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 وطف لكل هقشس ضوي الثشًاهح



  
 1الظفحح 

 
  

 

 كهٛخ انطت انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 فشع انفغهغخ / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
Problem based –integrated curriculum 

  ؽت ٔعشاحخ ػبيخ  ثكهٕسٕٚط اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 عُٕ٘

يؼبٚٛش اػزًبد انجشايظ انزخظظٙ ٔارحبد انغبيؼبد  –يُظًخ انَٕٛغكٕ  انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

 انؼشثٛخ

 صٚبساد يزجبدنخ يغ عبيؼبد اخشٖ ٔ يحبػشٍٚ خبسعٍٛٛ انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

 1/6/2022 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

يٍ خالل  رؼهٛى انطهجخ انًشاحم انضالس االٔنٗ ػهى انفغهغخ نغغى االَغبٌ فٙ حبنزٙ انظحخ ٔانًشع–1

 شاد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخاػطبء انًحبػ

 رؼهٛى انطهجخ انمٛى انطجٛؼٛخ نًؤششاد انغغى انحٕٛٚخ ٔاعبعٛبد كٓشثبئٛخ انمهت ٔ انذيبؽ -2

خالل ٔػاللزٓب ثبنزطجٛمبد انطجٛخ انغشٚشٚخ يٍ ؽهجخ انًشحهخ االٔنٗ اعبعٛبد ػهى انفٛضٚبء انطجٛخ  رؼهٛى -3

 انًحبػشاد انؼهًٛخ 
ٚمٕو فشع انفغهغخ انطجٛخ ثزذسٚظ يبدح انفغهغخ نطهجخ انذساعخ االٔنٛخ ٔؽهجخ انذساعبد انؼهٛب فٙ انفشٔع  -4

 االخشٖ
االعبعٛخ ٔ انًزمذيخ نطهجخ انذساعبد انؼهٛب فٙ فشٔع انكًٛٛبء ٔ انغشاحخ ٚمٕو انفشع ثزذسٚظ يبدح انفغهغخ  -5

 ٔااليشاع انُغبئٛخ
 

 

 

 
 

 انًطهٕثخ ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيظيخشعبد ان  .10



  
 2الظفحح 

 
  

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
انطبنت نًؼشفخ  انُظشٚخ ٔ انؼًهٛخ نٕظبئف اعٓضح انغغى فٙ انحبنخ انطجٛؼٛخ ٔرٓٛئخانًؼشفخ انؼهًٛخ   -1أ

      االخزالل انٕظٛفٙ فٙ انذسٔط انغشٚشٚخ فٙ انًشاحم انًزمذيخ

 فٓى ػًم انًغزمجالد االَٕٚٛخ ٔدٔسْب فٙ االػزذال انٕظٛفٙ نهغغى -2أ

 انًؼشفخ انكبيهخ نؼهٕو انفٛضٚبء انطجٛخ ٔرطجٛمبرٓب انؼًهٛخ فٙ عغى االَغبٌ -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 جشَبيظ خبطخ ثبننا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 انًؼشفخ انزطجٛمٛخ ٔانؼًهٛخ انظحٛحخ العزخذاو انًغٓش انؼٕئٙ نزشخٛض ٔحغبة خالٚب انذو  – 1ة 

 يؼشفخ ٔاعشاء كبفخ اخزجبساد انذو االعبعٛخ نزشخٛض االيشاع – 2ة 

       انًؼشفخ انزطجٛمٛخ انظحٛحخ نمٛبط ػغؾ انذو ٔفحض ٔظبئف انشئخ ٔرخطٛؾ انمهت – 3ة 

 انًؼشفخ انزطجٛمخ انظحٛحخ العزخذاو انؼذعبد ٔفحض انغًغ ٔانجظش -4ة         
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

Large group teaching 
Practical small group teaching 
Interactive lectures 
Electronic teaching using Google classroom  

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 

1. Theory (MCQ + assay questions)--------50% of marks 
2. Practical: OSCE stations-----45% of marks 
3. Seminars, Quiz, and other activities-------5% of marks 
4. Final exam evaluated by 50%. 

