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 1انصفحخ 

 
  

 
      

 وصف انجشَبيح األكبدًٍَ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 

 جايؼح ذكشَد  انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 /طة يجرًغكهُح انطة / انًشكض  ؼهًٍانمسى ان .2

او اسى انثشنايج األكادًٍَ  .3

 انًهنٍ 
  Problem based –integrated curriculum 

  .M.B.ch.B  تكانىسَىط اسى انشهادج اننهائُح  .4

  :اننظاو انذساسٍ  .5
 سنىٌ /يمشساخ /أخشي 

 سنىٌ

 Iraqi National Guideline on Standards for Established انًؼرًذ   تشنايج االػرًاد .6
and Accrediting Medical School 

 WHO انًؤششاخ انخاسجُح األخشي  .7

 1/8/2222 ذاسَخ إػذاد انىصف  .8

وػالج انًشاكم انصحُح وانىلاَح ينها ذخشَج اطثاء لادسَن ػهً حم : أهذاف انثشنايج األكادًٍَ

 وانسُطشج ػهُها خذيح نهًجرًغ  وانثحس انؼهًٍ
9.  
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 انًطهىتح وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ثشنايجيخشجاخ ان  .12

  االهذاف انًؼشفُح  - أ
        انشعبَخ انصحُخ االونُخ -1أ

        االحصبء انحُبرٍ -2أ 

 انىثبئُبد انزطجُمٍيمذيخ نعهى -3أ

 يكىَبد انجحش انًُذاٍَ -4أ
 االيشاض غُش االَزمبنُخ -5أ
 عهى انزغزَخ -6أ
 االيشاض االَزمبنُخ -7أ
 انصحخ انجُئُخ -8أ

 انصحخ اانًهُُخ -9أ

 االخالق انطجُخ -11أ
 ثشنايج نخاصح تانا ُحانًهاساذ األهذاف –ب 

 رطجُك االحصبء انحُبرٍ فٍ رحهُم انًشبكم انصحُخ - 1ة 

 اخشاء ثحىس صحُخ يُذاَُخ – 2ة 

 انمذسح عهً حم انًشكهخ انصحُخ وانزحشٌ انىثبئٍ – 3ة 

 انزثمُف انصحٍ نكبفخ انفئبد انعًشَخ – 4ة 

       رطجُك انجشايح انىغُُخ نىصاسح انصحخ انعشالُخ -5ة

 
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 

1- Large group teaching 
2- Small group teaching 
3- Practical & clinical session 
 

 

 

 
 طشائك انرمُُى      

 

 

1- Formative assessment 
2- Final summative exam 
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 انىجذانُح وانمًُُح . األهذاف -ج

 فشَك عًم يزعبوٌ فٍ اَدبص انًهبو وخبصخ انجحىس انًُذاَُخ اَشبء -1ج 

 رغهُت يصهحخ انًشَط . -2 ج

 . انًشظً ثٍُ انًغبواح-3 ج

  
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 

 

4- Large group teaching 
5- Small group teaching 
6- Practical & clinical session 

 

 
 طشائك انرمُُى    

 

3- Formative assessment 
4- Final summative exam 
5- Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 

 

 

 

 
 

 

 .انشخصٍ(األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس  )انًهاساخانًنمىنح انرأهُهُح و انًهاساخ انؼايح-د 

 انمذسح عهً انزعبيم يع انًشبكم انصحُخ وحغٍ اداسح االصيبد -1د

 ذطثُك انمىانُن واالنرضاو تاالخالق انطثُح -2د

انخذياخ انىلائُح وانؼالجُح نهحىايم واالطفال كجضء ين يرطهثاخ انشػاَح انمذسج ػهً ذمذَى  -3د   

 وذطثُك انثشايج انىطنُح. انصحُح االونُح

 انمذسج ػهً انجاص انثحىز انؼهًُح -4د

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى          

 

 

1.Large group teaching 

2. Practical sessions 

3.Small group teaching 

 
 طشائك انرمُُى          

1. Formative assessment 
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 2. Summative Exam (theory and practical ) 
3. Discussion of researches 

 
 
 

 تنُح انثشنايج  .11

 انساػاخ انًؼرًذج           اسى انًمشس أو انًساق سيض انًمشس أو انًساق انًشحهح انذساسُح 

