica life cycle 

symptoms, diagnosis, 

treatment. 

3rd  

E. gingivalis life cycle symptoms, diagnosis , 

treatment. 

Acanthameoba life cycle symptoms , diagnosis , 

treatment. 

4th  

Intestinal flagella , giardia lamblia , shape , 

diagnosis , treatment . 

intestinal cilia: blanttidium coli- shape- life cycle 

disease diagnosis, 

treatment. 

5th  

N. fowleri life cycle symptoms , diagnosis , 

treatment. 

T. vaginalis life cycle symptoms, diagnosis, 

treatment. 

6th  

Blood unicellular parasite plasmodium: 

Life cycle – Laboratory Diagnosis – Disease 

Treatment. 

7th  

Leishmania donovani shape: Life cycle, Disease, 

diagnosis, Treatment. 

Leishmania tropica : 

Shape – disease, treatment. 
 

8th  
Toxoplasmosis: shape- life cycle disease diagnosis , 

treatment . 

9th  

Intestinal worms : pin worme , enterobius , shape , 

male , femal , egg , 

life cycle , disease , treatment 

10th  

Ascaris : 

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

diagnosis , treatment . 

11th  

Tap worms: 

Taenia solium & Taenia saginata:- shape, life cycle, 

diagnosis , 

treatment 

12th  

Schistosoma hacmatobium : 

Shape , male , femal , egg , life cycle , disease, 

diagnosis , treatment . 
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13th  Hydatid cyst: shape, life cycle, diagnosis, treatment. 

14th  
Mycology : 

Introduction general, classification of fungi. 

15th  Fungal infection types, Clinical diagnosis, treatment 
 

 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 ٔصف انًمشس

 

 عبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .41

 لسُ رم١ٕبد اٌزّش٠غ  اٌّشوضاٌمسُ اٌغبِؼٟ /  .42

 اٌٍغخ اٌؼشث١خ  اسُ / سِض اٌّمشس .43

 WHO اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .44

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .45

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .46

 2 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .47

 2123-9-1 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .48

 أ٘ذاف اٌّمشس .49

 والتعروف بها وتربوة األجوال على احرتامها والتمسك بها . /  وتعرف الطالب على مبادئ وقوم حؼوق اإلنسان

 /  وتعرف على احلروات العامة وماهوة هذه احلروات يف تػاصولها والعالقة بونها وبني الدميؼراصوة2

 

 يشاخؼح أداء يؤعغاخ انتؼهٛى انؼانٙ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٚٙ((

 وتعرف الطالب على مبادئ وقوم حؼوق اإلنسان والتعروف بها وتربوة األجوال على احرتامها والتمسك بها .
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .51

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ٍُِ ثؾمٛق االٔسبْ-1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 ٠ؼشف أظّخ ؽمٛق االٔسبْ ٚاٌذ٠ّمشاؽ١خ– 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبظشاد إٌظش٠خ-

 

 

 
 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      
 

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اسئٍخ فىش٠خ-1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبػشاد

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .51

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّضبي 

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 برامج خاصة ومواقع االلكتونية

ً ػٍٝ سج١ً اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشّ

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .52

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ

 

 

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

 ٠ؼشف ِب ػ١ٍخ ِٓ ؽمٛق ٚاٚاعجبد ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ االخش٠ٓ ثطش٠مخ د٠ّمشاؽ١خ-1د

 -2د

 -3د

    -4د

 يشاخؼح أداء يؤعغاخ انتؼهٛى انؼانٙ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٚٙ((
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 ٔصف انًمشس

 

 عبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .53

 لسُ رم١ٕبد اٌزّش٠غ  اٌمسُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .54

 ؽمٛق أسبْ اسُ / سِض اٌّمشس .55

 WHO اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .56

  ٌّزبؽخأشىبي اٌؾؼٛس ا .57

 االٌٚٝ اٌفظً / اٌسٕخ .58

 4 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .59

 9/12023/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .61

 أ٘ذاف اٌّمشس .61

 /  وتعرف الطالب على مبادئ وقوم حؼوق اإلنسان والتعروف بها وتربوة األجوال على احرتامها والتمسك بها .

 يف تػاصولها والعالقة بونها وبني الدميؼراصوة /  وتعرف على احلروات العامة وماهوة هذه احلروات2

 
 

 الطالب على مبادئ وقوم حؼوق اإلنسان والتعروف بها وتربوة األجوال على احرتامها والتمسك بها . وتعرف

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .62
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ٍُِ ثؾمٛق االٔسبْ-1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 ٠ؼشف أظّخ ؽمٛق االٔسبْ ٚاٌذ٠ّمشاؽ١خ– 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبظشاد إٌظش٠خ-

 

 

 
 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      
 

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اسئٍخ فىش٠خ-1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبػشاد

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ
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 انًفــشداخ انُظشٚـــح

 تفاصٛــم انًفـــشداخ األعثــٕع 

 األٔل 

ء دافٙب –رؼش٠فٙب  –ؽمٛق اإلٔسبْ   . 

ؽمٛق اإلٔسبْ  –عزٚس ؽمٛق اإلٔسبْ ٚرطٛس ا فٟ اٌزبس٠خ اٌجششٞ 

 فٟ اٌؼظٛس اٌمذ٠ّخ

 ٚاٌٛس١طخ

 انثاَٙ 

ؽمٛق اإلٔسبْ فٟ اٌؾؼبساد اٌمذ٠ّخ ٚخظٛطبً ؽؼبسح ٚادٞ 

 . اٌشافذ٠ٓ

ؽمٛق اإلٔسبْ فٟ اٌششااع اٌسّب٠ٚخ ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ ؽمٛق اإلٔسبْ 

 . فٟ اإلسالَ

 انثانث 

ؽمٛق اإلٔسبْ فٟ اٌّزا ة  –اإلٔسبْ فٟ اٌؼظٛس اٌٛسطٝ  ؽمٛق

 ٚاٌّذاسط ٚإٌظش٠بد

ؽمٛق اإلٔسبْ فٟ اٌششوبد ٚإػالٔبرٙب ٚاالٚساد  –اٌس١بس١خ 

 ٚاٌذسبر١ش وبٌٛصبا اإلٔى١ٍض٠خ

االٚسح اٌشٚس١خ ؽمٛق  –االٚسح اٌفشٔس١خ  –االٚسح األِش٠ى١خ  –

 اإلٔسبْ فٟ اٌزبس٠خ

شاف اٌذٌٟٚ ؽمٛق اإلٔسبْ ِٕز اٌؾشة االػز –اٌّؼبطش ٚاٌؾذ٠ش 

 اٌؼب١ٌّخ األٌٚٝ

 ٚػظجخ األًِ اٌّزؾذح

 انشاتغ 

االرفبل١خ األٚس ٠خ ٌؾمٛق اإلٔسبْ  –االػزشاف اإلل١ٍّٟ ؽمٛق اإلٔسبْ 

 االرفبل١خ0591 –

 –ا١ٌّباق اإلفش٠مٟ ٌؾمٛق اإلٔسبْ 0595 –األِش٠ى١خ ٌؾمٛق اإلٔسبْ 

 ا١ٌّباق0590

0551.  اٌؼش ٞ ٌؾمٛق اإلٔسبْ  

إٌّظّبد غ١ش اٌؾى١ِٛخ ٚؽمٛق اإلٔسبْ وبٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت 

ِٕظّخ اٌؼفٛ –األؽّش   

ِٕظّخ ِشالجخ ؽمٛق اإلٔسبْ  –اٌذ١ٌٚخ  . 

 انخايظ 
 . إٌّظّبد اٌٛؽ١ٕخ ٌؾمٛق اإلٔسبْ

 . ؽمٛق اإلٔسبْ فٟ اٌذسبر١ش اٌؼشال١خ ٠ٓ إٌظش٠خ ٚاٌٛالغ

 انغادط 

ٚاٌؾش٠بد اٌؼبِخاٌؼاللخ ٠ٓ ؽمٛق اإلٔسبْ   :- 

 . فٟ اإلػالْ اٌؼبٌّٟ ٌؾمٛق اإلٔسب0ْ-

 فٟ اٌّٛاصٟ اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌذسبر١ش اٌٛؽ١ٕخ .ع2-

 انغاتغ 

 . ؽمٛق اإلٔسبْ اٌؼشٚس٠خ ٚؽمٛق اإلٔسبْ اٌغّبػ١خ

ؽمٛق اإلٔسبْ االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚااللبف١خ ٚؽمٛق اإلٔسبْ 

 اٌّذ١ٔخ ٚاٌس١بس١خ

 –اٌؼ فٟ اٌج١ئخ إٌظ١فخ  –اٌؾمبا فٟ اٌز١ّٕخ  –اٌؾذ٠بح ؽمٛق اإلٔسبْ  انثايٍ 

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

 ٠ؼشف ِب ػ١ٍخ ِٓ ؽمٛق ٚاٚاعجبد ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ االخش٠ٓ ثطش٠مخ د٠ّمشاؽ١خ-1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 اٌؼ فٟ اٌزؼبِٓ

 . اٌؼ فٟ اٌذ٠ٓ –

 –ػّبٔبد اؽزشاَ ٚؽّب٠خ ؽمٛق اإلٔسبْ ػٍٝ اٌظؼ١ذ اٌٛؽٕٟ 

 اٌؼّبٔبد فٟ اٌذسزٛس

اٌؼّبٔبد فٟ ِجذء س١بدح اٌمبْٔٛ –ٚاٌمٛا١ٔٓ   . 

 انتاعغ 

ٟ ؽش٠خ اٌظؾبفخ اٌؼّبٔبد ف –اٌؼّبٔبد فٟ اٌشلب ح اٌذسزٛس٠خ 

دٚس –ٚاٌشءٞ اٌؼبَ   

 . إٌّظّبد غ١ش اٌؾى١ِٛخ فٟ اؽزشاَ ٚؽّب٠خ ؽمٛق اإلٔسبْ

دٚس  –ػّبٔبد ٚاؽزشاَ ٚؽّب٠خ ؽمٛق اإلٔسبْ ػٍٝ اٌظؼ١ذ اٌذٌٟٚ 

 األًِ إٌّظّبد

 . ٚٚوبالرٙب اٌّزخظظخ فٟ رٛف١ش اٌؼّبٔبد

 انؼاشش 

 –رؾبد األٚس ٞ اال –دٚس إٌّظّبد اإلل١ّ١ٍخ وبٌغبِؼخ اٌؼش ٠خ  -

 – االرؾبد األفش٠مٟ

ِٕظّخ آس١بْ  –ِٕظّخ اٌذٚ األِش٠ى١خ  . 

ِٛلف  –اطً اٌؾمٛق ٚاٌؾش٠بد  –إٌظش٠بد اٌؼبِخ ٌٍؾش٠بد  -

 اٌّششٚع ِٓ اٌؾمٛق

اسزخذاَ ِظطٍؼ اٌؾش٠بد اٌؼبِخ –ٚاٌؾش٠بد اٌّؼٍٕخ   . 

 انساد٘ ػشش 

ساد اٌفٍسف١خ ٌٍؼ االػزجب –اٌطج١ؼخ اٌٛظ١ف١خ ٌّفَٙٛ اٌؾش٠بد اٌؼبِخ 

 – اٌٛظ١فٟ

االػزجبساد االلزظبد٠خ ٚاٌؾش٠بد  –االػزجبساد اٌج٠ٛ١ٕخ ٌٍؼ اٌٛػؼٟ 

 . اٌؼبِخ

 . اٌمبػذح اٌششػ١خ ٌذٌٚخ اٌمبْٔٛ

 انثاَٙ ػشش 

 . رٕظ١ً اٌؾش٠بد اٌؼبِخ ِٓ لجً اٌسٍطبد اٌؼبِخ

 . اٌزمبػٟ ءٚ إٌظبَ غ١ش اٌمؼباٞ

ف اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ وؾمٛق ٚٚاعجبة اٌّٛظ  

 انثانث ػشش 

رؾذ٠ذ ِسؤ١ٌٚخ اٌذٌٚخ ػٓ ءػّبٌٙب اٌششػ١خ –اٌطؼٓ اٌمؼباٞ   . 

 . اصش اصدٚاع١خ اٌمؼبء ػٍٝ اٌؾش٠بد اٌؼبِخ -

 . اٌؾش٠بد اٌؼبِخ ِمزؼٝ اٌفمأل ا ألداسٞ -

 . اٌزطٛس اٌزبس٠خٟ ٌّفَٙٛ اٌّسبٚاح . اٌزطٛس اٌؾذ٠ش ٌفىشح اٌّسبٚاح انشاتغ ػشش 

 انخايظ ػشش 
ٚاح ٠ٓ اٌغٕس١ٓاٌّسب -  . 