 

 
 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ط

 عشاء انفحٕطبد انٕظٛفٛخ نّكٛفٛخ انزؼبيم ٔاحزشاو انشخض انًشاد ا -1ط         

 رٕؽٛذ االيبَّ ٔانًظذالٛخ فٙ اػطبء َزبئظ انفحٕطبد انًخجشٚخ  -2ط

 انزؼبيم انحغٍ ٔاالحزشاو انًزجبدل يغ صيالء انؼًم ٔ انذساعخ-3ط

 -4ط   
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ٚخ رذسٚظ انطهجخ  َظشٚب ٔ ػًهٛب  ػٍ كٛفٛخ اعشاء انزغبسة ٔ انفحٕطبد  انًخجش

 

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى    



  
 3الظفحح 

 
  

 اعشاء ايزحبَبد َظشٚخ ٔػًهٛخ -1
 رمذٚى عًُبساد -2

 

 

 
 

 

 .انشخظٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 سثؾ انؼهٕو االعبعٛخ ثبنؼًم انطجٙ انغشٚش٘ -1د

 زطٕٚش انًٓبساد نخذيخ انًشٚغاعزخذاو انؼهٕو االعبعٛخ نزطٕٚش ن – 2د 

 احزشاو لشاساد ٔحمٕق انًشػٗ -3د

 -4د   

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 يحبػشاد رفبػهٛخ

 دسٔط ػًهٛخ 

 

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى          

 
 ايزحبَبد ػًهٛخ رجٍٛ يذٖ اعزفبدح انطبنت يٍ انًبدح انؼًهٛخ

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبق نًمشس أٔ انًغبقسيض ا انًشحهخ انذساعٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

 االٔنٗ

 
 55 30  فغهغخ ؽجٛخ

 45 60  فغهغخ ؽجٛخ انضبَٛخ

 20 30  فغهغخ ؽجٛخ انضبنضخ

 60 30  فٛضٚبء ؽجٛخ االٔنٗ
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 انزخطٛؾ نهزطٕس انشخظٙ .12

 ٔٔسػ انؼًم ٔانًؤرًشاد انؼهًٛخ داخم انكهٛخ ٔخبسعٓب انًشبسكخ ثبنُذٔاد 

 اعشاء انجحٕس ثشكم فشٚك ػًم ػٍ احذس انًٕاػٛغ انؼهًٛخ 

 انزخطٛؾ نحظٕل عًٛغ انزذسٚغٍٛٛ ػهٗ شٓبداد ػهٛب كبنًبعغزٛش ٔ انذكزٕساِ

 

 

 

 
 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔػيؼٛبس انمجٕل  .13

 

 ػهٗ َظبو انمجٕل انًشكض٘ ٔ انمجٕل انًٕاص٘ رؼزًذ انكهٛخ

 

 

 

 

 

 

 
 : ٔحذح انزؼهٛى انطجٙ ٔ يٕلغ انكهٛخ االنكزشَٔٙ أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14
15.  

 

 



  
 5الظفحح 

 
  

 

 

 هخطظ ههاساخ الوٌهح

 َشخً وضع اشاسج فٍ الوشتعاخ الوقاتلح لوخشخاخ الرعلن الفشدَح هي الثشًاهح الخاضعح للرقُُن

 الوطلىتح هي الثشًاهح هخشخاخ الرعلن 

 أساسٍ اسن الوقشس سهض الوقشس السٌح / الوسرىي

 أم اخرُاسٌ
 ُحالوهاساذاألهذاف  ح ُالوعشفاألهذاف 

 ثشًاهح الخاطح تال

األهذاف الىخذاًُح 

 والقُوُح 
والرأهُلُح اساخ العاهح الوه

الوهاساخ األخشي  )الوٌقىلح

الورعلقح تقاتلُح الرىظُف 

 (والرطىس الشخظٍ

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

  √ √ √  √ √ √  √ √ √   √ √ اساسٍ فسلدح  االولً

                   
  √ √ √  √ √ √  √ √    √ √ اساسٍ فسلدح  الثاًُح

                   

   √   √ √ √ √ √     √ √ اساسٍ فسلدح  الثالثح

                   

  √ √   √ √ √      √   اساسٍ فُضَاء طثُح  االولً
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 وىرج وطف الوقشسً

 

 م.د. طُثح تذس وطف الوقشس

 

 

 عبيؼخ ركشٚذ / كهٛخ انطت انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 فشع انفغهغخ انطجٛخ    / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 / انًشحهخ االٔنٗ انفغهغخ اعى / سيض انًمشس .3