 ػًهٍ     نظشٌ      

 ------- ------- ---------  االونً

 31 15 غت يدزًع  انثبَُخ

 ....... 31 يششوع  انثبَُخ

 ...... 31 غت يدزًع  انثبنثخ

 ....... 31 يششوع  انثبنثخ

 91 61 غت يدزًع  انشاثعخ

 31 31 يششوع  انشاثعخ

 ....... 31 اخالق غجُخ  انشاثعخ

 75 15 سعبَخ صحُخ اونُخ  انخبيغخ

 ...... 31 يششوع  انخبيغخ

 61 ...... سعبَخ حىايم  انغبدعخ

 61 ...... سعبَخ اغفبل  انغبدعخ
 
 
 
 
 
 

 انرخطُظ نهرطىس انشخصٍ .12

 
  متابعة المناهج التي تعتمد على كسب المهارة والمعرفة
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 انًؼهذ(األنظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهُح أو  غ)وضيؼُاس انمثىل  .13

 
 
  

  النفسية سالمته من للتحقق الطالب مقابلة في الحق وللكلية مركزيال قبولعن طريق ال
 
 
 
 
 
 

 أهى يصادس انًؼهىياخ ػن انثشنايج .14

 انطجٍ انزعهُى وحذح
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 يخطػ يهبساد انًُهح

 اشبسح فٍ انًشثعبد انًمبثهخ نًخشخبد انزعهى انفشدَخ يٍ انجشَبيح انخبظعخ نهزمُُىَشخً وظع 

 يخشخبد انزعهى انًطهىثخ يٍ انجشَبيح 

 أعبعٍ اعى انًمشس سيض انًمشس انغُخ / انًغزىي

 أو اخزُبسٌ
 ُخانًهبساراألهذاف  خ ُانًعشفاألهذاف 

 جشَبيح انخبصخ ثبن

األهذاف انىخذاَُخ 

 وانمًُُخ 
وانزأهُهُخ بساد انعبيخ انًه

انًهبساد األخشي  )انًُمىنخ

انًزعهمخ ثمبثهُخ انزىظُف 

 (وانزطىس انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

                 --------- -----------  االونً

                   
 x x  x x x  x x   x   x  اعبعٍ غت يدزًع  انثبَُخ

 x x x x x x x x  x  x x  x  اعبعٍ يششوع 

  x  x    x x  x x   x x اعبعٍ غت يدزًع  انثبنثخ

 x x x x x x x x  x  x x  x  اعبعٍ يششوع 

 x  x x  x x x x x x  x x  x اعبعٍ غت يدزًع  انشاثعخ

 x x x x x x x x  x  x x  x  اعبعٍ يششوع 

   x    x  x x   x    اعبعٍ اخالق غجُخ 
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سعبَخ صحُخ   انخبيغخ

 اونُخ

 x x x x x x x x x x x x x x x x اعبعٍ

 x x x x x x x x  x  x x  x  اعبعٍ يششوع 

 x x x x x x x x x x x x x x x x اعبعٍ سعبَخ حىايم  انغبدعخ

 x x x x x x x x x x x x x x x x اعبعٍ سعبَخ اغفبل 
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 ًىرج وصف انًمشسَ

 

  و. د. يُبدح كبيم يحًذ:  وصف انًمشس

 

 

 جايؼح ذكشَد/ كهُح انطة انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 طة يجرًغ    / انًشكض ؼهًٍ انانمسى  .2

 سػاَح  صحُح اونُح اسى / سيض انًمشس .3

  أشكال انحضىس انًراحح .4

 سنىٌ انفصم / انسنح .5

 92 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذساسُح  .6

 1/8/2222 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

َزعًٍ انًُهبج انشعبَخ انصحُخ األونُخ وعُبصشهب, ثشَبيح سعبَخ األيىيخ, ثشَبيح  سعبَخ  :انًمشس أهذاف

انطفىنةةخ, انصةةحخ  انًذسعةةُخ, انزثمُةةف انصةةحٍ, األداسح انصةةحُخ و ثةةشايح وصاسح انصةةحخ انىغُُةةخ ) ثشَةةبيح 

َةةةبيح ,ثشDOTs,ثشَةةةبيح  ARI, ثشَةةةبيح انشظةةةبعخ انطجُعُةةةخ, ثشَةةةبيح CDDانزهمةةةُل انًىعةةةع, ثشَةةةبيح 

TBA َةةزى رنةةر َ شَةةب ثشةةكم يُبلشةةبد ثًدةةبيُع صةةغُشح و عًهُةةب ثشةةكم صَةةبساد يُذاَُةةخ نهًشاكةةض انصةةحُخ )

 وانزخصصُخ.