 . اٌّسبٚاح ٠ٓ األفشاد ؽست ِؼزمذارًٙ ٚػٕظش ي

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .63

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّضبي 

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 مواقع االلكتونيةبرامج خاصة و 
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اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .64

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 ٔصف انًمشس

 

 عبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .65

 لسُ رم١ٕبد اٌزّش٠غ  اٌمسُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .66

 رّش٠غ ٔسبئ١خ ٚر١ٌٛذ اسُ / سِض اٌّمشس .67

 WHO ٙباٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ .68

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .69

 اٌضب١ٔخ  اٌفظً / اٌسٕخ .71

  )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .71

 9/12023/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .72

 اخؼح انثشَايح األكادًٚٙ((يشاخؼح أداء يؤعغاخ انتؼهٛى انؼانٙ ))يش

 ٌتعرف على الجهاز التناسلً االنثوي ووظائفة وكٌفٌة العناٌة بالحامل
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 أ٘ذاف اٌّمشس .73

 العناية ابحلامل والعناية اثناء الوالدة والنفاس

 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .74

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ؼشف ػٍٝ اٌغٙبص اٌزٕبسٍٟ االٔضٛٞ ٚاِشاػخاٌز-1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 و١ف١خ اٌؼٕب٠خ ثبٌؾٛاًِ– 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِؾبظشاد ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ-

 

 

 
 د اٌزفى١شِٙبسا -ط

 اسئٍخ فىش٠خ-1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبػشاد -

 ػشع-
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 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد رؾش٠ش٠خ ٚشف٠ٛخ-

 

 

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

 ف١بدلذسرخ ػٍٝ اٌؼًّ فٟ اٌّسزش-1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .75

األسجٛ

 ع
 اٌسبػبد

ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اسُ اٌٛؽذح / 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 ).  

يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

2 

2  

Normal pregnancy –signs and 

symptoms of 

pregnancy(presumptive, 

probable and positive signs ). 

Calculation  of the expected 

date of delivery. 

  

يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

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). 

يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

4 

2  

General complications during 

pregnancy Hyperemesis 

gravidarum , hemorrhoid, heart 

burn , edema , constipation , 

varicose vein , and anemia , 

DM. 

يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

5 
2  

Complication of pregnancy – 

hypertension causes, signs and 

symptoms , complication and 

treatment and nursing care . 

يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

6 
2  

Toxeamia of pregnancy – 

causes-signs and symptoms , 
ٚح يساظشاخ َعش

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘
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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 .  

يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

8 

2  

Bleeding after 28 week of 

pregnancy (placenta previa and 

abruptia placenta) causes , 

signs and symptoms , nursing 

care .  

يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

9 

2  

Normal labor – definition of  

normal labor, signs of false and 

true labor. Premonitory signs 

of labor .  

يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

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 . 

شٚح يساظشاخ َع

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

11 

2  

Preparation for normal labor . 

- Prepare the pregnant 

women . 

- Advising about diet , 

exercise , perineal  care , 

walking . 

- Checking uterine 

contraction , fetal heart , 

vaginal examination . 

يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
٘ اختثاس شفٕ

 ٔتسشٚش٘

12 
2  

Mechanism of labor (definition 

, causes , show , the onset of 

labor , rupture of membrane).  

يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘
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13 

2  

Mechanism of first stage of 

labor . Mechanism of second 

stage of labor . 

يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
اس شفٕ٘ اختث

 ٔتسشٚش٘

14 
2  

Mechanism of delivery or 

signs of placenta separation . 
يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

15 

2  

Presentation of fetus . 

- cephalic – breech – 

transverse – face – umbilical 

cord , causes and nursing care . 

يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

16 2  Mechanism of presentation .  يساظشاخ َعشٚح

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

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) . 

يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

18 

2  

Newborn baby (physical 

characteristics of newborn 

baby). 

Nursing care (care of the eyes, 

umbilical cord , cleaning the 

airway , weight and recording) 

يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

19 

2  

Puerperium (definition , the 

normal duration of puerperium 

, the physiological changes 

during puerperiun and nursing 

care .  

يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

20 

2  

Complication of puerperium . 

Puerperial infection (definition 

, causes signs and symptoms 

and nursing care). 

Endometritis (signs and 

symptoms and nursing care). 

يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

21 
2  

Lactation (types , advantages 

and methods of lactation). 
يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘
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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. 

يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٚش٘ٔتسش

23 

2  

Abnormal labor and abnormal 

position and presentation of 

baby . 

Causes , nursing care . 

يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

24 
2  

Induction of labor .(definition , 

causes , nursing care). 
يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

25 

2  

Methods of induction of labor . 

- Artificial rupture of 

membrane . 

- Forceps delivery. 

- Episiotomy . 

- Version. 

- Vaccum. 

- Causes , complication , 

nursing care. 

يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

26 
2  

Cesarean section – causes , 

types . 
يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
ثاس شفٕ٘ اخت

 ٔتسشٚش٘

27 
2  

Nursing care – pre and post 

operative care , complication 

and contraindication . 

يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

28 

2  

Gynecology – (prolepses of 

uterus – cancer of uterus – 

carcinoma of cervix myoma , 

fibroid , ovarian cysts) causes 

signs and symptoms and 

nursing care .  

يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

29 

2  

Uterine bleeding (Amenorrhea 

, Dysmenorrhea , 

Menorrhagia) causes , signs 

and symptoms and nursing 

care . 

يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .76

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّضبي 

ٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذ

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 برامج خاصة ومواقع االلكتونية

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .77

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 رج ٔصف انًمشسًَٕ

 

 ٔصف انًمشس

 

 عبِؼخ اٌفشاد االسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .78

30 

2  

Cautary , curettage and 

hysterectomy pre and post 

operative nursing care .  

يساظشاخ َعشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 يشاخؼح أداء يؤعغاخ انتؼهٛى انؼانٙ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٚٙ((

 والعقلية اليت تواجو الفرد وتقدمي الرعاية التمريضية ةمعرفة األضطراابت واألزمات النفسي     
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 اٌزم١ٕبد اٌزّش٠غ  لسُ اٌمسُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .79

 تمرٌض نفسٌة وعملٌة اسُ / سِض اٌّمشس .81

 WHO اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .81

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .82

  اٌفظً / اٌسٕخ .83

  )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .84

 9/12023/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .85

 أ٘ذاف اٌّمشس .86

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

 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .87

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 طريقة التعامل مع األشخاص ادلصابني ابألمراض النفسية والعقلية -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 ية التمريضية للمصابني ابألمراض النفسية والعقليةالرعا - 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚرطج١م١خ-
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 ؽشائك اٌزم١١ُ   
 

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 ػشع ّٔبرط ٌّشػٝ-1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبػشاد

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبس رؾش٠شٞ ٚ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 .88

 اٌسبػبد األسجٛع
خشعبد ِ

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اسُ اٌٛؽذح / اٌّسبق أٚ اٌّٛػٛع

ؽش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

 األول

2  

ماألزعةماظـػلقةم

اظؿغقرياتماجللؿقةمواظػلقوظوجقةمم–عـشلماألزعةماظـػلقةم

م–أضطراباتمصرتةمادلراػؼةمم–اظدواصعماجلدؼدةمم–

ماظصرساتم.م–اظعواعلماالجؿؿاسقةم

يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 الثاني

2  

ماظعؼؾاتمادلادؼةم-أدؾابماألزعاتماظـػلقةمممممممممممم-

اظعواعلمم-اظعؼؾاتماظشكصقةممممممممممممممممم-

ماالضؿصادؼة

ماظصقةماظعاعةمم-اظعقوبماظشكصقةمممممممممممممممممم-

تلثريماظعقوبمم–اظعاػةماجللؿقةم.مممممممممممممممممم-

ظعقوبماظـػلقةميفماظذطاءمتلثريمام-اظـػلقةم.م

مضعفمثؼةماظػردمبـػلهم.م-واالدؿعداداتم.مممممممممممممم

اظعفزمسنمسؼدماظصداضاتمععماآلخرؼنمممممممممممممممممممممممم-

موخزماظضؿريم.م–

يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 الثالث

2  

مصراعماظدواصعم:

ماحلاظةماظـػلقةم-ممماظصراعماظـػليمممم-

مظصراساتمادلمدلةمممممممممممممممممإرضاءماظدواصعمام-

اظصراعميفمم-سالضؿهمععمأصرادماظعائؾةممممممممممممممممم-

معرحؾةماظطػوظةم

اظصراعميفمم-اظصراعميفمعرحؾةمادلراػؼةممممممممممممممم-

معرحؾةماظرذد

اظصراساتمم-اظصراساتمادلمضؿةممممممممممممممممممممممم-

ماظدائؿقة

اظصراساتمم-ممممممممممممممممممممماظصراعماظشعوريمم-

ماظالذعورؼة

مرأيمعدردةماظؿقؾقلماظـػليميفماظصراساتموتلثريػام.م

يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘
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 الرابع 

  

معصادرماألزعاتم:

 األصعالموادلواضفماظيتمتـريموخزماظضؿريمم. -

 احرتامماظػردمظًخرؼنموظـػلفمم. -

 زروفماظػردم. -

م-اظعؼوبةمممممم-اظعفزمممممم-زممممصؼدانمادلرط -

 اظؽػاءةم.

 اظؿكقالتميفمأحالمماظـومم.م-أحالمماظـوممم -

 اظعواعلمادلؽؾوتهميفمأحالمماظـومم. -

 احلقاةماظـػلقةموتلثريػاميفمأحالمماظـومم. -

 وضتمحدوثمأحالمماظـومم. -

 رأيمعدردةماظؿقؾقلماظـػليميفمأحالمماظـومم. -

مرأيمبعضماظعؾؿاءميفمأحالمماظـومم. -

يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 اخلامس

2  

ماظـؽـــوصم:

معظاػرماظـؽوصم-أداظقبماظـؽوصمممممممممممممممممم-

ماظؿربؼرممممم-اظـؽوصمادلؼصودموشريمادلؼصودممممم-

ررقمادؿكداممم-دؾبماظؿربؼرمممممممممممممممممممممم-

ماظؿربؼر

رافميفمدؾوكماإلدم-صورماظؿربؼرممممممممممممممممممممممم-

ماظؿربؼرم

ماإلدؼـــــــــاطم:

مررؼؼةماألدؼاطم-سالضةماإلدؼاطمباظؽؿبممممممممممممم-

ماإلدؼاطمباظؿربؼرممم.مممممممممممممممممممممممممممممم-

يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 السادس 

2  

ماظؿعوؼضماظزائدم:

ممممممممممممعظاػرماظؿعوؼضماظزائدممممممممممممممممممممممم-

مصورماظؿعوؼضماظزائدم-

ماظؿؽوؼنماظعؽليم:

اظعواعلماظشعورؼةمواظالذعورؼةمظؾؿؽوؼنماظعؽليم.مممممممم-

معظفرماظؿؽوؼنماظعؽليم.م–

يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘
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مسالضةماظؿؽوؼنماظعؽليمباظرتاثم-

 السابع 

2  

موحقدماإلحؾاطم:

م-االدؿلالمممممممممم-معػفومموحقدماإلحؾاطمممممممممم-

ماظؿكاذل

م-اظعواعلماظلؾوطقةماظيتمتمديماىلماإلحؾاطمممممممممممم-

ماظعواعلماظؾقؽقةماظيتمتمديمإىلماإلحؾاط

ماظعواعلماظوراثقةماظيتمتمديمإىلماإلحؾاطم.م-

متلثريماظصدعاتمسؾىمزفورماإلحؾاطموزؼادتهم.

ماحلقلماظدصاسقةم.م-

ماظؽؾـــــــتم:

دواصعماظؽؾتماألدؾابمم-ؼؾقمممممممممسالضةماظؽؾتمباظم-

ماظيتمتمديماىلماظؽؾتم.

ماظؽؾتماظالذعوريمم-اظؽؾتماظشعوريممممممممممممم-

أغواعمم-رأيمعدردةماظؿقؾقلماظـػليمباظؽؾتممممم-

موزقػةماظؽؾتم.م-اظؽؾتماظعـقفمممممم-اظؽؾتممممم

يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 الثامن

2  

م:االغلقـــابم

اظعواعلمادلمدؼةمإىلمم-تلزممادلواضفممممممممممممممم-

مصورماالغلقابم-االغلقابممممممممم

االغلقابمواهلروبممممممممممممممممممم-االغلقابموظالعؾاالةممممممم-

ماالغلقابموسالضةماظذاتمم-

مأحالمماظقؼــظةمم:

م–رؾقعةماظؿذطريميفمدؾوكمأحالمماظقؼظةم.ممممممممم-

مأحالمماظقؼظةرؾقعةممماردةمدؾوكم

مأحالمماظقؼظةم،مادلرضىموأحالمماظقؼظةماظطؾقعيمممممممم-

سالضةمأحالمماظقؼظةمباظـشاطماظـػليمم،ممحقلمدصاسقةمم-

مأخرىم

م-اظؿؼؿصممممممممممم-اظعزلمممممممم-اظعدوانمممممم-

ماظعدوانمادلرتدم-اظعدوانمادلزاحمممممممممم

يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘
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 تاسع ال

2  

م-اظؿواصقمودوءماظؿواصق.مممممممممممممممممممممممم-

ماالغلفاممبنيماظػردم.