 حؼٕس٘ أشكبل انحؼٕس انًزبحخ .4

 عُٕ٘ انفظم / انغُخ .5

 ػًهٙ 55َظش٘ +30 )انكهٙ(بػبد انذساعٛخ ػذد انغ .6

 1/6/2022 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

االٔنٗ ػهى انفغهغخ نغغى االَغبٌ فٙ حبنزٙ انظحخ ٔانًشع يٍ خالل اػطبء خرؼهٛى انطهجخ انًشاحه-1

 انًحبػشاد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ
 خ رؼهٛى انطهجخ انمٛى انطجٛؼٛخ نًؤششاد انغغى انحٕٛٚ -2
 فٓى ػًم انًغزمجالد االَٕٚٛخ ٔدٔسْب فٙ االػزذال انٕظٛفٙ نهغغى --3
 
 
 
 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم ى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصو

 ؛البرنامج.
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 ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .10

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
انًؼشفخ انؼهًٛخ انُظشٚخ ٔ انؼًهٛخ نٕظبئف اعٓضح انغغى فٙ انحبنخ انطجٛؼٛخ ٔرٓٛئخ انطبنت   - -1أ

 زالل انٕظٛفٙ فٙ انذسٔط انغشٚشٚخ فٙ انًشاحم انًزمذيخ     نًؼشفخ االخ

 فٓى ػًم انًغزمجالد االَٕٚٛخ ٔدٔسْب فٙ االػزذال انٕظٛفٙ نهغغى - -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  ًمشس.انخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 ٔحغبة خالٚب انذو انًؼشفخ انزطجٛمٛخ ٔانؼًهٛخ انظحٛحخ العزخذاو انًغٓش انؼٕئٙ نزشخٛض  - 1ة

 يؼشفخ ٔاعشاء كبفخ اخزجبساد انذو االعبعٛخ نزشخٛض االيشاع  - 2ة

 انًؼشفخ انزطجٛمٛخ انظحٛحخ نمٛبط ػغؾ انذو   - 3ة

     -4ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

Large group teaching 
Practical small group teaching 
Interactive lectures 

 

 
 زمٛٛى ؽشائك ان     

 

 

1. Theory (MCQ + assay questions)--------50% of marks 
2. Practical: OSCE stations-----45% of marks 
3. Seminars, Quiz, and other activities-------5% of marks 
4. Final exam evaluated by 50%. 

 

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 زشاو انشخض انًشاد اعشاء انفحٕطبد انٕظٛفٛخ نّكٛفٛخ انزؼبيم ٔاح  -1ط

 رٕؽٛذ االيبَّ ٔانًظذالٛخ فٙ اػطبء َزبئظ انفحٕطبد انًخجشٚخ  -2ط

 انزؼبيم انحغٍ ٔاالحزشاو انًزجبدل يغ صيالء انؼًم ٔ انذساعخ  -3ط

   -4ط

  
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انؼهًٛخ رذسٚظ انطهجخ َظشٚب ٔػًهٛب ٔاعشاء انزغبسة



  
 8الظفحح 

 
  

 

 

 

 
 ؽشائك انزمٛٛى    

 اعشاء ايزحبَبد َظشٚخ ٔ ػًهٛخ

 رمذٚى عًُبساد ٔٔسػ ػًم 

 
 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 لٛبط انؼغؾٔعٓبصيٓبسح اعزخذاو ٔاعزخذاو انًغٓش انؼٕئٙ  - -1د

 يٓبسح اػذاد انغًُٛبساد ٔاػذاد انزمبسٚش انطجٛخ   -2د

   -3د

    -4د
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 Ganong’s review of medical physiology نهفغهغخ ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
 

 Ganong’s review of medical physiology )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2
Textbook of Medical Physiology 
Human physiology 

 

               ـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  ا

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 انًٕالغ االنكزشَٔٛخ انشطُٛخ

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

 حذس انًؼهٕيبد انؼهًٛخ ٔ انطجٛخ نزحذٚش انًُٓظ عُٕٚبٚزى اػبفخ ا  

 