8.  
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشساخ انيخشج .12

  هذاف انًؼشفُح األ -أ
 يؼشفح انطانة نشػاَح انحىايم واالطفال -1أ

 يؼشفح انثشايج انىطنُح نىصاسج انصحح -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمشس.انخاصح تان ُحانًهاساذاألهذاف   -ب 

 ذًكُنه ين حم انًشكالخ انصحُح نالو وانطفم وطانة انًذسسح – 1ب

 ذمذَى انخذياخ انىلائُح انؼالجُح وروٌ االيشاض االنرمانُح وانًضينح – 2ب 

  - 3ب

     -4ب

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 

1- Large group teaching 
2- Small group teaching 

3- Practical and clinical session    
 طشائك انرمُُى      

 

 

Formative and summative exam 

 
 األهذاف انىجذانُح وانمًُُح  -ج

 انؼًم تشوح انفشَك-1ج

 انرؼايم يغ انًشضً حسة لىانُن االخالق انطثُح -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 

3- Large group teaching 
4- Small group teaching 

5- Practical and clinical session   

 
 طشائك انرمُُى    
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Formative and summative exam 

 

 

 
 انًنمىنح ) انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ (.انرأهُهُح انؼايح و انًهاساخ -د 

 انمذسج ػهً انرؼايم يغ انًشاكم انصحُح -1د

 ذطثُك انمىانُن واالنرضاو تاالخالق -2د

 انمذسج ػهً ذمذَى انخذياخ انىلائُح وانؼالجُح نهحىايم واالطفال وذطثُك انثشايج انىطنُح -3د

    -4د

 انًمشستنُح  .11

يخشجاخ انرؼهى  انساػاخ االَاو 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

َىو نكم  15

 تهىن
ساػاخ  6

 َىيُا
رًكةةةةٍُ انطبنةةةةت يةةةةٍ 

يعشفةةةةةةةةةةخ ورطجُةةةةةةةةةةك 

انشعبَةةةةةةةةخ انصةةةةةةةةحُخ 

األونُةةةةخ وعُبصةةةةشهب, 

ثشَةةةةةةةةةةةبيح سعبَةةةةةةةةةةةخ 

األيىيةةةةةةةخ, ثشَةةةةةةةبيح  

سعبَةةةةةةةةةخ انطفىنةةةةةةةةةخ, 

انصةةةةحخ  انًذسعةةةةُخ, 

انزثمُةةةةةةةف انصةةةةةةةحٍ, 

األداسح انصةةةةةةةةةةةةحُخ و 

ثةةشايح وصاسح انصةةحخ 

انىغُُةةةةةةخ ) ثشَةةةةةةبيح 

انزهمةةةةةةةةُل انًىعةةةةةةةةع, 

, CDDثشَةةةةةةةةةةةةةةةةبيح 

ثشَةةةةةةةبيح انشظةةةةةةةبعخ 

انطجُعُةةةةةةةخ, ثشَةةةةةةةبيح 

ARI  ثشَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبيح,

DOTs ثشَةةةةةةةةةةةةةةةبيح,

TBA  ) 

 

سػاَح صحُح 

 اونُح

1- Large 

group 

teaching 

2- Small 

group 

teaching 

3- Practical 

and clinical 

session 

4- Training in 

PHCC and 

specialist 

centers 

Formative 

and 

summative 

exam 
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 خطح ذطىَش انًمشس انذساسٍ  .13

   

 وانرٍ ذؤدٌ انً ذطىَش لذساخ انطانة انًمرشحاخ انرطىَشَح تًا َرًاشً يغ انرطىس وانحذاشحذمذَى 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انثنُح انرحرُح  .12