ماظظروفماجلدؼدةماظيتمتواجهماظػردمم؟م-

يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 العاشر

2  

اظعالجمم–عظاػرمدوءماظؿواصقماظعامم.ممممممممممممممممممم-

مواإلصالحم.

ضؾةمم-اظعاممممممممممممممممصورمعظاػرمدوءماظؿواصقمم-

ماإلغؿاجم.

اسؿاللمم–سدمماظشعورمباظلعادةمم.ممممممممممممممممممممم-

ماظصقةماظـػلقةم.

يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

احلادي 

 عشر
2  

دوءماظؿواصقمطؿامتراهمعدارسمم–ماظعواعلماظوراثقـــةمم-

ادلعقارمم–اظشكصقاتماظلوؼةمواظشاذةم.مممم-سؾمماظـػسم.

ادلعقارماحلضاريممممممممممم–مممـاظيم.مممادلعقارمادلم-اإلحصائيم.

مادلعقارماظؾاثوظوجيم.مم-

يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 الثاني عشر

2  

متلثريماجلواغبماظـػلقةمادلؽؾوتةميفمسؿؾقةمدوءماظؿواصقم.

غلؾقةمدوءماظؿواصقمبنيماجملؿؿعاتمادلكؿؾػةموبنيمم-

مؿؿعم.اجمل

يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

يساظشاخ ماظصدعاتماظـػلقةماظيتمتواجفهمخاللمسالضؿهماظعاعةم.م-  2 الثالث عشر 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

يساظشاخ ماظعاداتمواالجتاػاتم.م-  2 الرابع عشر

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

اخلامس 

 عشر 
2  

احلاجاتمم-ماظعواعلماظوراثقةمسؾىماظؿواصقمممممتلثريم-

ماظـػلقةم.
يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

السادس 

 عشر

2  

ماألعراضماظـػلقــــةم:

اظؼؾقماظذاتيممممممممم-أغواعماظؼؾقمممممممم-اظؼؾــــــقم:ممم

ماظؼؾقمادلوضوسيماظعاديم-اظعاديممممممممم-

اظعالجمم-جماظؼؾقمممممممسالم-اظؼؾقماظعصيبممممممم-

اظعالجماالجؿؿاسيمممممم-اظعالجماظؾقؽيممممممممم-اظـػليمممممم

ماظعالجماظؽقؿقاويم.م-

رؾقعةماظؽكبـةماظعصابقـةممممم-اظؽكبــةماظعصابقـــةم:ممممم

اظؽؾتم-اظضغوطماظـػلقةممم-اظعواعلماالجؿؿاسقةمممممممم-

يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘
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ـػليممممممرأيمعدردةماظؿقؾقلماظم-خاللمصرتةماظطػوظةممممممم

مأدؾابماظؽكبـةماظعصابقـةممم.مم-

 السابع عشر

2  

ماظرػـــــابم:مممم

اظعواعلمم-رؾقعقةماظرػابمممم-عػفومماظرػابممم-

أغواعمم-ادللاسدةمسؾىمزفورماحلاظةمادلرضقةمظؾرػابمم

اخلوفماظؾقؽيمواظذيمم–األدؾابماظداخؾقةمم–اظرػابم

اخلوفمعنمم-شؿلماخلوفمعنماألعاطنمادلغؾؼةممؼ

اخلوفمعنمم–اخلوفمعنمعؼابؾةماظـاسمم–اظؿفؿعاتم

مررقمسالجماظرػابم.مم-أسراضماظرػابممم–متاحلقواغا

يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 الثامن عشر

2  

م-سصابــةماألصؽــــارماظؿلؾطقــــةم:

األدؾابماظيتمم–ماظودواسم–رؾقعةماألصؽارماظؿلؾطقةم

بداؼةمسصابماألصؽارمم–تمديمإىلمإثارةماظودواسم

اظعواعلماظيتمتلاسدمسؾىمزؼادةمزفورمم–اظؿلؾطقةم

تلثريمعرحؾةماظطػوظةمادلؾؽرةمسؾىمم–األسراضماظودوادقةم

تلثريمعرحؾةمادلراػؼةمسؾىمم–زفورماألصؽارماظؿلؾطقةم

ةمأغواعمسصابماألصؽارماظؿلؾطقم–زفورماألصؽارماظؿلؾطقةم

م-تلثريمعرحؾةمادلراػؼةمسؾىمزفورماألصؽارماظؿلؾطقةممم-

م–األصؽارماظودوادقةمم–أغواعمسصابماألصؽارماظؿلؾطقةم

مررقماظعالجمادلؿؾعةم.م–اظلؾوكماظؼلريم

يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 التاسع عشر

2  

ماهللؿريؼــــام:

تمزفورمسالعام-دواصعماهللؿريؼاممم-عػفومماهللؿريؼامم

معرضماهللؿريؼاميفمعرحؾةماظطػوظةمادلؾؽرةمم

عرحؾةمم–عرحؾةمادلراػؼةمم-وعرحؾةماظطػوظةمادلؿلخرةممم-

اضطرابميفماظؼدرةماحلرطقةمم–صورماهللؿريؼامم–اظشؾابم

م–األدؾابماظعضوؼةمم–تشوؼشميفمحقزماظوسيمم–

االغؼالبقةميفمم–صورماهللؿريؼامم–األدؾابماظوزقػقةم

م–يفماظلؾوكماظشكصيممةاالغػصاظقم–اظلؾوكماظشكصيم

ررقمم–ادلزعنمم–احلادمم–اظؾلقطمم–أغواعماهللؿريؼام

يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘
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عدردةماظؿقؾقلماظـػليمورأؼفاميفمم–سالجماهللؿريؼام

مسالجمعرضماهللؿريؼام.م

 العشـــــرون

2  

مادلـــــراقم:

ادلراقممسالضةم–اغشغالماظػردمبصقؿهمبشؽلمعرضيم

حاالتمم–اظؽكبةمم–اظؼؾقمم–باألعراضماظـػلقةماألخرىم

ذعورماظػردمباحلذرمصوقماالسؿقاديمم–ادلراقماهللؿريؼةم

ميفمسالضاتهماظعاعــةم.

ماالغؿقـــــــارم:

األدؾابمادلمدؼةماىلمم–حماوظةماالغؿقارم -1

ررقمادؿكدامماحلقلمم–حماوظةماالغؿقارم

غؿقارمأغواعمحماوظةماالم–اظدصاسقةمظؾؿربؼرم

عـلماألذىماظـػليمسنمررؼقمتعاريمطؿقاتم

م–ادؿكدامماظغازاتماظلاعةمم–عنماألدوؼةم

مادؿكدامماألدؾقةماظؼارعةم.

م–دواصعماالغؿقارمعـلماظشعورمباحلزنم -2

اظػشلميفمم–اظشعورمباظذغبمم–اظؿشاؤمم

اظشعورمم–صؼدانماألعلمم–اجلاغبماظعارػيم

أداظقبماالغؿقارمعـلماألدوؼةمم–باظضقاعم

م–األدؾقةماظـارؼةمم–اظشـقمم–لاعةماظ

ادؿكداممم–اظؼػزمعنماألعاطنمادلرتػعةم

مادؿكدامماظغازاتماظلاعةم.م–اظؽفرباءم

يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

احلادي 

 والعشرون

2  

ماظؿوتــــــــرماظعصؾـــــــيم:

اظوػنمم–صورماظؿوترماظعصيبمم–رؾقعةماظؿوترماظعصيبمم-

اظعواعلماظيتمتمديماىلمم–اظػفمماظعصيبمم–اظعصيبم

ماظؿوترماظعصيبم.

ماألعراضماظعؼؾقـةم:

ملماظوزقػيم.األعراضماظعؼؾقةمذاتمادلـشم-

يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

يساظشاخ ماظػصـــــامم:  2الثاني 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘
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م–عامػقةماظػصاممم–تعرؼفماظػصاممم–عػفومماظػصاممم- والعشرون

بدأموضتماظػصاممعـلمم–ظػصاممأدؾابمام–حدودماظػصامم

اغشغالماظػردماظزائدمم–االغعزالماحللادقةمادلرػؼةم

م–اجتاهمدمومادلواضقعماظػؾلػقةمم–بعؿؾقاتهماجللؿقةم

مأععانماظػردم.م–اإلػؿالميفمعظفرهماجللؿيم

الثالث 

 والعشرون

2  

رقمسالجماظػصاممرم–حاالتماظػصاممم–دواسيماخلقالم

م–سالجماظصدعةماظؽفربائقةمم–عـلماظصدعةماظؽقؿقاوؼةم

اظعالجمم–سالجماجلراحةماظـػلقةمم–سالجماألغلوظنيم

اظعالجمم–اظعالجماظوضائيمم–سالجماإلداعةمم–اظدوائيم

ماظـػليم.م

يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

الرابع 

والعشرون 

واخلامس 

 والعشرون
2  

مـــــرعم:اظصـــــ

أصـافماظصرعمم–اظعواعلمادللؾؾةمظؾصرعمم–رؾقعةماظصرعم

اغواعمم–اظصرعماظوضعيمم–عـلماظصرعماخلػيمادلـشلم

اظصرعماظـاغويمواظصرعمم–اظصرعماألوظيمم–اظصرعم

طقػقةمم–غوباتماظصرعمم–اظصرعمادلوضعيمم–ادلعاطسم

ماظؿعاعلمععمغوبةماظصرعم.

يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 شٚش٘ٔتس

السادس 

 والعشرون
2  

ماظؽكبةماظذػاغقةم:

األدؾابمادلمدؼةماىلماظؽكبةمم–رؾقعةماظؽكبةماظذػاغقةم

اظعواعلماظيتمتلاسدمسؾىمبروزماظؽكبةماظذػاغقةمم–اظذػاغقةم

ماظذػانماهلوديمادلؿؽرر.م–أغواعماظذػانمم–

يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

السابع 

 والعشرون
2  

ماإلغشراحـــيم:ماهلوسم

م-اهلوسماإلطؿؽابيمادلؿؽررم–تدرجماهلوسماألغشراحيم

اإلطؿؽابمم-اإلطؿؽابماإلغشراحيماإلطؿؽابيمادلؿؽرر

مسالجماظؽكبةماظذػاغقةم.م–اإلغشراحيماإلطؿؽابيم

يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

الثامن 

 والعشرون
2  

ماظذػــــانماالضطفاديم:

اظعواعلمادللاسدةميفمبروزمم–ضطفاديمرؾقعةماظذػانماال

م–بداؼةماظذػانماالضطفاديمم–عرضماظذػانماالضطفاديم

أسراضماظذػانماالضطفاديمم–صورماظذػانماالضطفاديم

يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .89

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 سوزت اٌّمش 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّضبي 

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 برامج خاصة ومواقع االلكتونية

األدؾابمادلمدؼةماىلماظذػانماالضطفاديمعـلمم–

احلذرمم–اظشعورمباظـؼصمم–اظشكمم–احللادقةمادلرػؼةم

ماظزورم.مم–أغواعماظذػانماالضطفاديمم–واظؿكؿونمم

التاسع 

 والعشرون

2  

ملماظعضــويم:األعراضماظعؼؾقــةمذاتمادلـشـــ

م–ررقماظعـاؼةمم–أدؾابهمم–رؾقعؿهمم–ذػانماظشقكوخةم

األضطراباتماظعؼؾقةماظـاجتةمسنماإلصابةممبرضماظذػانم

األضطراباتماظعؼؾقةماظـاجتةمسنماألصابةمم-اظؽقوظيم

األضطراباتماظعؼؾقةماظـاجتةمسنمم–باألعراضماجلـلقةم

ماإلصابةمبلورامماظدعاغم.

يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 الثالثون

2  

ماظصقـــةماظـػلقــــــــةم:

األسؾاءماظـػلقةمم–ؾادئماظعاعةميفماظصقةماظـػلقةمادل

م–احملاصظةمسؾىماظصقةماظـػلقةمم–ظؾقضارةماحلدؼـةم

م–صقاغةماظصقةماظـػلقةمم–اظصقةماظـػلقةميفماجملؿؿعم

م–االػؿؿاممباظصقةماجللؿاغقةمم–اظعواعلماظؾقؽقةم

رساؼةمم–االػؿؿاممبرصعمادللؿوىماظـؼايفمظؾؿوارـنيم

مظرتبقةماظصققةم.ام–األعفاتماحلواعلم

مدورماظعقاداتماظـػلقةم:

ادلمدلاتماخلدعقةميفمجمالماظصقةمم–أغواسفامم-

م–اظطبماالجؿؿاسيمواظـػليمم–ادللؿشػقاتمم–اظـػلقةم

ماخلدعةماالجؿؿاسقةم.