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

انًؼشفخ انؼهًٛخ  30 اعجٕع30

انُظشٚخ ٔ انؼًهٛخ 

نٕظبئف اعٓضح انغغى 

فٙ انحبنخ انطجٛؼٛخ 

انطبنت نًؼشفخ  ٔرٓٛئخ

االخزالل انٕظٛفٙ فٙ 

انذسٔط انغشٚشٚخ فٙ 

 انًشاحم انًزمذيخ     

 ايزحبٌ َظش٘ َظش٘ فغهغخ ؽجٛخ /َظش٘

انًؼشفخ انزطجٛمٛخ -1 55 اعجٕع 30

ٔانؼًهٛخ انظحٛحخ 

العزخذاو انًغٓش 

انؼٕئٙ نزشخٛض 

 ٔحغبة خالٚب انذو

يؼشفخ ٔاعشاء   - 2ة

كبفخ اخزجبساد انذو 

شخٛض االعبعٛخ نز

 االيشاع

انًؼشفخ   - 3ة

انزطجٛمٛخ انظحٛحخ 

 نمٛبط ػغؾ انذو

 ايزحبٌ ػًهٙ ػًهٙ / ػًهٙفغهغخ ؽجٛخ
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 ًوىرج وطف الوقشس

 

 م.د.عالء طاتش شهاب وطف الوقشس

 

 

 عبيؼخ ركشٚذ / كهٛخ انطت انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .9

 فشع انفغهغخ انطجٛخ    / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .10

 انفغهغخ اعى / سيض انًمشس .11

 حؼٕس٘ أشكبل انحؼٕس انًزبحخ .12

 عُٕ٘ انفظم / انغُخ .13

 ػًهٙ 45 َظش٘ +60 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .14

 1/6/2022 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .15

 أْذاف انًمشس .16

ػهى انفغهغخ نغغى االَغبٌ فٙ حبنزٙ انظحخ ٔانًشع يٍ خالل اػطبء انًحبػشاد انُظشٚخ انًشحهخ انضبَٛخ رؼهٛى انطهجخ -1

 ٔانؼًهٛخ

 انذيبؽرؼهٛى انطهجخ انمٛى انطجٛؼٛخ نًؤششاد انغغى انحٕٛٚخ ٔاعبعٛبد كٓشثبئٛخ انمهت ٔ  -2

 يؼشفخ ٔاعشاء كبفخ اخزجبساد انذو االعبعٛخ نزشخٛض االيشاع -3

ٕٚفش ٔطف انًمشس ْزا إٚغبصاً يمزؼٛبً ألْى خظبئض انًمشس ٔيخشعبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ انطبنت رحمٛمٓب يجشُْبً ػًب إرا كبٌ 

 ؛انًزبحخ. ٔالثذ يٍ انشثؾ ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔطف انجشَبيظ.هى انزؼلذ حمك االعزفبدح انمظٕٖ يٍ فشص 

 ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .14
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  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

ٙ انًؼشفخ انؼهًٛخ انُظشٚخ ٔ انؼًهٛخ نٕظبئف اعٓضح انغغى فٙ انحبنخ انطجٛؼٛخ ٔرٓٛئخ انطبنت نًؼشفخ االخزالل انٕظٛفٙ ف  - -1أ

 انذسٔط انغشٚشٚخ فٙ انًشاحم انًزمذيخ     

 رؼهٛى انطهجخ انمٛى انطجٛؼٛخ نًؤششاد انغغى انحٕٛٚخ ٔاعبعٛبد كٓشثبئٛخ انمهت ٔ انذيبؽ  -2أ

 اعشاء كبفخ اخزجبساد انذو االعبعٛخ نزشخٛض االيشاعرؼهى انطهجخ   -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 انًؼشفخ انزطجٛمٛخ ٔانؼًهٛخ انظحٛحخ العزخذاو انًغٓش انؼٕئٙ نزشخٛض ٔحغبة خالٚب انذو  - 1ة

 يؼشفخ ٔاعشاء كبفخ اخزجبساد انذو االعبعٛخ نزشخٛض االيشاع  - 2ة

 انًؼشفخ انزطجٛمٛخ انظحٛحخ نمٛبط ػغؾ انذو ٔفحض ٔظبئف انشئخ ٔرخطٛؾ انمهت        - 3ة

     -4ة

 ٛى ٔانزؼهى ؽشائك انزؼه     

 

Large group teaching 

Practical small group teaching 

Interactive lectures 

 

 

 ؽشائك انزمٛٛى      

 

 

1. Theory (MCQ + assay questions)--------50% of marks 

2. Practical: OSCE stations-----45% of marks 
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3. Seminars, Quiz, and other activities-------5% of marks 

4. Final exam evaluated by 50%. 

 

 