وصاسح انصحخ انزٍ رخص انشعبَخ انصحُخ  انكزت انصبدسح عٍ ـ انكرة انًمشسج انًطهىتح 1

 االونُخ

  )انًصادس(  ـ انًشاجغ انشئُسُح 2

انجشايح انعبنًُخ نًُ ًخ انصحخ انعبنًُخ ووصاسح انصحخ-  

احصبئُبد وصاسح انصحخ وانجشايح انصحُخ االخشي-  

- 

               ـ انكرة وانًشاجغ انرٍ َىصً تها  ا

 ( انًجالخ انؼهًُح , انرماسَش ,.... ) 
انجشايح انعبنًُخ نًُ ًخ انصحخ انعبنًُخ ووصاسح انصحخ-  

 احصبئُبد وصاسح انصحخ وانجشايح انصحُخ االخشي-

ب ـ انًشاجغ االنكرشونُح, يىالغ االنرشنُد 

.... 
 انًىالع انعهًُخ االنُكزشوَُخ انشصُُخ
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 ًَىرج وصف انًمشس

 

 د. َغشٍَ يحًذ اثشاهُى:ا. وصف انًمشس

 

 خبيعخ ركشَذ /كهُخانطت انًؤعغخ انزعهًُُخ .9

 غت انًدزًع    / انًشكض عهًٍ انمغى ان .11

 يششوع يُذاٍَ اعى / سيض انًمشس .11

  أشكبل انحعىس انًزبحخ .12

 عُىٌ انفصم / انغُخ .13

 75 )انكهٍ(عذد انغبعبد انذساعُخ  .14

 1/8/2122 ربسَخ إعذاد هزا انىصف  .15

 أهذاف انًمشس .16

وكُفُخ اخشاء انجحىس رضوَذ انطهجخ َ شَخ وعًهُخ حىل االحصبء انطجٍ وعهى انىثبئُبد انزطجُمٍ 

 انًُذاَُخ
 

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

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

 ؛البرنامج.

 وغشائك انزعهُى وانزعهى وانزمُُى ًمشسيخشخبد ان .14
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  هذاف انًعشفُخ األ -أ
       االحصبء انحُبرٍ  -1أ

 يمذيخ نعهى انىثبئُبد انزطجُمٍ-2أ

  يكىَبد انجحش انًُذاٍَ -3أ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 رطجُك االحصبء انحُبرٍ فٍ رحهُم انًشبكم انصحُخ –- 1ة

 اخشاء ثحىس صحُخ يُذاَُخ – 2ة 

  

 غشائك انزعهُى وانزعهى      

 

1- Large group teaching 
2- Small group teaching 
3- Practical session 

 
 غشائك انزمُُى      

 

1- Formative assessment 
2- Final summative exam 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 اَشبء فشَك عًم يزعبوٌ فٍ اَدبص انًهبو وخبصخ انجحىس انًُذاَُخ --1ج

 

  
 غشائك انزعهُى وانزعهى     

1- Small group teaching 
2- Practical sessions 

 

 
 غشائك انزمُُى    

 

1- Formative assessment 
2- Final summative exam 
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 انجُُخ انزحزُخ  .16

 التوجد كتب مقررة ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

 Biostatics and applied epidemiology ـ انًشاخع انشئُغُخ )انًصبدس(  2
books 

 اـ انكزت وانًشاخع انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًدالد انعهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
 الطبعات الحديثة للمصادر الرئيسية

االنكزشوَُخ, يىالع ة ـ انًشاخع 

 االَزشَُذ....
 

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .17

 انزمىَى انغُىٌ نًعشفخ ويهبسح انطبنت فٍ انًمشس والزجبط خجشاد انكهُبد انًُبظشح فٍ انًمشسد  

 
 

 انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزعهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انزأهُهُخ انًهبساد انعبيخ و -د 

 انمذسح عهً انزعبيم يع انًشبكم انصحُخ وحغٍ اداسح االصيبد -1د

 

 ثُُخ انًمشس .15

يخشخبد انزعهى  انغبعبد األعجىع

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىظىع
 غشَمخ انزمُُى غشَمخ انزعهُى