يساظشاخ 

 َعشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘
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اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .91

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 ٔصف انًمشس

 

 عبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  خاٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍ .91

 لسُ رم١ٕبد اٌزّش٠غ  اٌمسُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .92

 سػب٠خ طؾ١خ ا١ٌٚخ اسُ / سِض اٌّمشس .93

 WHO اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .94

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .95

 اٌضبٟٔ اٌفظً / اٌسٕخ .96

 2 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .97

 9/12023/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .98

 يشاخؼح أداء يؤعغاخ انتؼهٛى انؼانٙ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٚٙ((

 أسس ومبادئ الرعاية الصحية األولية .معرفة  على أن يكون الطالب قادراً  
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 ٌّمشسأ٘ذاف ا .99

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

 برامج صحة البيئة والتلوث البيئي

 برامج الصحة ادلدرسية .

 برامج الوقاية من األمراض ادلعدية .

 اكتساب ادلهارة واخلربة يف الربامج التبوية والصحية

 

 ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ  .111

 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 التبوية والصحية . - 1ة
  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ّؾبػشاد إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخاٌ-

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبسا د شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ-
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 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اسئٍخ فىش٠خ-1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ-

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبسا د شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ

 

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

 اسزخذاَ االٔزشٔذ-1د

 خجشح وج١شح ثبٌجشاِظ اٌزشث٠ٛخ اٌظؾ١خ -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .111

 األسجٛع
اٌسبػب

 د
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اسُ اٌٛؽذح / اٌّسبق أٚ اٌّٛػٛع

 األول
 عاػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

اظرساؼةمم–صقةماجملؿؿعمم–اظصقةماظعاعةمم–اظصقةم

مسـاصرماظرساؼةماظصققةماألوظقةم.م–اظصققةماألوظقةم
يساظشاخ 

 ٔػًهٛحَظشٚح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 الثاني 

 عاػح2
معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 

 األولية

تؼققممحاظةمم–عرؼفماألدرةمتؼققممحاظةماألدرةم:مت

مبطاضةماألدرةم.م–مجعمادلعؾوعاتمم–األدرةم

مجعمم–تؼققممحاظةماجملؿؿعم:متعرؼفماجملؿؿعم

م–تشكقصماوظوؼاتمادلشاطلماظصققةمم–ادلعؾوعاتم

ماظؿؼوؼمم.م–اظؿـػقذمم–اظؿكطقطمم–حتؾقلمادلشؽؾةم

يساظشاخ 

 َظشٚحٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 الثالث
 عاػح2

سس ومبادئ الرعاية الصحية معرفة أ
 األولية

سـاصرماظرساؼةمم–تطوؼرممترؼضمصقةماجملؿؿعم

ماظصققةماألوظقةم.

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚحٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

 الرابع

 عاػح2
معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 

 األولية

م–مجعمادلعؾوعاتمسنماجملؿؿعمم–تؼققممحاظةماجملؿؿعم

اظؿؿرؼضمظؾقاجاتمم–صماظؿشكقم–حتؾقلمادلعؾوعاتم

م–وضعمخطةمظؾعـاؼةماظؿؿرؼضقةمم–اظصققةمظؾؿفؿؿعم

متؼققمماظعـاؼةماظؿؿرؼضقةم.م–تشغقلماخلطةم

يساظشاخ 

 َظشٚحٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 اخلامس
 عاػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

أػداصفاموودائلماالتصالماجلؿاػرييمم–اظرتبقةماظصققةم

م.م

شاخ يساظ

اختثاس شفٕ٘  َظشٚحٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

 السادس 
 عاػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

دورمم–ضواسدمادؿكدامماظودقؾةمم–اظودائلماظؿعؾقؿقةم

مادلؿرضةميفماظرتبقةماظصققةم.

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚحٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

 السابع

 عاػح2
معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 

 وليةاأل

مرساؼةماألعوعةمواظطػوظةم.

مأػداصفام.م–أػؿقؿفامم–رساؼةماألعوعةم

مرساؼةماألممخاللمصرتةماحلؿلم.

يساظشاخ 

 َظشٚحٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 الثامن

 عاػح2
معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 

 األولية

مرساؼةماألممأثـاءماظوالدةم.

مرساؼةماألممخاللمصرتةماظـػاسم.

مةميفمرساؼةماألعوعةم.دورمادلؿرض

يساظشاخ 

 َظشٚحٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 التاسع

 عاػح2
معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 

 األولية

مأػداصفام.م–أػؿقؿفامم–رساؼةماظطػوظةم

مرساؼةماظطػلمحدؼثماظوالدةم.

رساؼةماظطػلميفمدورمم–ظؼاحاتماظطػلماظرضقعم

ماحلضاغةم.

يساظشاخ 

 َظشٚحٔػًهٛح

شفٕ٘ اختثاس 

 ٔتسشٚش٘

 العاشر
 عاػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

اظؿكطقطمم–أػداصفامم–أػؿقؿفامم–اظزؼارةمادلـزظقةم

مظؾزؼارةمادلـزظقةم.

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚحٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘
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احلادي 

 عشر
 عاػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

مررقماالتصالمبربةماألدرةم.

مواجؾاتمادلؿرضةميفممترؼضماألدرةم.م–أسدادماظؿؼارؼرم

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚحٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

 الثاني عشر
 عاػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

مأػداصفام.م–اظصقةمادلدردقةم

ماظؾقؽةماظصققةمادلدردقةم.م-خدعاتماظصقةمادلدردقةمم

يساظشاخ 

 اختثاس شفٕ٘ َظشٚحٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

 الثالث عشر
 عاػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

ماظؾطاضةمادلدردقةم.م–اظرتبقةماظصققةمادلدردقةم

مدورمادلؿرضةميفمتـظقمماظؾطاضةم.

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚحٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

 الرابع عشر

 عاػح2
معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 

 األولية

ظؼاحممممم–أغواعماظؾؼاحاتمم–راضماظؿقصنيمضدماألع

مجيم.م–ديمم-بي

مظؼاحماحلصؾةم.م–ظؼاحمذؾلماألرػالمم–اظؾؼاحماظـالثيم

يساظشاخ 

 َظشٚحٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

اخلامس 

 عشر
 عاػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

ظؼاحمم–تؾؼققاتماألمماحلاعلمم–ظؼاحماحلصؾةمادلكؿؾطةم

مورمادلؿرضةميفماظؿقصنيمضدماألعراضم.دم–اظؿقػوئقدم

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚحٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

السادس 

 عاػح2 عشر 
معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 

 األولية

اظؼواسدمادلفـقةمظضؿاغةمم–أػؿقؿفامم–دؾلؾةماظؿربؼدم

إجراءاتمدؾلؾةمم–عؽوغاتفامم–صعاظقةمدؾلؾةماظؿربؼدم

ماظؿربؼدم.

يساظشاخ 

 ًهٛحَظشٚحٔػ
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 السابع عشر

 عاػح2
معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 

 األولية

اظعـاؼةمباظؾؼاحاتميفماظـالجةمم–عراحلمتوزؼعماظؾؼاحم

م–دورمادلؿرضةميفمدؾلؾةماظؿربؼدمم–ادلرطزماظصقيمم–

ماظؿلفقلم.

يساظشاخ 

 َظشٚحٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 الثامن عشر
 عاػح2

سس ومبادئ الرعاية الصحية معرفة أ
 األولية

م–)األعراضمادلعدؼةمم–اظوضاؼةمعنماألعراضمادلعدؼةم

ماألعراضمادلؿورؽةم.م–اظوباءمم–أغواسفا(م

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚحٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

 التاسع عشر
 عاػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

همادلصدرماإلجراءاتماظيتمتؿكذمجتام–سؿؾقةماظعدوىم

مادلرضيمواألدؾابم.

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚحٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

 العشرون

 عاػح2
معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 

 األولية

اظوضاؼةمعنمم–اإلجراءاتماظيتمتؿكذمجتاهماظؾقؽةم

ماألعراضماظلارؼةم.

ماإلجراءاتماظدوظقةم.

يساظشاخ 

 َظشٚحٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

احلادي 

 عاػح2 عشرونوال
معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 

 األولية

اظعواعلمادلفـقةماظيتمتمثرمم–أػداصفامم–اظصقةمادلفـقةم

صػاتماظؾقؽةميفمم–يفمصقةماظعؿالمداخلمادلعاعلم

مادلعؿلموذرورفام.

يساظشاخ 

 َظشٚحٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

الثاني 

 والعشرون
 عاػح2

حية معرفة أسس ومبادئ الرعاية الص
 األولية

دورمادلؿرضةميفمم–عـفاجماظرساؼةماظصققةمظؾعؿالم

ماظصقةمادلفـقةم.

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚحٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

الثالث 

 والعشرون
 عاػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

ادللؽنمم–أػممعؽوغاتمصقةماظؾقؽةمم–صقةماظؾقؽةم

مصقةمادلقاهم.م–اظصقيم

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  ًهٛحَظشٚحٔػ

 ٔتسشٚش٘

يساظشاخ معؽوغاتفام.م–أػؿقؿفامم–صقةماظؿغذؼةمم–صقةماجلوممعرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية  عاػح2الرابع 

 َظشٚحٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .112

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ٌّضبي ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً ا

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 برامج خاصة ومواقع االلكتونية

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .113

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  ػذد ِٓ اٌطٍجخ أوجش 

 

 

 األولية والعشرون

اخلامس 

 والعشرون
 عاػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

دورمادلؿرضةميفمصقةمم–ؾاتفامعلؾم–توضقحماظػضالتم

ماظؾقؽةم.

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚحٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

السادس 

 عاػح2 والعشرون
معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 

 األولية

م–اظعواعلمادلمثرةميفمتغذؼةماجملؿؿعمم–ضوائمماظغذاءم

م–اظربغاعجماظرتبويماظغذائيمم–اظرتبقةماظغذائقةم

م.مووجؾاتمادلرذدماظغذائي

يساظشاخ 

 َظشٚحٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

السابع 

 والعشرون
 عاػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

يساظشاخ ماظرباعجماظرتبوؼةماظغذائقةمادلدردقةم.

اختثاس شفٕ٘  َظشٚحٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

الثامن 

 والعشرون
 عاػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

مأػداصفام.م–ػقةماظصقةماظرؼ

مأوظوؼاتمادلشاطلماظصققةميفماظرؼفم.

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚحٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

التاسع 

 والعشرون
 عاػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

اظرباعجماظصققةميفمم–اخلدعاتماظصققةميفماظرؼفم

ماظرؼفم.

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚحٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

 الثالثون
 عاػح2

معرفة أسس ومبادئ الرعاية الصحية 
 األولية

غظامموحداتمم–اإلدارةماظصققةمم–اخلدعاتماظعالجقةم

م.

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚحٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘
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 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 ٔصف انًمشس

 

 عبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .114

  اٌزّش٠غُ رم١ٕبد لس  اٌمسُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .115

 رّش٠غ اؽفبي اسُ / سِض اٌّمشس .116

 WHO اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .117

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .118

 اٌضبٟٔ اٌفظً / اٌسٕخ .119

 6 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .111

 يشاخؼح أداء يؤعغاخ انتؼهٛى انؼانٙ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٚٙ((

 التعرف على منو والتطور الطبيعي للطفل ومشاكلة التطويرية     
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 9/12023/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .111

 أ٘ذاف اٌّمشس .112

 طفلالتعامل مع الطفل وامراض اجلهاز التنفسي واذلضمي لل كيفية

 
 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .113

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ٠زؼشف ػٍٝ اِشاع االؽفبي ٚو١ف١خ اٌؼٕب٠خ ثبالؽفبي -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 و١ف١خ اٌؼٕب٠خ ثبالؽفبي – 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة
      

 زؼٍُ ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌ
 ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ-

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ-

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اسئٍخ فىش٠خ ّٔبرط الؽفبي خذط-1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 ِؾبػشاد ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ-

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ-

 ػٍٝ االسئٍخ اٌّطشٚؽخاالعبثخ -

 

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

 اسزخذاَ االٔزشٔذ-1د

 ٌذ٠خ اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ االؽفبي اٌخذط -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .114

األس

 ثٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ / اٌّسبق أٚ اٌّٛػٛع اسُ اٌٛؽذح ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌسبػبد

1
st
 

 عاػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 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) .  

 ظشٚحيساظشاخ َ

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

2 

 عاػح6
تعرف على منو والتطور الطبيعي ال   

 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) 

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

3 

 عاػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 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 

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

4 

 عاػح6
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 . 