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 كٛفٛخ انزؼبيم ٔاحزشاو انشخض انًشاد اعشاء انفحٕطبد انٕظٛفٛخ نّ  -1ط

 رٕؽٛذ االيبَّ ٔانًظذالٛخ فٙ اػطبء َزبئظ انفحٕطبد انًخجشٚخ  -2ط

 ء انؼًم ٔ انذساعخانزؼبيم انحغٍ ٔاالحزشاو انًزجبدل يغ صيال  -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 رذسٚظ انطهجخ َظشٚب ٔػًهٛب ٔاعشاء انزغبسة انؼهًٛخ

 

 

 

 ؽشائك انزمٛٛى    

 اعشاء ايزحبَبد َظشٚخ ٔ ػًهٛخ

 رمذٚى عًُبساد ٔٔسػ ػًم 

 

 انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخانزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ -د 

 يٓبسح اعزخذاو فحض ٔظبئف انشئخ ٔعٓبص رخطٛؾ انمهت ٔ عٓبص لٛبط انؼغؾ - -1د

 يٓبسح اعشاء فحٕص انذو انًخزجشٚخ   -2د

 يٓبسح اػذاد انغًُٛبساد ٔاػذاد انزمبسٚش انطجٛخ  -3د

    -4د
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 زحزٛخ انجُٛخ ان .16

 Ganong’s review of medical physiology ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ نهفغهغخ 1

 

 Ganong’s review of medical physiology ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًظبدس(  2

Textbook of Medical Physiology 

Human physiology 

, 

 ثُٛخ انًمشس .15

 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى حذح / أٔ انًٕػٕعاعى انٕ يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع

انًؼشفخ انؼهًٛخ انُظشٚخ ٔ  60 اعجٕع30

انؼًهٛخ نٕظبئف اعٓضح 

انغغى فٙ انحبنخ انطجٛؼٛخ 

ٔرٓٛئخ انطبنت نًؼشفخ 

االخزالل انٕظٛفٙ فٙ 

انذسٔط انغشٚشٚخ فٙ 

 انًشاحم انًزمذيخ     

يحبػشاد  فغهغخ ؽجٛخ/َظش٘

 َظشٚخ رفبػهٛخ

 َظش٘ايزحبٌ 

يٓبسح اعزخذاو فحض  -1 45 اعجٕع 30

ٔظبئف انشئخ ٔعٓبص 

رخطٛؾ انمهت ٔ عٓبص 

 لٛبط انؼغؾ

يٓبسح اعشاء   -2د

 فحٕص انذو انًخزجشٚخ 

يٓبسح اػذاد   -3د

انغًُٛبساد ٔاػذاد 

 انزمبسٚش انطجٛخ

اعشاء رغبسة  فغهغخ ؽجٛخ ػًهٙ

 ػًهٛخ

ايزحبٌ ػًهٙ 

 ٔعًُبساد
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)  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

 ( ًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ان

 

 يٕالغ انهكزشَٔٛخ سطُٛخ ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .17

 انطجٛخ نزحذٚش انًُٓظ عُٕٚب انزغبسة انؼًهٛخٚزى اػبفخ احذس انًؼهٕيبد انؼهًٛخ ٔ  

 

 

 

 

 

 ًوىرج وطف الوقشس

 

 اسشذ ههًم.د.  وطف الوقشس

 

 

 عبيؼخ ركشٚذ / كهٛخ انطت انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .17

 فشع انفغهغخ انطجٛخ    / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .18

 انفٛضٚبء انطجٛخ اعى / سيض انًمشس .19

 حؼٕس٘ أشكبل انحؼٕس انًزبحخ .20

 عُٕ٘ انفظم / انغُخ .21

ٕٚفش ٔطف انًمشس ْزا إٚغبصاً يمزؼٛبً ألْى خظبئض انًمشس ٔيخشعبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ انطبنت رحمٛمٓب يجشُْبً ػًب إرا كبٌ 

 ؛انًزبحخ. ٔالثذ يٍ انشثؾ ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔطف انجشَبيظ.انزؼهى لذ حمك االعزفبدح انمظٕٖ يٍ فشص 
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 عبػخ ػًهٙ 60َظش٘ +  عبػخ 30 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .22

 1/6/2022 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .23

 أْذاف انًمشس .24

 ٕو انفٛضٚبء انطجٛخ ٔرطجٛمبرٓب انؼًهٛخ فٙ عغى االَغبٌانًؼشفخ انكبيهخ نؼه --1

 انزؼشف ػهٗ االعبعٛبد انفٛضٚبئٛخ نالعٓضح انطجٛخ ٔؽشق ػًهٓب-2

 