فٍ كم 

 اعجىع

يعهىيبد يعشفُخ  2

ويهبساد فٍ 

االحصبء 

ويمذيبد 

انىثبئُبد 

 انزطجُمُخ

 Large -3 غت انًدزًع
group 
teaching 

4- Small 
group 
teaching 

5- Practical 
session 

 
 

Formative 
and 
summative 
exam 

يعهىيبد حىل  1 كم اعُىع

يكىَبد انجحش 

 انًُذاٍَ

 يششوع يُذاٍَ



  
 15انصفحخ 

 
  

 ًَىرج وصف انًمشس

 

  :  ا.د. زينة نور الدينوصف انًمشس

 

 

 جايؼح ذكشَد/ كهُح انطة انًؤسسح انرؼهًُُح .17

 طة يجرًغ    / انًشكض ؼهًٍ انانمسى  .18

 سػاَح  اطفال اسى / سيض انًمشس .19

  أشكال انحضىس انًراحح .22

 سنىٌ انفصم / انسنح .21

 62 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذساسُح  .22

 1/8/2222 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .23

َزعةةًٍ انًُهةةبج  ثشَةةبيح  سعبَةةخ انطفىنةةخ, انصةةحخ  انًذسعةةُخ, انزثمُةةف انصةةحُخ و ثةةشايح  :انًمةةشس أهةةذاف

 ARI, ثشَبيح انشظبعخ انطجُعُةخ, ثشَةبيح CDDوصاسح انصحخ انىغُُخ ) ثشَبيح انزهمُل انًىعع, ثشَبيح 

 .وانًذاسط عًهُب ثشكم صَبساد يُذاَُخ نهًشاكض انصحُخ وانزخصصُخ رَزى رن(

24.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشساخ انيخشج .18

  هذاف انًؼشفُح األ -أ
 االطفالشػاَح يؼشفح انطانة ن -1أ

 يؼشفح انثشايج انىطنُح نىصاسج انصحح -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمشس.انخاصح تان ُحانًهاساذاألهذاف   -ب 

 انًذسسحهطفم وطانة ين حم انًشكالخ انصحُح نذًكُنه  – 1ب

  – 2ب 

  - 3ب

     -4ب

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 

 
1.Small group teaching 

2. Practical and clinical session    
 طشائك انرمُُى      

 

 

Formative and summative exam 

 
 األهذاف انىجذانُح وانمًُُح  -ج

 انؼًم تشوح انفشَك-1ج

 انرؼايم يغ انًشضً حسة لىانُن االخالق انطثُح -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 

1. Small group teaching 
2- Practical and clinical session   

 
 طشائك انرمُُى    
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Formative and summative exam 

 

 

 
 األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ (.انًنمىنح ) انًهاساخ انرأهُهُح انؼايح و انًهاساخ -د 

 انمذسج ػهً انرؼايم يغ انًشاكم انصحُح -1د

 ذطثُك انمىانُن واالنرضاو تاالخالق -2د

 الطفال وذطثُك انثشايج انىطنُحاخ انىلائُح وانؼالجُح نانمذسج ػهً ذمذَى انخذي -3د

    -4د

 انثنُح انرحرُح  .19

انكزت انصبدسح عٍ وصاسح انصحخ انزٍ رخص انشعبَخ انصحُخ  ـ انكرة انًمشسج انًطهىتح 1

 االونُخ

 )انًصادس(ـ انًشاجغ انشئُسُح 2

 

 

   

 

انجشايح انعبنًُخ نًُ ًخ انصحخ انعبنًُخ ووصاسح انصحخ-  

احصبئُبد وصاسح انصحخ وانجشايح انصحُخ االخشي-  

- 

 اـ انكرة وانًشاجغ انرٍ َىصً تها                

 ( انًجالخ انؼهًُح , انرماسَش ,.... ) 
انجشايح انعبنًُخ نًُ ًخ انصحخ انعبنًُخ ووصاسح انصحخ-  

 احصبئُبد وصاسح انصحخ وانجشايح انصحُخ االخشي-

ب ـ انًشاجغ االنكرشونُح, يىالغ االنرشنُد 

.... 
 االنُكزشوَُخ انشصُُخانًىالع انعهًُخ 

 تنُح انًمشس .22

يخشجاخ انرؼهى  انساػاخ االَاو 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