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

5 

 عاػح6
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 .  

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

6 

 عاػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

The type of growth & development . 

1- Growth the body . 

2- Development of capacity of 

يساظشاخ َظشٚح 

اختثاس شفٕ٘  ٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘
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muscels . 

3- Mentally development . 

4- Emotionally development . 

5- Socially development . 

6- Teething .   
7 

 عاػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 طويريةللطفل ومشاكلة الت

Feeding of baby . 

1- Breast feeding . 

2- Artificial feeding . 

3- Types of weaning . 

4- Feeding baby with deferent 

ages .  

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

8 

 عاػح6
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 . 

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

9 

 عاػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

Nursing care with Respirtory disease . 

1- Acut Nasophryingitis 

(Common cold) . 

2- Tonsillitis .   3- 

Otitismedia . 

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

10 

 عاػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

- Pneumonia , staph or strep 

pneumonia. 

- Viral pneumonia , Mechanical 

pneumonia . 

- Asthma .    

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

11 

 عاػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

Nursing care of gastro – Intestinal 

disorder . 

1- Acute (Gastritis) . 

2- Gastro - - enteritis . 

3- Abdominal Colic . 

 

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

12 
 عاػح6

التعرف على منو والتطور الطبيعي    
 للطفل ومشاكلة التطويرية

4- Vomiting      5- diarrhea    6- 

Constipation . 

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

13 

 عاػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 اكلة التطويريةللطفل ومش

Congenital digestive . 

1- Cleft lip . 

2- Cleft palate . 

3- Rectum obstruction . 

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

14 

 عاػح6
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 . 

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

15 

 عاػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

The nursing care of heart and blood 

disease  

1- Anemia 2-Thalassem'a 3-

leukem'a 

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘
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4-Hemophilia  5-Christmas  

6-congenital heart disease  

7- Congestive heart failure  
16 

 عاػح6
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   

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

17 
 عاػح6

التعرف على منو والتطور الطبيعي    
 للطفل ومشاكلة التطويرية

Nursing care at communicable disease   يساظشاخ َظشٚح

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

18 
 عاػح6

التعرف على منو والتطور الطبيعي    
 للطفل ومشاكلة التطويرية

1. pulmonary tuberculosis   يساظشاخ َظشٚح

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

19 

 عاػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

2. measles 

3. Germany measles  

4. mumps  

يساظشاخ َظشٚح 

شفٕ٘  اختثاس ٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

20 

 عاػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

5. diphtheria  

6. Pertusis  

7. tetanus 

8. Poliomyelitis   9.chickenpox  

10 .Infection  hepatitis  

11.Typhoid fever  

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

21 

 عاػح6
التطور الطبيعي التعرف على منو و    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

Nursing care at endocarine 

disorders  

1. hypothyrodism  

2. hyper thyroidism  

3. diabetes  

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

22 

 عاػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

The contaminated environment 

influence of health baby   

1. cholera    2-malta fever  

يساظشاخ َظشٚح 

اختثاس شفٕ٘  ٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

23 

 عاػح6
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  

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

24 

 عاػح6
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) . 

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

25  

 عاػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

Rehabilitation center . 

- Handicap prevention and 

nursing care . 

يساظشاخ َظشٚح 

اختثاس شفٕ٘  ٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

26 

 عاػح6
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 . 

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

اختثاس شفٕ٘ يساظشاخ َظشٚح   The children care of orphanطور الطبيعي التعرف على منو والت    عاػح6 27
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .115

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّضبي  ِزطٍجبد خبطخ )

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 برامج خاصة ومواقع االلكتونية

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .116

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ٓ اٌطٍجخ ألً ػذد ِ

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 

 

 ٔتسشٚش٘ ٔػًهٛح للطفل ومشاكلة التطويرية

28 

 عاػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

- Development and depended 

stages . 

- Religion , norms depend on 

type of society . 

- Learn child to make 

independence . 

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

29 

 عاػح6
التعرف على منو والتطور الطبيعي    

 للطفل ومشاكلة التطويرية

- Imported role of educational 

status or establishment with 

care of orphanage . 

يساظشاخ َظشٚح 

اختثاس شفٕ٘  ٔػًهٛح

 ٚش٘ٔتسش

30 
 عاػح6

التعرف على منو والتطور الطبيعي    
 للطفل ومشاكلة التطويرية

- The nursing care of the dying 

child . 

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘
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 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 ٔصف انًمشس

 

 عبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .117

  اٌزّش٠غلسُ رم١ٕبد   ُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوضاٌمس .118

 رغز٠خ ِٚؼبٌغخ غزائ١خ اسُ / سِض اٌّمشس .119

 WHO اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .121

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .121

 اٌضبٟٔ اٌفظً / اٌسٕخ .122

 4 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .123

 9/12023/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .124

 أ٘ذاف اٌّمشس .125

 واالحتياجات الغذائية . معرفة التوجيهات الغذائية -5
 اختيار الوجبات الغذائية . -2

3-  
 
 

 يشاخؼح أداء يؤعغاخ انتؼهٛى انؼانٙ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٚٙ((

 أن يكون الطالب قادراً على معرفة أسس التغذية وادلعاجلة الغذائية     

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .126
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 العناصر الغذائية .معرفة -أ -5
 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 تغذية ادلرضى واحلاالت اخلاصة . - 1 -5
  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِؾبػشاد ٔؼش٠خ ٚػ١ٍّخ-

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ-

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اسئٍخ فىش٠خ-1ط

 -3ط -2ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبػشاد ٔظش٠خ-    

 ػشع ؽبالد ِؼ١ٕخ-

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 

 شف٠ٛخ اخزجبساد

 االعبثخ ػٍٝ االسئٍخ اٌّطشٚؽخ ػٍٝ اٌؾبالد اٌّؼشٚػخ)ِشػٝ (-
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 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 اسزخذاَ االٔزشٔذ-1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .127

 اٌسبػبد األسجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 ؽذح / اٌّسبق أٚ اٌّٛػٛعاسُ اٌٛ

ؽش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

 األول
2 

ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ

طقػقةمم–أػؿقةماظغذاءمادلؿوازنمم–اظؿغذؼةماظصققةم

مادؿكدامماجللممظؾغذاءم.م
يساظشاخ 

 ٔػًهٛح َظشٚح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 الثاني
2 

ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ

م–دلؼاؼقسمواظؿوصقاتماظغذائقةماظقوعقةما

ماالحؿقاجاتماظغذائقةمظألصرادم.

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚح ٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

 الثالث

2 
ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ

م–اظؽاربوػقدراتمم–اظعـاصرماظغذائقةميفماظغذاءم

م–اظؽاربوػقدراتميفماظغذاءمم–وزائػفامم–تصـقػفام

متلوسماألدـانم.م–ؽاربوػقدراتماحؿقاجاتماظ

يساظشاخ 

 َظشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 الرابع 
2 

ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ

أػؿقةمم–عصادرػامم–األظقافماظغذائقةماظطؾقعقةم

مسالضةماألظقافمبلعراضماظؼؾبم.م–األظقافم

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚح ٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

 اخلامس

2 
ٔتغزٚح  العناحر الغذائيةمعرفة

 انًشظٗ

دورمم–مةاألمحاضماظدػـقةماألدادقم–اظدػونم

م–اظدػونميفماظغذاءمم–اظدػونميفماجللمم

سالضةماظدػونمبلعراضمم–االحؿقاجاتماظغذائقةم

ماظؼؾبمواظلررانم.م

يساظشاخ 

 َظشٚح ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 السادس 

2 
ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ

اظغذاءمطؿصدرمم–األمحاضماألعقـقةمم–اظربوتقـاتم

م–وزائفماظربوتقـاتمم–ظألمحاضماألعقـقةم

مادلصادرماظغذائقةم.م–احلاجةماىلماظربوتقـاتم

يساظشاخ 

 َظشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 السابع 
2 

ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ

م–ةمتوازنماظطاضم–احؿقاجماجللممظؾطاضةمم–اظطاضةم

ماجلداولماظغذائقة.م–اظؼقؿةماحلرارؼةمظألشذؼةم

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚح ٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

 الثامن

2 
ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ

االحؿقاجمم–وزائػهمم–توزؼعهميفماجللممم–ادلـــاءم

م–صودؼوممم–اظػرديمظؾؿاءمظؾشواردميفماجللمم

مطؾورؼدم.م–بوتادقومم

يساظشاخ 

 ٔػًهٛح َظشٚح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 2 التاسع 
ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ
يساظشاخ ماظقودم.م–احلدؼدمم–طاظلقوممم–األعالحمادلعدغقةم

 َظشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 العاشر
2 

ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ

 .K. Dاظػقؿاعقـاتماظذائؾةميفماظدػونمصقؿاعنيم

A. م.مم

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚح ٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

 احلادي عشر

2 
ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ

  .C. B12اظػقؿاعقـاتماظذائؾةميفمادلاءمصقؿاعنيم

B6.  B1  B2 , .. حاعضماظػوظقكمم–مم

مؼـادنيم.

يساظشاخ 

 َظشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 2 الثاني عشر
ٔتغزٚح  ئيةمعرفةالعناحر الغذا

 انًشظٗ

يساظشاخ م–تصـقفماظغذائقةمم–اخؿقارماظوجؾاتماظغذائقةم

 َظشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘
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اظؼقؿةماظغذائقةمم–اجملاعقعماظغذائقةماألربعةم

مجملاعقعماألشذؼةم.م

 الثالث عشر 
2 

ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ

م–اظغذاءماظطؾقعيم)اظصقي(مم–شذاءماظـؾاتقنيم

ماظؿـؼقفماظغذائيم.

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚح ٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

 الرابع عشر

2 
ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ

م–اظؿؼققمماظطيبمواظلرؼريمم–تؼققمماحلاظةماظغذائقةم

تؼققممادلؼاؼقسممم-اظؿؼققممادلكؿربيمواظؾاؼوطقؿقاويم

ماجللؿاغقةم.

يساظشاخ 

 َظشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 تسشٚش٘ٔ

 اخلامس عشر 
2 

ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ

ررقماظؾقثماظوبائيميفمم–تؼققمماالدؿفالكماظغذائيم

مجمالماظؿغذؼةمم.

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚح ٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

 السادس عشر

2 
ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ

ادلشؽالتماظغذائقةميفماظعاملمويفماظعراقمخاصةم

م–صؼرماظدمماظغذائيمم–عؿالزعاتماظعوزماظغذائيم

غؼصماظربوتنيمم–اظؽلاحمم–تضكمماظغدةماظدرضقةم

مواظطاضةم.

يساظشاخ 

 َظشٚح ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 2 السابع عشر
ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ

يساظشاخ ماالحؿقاجماظغذائيم.م–اظؿغذؼةمأثـاءماحلؿلمم-1

 َظشٚح ٔػًهٛح
ثاس شفٕ٘ اخت

 ٔتسشٚش٘

 2 الثامن عشر
ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ
يساظشاخ ماالحؿقاجماظغذائيم.م–اظؿغذؼةمأثـاءماظرضاسةممم-2

 َظشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 التاسع عشر
2 

ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ

االحؿقاجماظغذائيم.ممممممم–تغذؼةماألرػالماظرضعممم-3

ماشذؼةماظػطامم.م-اظغذاءماظصؾبممممم–

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚح ٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

 العشـــــرون
2 

ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ

االحؿقاجماظغذائيمم-اظؿغذؼةميفماظطػوظةمادلؾؽرةمم-4

م.مممممم

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚح ٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

 احلادي والعشرون
2 

ٔتغزٚح  الغذائية معرفةالعناحر

 انًشظٗ

سواعلمم–االحؿقاجماظغذائيمم–تغذؼةمادلراػؼنيمم-5

متمثرمسؾىماالحؿقاجماظغذائيمظؾؿراػؼنيم.

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚح ٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

 الثاني والعشرون
2 

ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ

سواعلمتمثرمسؾىمأدؿفالكمم–تغذؼةمادللـنيمم-6

ماالحؿقاجماظغذائيم.م-شاطلمادللـنيمعم–اظغذاءم

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚح ٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

 الثالث والعشرون

2 
ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ

ماظؿغذؼةمواألعراضم:

م–تغذؼةمادلصابنيمبداءماظلؽرمم–داءماظلؽرمم-1

اظعالجمم–اظعواعلماظيتمتمديماىلمزفورمداءماظلؽرم

ماظغذائيم.

يساظشاخ 

 َظشٚح ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 الرابع والعشرون
2 

ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ

م–اظعواعلماظيتمتمديماىلماظلؿـةممم-اظلؿـةمم-2

ماظعالجماظغذائيم.