 

 

 

 

 

 

 ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .18

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 ًهٛخ فٙ عغى االَغبٌانًؼشفخ انكبيهخ نؼهٕو انفٛضٚبء انطجٛخ ٔرطجٛمبرٓب انؼ - 1أ

 انزؼشف ػهٗ االعبعٛبد انفٛضٚبئٛخ نالعٓضح انطجٛخ ٔؽشق ػًهٓب  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

يٓبساد يؼشفٛخ ثبعبعٛبد ػًم اعٓضح االشؼخ انغُٛٛخ ٔانغَٕبس ٔ انغًبػخ انطجٛخ ٔانًحشاس انطجٙ نمٛبط دسعخ حشاسح  - 1ة

  انغغى

- 
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 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

Large group teaching 

Practical small group teaching 

Interactive lectures 

 

 

 ؽشائك انزمٛٛى      

 

 

1. Theory (MCQ + assay questions)--------50% of marks 

2. Practical: OSCE stations-----45% of marks 

3. Seminars, Quiz, and other activities-------5% of marks 

4. Final exam evaluated by 50%. 

 

 

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 كٛفٛخ انزؼبيم ٔاحزشاو انشخض انًشاد اعشاء انفحٕطبد انٕظٛفٛخ نّ  -1ط

 رٕؽٛذ االيبَّ ٔانًظذالٛخ فٙ اػطبء َزبئظ انفحٕطبد انًخجشٚخ  -2ط

 حزشاو انًزجبدل يغ صيالء انؼًم ٔ انذساعخانزؼبيم انحغٍ ٔاال  -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 رذسٚظ انطهجخ َظشٚب ٔػًهٛب ٔاعشاء انزغبسة انؼهًٛخ
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 ؽشائك انزمٛٛى    

 اعشاء ايزحبَبد َظشٚخ ٔ ػًهٛخ

 رمذٚى عًُبساد ٔٔسػ ػًم 

 

 ألخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انًُمٕنخ ) انًٓبساد اانزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ -د 

يٓبساد يؼشفٛخ ثبعبعٛبد ػًم اعٓضح االشؼخ انغُٛٛخ ٔانغَٕبس ٔ انغًبػخ انطجٛخ ٔانًحشاس انطجٙ نمٛبط دسعخ حشاسح   - -1د

 انغغى

 يٓبسح اعزخذاو اعٓضح فحض انغًغ  -2د

 يٓبسح اػذاد انغًُٛبساد ٔاػذاد انزمبسٚش انطجٛخ  -3د

    -4د
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .20

 Medical physics انكزت انًمشسح انًطهٕثخ انفٛضٚبء انطجٛخ ـ1

 Medical physics , ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًظبدس(  2

)  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... 

 

  ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....

 

 نًمشس انذساعٙ خطخ رطٕٚش ا .21

 ثُٛخ انًمشس .19

 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى اعى انٕحذح / أٔ انًٕػٕع يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع

عبػخ  1 اعجٕع30

 اعجٕػٛب

انًؼشفخ انكبيهخ نؼهٕو -1

انفٛضٚبء انطجٛخ ٔرطجٛمبرٓب 

 انؼًهٛخ فٙ عغى االَغبٌ

انزؼشف ػهٗ   -3أ

االعبعٛبد انفٛضٚبئٛخ 

طجٛخ ٔؽشق نالعٓضح ان

 ػًهٓب

 ايزحبٌ َظش٘ َظش٘ فٛضٚبء ؽجٛخ/َظش٘

عبػخ 2 اعجٕع 30

 اعجٕػٛب

يٓبساد يؼشفٛخ ثبعبعٛبد 

ػًم اعٓضح االشؼخ 

انغُٛٛخ ٔانغَٕبس ٔ 

انغًبػخ انطجٛخ ٔانًحشاس 

انطجٙ نمٛبط دسعخ حشاسح 

 انغغى

 

 ايزحبٌ ػًهٙ ػًهٙ فٛضٚبء ؽجٛخ/ػًهٙ
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 ٚزى اػبفخ احذس انًؼهٕيبد انؼهًٛخ ٔ انطجٛخ نزحذٚش انًُٓظ عُٕٚب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