َىو فٍ كم 

اسثىع 

 12نهثهىن )

 اساتُغ(

ساػاخ  6

اسثىػُا 

ساػح  62)

 تانثهىن(

رًكةةةةٍُ انطبنةةةةت يةةةةٍ 

  يعشفةةةةةةةةةخ ورطجُةةةةةةةةةك 

ثشَةةةةةةةةةبيح  سعبَةةةةةةةةةخ 

انطفىنةةةةةةةخ, انصةةةةةةةحخ  

انًذسعةةةةُخ, انزثمُةةةةف 

ثةةةةةةشايح   انصةةةةةةحٍ, 

وصاسح انصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحخ 

انىغُُةةةةةةخ ) ثشَةةةةةةبيح 

انزهمةةةةةةةُل انًىعةةةةةةةع, 

, CDDثشَةةةةةةةةةةةةةةةبيح 

ثشَةةةةةةبيح انشظةةةةةةبعخ 

سػاَح صحُح 

 اونُح

6- Large 

group 

teachin

g 

7- Small 

group 

teachin

g 

3- Practical 

and clinical 

session 

4- Training in 

PHCC and 

Formative 

and 

summative 

exam 
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 خطح ذطىَش انًمشس انذساسٍ  .21

   

 تًاَرًاشً يغ انؼهى انحذَسَرى الرشاح ذطىَش وذحذَس انًناهج 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انطجُعُةةةةةةخ, ثشَةةةةةةبيح 

ARI  ثشَةةةةةةةةةةةةةةةةةةبيح,

DOTs)   

 

specialist 

centers 
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 ًَىرج وصف انًمشس

 

 عجذ احًذ عهًبٌ:ا.د.  وصف انًمشس

 

 خبيعخ ركشَذ /كهُخانطت انًؤعغخ انزعهًُُخ .25

 غت انًدزًع    / انًشكض عهًٍ انمغى ان .26

 االحصبء انحُىٌ اعى / سيض انًمشس .27

  أشكبل انحعىس انًزبحخ .28

 عُىٌ انفصم / انغُخ .29

 45 )انكهٍ(عذد انغبعبد انذساعُخ  .31

 1/8/2122 ربسَخ إعذاد هزا انىصف  .31

 أهذاف انًمشس .32

وكُفُخ اخشاء انجحىس رضوَذ انطهجخ َ شَخ وعًهُخ حىل االحصبء انطجٍ وعهى انىثبئُبد انزطجُمٍ 

 انًُذاَُخ
 

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

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

 ؛البرنامج.

 وغشائك انزعهُى وانزعهى وانزمُُى ًمشسيخشخبد ان .22
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  هذاف انًعشفُخ األ -أ
       االحصبء انحُبرٍ  -1أ

 يمذيخ نعهى انىثبئُبد انزطجُمٍ-2أ

  يكىَبد انجحش انًُذاٍَ -3أ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 رطجُك االحصبء انحُبرٍ فٍ رحهُم انًشبكم انصحُخ –- 1ة

 اخشاء ثحىس صحُخ يُذاَُخ – 2ة 

  

 غشائك انزعهُى وانزعهى      

 

4- Large group teaching 
5- Small group teaching 
6- Practical session 

 
 غشائك انزمُُى      

 

3- Formative assessment 
4- Final summative exam 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 اَشبء فشَك عًم يزعبوٌ فٍ اَدبص انًهبو وخبصخ انجحىس انًُذاَُخ --1ج

 

  
 غشائك انزعهُى وانزعهى     

3- Small group teaching 
4- Practical sessions 

 

 
 غشائك انزمُُى    

 

3- Formative assessment 
4- Final summative exam 

 



  
 21انصفحخ 

 
  

 

 انجُُخ انزحزُخ  .24

 التوجد كتب مقررة ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

 Biostatics and applied epidemiology ـ انًشاخع انشئُغُخ )انًصبدس(  2
books 

 اـ انكزت وانًشاخع انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًدالد انعهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
 الطبعات الحديثة للمصادر الرئيسية

االنكزشوَُخ, يىالع ة ـ انًشاخع 

 االَزشَُذ....
 