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚح ٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

 اخلامس والعشرون 
2 

ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ

تغذؼةمادلصابنيمم–دلعدةمواألععاءمأعراضمام-3

أغواعماألعراضماظيتمم–بلعراضماجلفازماهلضؿيم

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚح ٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .128

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 ادلقرركتب 

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّضبي 

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 برامج خاصة ومواقع االلكتونية

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .129

  ٍجبد اٌسبثمخاٌّزط

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 

 

ماظعالجماظغذائيم.م-تصقبماجلفازماهلضؿيم

 السادس والعشرون 

2 
ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ

تغذؼةمادلصابنيمم-اعراضماظؽؾدموادلرارةمم-4

تغذؼةممم-اظعالجماظغذائيمم-اظؽؾدمممبلعراض

اظعالجماظغذائيمم-ادلصابنيمبلعراضمضـاةماظصػراءممم

م.

يساظشاخ 

 َظشٚح ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 السابع والعشرون
2 

ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ

تغذؼةمادلصابنيمبلعراضمم-أعراضماظؽؾقةمم-5

ماظعالجماظغذائيم.م-اظؽؾىم

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  ٚح ٔػًهٛحَظش

 ٔتسشٚش٘

 الثامن والعشرون
2 

ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ

تغذؼةمادلصابنيمبلعراضمم-أعراضماظؼؾبمم-6

ماظعالجماظغذائيم.م-اظؼؾبمم

يساظشاخ 

اختثاس شفٕ٘  َظشٚح ٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

 2 التاسع والعشرون
ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ

يساظشاخ مظغذاءم.اظلررانموا

 َظشٚح ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 2 الثالثون
ٔتغزٚح  معرفةالعناحر الغذائية

 انًشظٗ
يساظشاخ ماظؿغذؼةميفمحاظةماألعراضمادلعدؼـــةم.

 ٔػًهٛح َظشٚح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘
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 الملبً وتؤثٌراتة الجانبٌةمعرفة ادوٌة الجهاز الهضمً والعصبً و
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 لذسرخ ػٍٝ اػطبء االد٠ٚخ-1أ

 ِؼشفخ االصبس اٌغب١ٔخ ٌ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 ِؾبػشاد

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ-

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اسئٍخ فىش٠خ-1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبػشاد

 ػشع ّٔبرط ِٓ االد٠ٚخ

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 خاخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠

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

 ٠ٛش ِٙبسارٗاسزخذاَ االٔزشٔذ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اؽذس اٌّؼٍِٛبد ٌزط-1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .141

األسجٛ

 ع
 اٌسبػبد

ُ ِخشعبد اٌزؼٍ

 اٌّطٍٛثخ
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اسُ اٌٛؽذح / اٌّسبق أٚ اٌّٛػٛع

1 

 عاػح نكم اعثٕع 4
لذستح ػهٗ اػطاء 

 االدٔٚح

Introduction ; pharmacokinetics, 

pharmacodynamics; drug, 

receptors    

 َظشٚح يساظشاخ 

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

2 
 عاػح نكم اعثٕع 4

اػطاء لذستح ػهٗ 

 االدٔٚح
Dose; dose  estimation: factors 

effecting dose .dosage form.   

يساظشاخ َظشٚح  

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

3 

 عاػح نكم اعثٕع 4
لذستح ػهٗ اػطاء 

 االدٔٚح

Routes of drug administration oral; 

injection ,skin, rectal and other 

routes. Drug   excretion.  

يساظشاخ َظشٚح  

اختثاس شفٕ٘  ٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

4-5 

 عاػح نكم اعثٕع 4
لذستح ػهٗ اػطاء 

 االدٔٚح

Autonomic nervous system ; 

ganglia parasympathetic nervous 

system  acetylcholine ;cholinergic 

drugs .  

يساظشاخ َظشٚح  

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

6-7  

 ثٕععاػح نكم اع 4
لذستح ػهٗ اػطاء 

 االدٔٚح

Sympathetic nervous system : 

adrenaline ; adrenergic drugs. 

Effects on the body and uses in 

medicine .  

يساظشاخ َظشٚح  

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

8 

 عاػح نكم اعثٕع 4
لذستح ػهٗ اػطاء 

 االدٔٚح

Drug acting on digestive system 

:anti-acids drug uses for diarrhea 

;drug uses for constipation 

;laxatives and other drugs used for 

peptic ulcer ,vomiting .      

يساظشاخ َظشٚح  

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

9 

 عاػح نكم اعثٕع 4
لذستح ػهٗ اػطاء 

 االدٔٚح

Anti-cholinergic drugs ;atropine 

uses ;side effects ;drug used for 

spasm. 

يساظشاخ َظشٚح  

اختثاس شفٕ٘  ٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

10  

 عاػح نكم اعثٕع 4
لذستح ػهٗ اػطاء 

 االدٔٚح

Drug uses for respiratory system; 

expectorants ;mucolytics sedatives 

;bronchodilators.  

Drug uses for asthma.   

يساظشاخ َظشٚح  

 ٔػًهٛح
شفٕ٘ اختثاس 

 ٔتسشٚش٘

11  

 عاػح نكم اعثٕع 4
لذستح ػهٗ اػطاء 

 االدٔٚح

Drug used for cardio-vascular 

system .cardio tonics; digitalis uses 

;side of toxic effect.  

يساظشاخ َظشٚح  

اختثاس شفٕ٘  ٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

12  

 عاػح نكم اعثٕع 4
لذستح ػهٗ اػطاء 

 االدٔٚح

Anti-arrhythmic drugs ; 

vasodilatations heparin, cycle 

Capron ;drug  used    s for 

cholesterol .     

يساظشاخ َظشٚح  

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

13 
 عاػح نكم اعثٕع 4

لذستح ػهٗ اػطاء 

 االدٔٚح
Antihypertensive drugs ; diuretics 

adrenergic blockers   

يساظشاخ َظشٚح  

 ٔػًهٛح
شفٕ٘  اختثاس

 ٔتسشٚش٘

14-15  
 عاػح نكم اعثٕع 4

لذستح ػهٗ اػطاء 

 االدٔٚح
Drug used for urinary system .  

Anti-spasmodic drugs .nephron. 

يساظشاخ َظشٚح  

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘
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 خ اٌزؾز١خ اٌج١ٕ .141

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّضبي 

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 برامج خاصة ومواقع االلكتونية

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

 عاػح نكم اعثٕع 4
لذستح ػهٗ اػطاء 

 االدٔٚح

Histamin;histaminic receptors 

antihistaminic drugs .anti –H1  

anti-H2 .ex allermine 

,cyproheptadin .cemetidin ; 

ranitidin ; uses in peptic ulcer.   

يساظشاخ َظشٚح  

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

18-19 

 عاػح نكم اعثٕع 4
لذستح ػهٗ اػطاء 

 االدٔٚح

Antibiotics ; classification ; 

bacteriostatics ;bactericidal 

penicillin's ;cephalosporin , 

يساظشاخ َظشٚح  

اختثاس شفٕ٘  ٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

20 
 عاػح نكم اعثٕع 4

لذستح ػهٗ اػطاء 

 االدٔٚح
Dry used for diabetes ; insulin, 

hypoglycemic drugs  

يساظشاخ َظشٚح  

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

21-22 dr 

 عاػح نكم اعثٕع 4
لذستح ػهٗ اػطاء 

 االدٔٚح

Drug used for central revues 

system ; analgesics ,hypnotics 

sedatives ,anti-epileptics ,anti-

depressants.   

يساظشاخ َظشٚح  

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

23  

 عاػح نكم اعثٕع 4
لذستح ػهٗ اػطاء 

 االدٔٚح

Non- steroidal anti-inflammatory 

drugs ;voltarin ,mefenamic acid 

and drugs  

Used for uric acid .  

يساظشاخ َظشٚح  

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

24-25 
 عاػح نكم اعثٕع 4

لذستح ػهٗ اػطاء 

 االدٔٚح
Hormones: pituitary Hormones 

,Thyroid hormones  

يساظشاخ َظشٚح  

 ٔػًهٛح
ٕ٘ اختثاس شف

 ٔتسشٚش٘

26 

 عاػح نكم اعثٕع 4
لذستح ػهٗ اػطاء 

 االدٔٚح

Vitamins : Types ,classification 

,Sources, Diseases caused due to 

Deficiency of Vitamins  

يساظشاخ َظشٚح  

اختثاس شفٕ٘  ٔػًهٛح

 ٔتسشٚش٘

27 
 عاػح نكم اعثٕع 4

لذستح ػهٗ اػطاء 

 االدٔٚح
Tonics : Anemia ,Treatment of 

Anemia , Iron – Drugs  

يساظشاخ َظشٚح  

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

28 
 عاػح نكم اعثٕع 4

لذستح ػهٗ اػطاء 

 االدٔٚح
Toxicity , Toxic dose , Fatal dose .   يساظشاخ َظشٚح

 ٔػًهٛح

يساظشاخ َظشٚح  

 ٔػًهٛح

29 
 عاػح نكم اعثٕع 4

لذستح ػهٗ اػطاء 

 االدٔٚح
Toxicity with metals: like Mercury 

, leads and other metals 

يساظشاخ َظشٚح  

 ٔػًهٛح

يساظشاخ َظشٚح  

 ٔػًهٛح

30 
 عاػح نكم اعثٕع 4

لذستح ػهٗ اػطاء 

 االدٔٚح
Toxicity with Drugs: like digitalis, 

barbiturates , and other  drugs 

يساظشاخ َظشٚح  

 ٔػًهٛح

يساظشاخ َظشٚح  

 ٔػًهٛح
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اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً 

اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت  اٌّضبي ِؾبػشاد

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .142

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 ٔصف انًمشس

 

 عبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .143

 لسُ رم١ٕبد اٌزّش٠غ اٌمسُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .144

 اخالل١بد إٌّٙخ اسُ / سِض اٌّمشس .145

 WHO اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .146

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .147

 اٌضبٟٔ اٌفظً / اٌسٕخ .148

 2 )اٌىٍٟ(بد اٌذساس١خ ػذد اٌسبػ .149

 9/12023/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .151

 يشاخؼح أداء يؤعغاخ انتؼهٛى انؼانٙ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٚٙ((

 اسية للسلوك ادلهين للعاملني يف التخصصات الطبيةالتعرف على اآلداب األس        
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 أ٘ذاف اٌّمشس .151

أتىيلللل اخللللريج عللللى السللللوكية ادلهنيلللة يف تعامللللو ملللع مهنتلللو وحتقيللله التوافللله ملللع  اتلللو وبيئتلللو ادلهنيلللة .   ادللللري         
 ومرافقيو والعاملني يف احلقل الصحي واالجهزة الطبية ( .

 
 

 ئك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشا .152

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

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 لذسرخ ػٍٝ اداء اٌسٍٛوٟ إٌّٟٙ اٌغ١ذ– 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِؾبػشاد ٔظش٠خ

 فالَ ٌسٛن ِٕٟٙػشع ا

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اسئٍخ فىش٠خ-1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبػشاد-

 ػشع-
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 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ

 

 

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

 اسزخذاَ االٔزشٔذ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اؽذس  اٌّؼٍِٛبد -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .153

 اٌسبػبد األسجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اسُ اٌٛؽذح / اٌّسبق أٚ اٌّٛػٛع

 األول

 عاػح  2 
نذٚح انًؼشفح فٙ -

ب انغهٕكٛح االدا

 انًُٓٛح

م–عػفوعهمم–تعرؼػهمم–اظلؾوكمادلفينم

اظعالضةمبنيماظعاعؾنيمم–تطؾقؼاتهماظعؿؾقةم

مورؤدائفمم.

 يساظشاخ َظشٚح

 ٔػًهٛح
اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 الثاني

 عاػح  2
نذٚح انًؼشفح فٙ -

االداب انغهٕكٛح 

 انًُٓٛح

عؾادئمآدابمادلفـةميفمعراحلماظؿطوراتم

بداؼةماظؿؿرؼضمم–ؿؿرؼضمتارؼخماظ–احلضارؼةم

اظؿؿرؼضميفمم–اظؿؿرؼضميفماظدؼاغاتمادلكؿؾػةمم–

ماحلضارةماظعربقةمواإلدالعقةم.م-صدرماإلدالمم

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 الثالث

 عاػح  2
نذٚح انًؼشفح فٙ -

االداب انغهٕكٛح 

 انًُٓٛح

م–اظؿؿرؼضميفماظعراقمم–اظؿؿرؼضماحلدؼثم

اصؿؿاحمادلدارسموادلعاػدمواظؽؾقاتمم–تطورمادلفـةم

 اخلاصةمباظؿؿرؼضم.

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 الرابع 

 عاػح  2
نذٚح انًؼشفح فٙ -

االداب انغهٕكٛح 

 انًُٓٛح

اظصػاتمواألخالقمم–أػؿقةمآدابمادلفـةم

اجلذورمم–اظواجبمتوصرػاميفمادلؿرضموادلؿرضةم

مساتمم–ؼضماظؿارخيقةمآلدابمعفـةماظؿؿر

 اظؿؿرؼضماحلدؼثم.

م–تعرؼفماظؼاغونمم–دداتريمادلفـةموصوائدػام

صوائدمدداتريمم–تعرؼفمددؿورمآدابمادلفـةم

 ادلفـةم.

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 اخلامس

 عاػح  2
نذٚح انًؼشفح فٙ -

االداب انغهٕكٛح 

 انًُٓٛح

م–إغلاغقةماظؿؿرؼضمم–ضواسدمخدعاتماظؿؿرؼضم

غونمجمؾسماظؿؿرؼضماظعادليموعلموظقةمضا

 ادلؿرضةماألدادقةم.

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 السادس

 عاػح  2
نذٚح انًؼشفح فٙ -

االداب انغهٕكٛح 

 انًُٓٛح

م–سالضةمادلؿرضةمواظـاسمم–ادلؿرضةمواظعالضاتم

سالضةمادلؿرضةمم–سالضةمادلؿرضةمومماردةمادلفـةم

م–ادلؿرضةمواظعاعؾنيمععفامسالضةمم–واجملؿؿعم

سالضةمادلؿرضةمم–سالضةمادلؿرضةموادلفـةم

 سالضةمادلؿرضاتمصقؿامبقـفمم.م–واظطؾقبم

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘
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 السابع

 عاػح  2
نذٚح انًؼشفح فٙ -

االداب انغهٕكٛح 

 انًُٓٛح

تعرؼفماظؼقممم–اظؼقمموآثارػاميفممماردةمادلفـةم

تؽوؼنمم–اظؿؿرؼضمواظؼقممم–ممتصـقفماظؼقم–

تلثريماظـؿوميفمم–ررائقمتؽوؼنماظؼقممم–اظؼقمم

ماطؿلابماظؼقمم.

اظؼقممم–اظؼقمماظـظرؼةمم–تصـقفماظؼقمم

اظؼقممم–اظؼقمماجلؿاظقةمم–االضؿصادؼةم

 اظؼقمماظلقادقةم.م–اظؼقمماظدؼـقةمم–االجؿؿاسقةم

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 الثامن

 ػح عا 2
نذٚح انًؼشفح فٙ -

االداب انغهٕكٛح 

 انًُٓٛح

أغواعمم–اظؼقمماظشكصقةموادلفـقةميفماظؿؿرؼضم

اظؼقممم–اظؼقمماظشكصقةمظؾؿؿرضةمم–اظؼقمم

 ادلفـقةمظؾؿؿرضةم.

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 التاسع 

 عاػح  2
نذٚح انًؼشفح فٙ -

االداب انغهٕكٛح 

 انًُٓٛح

تعرؼفمم–يفممماردةماظؿؿرؼضمماظعاداتموأثرػا

اظعاداتماحلرطقةمم–اغواعماظعاداتمم–اظعاداتم

م–اظعاداتماالغػعاظقةمم–اظعاداتماظػؽرؼةمم–

 اظعاداتماخلؾؼقةم.

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 العاشر 

 عاػح  2
نذٚح انًؼشفح فٙ -

االداب انغهٕكٛح 

 انًُٓٛح

واجبماالظؿزامماظعاداتماظم–اظعاداتمواظؿؿرؼضم

م–ررائقمتطوؼرماظعاداتمم–بفاماومتغقريػام

ررائقمتؼوؼمماظعاداتمم–ودائلمتطوؼرماظعاداتم

 اظؿؼاظقدم.م–اظدؼنمم–

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

احلادي 

 عشر
 عاػح  2

نذٚح انًؼشفح فٙ -

االداب انغهٕكٛح 

 انًُٓٛح

تعرؼفمم–ععـىماظشكصقةمم–اظشكصقةم

اظـظرؼاتممذاتماألػؿقةميفمدرادةمم–ماظشكصقة

غظرؼةمذقؾرونمم–غظرؼةمطرغشؿرمم–اظشكصقةم

 غظرؼةمؼوغجم.م–

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

الثاني 

 عاػح  2 عشر 
نذٚح انًؼشفح فٙ -

االداب انغهٕكٛح 

 انًُٓٛح

م–اإلغلاغقةمم–االغطوائقةمم–أغواعماظشكصقةم

اظومم–اظؼؾؼةمم–ؿؼؾؾةمادلم–اظؽؽقؾةمم–اهللؿريؼةم

ماظعدواغقةم.م–اظشؽاطةمم–مةدوادق

يساظشاخ َظشٚح 

 ٔػًهٛح

اختثاس شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

الثالث 

 عشر 
 عاػح  2

نذٚح انًؼشفح فٙ -

االداب انغهٕكٛح 

 انًُٓٛح

م
  

 عاػح  2الرابع 
نذٚح انًؼشفح فٙ -

االداب انغهٕكٛح 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .154

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّضبي 

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 برامج خاصة ومواقع االلكتونية

ّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌخذِبد االعز

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

  

 اٌمجٛي  .155

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 انًمشس ٔصف

 

 عشر
 انًُٓٛح

اخلامس 

 عشر
 عاػح  2

فٙ نذٚح انًؼشفح -

االداب انغهٕكٛح 

 انًُٓٛح

 
  

 يشاخؼح أداء يؤعغاخ انتؼهٛى انؼانٙ ))يشاخؼح انثشَايح األكادًٚٙ((

 أن يكون الطالب  ملماً بتطبيقات احلاسبة ادلختلفة .  -
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 عبِؼخ اٌفشاد االٚسؾ اٌزم١ٕخ  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .156

  اٌزّش٠غلسُ رم١ٕبد   اٌمسُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .157

 (2رطج١مبد اٌؾبسجخ) اسُ / سِض اٌّمشس .158

 WHO اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .159

  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .161

 اٌضبٟٔ خاٌفظً / اٌسٕ .161

 3 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .162

 9/12023/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .163

 أ٘ذاف اٌّمشس .164

 أن يستطيع التمييز بني أنواع الربارليات اليت ميكن التعامل معها .
 

 
 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .165

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ٍُِ ثزطج١مبد اٌؾبسجخ-1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 ٍُِ ثبسزخذاَ اٌؾبسجخ– 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ِؾبػشاد ػ١ٍّخ ٚٔظش٠خ
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 ؽشائك اٌزم١١ُ    
 اخزجبساد شف٠ٛخ ٚرؾش٠ش٠خ

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اسئٍخ فىش٠خ-1ط

 رفى١ه اٌؾبسجخ -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبػشاد

 ػشع

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد رؾش٠ش٠خ ٚشف٠ٛخ

 اػبدح رشو١ت اٌؾبسجخ-

 

 

 

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

 اسزخذاَ االٔزشٔذ ٌؾظٛي ػٍٝ اؽذس اٌّؼٍِٛبد-1د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .166

 اسُ اٌٛؽذح / اٌّسبق أٚ اٌّٛػٛع ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌسبػبد األسجٛع
ؽش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

 األول

 لغاوة 

 الثالث

سبػخ ٌىً 3

 اسجٛع

وأغواسفاممNetworksعػفومماظشؾؽاتمم ٍُِ ثزطج١مبد اٌؾبسجخ

تشغقؾهمم–مInternetعػفومماالغرتغقتمم–

م.

م–اظشاذةماظرئقلقةموعؽوغاتفامموصفم-

(مWebطقػقةماالتصالمععماظشؾؽةماظعادلقةم)

م.

االدؿػادةمعنمحمرطاتماظؾقثمادلشفورةمم-

م.مGoggle – Yahooعـلم

اظؿعرفمسؾىمررقماظؾقثمسنمادلعؾوعاتمم-

مواظوصولمإظقفام.

يساظشاخ 

 ٔػًهٛحظشٚحَ

اختثاس 

شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

 الرابع

 لغاوة

 العاشر

سبػخ ٌىً 3

 اسجٛع

مEditingاظؿعرفمإىلمسؿؾقةماظؿـؼقحمم- ٍُِ ثزطج١مبد اٌؾبسجخ

طقػقةمغلخماظؾقاغاتمم–اظيتمؼوصرػاماظربغاعجم

ماومغؼلماظؾقاغاتم

واظؿعرفمسؾىمعػفوممغلخماظعؿؾقاتمممم

احللابقةموطذظكمعػفومماخلالؼاماظـلؾقةم

(Relativeمواخلالؼا)م

م(م.Absoluteادلطؾؼةم)مممم

تغقريممنطفامم-:اظؿقؽمميفممسرضماخلؾقةمم-

موغلؼفامعنمخاللمادؿكداممأدواتماظؿـلققم.

(موطقػقةمChartاظؿعاعلمععمادلكططاتم)م-

حتوؼلماظؾقاغاتماظرضؿقةمواظـصقةمإىلم

مخمططاتممبكؿؾف

أغواسفامعنمخاللمداحرمادلكططاتمممم

(Chart Wizardمواظؿعرفمسؾىمطقػقةم)

مإجراءماظؿعدؼالتم

يساظشاخ 

 َظشٚحٔػًهٛح

اختثاس 

شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘
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مجم.واظؿـؼققاتماظيتمؼوصرػاماظربغاعممم

اظؿعرفمسؾىمطقػقةمإضاصةمأومحذفمم-

اظصػوفمأوماألسؿدةميفمصػقةماظعؿلموطقػقةم

مرؾاسةماظؾقاغاتم

ماظرضؿقةمأومادلكططاتم.مم

احلادي 

 عشر 

 لغاوة

العشــرو

 ن

سبػخ ٌىً 3

 اسجٛع

عػفوممم-:ممSPSSاظربغاعجماإلحصائيم ٍُِ ثزطج١مبد اٌؾبسجخ

مربغاعجموتشغقؾهم.اظ

خطواتمحتؾقلماظؾقاغاتمواظؿعرفمسؾىمم-

معؽوغاتماظشاذةماظرئقلقةم.

م–إدخالماظؾقاغاتموحػظفاموادرتجاسفامم-

مأغواعماظؾقاغاتموصرزػاموتؾدؼؾفام.

(ماومحاظةمVariableإدراجمعؿغريم)م-

(Case.مودعجمادلؾػاتموحتؾقؾفام)م

 – Nonإجراءماالخؿؾاراتماظالسؾؿقةممم

Parametricم.م

يساظشاخ 

 َظشٚحٔػًهٛح

اختثاس 

شفٕ٘ 

 ٔتسشٚش٘

احلادي 

والعشرو

 ن

 لغاوة 

الثالثــــ

 ون

سبػخ ٌىً 3

 اسجٛع

)ماظـلكةماظؼدميةماظيتممBody works ٍُِ ثزطج١مبد اٌؾبسجخ

(مWindowsاوممDosتعؿلمحتتمبقؽةم

م.

م–ررؼؼةمتشغقؾهمم–عػفومماظربغاعجمم-

اظؿعرفمسؾىماظشاذةمم–اخلروجمعـهم

مواالدؿػادةمعنماظرئقلقةم

اخلقاراتماظيتمتوصرػامواظيتممتـلمأجفزةممممم

جلمماإلغلانمادلكؿؾػةمظألضلامماظعاعةم

م-واخلاصةمعـلم:

-Lymphaticاجلفازماظعؾؿيممم

Muscle-Digestive-Skeletal-

Nervous System-Endocrine م

موشريػام.

اظؿعرفمعنمخاللماظـظاممأؼضامسؾىمم-

يساظشاخ 

 َظشٚحٔػًهٛح

اختثاس 

 شفٕ٘

 ٔتسشٚش٘
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .167

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األسبس١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 كتب ادلقرر

 
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً اٌّضبي 

ٚسش اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 برامج خاصة ومواقع االلكتونية

إلدعاصاتمام–ععؾوعاتمحولماظصقةماظعاعةم

مادلوادمادلكدرةم-األوظقة

(موأغواسفاموررقماظوضاؼةمعـفامDrugs)ممم

غؼصمم–اجلروحماظيتمتصقبماظرؼاضقنيمم–

مادلـاسةمادلؽؿلؾةم

م(م.Aids)مم

اظؿعاعلمععماظػلرةمعنمخاللماظربغاعجمم-

وطقػقةماظوصولماىلماظصورماظؿوضقققةمواظشرحم

ماخلاصمبؽلمتلثريم

مسؾىمجلمماإلغلانم.ممم

عاعلمععمرؾعماظصورماومحتوؼؾفاماىلماظؿم-

(مذاتماظضغطماظعاظيمعنمPCXصقغةم)

محقثماحلفممواظؿعرف

 Seeسؾىمادلواضقعمذاتماظعالضةم)ممم

alsoموادللاسدةماوماظؾقثماظيتمؼوصرػام)

ماظربغاعجم.