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .25

 انزمىَى انغُىٌ نًعشفخ ويهبسح انطبنت فٍ انًمشس والزجبط خجشاد انكهُبد انًُبظشح فٍ انًمشسد  

 

 انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزعهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انزأهُهُخ انًهبساد انعبيخ و -د 

 انمذسح عهً انزعبيم يع انًشبكم انصحُخ وحغٍ اداسح االصيبد -1د

 

 ثُُخ انًمشس .23

يخشخبد انزعهى  انغبعبد األعجىع

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىظىع
 غشَمخ انزمُُى غشَمخ انزعهُى

فٍ كم 

 اعجىع

يعهىيبد يعشفُخ  2

ويهبساد فٍ 

االحصبء 

ويمذيبد 

انىثبئُبد 

 انزطجُمُخ

 Large -8 غت انًدزًع
group 
teaching 

9- Small 
group 
teaching 

10- Pra
ctical 
session 

 
 

Formative 
and 
summative 
exam 

يعهىيبد حىل  1 كم اعُىع

يكىَبد انجحش 

 انًُذاٍَ

 يششوع يُذاٍَ
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 ًَىرج وصف انًمشس

 

 :و.و. ثهمُظ سيعبٌ عجبط وصف انًمشس

 

 خبيعخ ركشَذ /كهُخانطت انًؤعغخ انزعهًُُخ .33

 غت انًدزًع    / انًشكض عهًٍ انمغى ان .34

 / غت يدزًع يششوع يُذاٍَ اعى / سيض انًمشس .35

  أشكبل انحعىس انًزبحخ .36

 عُىٌ انفصم / انغُخ .37

 61 )انكهٍ(عذد انغبعبد انذساعُخ  .38

 1/8/2122 ربسَخ إعذاد هزا انىصف  .39

 أهذاف انًمشس .41

انزطجُمٍ وكُفُخ اخشاء انجحىس رضوَذ انطهجخ َ شَخ وعًهُخ حىل االحصبء انطجٍ وعهى انىثبئُبد 

 انًُذاَُخ
 

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

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

 ؛البرنامج.

 وغشائك انزعهُى وانزعهى وانزمُُى ًمشسيخشخبد ان .26
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  هذاف انًعشفُخ األ -أ
       االيشاض االَزمبنُخ  -1أ

 يمذيخ نعهى انىثبئُبد انزطجُمٍ-2أ

  يكىَبد انجحش انًُذاٍَ -3أ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 رطجُك االحصبء انحُبرٍ فٍ رحهُم انًشبكم انصحُخ –- 1ة

 اخشاء ثحىس صحُخ يُذاَُخ – 2ة 

  

 غشائك انزعهُى وانزعهى      

 

7- Large group teaching 
8- Small group teaching 
9- Practical session 

 
 غشائك انزمُُى      

 

5- Formative assessment 
6- Final summative exam 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 اَشبء فشَك عًم يزعبوٌ فٍ اَدبص انًهبو وخبصخ انجحىس انًُذاَُخ --1ج

 

  
 غشائك انزعهُى وانزعهى     

5- Small group teaching 
6- Practical sessions 

 

 
 غشائك انزمُُى    

 

5- Formative assessment 
6- Final summative exam 
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 انجُُخ انزحزُخ  .28

 التوجد كتب مقررة ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

 Biostatics and applied epidemiology ـ انًشاخع انشئُغُخ )انًصبدس(  2
books 

 اـ انكزت وانًشاخع انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًدالد انعهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
 الطبعات الحديثة للمصادر الرئيسية

االنكزشوَُخ, يىالع ة ـ انًشاخع 

 االَزشَُذ....
 