االدؿػادةمعنمبراعجماحلرطةم

(Animationماظيتمؼوصرػاماظربغاعجم.م)م
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ٚرشًّ ػٍٝ سج١ً  اٌخذِبد االعزّبػ١خ )

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساسبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 تدريب مهين

 

 اٌمجٛي  .168

  اٌّزطٍجبد اٌسبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 المٌدانٌة للزٌارة النموذجً الجدول

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

 التعلٌم مإسساتفً  لسم ضمان الجودة و االداء الجامعً عاتك 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 ةالجلس

  الٌوم االول

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

 فرٌك البرنامج-وتمرٌر التمٌٌم الذاتً( 

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

 الطلبة من اجتماع مع مجموعة 11:00 3

 فاءة البرنامج: جولة على المصادرك 12:30 4

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

 المصححة

6 15:00 
 أعضاء الهٌئة التعلٌمٌة معكفاءة البرنامج: اجتماع 

 

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

 اٌٌر األكادٌمٌة للخرٌجٌن: اجتماع مع أعضاء الهٌئة التعلٌمٌةالمع 9:00 10

 فاعلٌة عملٌات ضمان الجودة وإدارتها: اجتماع مع أعضاء الهٌنة التعلٌمٌة. 10:30 11
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 اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واألمور التً تحتاج إلى معالجة. 12:00 12

 ٌاولت حر لمتابعة ما ٌستجد من لضا 14:00 13

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

 الراجعة الشفهٌة.

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

 التعلٌمٌة

الختام 15:00 16

 ( 1)جدول رلم 

 ٌةنالمٌدا للزٌارة النموذجً للجدول ومخطط التمرٌر وإعداد المتابعة عملٌة نموذج
 المتابعة اجل من

 

 المتابعة تمرٌر نموذج

 / لسم االعتماد الدولً و االعتماد االكادٌمً دائرة ضمان الجودة

 المإسسة:

 الكلٌة:

 البرنامج:

 تمرٌر المتابعة

 نم جزء وهو 20__/____بتارٌخ____/__ جرت التً المتابعة زٌارة نتائج التمرٌر هذا ٌعرض .1

 عملٌات لتطوٌر المستمر 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 م البرنامج 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 رتمرٌ اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسٌن خطة (2

 األكادٌمً البرنامج مراجعة تمرٌر (3

 وجدت( )ان المإسسٌة االستراتٌجٌة والخطة العالً 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 تشتمل (2

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 .المفضل التمرٌر ( ادناهأ) الملحك ٌضم .1
 (أالملحك)

 : التعلٌمٌة المإسسة اسم

 : األكادٌمً البرنامج لمراجعة األولٌة المٌدانٌة الزٌارة تارٌخ

 :رة المتابعةزٌا تارٌخ

 :المتابعة تمرٌر تارٌخ

 التولٌع                     الوظٌفً المسمى/الوظٌفة المتابعة                      اجروا الذي المراجعٌن اسماء

 المستخدم الداخلً الجودة ضمان نظام األول: الجزء

 االعشاء اٌّطٍٛة ارخبرٖ؟ ِالؽظبد (ٔؼُ؟ ) اٌسؤاي د

للبرنامج  الذاتًتمرٌر التمٌٌم هل تم إنجاز  1

 األكادٌمً؟
   

2 
هل تبٌن تمارٌر التمٌٌم الذاتً األخٌرة 

ممدار تحمٌك معاٌٌر إطار التمٌٌم و/او 

 التطرق إلٌها؟

   

هل هنالن خطة للتحسٌن مستندة إلى  3

 مراجعة خارجٌة وداخلٌة؟
   

هل توجد ثغرات مهمة لم ٌتم التطرق  4

 إلٌها؟
   

مرالبة التمدم الحاصل فً تطبٌك هل تتم  5

 خطة التحسٌن؟
   

هل من المتولع ان ٌواجه تطبٌك خطة  6

 التحسٌن اي عمبات كبٌرة؟
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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 

لتحسٌنات على البرنامج إكمال ا ٌستغرله

 بما ٌحمك المإشرات؟

   

 
 

 اندضء انثاَٙ: انتسغٍ انًتسمك فٙ انًؤششاخ

 اٌّؤششاد )أٔظش إٌٝ إؽبس اٌزم١١ُ(

ثٕٛد خطخ اٌزؾس١ٓ )ث١ٓ 

ِذٜ ِطبثمزٙب ٌٍزٛط١بد 

اٌٛاسدح فٟ رمش٠ش ِشاعؼخ 

 اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ(

اٌّؼٍِٛبد اٌغذ٠ذح اٌّسزمبح 

 ١ٌّذا١ٔخِٓ ص٠بسح اٌّزبثؼخ ا
 االسزٕزبط اٌؼبَ

 إٌّٙظ اٌذساسٟ

 اال٘ذاف ِٚخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ

 اٌذساسٟ )اٌّؾزٜٛ( ساٌّمش

 اٌزمذَ ِٓ سٕخ ألخشٜ

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

 رم٠ُٛ اٌطٍجخ

   

 وفبءح اٌجشٔبِظ

 اٌظٛسح اٌؼبِخ ٌٍطٍجخ اٌّمج١ٌٛٓ

 ٛاسد اٌجشش٠خّاٌ

 ٛاسد اٌّبد٠خّاٌ

 اسزؼّبالد اٌّٛاسد اٌّزبؽخ

 سبٔذح اٌطٍجخِ

 ِؼذالد رخشط اٌطٍجخ اٌّمج١ٌٛٓ

   

 اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ

 ِؼب١٠ش ٚاػؾخ

 اسزخذاَ ِؼب١٠ش اٌم١بط إٌّبسجخ

 إٔغبص اٌخش٠غ١ٓ

 ِؼب١٠ش أػّبي اٌطٍجخ اٌّم١ّخ

   

 اداسح اٌجشٔبِظ ٚاٌؼّبْ

 اٌزشر١جبد اٌالصِخ إلداسح اٌجشٔبِظ

 اٌس١بسبد ٚاإلعشاءاد اٌّزجؼخ

 ٙغ١خ اٌّغّؼخاٌّالؽظبد إٌّ

 ٚاٌّسزخذِخ

 االؽز١بعبد اٌزؾس١ٕ١خ ٌٍّٛظف١ٓ

 اٌزٟ ٠زُ رؾذ٠ذ٘ب ِٚؼبٌغزٙب

 إعشاءاد اٌزخط١ؾ ٌٍزؾس١ٓ

 اٌّزجؼخ
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 يؼاٚٛش انًشاخؼح انُاخسح ٔتمٛٛى انؼًهٛح

 يؼاٚٛش انًشاخؼح انُاخسح

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

المواصفات  تتضمن التحسٌن 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 راجعةالم تولٌت ٌكون ان .2

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

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

  ًمع بالعمل 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 المراجعة: بؤن منسك

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

 مطلوبة. إضافٌة معلومات او اتإٌضاح

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

 الخارجٌة.

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

 الزٌارة. ءإجرا فً بها التً ٌسترشد االولٌة التعلٌمات

 المشاركٌن بما جمٌع لبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبٌك فً تطابك هنالن ٌكون ان .5

 المستمرٌن. والتحسٌن للمراجعة وٌدعمها العملٌة وفلسفة رسالة ٌحترم

 المراجعة. مدة 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 ءةبنا 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

 انتمٛٛى:
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ت للتمٌٌم النظامً لجمٌع المراجعات إلى وضع وتطبٌك اجراءادائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌمً تسعى  .2

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

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

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

تفحص المالحظات المنهجٌة للخروج بتمارٌر موجزة تظهر بدائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌمً كما ستموم 

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

 ن الممارسات الجٌدة وفرص التحسن المستمر.مامثلة 

 
 

 لائًح يصطهساخ يشاخؼح انثشَايح األكادًٚٙ

 البرامج مراجعة دلٌل فً المستعملة المصطلحات تعرٌف

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

 وضعت التعرٌفات االتٌة لتلن المصطلحات:فمد ترد فٌه. وإلزالة االبهام  التً السٌاق حسب مختلفة

 الحمول االكادٌمٌة / 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 سٌمتم ٌتم ما وغالبا

 مناهج تجمع ولد. والتصوٌر الجمٌلة الفنون منها منفصلة تخصصات على الفنون ملتتش ولد واألدب، كالتارٌخ

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

 .األعمال إدارة فً المحاسبة

 األكادٌمٌة المعاٌٌر

 او المستوى على وتشتمل. خارجٌة مرجعٌة نماط من باالستفادة التعلٌمٌة 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 تعلٌمٌة 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 آوفم المستمر وتحسٌنها األكادٌمٌة

 التحسٌن او العمل خطط

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

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

 مبولٌنالطلبة الم
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 للمبول سابمة معتمدة ساعات اجتازوا ممن الممبولون اولئن فٌهم بمن أكادٌمً برنامج فً المسجلون الطلبة هم

 . األولى السنة بعد لما

 المعٌارٌة/المرجعٌة النماط

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

 بممارنة تسمح الخارجٌة المرجعٌة فالنماط. داخلٌة او خارجٌة المرجعٌة المعاٌٌر تكون ولد معٌن. وضوعم

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

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

 

 المجموعة

 تكون ولد. الداخلً ونظامها لرسالتها وفما التعلٌمٌة المإسسة تخدمها 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 افاألهد عن التعبٌر ٌجب
 التعلٌمٌة. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحمٌك فً تسهم ان وٌجب للمٌاس. ولابلة مهمة كمزاٌا

 الدراسٌة المناهج او الدراسً المنهج

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

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

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

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

 )المهارات المكتسبة( التعلم الذاتً/ المستمل الموجه

 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 والذاتً الشخصً

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

 إلى ذلن. وما التفاعلٌة

 التعلٌم االلكترونً

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 الذاتً، 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

 الخارجً الممٌم/التمٌٌم
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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

 لتمٌٌما 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( المفاهٌم

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

  مؤسسة التعلٌم العالً

 ةالجامعٌ 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 المتعلمة النتائج هً

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

 الجودة وضمان إلدارة الداخلً النظام

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

 والمعولات المصور واوجه الجٌدة الممارسات وتحدٌد والتمٌٌم التمدٌم، إلى التصمٌم من للجودة محددة اتمواصف

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

 التحسٌن المستمر. لدعم الفاعلة واألولوٌات واالستراتٌجٌات

 ئف/ العملالوظا سوق

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

 .  التخرج بعد فٌها للعمل مإهال

 الرسالة بٌان

 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 ساندةم 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

 األكادٌمً البرنامج

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

 .اكادٌمٌة درجة على بنجاح إتمامه

 

 

 البرنامج اهداف

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

 األكادٌمً البرنامج مراجعة

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

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

 :وهً العراق، فً البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالن 
فً الوزارة  األكادٌمً مادالجودة واالعت 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 لعالًا التعلٌم سمعة تعزٌز  -3

 ضمان الجودة

 وفما لكل برنامج تعلٌمً األكادٌمٌة المعاٌٌر تحدٌد لضمان الالزمة المإسسة التعلٌمٌة الوسائل فً تتوافر ان

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

 على لادرة التعلٌمٌة 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 راجعةالم أسالٌب وتطبٌك وتفسٌرها

 التمرٌر

 .التعلٌمً برنامجه وتمٌٌمات األكادٌمً البرنامج مراجعات استنادا الى المعدة المنتظمة التمارٌر
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 التمٌٌم الذاتً

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

 انٌةالزٌارة المٌد

 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 ا.وإجراءاته الجودة أنظمة ضمان وفاعلٌة التعلٌم ومعاٌٌره جودة

 على المختلفة واهتماماتهم المعنٌة األطراف لمجموعات الدلٌك 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 مجموعاتال وتشتمل

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

 .وجدت المهنٌة إن واالتحادات والمنظمات الممولة المنظمات من وغٌرهم

 الخطط االستراتٌجٌة/  االستراتٌجٌة ألهدافا

 تموم والعٌة خطة إلى والمحولة رسالتها من والمستمدة 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 موراال الخطة وتحدد رسالتها

 .اآلثار وتمٌٌم التمدم لمرالبة ترتٌبات تتضمن تنفٌذٌة خطة وترافمها

 تمٛٛى انطهثح

 لمٌاس التعلٌمٌة المإسسة بها تموم التً األنشطة من وغٌرها االمتحانات تشمل التً اإلجراءات نم مجموعة هً
 الطلبة لتصنٌف وسٌلة التمٌٌمات توفر كما. وممرراته األكادٌمً للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات إنجاز دارمم

 اعداد وراء سعٌا ومهاراته الطالب لمعارف الحالً المدى تحدٌد إلى التشخٌصً التمٌٌم إلنجازاتهم , وٌسعى وفمآ
 احتساب دون التعلم لمتابعة دعما وتمدمه الطالب ءادا 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

 تمٌٌمات 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 لدراساتااآلراء:  لجمع استخداما

 .األخرى واألوساط المجالس فً والتمثٌل المركزة العمل ومجموعات

 طرائك التعلٌم 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 والجلسات المٌدانٌة، والرحالت ,والتمدٌم الذاتً التعلم مهارات

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

 .الملصمات