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .29

 انزمىَى انغُىٌ نًعشفخ ويهبسح انطبنت فٍ انًمشس والزجبط خجشاد انكهُبد انًُبظشح فٍ انًمشسد  

 

 انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزعهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انزأهُهُخ انًهبساد انعبيخ و -د 

 انمذسح عهً انزعبيم يع انًشبكم انصحُخ وحغٍ اداسح االصيبد -1د

 

 ثُُخ انًمشس .27

يخشخبد انزعهى  انغبعبد األعجىع

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىظىع
 غشَمخ انزمُُى غشَمخ انزعهُى

فٍ كم 

 اعجىع

يعهىيبد يعشفُخ  2

ويهبساد فٍ 

االحصبء 

ويمذيبد 

انىثبئُبد 

 انزطجُمُخ

Lar -11 غت انًدزًع
ge group 
teaching 

12- Sm
all group 
teaching 

13- Pra
ctical 
session 

 
 

Formative 
and 
summative 
exam 

يعهىيبد حىل  1 كم اعُىع

يكىَبد انجحش 

 انًُذاٍَ

 يششوع يُذاٍَ
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 ًَىرج وصف انًمشس

 

 :و.د. يهذٌ صبنل يحًذ وصف انًمشس

 

 خبيعخ ركشَذ /كهُخانطت انًؤعغخ انزعهًُُخ .41

 غت انًدزًع    / انًشكض عهًٍ انمغى ان .42

 االخالق انطجُخ اعى / سيض انًمشس .43

  أشكبل انحعىس انًزبحخ .44

 عُىٌ انفصم / انغُخ .45

 31 )انكهٍ(عذد انغبعبد انذساعُخ  .46

 1/8/2122 ربسَخ إعذاد هزا انىصف  .47

 أهذاف انًمشس .48

 االخالق انطجُخ وفٍ انزعبيم يع انًشظً واخجبس انًشَط ثبالخجبس انغُئخ ب ثبهىرضوَذ انطهجخ َ شَ
 

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

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

 ؛البرنامج.

 وغشائك انزعهُى وانزعهى وانزمُُى ًمشسيخشخبد ان .31
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  هذاف انًعشفُخ األ -أ
       االخالق انطجُخ  -1أ

 انزعبيم االخاللٍ ثٍُ انطجُت وانًشَط-2أ

  فٍ انزعبيم واخجبس انًشَط ثبالخجبس انغُئخ -3أ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 فٍ رحهُم انًشبكم انصحُخ االخالق انطجُخرطجُك  –- 1ة

 انزعبيم االخاللٍ ثٍُ االغجبء وانًشظً – 2ة 

  

 غشائك انزعهُى وانزعهى      

 

10- Large group teaching 
11- Small group teaching 
12- Practical session 

 
 غشائك انزمُُى      

 

7- Formative assessment 
8- Final summative exam 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 اَشبء فشَك عًم يزعبوٌ فٍ اَدبص انًهبو وخبصخ انجحىس انًُذاَُخ --1ج

 

  
 غشائك انزعهُى وانزعهى     

7- Small group teaching 
8- Practical sessions 

 

 
 غشائك انزمُُى    

 

7- Formative assessment 
8- Final summative exam 
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 انجُُخ انزحزُخ  .32

 كتب مقررة ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

 مبادئ علم االخالق الطبية ـ انًشاخع انشئُغُخ )انًصبدس(  2

 اـ انكزت وانًشاخع انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًدالد انعهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
 الرئيسيةالطبعات الحديثة للمصادر 

ة ـ انًشاخع االنكزشوَُخ, يىالع 

 االَزشَُذ....
 

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .33

 انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزعهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انزأهُهُخ انًهبساد انعبيخ و -د 

 انمذسح عهً انزعبيم يع انًشبكم انصحُخ وحغٍ اداسح االصيبد -1د

 

 ثُُخ انًمشس .31

يخشخبد انزعهى  انغبعبد األعجىع

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىظىع
 غشَمخ انزمُُى غشَمخ انزعهُى

فٍ كم 

 اعجىع

. ليكون طبيب 1 1

لديه معرفه كاملة 

بأخالق المهنة 

ووحقوقه 

 وواجباته.

. ليكون طبيب 2

لديه معرفه 

باالسسس 

االخالقية عند 

تقديمه للخدمة 

 الطبية.

 

Lar -14 غت انًدزًع
ge group 
teaching 

15- Sm
all group 
teaching 

16- Pra
ctical 
session 

 
 

Formative 
and 
summative 
exam 
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 انزمىَى انغُىٌ نًعشفخ ويهبسح انطبنت فٍ انًمشس والزجبط خجشاد انكهُبد انًُبظشح فٍ انًمشسد  

 
 


